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bij kwaliteitskaart Richting 2: jaargroepen waar mogelijk verbinden.

bij kwaliteitskaart Richting 2: jaargroepen waar mogelijk verbinden.
onvoldoende

gemiddeld

goed

Ik heb kennis van de leerlijnen in mijn combinatieklas
Ik heb kennis van de tussendoelen in mijn combinatieklas
Ik kan de cruciale fasen in de methode aangeven
Ik kan methoden/leerlijnen/tussendoelen met elkaar verbinden
tot een geheel
Ik heb kennis van www.tule.slo.nl
Ik heb kennis van de referentieniveaus
Ik geef eenduidige instructies
Bij de voorbereiding van mijn lessen houd ik rekening met de
mogelijkheid de lesstof van de groepen te verbinden
Ik laat leerstof zelfstandig verwerken
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onvoldoende

gemiddeld

goed

Ik laat leerlingen regelmatig zelfstandig werken
Ik gebruik veel/vaak vormen uit het coöperatief leren
Ik bied vakken als woordenschat, begrijpend lezen, wereldoriëntatie aan meer dan 1 groep tegelijk aan
Ik maak/ontwerp vaak eigen lessen
Ik bereid voor een langere periode mijn lessen voor. Dit betekent
dat ik in een (1) keer bijvoorbeeld een hoofdstuk rekenen bekijk
en inplan.
Ik heb kennis van en gebruik het interactieve directe instructiemodel
Ik neem veel tijd voor het nabespreken van lessen
In de nabespreking staat de gekozen aanpak centraal
Ik zet taal, technisch en begrijpend lezen, woordenschat vaak
ook in bij andere vakken
Bij het verbinden
vanverbinden
jaargroepen van
in Kansrijke
combinatiegroepen
hanteren
wij drie uitgangspunten:
Bij het
jaargroepen
in Kansrijke
combinatiegroepen
hanteren
1. Interactie is belangrijk voor leren
1. Interactie is belangrijk voor leren
2. We passen convergentie differentiatie toe
2. We passen convergentie differentiatie toe
3. We verbinden vakken en/of jaargroepen.

wij drie uitgangspunten:

3. We verbinden vakken en/of jaargroepen.

Doelgericht
Doelgericht
Binnen het model van Kansrijke combinatiegroepen instrueert de leerkracht vanuit de doelen. Deze doelen zijn voor de gehele combinatiegroep vastgesteld in een
bepaalde periode voor een bepaald domein. De inhoud van instructies wordt vaak gebaseerd op de daaropvolgende verwerkingsactiviteit. Een niveauverschil in
Binnen het model van Kansrijke combinatiegroepen instrueert de leerkracht vanuit de doelen. Deze doelen
activiteit heeft dan een niveauverschil in instructie tot gevolg. Maar deze manier van differentiëren zorgt ervoor dat de instructietijd enorm versnippert. Bij instructie
zijn voor de gehele combinatiegroep vastgesteld in een bepaalde periode voor een bepaald domein.
op basis van lesdoelen en strategiegebruik zijn niveauverschillen voor een groot deel op te vangen binnen de groepsinstructie. Deze groepsinstructies vinden plaats
De
inhoud van instructies wordt vaak gebaseerd op de daaropvolgende verwerkingsactiviteit. Een niveaurond deze tussendoelen. Werken vanuit doelen in een combinatiegroep laat zien dat jaargroepen en/of vakken met elkaar te verbinden zijn, waarmee het aantal
verschil
in activiteit
heeft
dan de
een
niveauverschil
in instructie
tot gevolg.
Maar deze manier van differentiëren
instructies zal
verminderen.
Zo kan de
leerkracht
instructies
die wél worden
gegeven, krachtiger
neerzetten.

zorgt ervoor dat de instructietijd enorm versnippert.
Bij instructie op basis van lesdoelen en strategiegebruik zijn niveauverschillen voor een groot deel op te
vangen binnen de groepsinstructie. Deze groepsinstructies vinden plaats rond deze tussendoelen.
Werken vanuit doelen in een combinatiegroep laat zien dat jaargroepen en/of vakken met elkaar te
verbinden zijn, waarmee het aantal instructies zal verminderen. Zo kan de leerkracht de instructies die wél
worden gegeven, krachtiger neerzetten.
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Verbinden in een combinatiegroep
Verbinden in een combinatiegroep
Datgene wat u niet kunt verbinden,
moet op een juiste wijze
tegenover elkaar gepland worden.
Zie kwaliteitskaart Richting 1:
jaargroepen apart onderwijs bieden 1.

