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Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op

www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat alle informatie en handreikingen die in het kader van School aan Zet worden ontwikkeld om het onderwijs (in

de basisvaardigheden) te verbeteren.







LeerWijzer is nieuw ontwikkeld 
leerlingmateriaal
voor groep 7 en 8 van het Basisonderwijs. In LeerWijzer worden de lijnen doorgetrokken naar begrijpend lezen


en de zaakvakken door aandacht voor woordleer- en begrijpend leesstrategieën.
Het gaat om een losbladig systeem dat leerkrachten aansluitend bij al hun eigen

methodes kunnen inzetten.
 


De doelen van LeerWijzer zijn
 op verschillende gebieden:

Consolideren

A. De leerlingen kunnen de behandelde woorden in hun onderling verband
goed registreren en ordenen, zodat ze zelf de aangeboden kennis

kunnen koppelen aan hun eigen (voor-) kennis;


B. De leerlingen kunnen deze woorden zelfstandig inoefenen;






LEERWIJZER: Ontwikkeld Leermateriaal Groep 7 & 8
Wat is LeerWijzer

Doelen





1

Implementatie














Informatie - LeerWijzer Leerlingmateriaal voor groep 7 & 8





 
Strategieën

C. De leerlingen
kunnen zelf ook nieuwe woorden in de map



verzamelen. Leerwijzer
besteedt op een speelse manier aandacht
 


aan
woordleerstrategieën;




 


D. De leerlingen
leren
de opgedane kennis toe te passen in allerlei

 begrijpend leesstrategieën komen aan

teksten. De belangrijkste


 


de orde.


 




 


 
















































 


Planmatig leren




E. De leerlingen leren
plannen
en schematiseren. 

 







De map bevat een agenda
die kinderen leren te gebruiken. Daarnaast



zijn er woord- en
tekstschema’s,
die aansluitend bij elke methode ingevuld



kunnen worden.
Hiermee
krijgt de doorgaande lijn van Basisonderwijs



naar Voortgezet
onderwijs
duidelijker vorm.





























 











Bij
LeerWijzer
gaat
het niet om een losse extra methode, maar om een



losbladige map
met verschillende
soorten invulbladen
die inzetbaar zijn bij elke





willekeurige
methode.
Het zijn
groeimappen voor leerlingen in de bovenbouw




(groep
7 neemt
de map mee naar groep 8). De werkbladen voor de map
 zijn


via
onze website
te downloaden.
Scholen die met LeerWijzer gaan werken





verkrijgen
hiervoor
een meerjarige licentie.



 
 is de bedoeling dat kinderen (net als de leerkrachten) het werken met
Het



woorden
bijzonder
en spannend vinden en trots zijn op hun groeiende map. De



map
bevat dan
ook stickervellen en plaatjes zodat leerlingen hun persoonlijke


vorm
aan de bladen
kunnen geven. Daarnaast is er een



speciale
plek waar
leerlingen informatie over zichzelf kwijt kunnen.





















Het materiaal
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Werken met LeerWijzer

Centraal in LeerWijzer staan de woorden. Maar er is veel meer. De map bevat verschillende soorten bladen. Zo zijn er structuren waarin alle woorden die in de klas

behandeld zijn een speciale plek kunnen krijgen. De map bevat voor de leerlingen ook allerlei tips & trucs om zelf nieuwe woorden te leren en teksten te

begrijpen. Zo kunnen ze na instructie zelfstandig met woorden en met teksten in de weer. De leerkracht vervult hierbij een begeleidende rol.





Implementatie


Leerwijzer zorgt voor een logische doorgaande lijn van woordenschat naar
begrijpend lezen
en meer schoolsucces. Om de leerkracht te ondersteunen bij het


werken met LeerWijzer worden introductiemiddagen georganiseerd. Deze zijn bedoeld voor leerkrachten van groep 7/8 en de taalcoördinatoren. In zo’n bijeenkomst

besteden we aandacht aan alle belangrijke zaken rondom het werken met LeerWijzer: de doelen, de aanpak, de rol van de leerkracht, het werken met de website

enz.


Meer informatie


Meer informatie over Leerwijzer kunt u aanvragen bij 4D-consultancy@zonnet.nl












Colofon
Deze informatie over LeesWijzer,
is een bijdrage uit Amsterdam en opgenomen in de digitale koffer van School aan Zet. School aan Zet draagt zorg voor


KKILG158
© Buiten het downloaden zijn alle rechten
op dit product voorbehouden aan:

de uitvoering van spoor 3 en 4 van de Kwaliteitsagenda PO Scholen voor morgen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO Raad en samen met
het Ministerie van OCW. Voor vragen rond de kwaliteitskaarten kunt u contact opnemen met Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl.
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