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2 KIJKER 2

Kijker 2 – Instructie – In de kijker

Instructie Spelregels

In de kijker 

Een spel spelen is iets wat alle kinderen graag doen. Daarom wordt in deze Kijker de tekstsoort instructies vanuit 
spelregels bekeken. Het begrijpen en uitvoeren van spelregels en instructies staat hier dus centraal.

Spelregels worden belicht vanuit de verschillende taaldomeinen. 
In de spreek- en luisterlessen beluisteren de leerlingen spelregels, praten ze over de kenmerken van instructies en 
leggen zelf spelregels uit. 
In de lessen begrijpend lezen lezen de leerlingen verschillende spelregels en lossen daarbij de opdrachten op. 
De leerlingen leren hier om gericht informatie op te zoeken in de leestekst. 
In de schrijflessen leren de leerlingen om zelf een spelfiche van een gekozen spel te schrijven.

Er werd gekozen voor klassieke gezelschapsspellen. Deze kunnen in vier à vijf stappen worden uitgelegd en zijn 
gemakkelijk verkrijgbaar of zelf te maken. 
De spellen die onder andere aan bod komen tijdens deze Kijker, zijn:
 – Domino 
 – Bingo
 – Zwarte Peter
 – Kwartet
 – Toren van Pisa

Vanaf les 6 en 7 werken de leerlingen in groepjes van vier rond een zelfgekozen spel. Maak de groepjes tijdig zodat 
de nodige exemplaren van de spellen kunnen meegebracht worden.

De vormgeving van het werkkatern is afgestemd op het thema van deze Kijker. 
De opdrachten zijn vormgegeven als instructies en spelletjes maken het katern speels en kindvriendelijk.

Het trotsproduct van deze Kijker is het organiseren van een spelnamiddag voor (groot)ouders of leerlingen van het 
eerste leerjaar. Spreek op voorhand af voor wie jullie de spelnamiddag organiseren. Maak eventueel samen met de 
leerlingen een uitnodiging. De spelnamidag kan ook binnen de eigen klas plaatsvinden.
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3 KIJKER 1

Kijker 1 – Fictie – In de kijker

Fictie Avonturen op (weg naar) school!

In de Kijker

In de eerste Kijker van het derde leerjaar staat fictie centraal. De verhalen zijn opgebouwd rond het thema ‘naar 
school gaan’. De leerlingen maken kennis met het verschil tussen fantasie en werkelijkheid en leren de tekstsoort 
benoemen als ‘fictie’.
 
Ze oriënteren zich op een verhaal aan de hand van titel en tekeningen, leren hun voorkennis oproepen en maken 
voorspellingen. Na het lezen beschrijven de leerlingen de hoofdpersonages en de gebeurtenissen, die ze ook leren 
ordenen.
 
Doorheen de schrijflessen creëren de leerlingen zelf het vervolg op een verhaal waarvan ze de start gelezen hebben. 
Hiervoor leren ze hun fantasie gebruiken en zich inleven in een rol of personage. Hun zelfgeschreven verhaal zullen 
ze vertellen of voorlezen in de trotsweek. Zo doen ze ervaring op met beide zijden van het communicatieproces: als 
lezer/luisteraar en als schrijver/verteller.

Op het einde van de Kijker is er een toets begrijpend lezen en een toets luisteren voorzien. Spreken en schrijven 
worden geobserveerd met de Kijkwijzers. Taalwijs wordt getoetst na Kijker 2.

De Kijker is opgebouwd rond fragmenten uit drie kinderboeken:
 – Paul van Loon, Meester Kikker, Leopold (2009)
 – Kolet Janssen, De weg naar school, Davidsfond/infodok (2001)
 – Bart Demyttenaere, Gijs en Lise KLASSE, Clavis (2009)
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5 KIJKER 3

Kijker 3 – Informatie – In de Kijker

Informatie De kracht van de aarde

In de Kijker

Informatieve teksten proberen een onderwerp of thema te belichten vanuit verschillende invalshoeken. Zo’n teksten 
bevatten vooral feiten, kennis en weetjes. De schrijver gaat niet direct een standpunt innemen of een mening 
verkondigen, hij/zij wil vooral informeren, meedelen en kennis delen. Een goede informatieve tekst geeft antwoord op 
vragen waardoor je je kennis kunt uitbreiden. Zo’n teksten of boeken neem je meer dan één keer ter hand, omdat je 
goed wilt begrijpen en vooral goed wilt onthouden wat er staat.

In deze Kijker ligt de focus op ‘leren weten en kennen’ via informatieve teksten. Dat willen we grondig en diepgaand 
doen. Daarom gaan we exclusief en gericht aan de slag met tekstfragmenten uit het boek 'Als de aarde haar spierballen 
laat rollen', een hebbedingetje voor elke klasbibliotheek.