Het onderwijs vormgeven
in een combinatiegroep

Welke domeinen/vakken
kunt u verbinden?

Verbinden van
vakken

Verbinden van
jaargroepen

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

• WO met lezen met begrip
• Kunstzinnige oriëntatie
met mondeling
taalgebruik

• Spelling groep 4/5 of 7/8
• Cijferend rekenen 6/7
• Lezen met begrip 6/7/8

Er zijn vaak meer mogelijkheden dan je op het eerste gezicht denkt. Tussendoelen op verschillende domeinen worden regelmatig geformuleerd per twee jaargroepen
Er zijn vaak meer mogelijkheden dan je op het eerste gezicht denkt. Tussendoelen op verschillende
(zie SLO-TULE). Vaak is er sprake van aanleren in de ene jaargroep en herhalen in de andere jaargroep, of toepassen binnen context in de ene jaargroep en
domeinen worden regelmatig geformuleerd per twee jaargroepen (zie SLO-TULE). Vaak is er sprake van
toepassen buiten context in de andere jaargroep. Het verbinden van jaargroepen kan bijvoorbeeld bij cijferend rekenen (groep 5/6), spelling, woordenschat, lezen
aanleren in de ene jaargroep en herhalen in de andere jaargroep, of toepassen binnen context in de ene
met begrip. Het verbinden van vakken zou kunnen bij begrijpend lezen en wereldoriëntatie, maar bijvoorbeeld ook bij mondeling taalgebruik en kunstzinnige
jaargroep en toepassen buiten context in de andere jaargroep.
oriëntatie.

Het verbinden van jaargroepen kan bijvoorbeeld bij cijferend rekenen (groep 5/6), spelling, woordenschat,
lezen met begrip. Het verbinden van vakken zou kunnen bij begrijpend lezen en wereldoriëntatie, maar
bijvoorbeeld ook bij mondeling taalgebruik en kunstzinnige oriëntatie.
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Gecombineerde instructie voor een combinatiegroep
Gecombineerde instructie voor een combinatiegroep
Introductie;
gezamenlijke terugblik en bespreken
gezamenlijk lesdoel

ACTIVITEIT
GROEP A/B

Groepsinstructie;
presentatie, het voordoen van een
bepaalde strategie en/of overdracht van
kennis aan de gehele combinatiegroep.

Enkele leerlingen van de combinatiegroep
kunnen in deze fase van de les
al alleen of in tweetallen
zelfstandig met gedifferentieerde
activiteiten aan het werk.

Geleide inoefening;
alle leerlingen uit de combinatiegroep
gaan gedifferentieerd
de aangeboden leerstof uit de presentatie
inoefenen.

Zelfstandig verwerken;
een deel van de combinatiegroep gaat
alleen of in tweetallen
gedifferentieerd met de ingeoefende
leerstof aan het werk.

Verlengde instructie;
met een deel van de combinatiegroep
en/of een gehele jaargroep
wordt de instructie verlengd.

Zelfstandig verwerken;
de gehele combinatiegroep gaat alleen of in tweetallen gedifferentieerd
met de ingeoefende leerstof aan het werk.

Reflectie/feedback;
met de gehele combinatiegroep wordt bekeken en besproken wat is geleerd, hoe is geleerd
en of het doel is behaald.

Introductie; terugblikken en actief ophalen van voorkennis

Introductie; terugblikken en actief ophalen van voorkennis
De voorkennis die wordt opgehaald is specifieke voorkennis die verband houdt met de leerstof die gepresenteerd gaat worden. De voorkennis in groep A van de
De voorkennis die wordt opgehaald is specifieke voorkennis die verband houdt met de leerstof die
combinatie kan anders zijn dan die van de leerlingen uit groep B. Omdat het in een actieve werkvorm gebeurt kunnen beide groepen deze voorkennis goed inzetten.

gepresenteerd gaat worden. De voorkennis in groep A van de combinatie kan anders zijn dan die van de
leerlingen
uit groep B. Omdat het in een actieve werkvorm gebeurt kunnen beide groepen deze voorkennis
Bespreken van het doel en geven van lesoverzicht
goed
inzetten.
Deze activiteit
is voor
beide groepen gelijk.

Bespreken van het doel en geven van lesoverzicht
Deze activiteit is voor beide groepen gelijk.
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Presentatie van een strategie

Dit is een gecombineerde presentatie. Bijvoorbeeld het cijferend rekenen: voor de ene groep met honderdtallen
encombinatiegroep
voor de andere
groep2 met duizendtallen. De leerkracht differentieert hierbij de vraagstelling.
Onderwijs
in een
richting

Gezamenlijk inoefenen

Leerlingen van beide groepen gaan nu gedifferentieerd inoefenen.

Presentatie van een strategie
Dit is een gecombineerde presentatie. Bijvoorbeeld het cijferend rekenen: voor de ene groep met honderdtallen en voor de andere groep met duizendtallen. De
leerkracht differentieert hierbij de vraagstelling.

Verlengde instructie

Leerlingen die moeite hadden met het oefenen van de strategie (onafhankelijk vanuit welke groep ze komen)
krijgen
verlengde (gecombineerde) instructie.
Gezamenlijk
inoefenen
Leerlingen van beide groepen gaan nu gedifferentieerd inoefenen.

Zelfstandig verwerken

VerlengdeLeerlingen
instructie
uit beide groepen gaan de strategie die is aangeboden bij 3, gedifferentieerd verwerken. Dit
Leerlingen die moeite hadden met het oefenen van de strategie (onafhankelijk vanuit welke groep ze komen) krijgen verlengde (gecombineerde) instructie.

verwerken gebeurt alleen of in tweetallen.

Zelfstandig verwerken
Leerlingen uit beide groepen gaan de strategie die is aangeboden bij 3, gedifferentieerd verwerken. Dit verwerken gebeurt alleen of in tweetallen.

Gezamenlijke reflectie

Omdat het om dezelfde strategie ging, wordt er gezamenlijk gereflecteerd. De leerkracht differentieert
hierbij
de vraagstelling.
Gezamenlijke reflectie
Omdat het om dezelfde strategie ging, wordt er gezamenlijk gereflecteerd. De leerkracht differentieert hierbij de vraagstelling.

Voorbeeld: De verhoudingstabel in groep 6, 7 en 8
Om half 11 begint de les over de verhoudingstabel in groep 6, 7 en 8. De leerkracht start met het
ophalen van voorkennis. In tweetallen worden 3 minuten lang de tafels van vermenigvuldiging hardop
geoefend.
Daarna houdt de leerkracht 2 zakken appels omhoog, met in iedere zak 4 appels. Op het bord verschijnt
de verhoudingstabel. Groep 6 schrijft mee, groep 7 en 8 zoeken hem op in hun instructieschrift.
Met groep 6 gaat de leerkracht door met hardop voordoen.
Groep 7 rekent uit hoeveel appels er in 119 zakken zitten.
Groep 8 rekent uit hoeveel appels er in 13,75 zakken zitten.
Bij het bespreken hoort groep 6 wat de mogelijkheden zijn van de verhoudingstabel.
Groep 7 en groep 8 gaan aan het werk met gedifferentieerde verwerkingopdrachten uit hun boek.
Zij doen dat in tweetallen: de een schrijft boven, de ander onder, en andersom.
Met groep 6 gaat de leerkracht geleid inoefenen: andere getallen, zakken knikkers, stapels kaarten,
enzovoort. Daarna gaan ook zij zelfstandig aan de slag.
De leerkracht loopt rond en kijkt hoe het verwerken gaat.
Kwart over 11 sluit de leerkracht met groep 6, 7 en 8 gezamenlijk de les af. Wat hebben we geleerd,
wat kunnen we nu. De hele combinatiegroep is met dezelfde strategie aan de slag geweest, dus zullen
ze betrokken zijn op elkaars ervaringen.