In de eerste week maken de leerlingen kennis met het thema en de tekstsoort. Alle leerlingen verdiepen zich in 
informatie rond aardbevingen. In de tweede week kiezen de leerlingen zelf het onderwerp waarin ze zich willen 
verdiepen: orkanen of tsunami's. Ze gaan aan de slag in een coöperatieve werkvorm. Tijdens de derde week verbreden 
ze hun kennis over het gekozen onderwerp en werken ze toe naar het trotsproduct van de Kijker: het maken en brengen 
van een PowerPointpresentatie.

In de lessen taalwijs herhalen we het werken met werkwoorden uit Kijker 1, introduceren we een heuristiek om grondig 
na te denken over zinnen en zinsdelen en maken we oefeningen met signaal- en verwijswoorden.

In les 11 (begrijpend lezen) en les 15 (toonmoment) wordt er actief gewerkt op de computer. Denk op voorhand goed 
na over de organisatie van deze lessen. Heb je in je eigen klas voldoende computers, verspreid je de groepjes over 
verschillende klassen of werk je in de computerklas van de school? Vergeet dan niet om deze, indien nodig, tijdig te 
reserveren. De samenwerking met de ICT-leerkracht is een meerwaarde voor een vlot verloop van deze lessen.

Het boek dat voor deze Kijker geraadpleegd werd, is:
 – Kinderuniversiteit. Als de aarde haar spierballen laat rollen, over orkanen, aardbevingen, tsunami’s en vulkanen. 

Geert Bouckaert en Manuel Sintubin, Lannoo, 2008
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6 KIJKER 5

Kijker 5 – Wervende tekst – In de Kijker

Wervende tekst Op stap naar het secundair onderwijs

In de Kijker 

In deze Kijker staat het thema in verband met de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. 
Deze periode van het jaar ontvangen de leerlingen daarover steeds meer infobrochures, folders, flyers, 
uitnodigingen … Kortom: wervende teksten. Ze worden door een school benaderd als consument en overtuigd om 
voor die school te kiezen. 

Het is belangrijk dat kinderen kritisch leren omgaan met deze tekstsoort en de bijbehorende teksttypes. In deze 
Kijker leren ze talige en niet-talige aspecten naderbij bekijken. Ze ontdekken het beïnvloedende karakter van een 
wervende tekst, onder andere hoe de tekst hen wil overtuigen om iets te doen. Daarnaast wordt besproken dat 
een wervende tekst ook informatie bevat. Ze reflecteren op de kenmerken doorheen de lessen begrijpend lezen 
en spreken en luisteren. De verworven kennis en vaardigheden worden geïntegreerd in het schrijfproces van hun 
trotsproduct. 

Verzamel vooraf infobrochures, folders, brieven … van secundaire scholen of vraag de leerlingen enkele 
voorbeeldexemplaren mee te brengen. Het is aan te raden om deze wervende teksten toegankelijk te houden 
gedurende de Kijker, zodat de leerlingen er tussendoor in kunnen snuisteren. Heeft de zoektocht niets opgeleverd? 
Op De Leraarskamer staan in het mapje van Kijker 5 een aantal folders en brochures ter beschikking. Gebruik deze 
indien je er zelf geen kunt bemachtigen. We raden wel aan om folders te gebruiken van secundaire scholen in de 
omgeving van de school. Dit om het realistischer te maken en meer te laten aansluiten bij de leefwereld van de 
kinderen. 

De lessen bouwen verder op elkaar. Daarom worden ze best in de voorgestelde volgorde gegeven. De eerste les 
begrijpend lezen behandelt verschillende onderwerpen die aansluiten bij hun leefwereld. De daaropvolgende 
lessen richten zich op het centrale thema.

In de les spreken en luisteren van de eerste week voeren de leerlingen een telefoongesprek. Er worden 50 minuten 
voorzien om de leerlingen voldoende spreekkansen te geven en om de gesprekken nauwgezet te observeren en 
te begeleiden. In les 9 en 10 worden begrijpend lezen en spreken en luisteren gekoppeld. In de toets luisteren 
wordt een wervend videofilmpje bekeken over het Ensorinstituut in Oostende. De maker van dit filmpje is Koen 
Vandevoorde.

In de schrijflessen wordt eerst nagedacht over formulieren. De leerlingen ervaren vervolgens hoe je een formulier 
opstelt. Vanaf de tweede schrijfles werken ze naar het trotsproduct toe, namelijk een wervende tekst in verband 
met de opendeurdag van hun school. Bij voorkeur wordt dit gerealiseerd met de computer. De leerlingen werken 
in groep met een vooropgestelde rolverdeling en planning. In de trotsweek organiseren ze een scholenmarkt 
om hun schrijfproduct voor te stellen. Dit kan binnen de eigen klas, het eigen leerjaar of voor een ander leerjaar 
georganiseerd worden. Er is aandacht voor waarderende feedback.

In de lessen taalwijs wordt nagedacht over zinnen, woordsoorten en verwijswoorden / signaalwoorden.  
De volgorde van deze lessen kan wel veranderd worden.
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