KennisKennis
en vaardigheden
van de leerkracht
en vaardigheden
van de leerkracht
Om in een combinatiegroep gecombineerde instructie te geven, waarna de leerlingen zelfstandig en gedifferentieerd gaan oefenen, heeft de leerkracht de volgende
Om in een combinatiegroep gecombineerde instructie te geven, waarna de leerlingen zelfstandig en gedifkwaliteiten nodig.

ferentieerd gaan oefenen, heeft de leerkracht de volgende kwaliteiten nodig.

De leerkracht kan een gedegen groepsanalyse maken
Het gaat hierbij om het goed kunnen interpreteren van toetsgegevens. Deze informatie moet de leerkracht kunnen toevoegen aan observatie en gespreksgegevens.

De leerkracht kan een gedegen groepsanalyse maken

Het gaat hierbij om het goed kunnen interpreteren van toetsgegevens. Deze informatie moet de leerkracht
De leerkracht
kan een
combinatiegroepsplan
opzettenen gespreksgegevens.
kunnen
toevoegen
aan observatie
Naar aanleiding van de analyse is de leerkracht in staat een combinatiegroepsplan op te stellen, in ieder geval voor die vakken of domeinen waar mogelijkheden
tot verbinding zijn. Binnen dit groepsplan wordt gekeken welke aspecten van de doelen en strategieën vanuit het aanbod in beide groepen te verbinden zijn. Dit
5
betekent dat er globale jaarplannen moeten worden opgesteld. Vervolgens kunnen voor periodes van 6 tot 8 weken meer specifieke verbindingen gevonden
worden in het aanbod van beide groepen. Bij deze combinatiegroepsplannen maakt de leerkracht gebruik van tussendoelen en referentieniveaus.
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De leerkracht heeft kennis en inzicht in leerlijnen, tussendoelen en cruciale fasen in de leerstof
Om te weten welk aanbod nodig is, welke strategieën belangrijk zijn en waar accenten gelegd moeten worden moeten leerkrachten kennis hebben van leerlijnen,
referentieniveaus en tussendoelen in relatie met de op de school gebruikte methodes. Alleen dan is een leerkracht in staat vanuit een groepsanalyse een verbinding
tussen twee jaargroepen te maken.
De leerkracht is vaardig in het inzetten van interactieve, coöperatieve werkvormen
Bij het verbinden van doelen en strategieën gaat het eigenlijk om herontwerp van het onderwijsaanbod. We adviseren hiervoor gebruik te maken van de methodes
die door de school zijn aangeschaft. Af en toe zal de leerkracht, als gevolg van het verbinden en rekening houdend met de groepsanalyse, moeten kiezen voor
andere activiteiten of werkvormen.
De leerkracht zet differentiëren in vraagstelling in binnen het IGDI-model
De leerkracht moet om te beginnen het IGDI-model vlot hanteren. Daarnaast is het differentiëren in de vraagstelling daarbinnen een vaardigheid waarmee de
leerkracht moet kunnen spelen. Immers we verbinden twee of drie jaargroepen, dus gaan de leerlingen wel aan de slag met dezelfde doelstelling of dezelfde
strategie, maar op een verschillend niveau. In de instructie bereidt de leerkracht de leerlingen voor op de uiteindelijke toepassing.
Het verbinden van jaargroepen is een werkwijze waarbij de leerkracht niet langer pendelt van de ene naar de andere groep, maar instructies met elkaar verbindt.
De leerlingen doen de uiteindelijke verwerking van de gecombineerde instructie wel gedifferentieerd.
Bronnen:
Margreet Bijker, Jos Boerema en Fenje Louwsma. (2011) Kansrijke combinatiegroepen. Drachten: Cedin. http://tule.slo.nl/
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De kwaliteitskaarten Onderwijs in een combinatiegroep. Richting 1; jaargroepen apart onderwijs bieden en Richting 2: jaargroepen waar mogelijk
verbinden zijn ontwikkeld door Beja Koops, Jos Boerema en Margreet Bijker (Cedin educatieve dienstverlening). De kwaliteitskaarten Onderwijs in een
combinatiegroep zijn een uitgave van School aan Zet. Voor vragen rond de kwaliteitskaarten Taalpilots kunt u contact opnemen met Gea Spaans,
secretariaat@schoolaanzet.nl.
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