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___________________________ leest het krantenartikel van ___________________________.

De titel is ______________________________________________________________________.

Staan in het krantenartikel veel details?

❒ Ja. 

❒  Nee, ik zou nog meer informatie geven over _______________________________________ 

___________________________________________________________________________.

Staan in het krantenartikel af en toe bijvoeglijk naamwoorden?

❒ Ja.

❒ Nee, ik heb aangeduid waar bijvoeglijke naamwoorden kunnen toegevoegd worden.

Bestaat het krantenartikel uit goede zinnen?

❒ Ja.

❒ Nee, ik heb aangeduid welke zinnen onduidelijk zijn.

Is het duidelijk in welke volgorde de gebeurtenissen plaatsgrijpen?

❒ Ja.

❒ Nee, woorden zoals dan, toen, eerst, daarna, later, ten slotte ... kunnen toegevoegd worden.

 

Het krantenartikel krijgt van mij …

Les 12

Les 12  Ik leer van de feedback van een medeleerling. 
Ik kan mijn krantenartikel aanpassen.

❒ ❒ ❒
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31Les 12

Ideeën verzamelen

Ik kan aan klasgenoten nog niet goed samenvatten wat ik weet over een gebeurtenis 
in mijn buurt/gemeente.

Ik kan aan klasgenoten vrij goed samenvatten wat ik weet over een gebeurtenis in 
mijn buurt/gemeente.

Ik kan aan klasgenoten uitvoerig samenvatten wat ik weet over een gebeurtenis in 
mijn buurt/gemeente.

Ideeën ordenen en artikel uitschrijven

Ik kan enkele zinnen schrijven over iets uit de buurt/gemeente, vaak met hulp van  
de leerkracht.

Ik kan heel wat zinnen schrijven over iets uit de buurt/gemeente, soms met hulp van 
de leerkracht.

Ik kan uitvoerig schrijven over iets uit de buurt/gemeente en heb weinig hulp nodig.

Signaalwoorden

Ik maak weinig gebruik van woorden zoals: dan, toen, eerst, daarna, later,  
ten slotte …

Ik maak soms gebruik van woorden zoals: dan, toen, eerst, daarna, later,  
ten slotte …, zeker als de leerkracht mij helpt.

Ik maak veel gebruik van woorden zoals: dan, toen, eerst, daarna, later,  
ten slotte …

Structuur

Ik kan nog niet goed een artikel schrijven dat de structuur heeft van een echt 
krantenartikel.

Ik kan vrij goed een artikel schrijven dat de structuur heeft van een echt 
krantenartikel.

Ik kan een artikel schrijven dat de structuur heeft van een echt krantenartikel.

Nadenken over wat je schreef

Ik kan na een gesprek met een klasgenoot weinig verbeteringen aanbrengen.

Ik kan na een gesprek met een klasgenoot verbeteringen aanbrengen en/of 
zeggen wat al goed was.

Ik kan na een gesprek met een klasgenoot mijn tekst herschrijven of zeggen 
waarom dat niet nodig was.
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KIJKER 4 Les 4, 9, 12  Kopieerblad 2A

Kijkwijzer schrijven

Ideeën verzamelen

Ik kan aan klasgenoten nog niet goed samenvatten wat ik weet over een gebeurtenis in 
mijn buurt/gemeente.

Ik kan aan klasgenoten vrij goed samenvatten wat ik weet over een gebeurtenis in mijn 
buurt/gemeente.

Ik kan aan klasgenoten uitvoerig vertellen wat ik weet over een gebeurtenis in mijn  
buurt/gemeente.

Ideeën ordenen en artikel uitschrijven

Ik kan enkele zinnen schrijven over iets uit de buurt/gemeente, vaak met hulp van  
de leerkracht.

Ik kan heel wat zinnen schrijven over iets uit de buurt/gemeente, soms met hulp van  
de leerkracht.

Ik kan uitvoerig schrijven over iets uit de buurt/gemeente en heb weinig hulp nodig.

Tekst inhoudelijk controleren en herschrijven: signaalwoorden

Ik maak weinig gebruik van woorden zoals: dan, toen, eerst, daarna, later, ten slotte …

Ik maak soms gebruik van woorden zoals: dan, toen, eerst, daarna, later, ten slotte …, 
zeker als de leerkracht mij helpt.

Ik maak veel gebruik van woorden zoals: dan, toen, eerst, daarna, later, ten slotte …

Tekst inhoudelijk controleren en herschrijven: structuur

Ik kan nog niet goed een artikel schrijven dat de structuur heeft van een echt 
krantenartikel.

Ik kan vrij goed een artikel schrijven dat de structuur heeft van een echt krantenartikel.

Ik kan een artikel schrijven dat de structuur heeft van een echt krantenartikel.

Nadenken over wat je schreef

Ik kan na een gesprek met een klasgenoot weinig verbeteringen aanbrengen.

Ik kan na een gesprek met een klasgenoot verbeteringen aanbrengen en/of zeggen wat  
al goed was.

Ik kan na een gesprek met een klasgenoot mijn tekst herschrijven of zeggen waarom dat 
niet nodig was.

Naam ____________________________________________________________________________________ Klas __________4
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KIJKER 4 Les 4, 9, 12  Kopieerblad 2B
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Naam ____________________________________________________________________________________ Klas __________4
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2 Les 1 en 2

1  Bekijk de kaft en het colofon van het boek. 
Wat weet je al over het boek van Steve Jobs? 

  

2  Lees de tekst.  
Markeer de woorden die je nog moeilijk vindt. 

Les 1 en 2 Ik kan de bedoeling van een informatieve tekst achterhalen. 
Ik weet dat de tekeningen bij een informatieve tekst een belangrijke rol spelen.  
Ik kan iemand informeren over wat ik las. 

© 2015 Jessie Hartland
All rights reserved

© 2015 Nederlandse vertaling
Uitgeverij Luitingh- Sijthoff B.V., 
Amsterdam.  
Alle rechten voorbehouden

Oorspronkelijke titel:  
Steve Jobs: Insanely Great
Vertaling:  
Karina van Santen en Jan Bos 

Boekverzorging:  
Asterisk*, Amsterdam

Illustraties: B&W Illustrations

Omslagontwerp:  
Studio Marlies Visser/Rachael 
Cole & Brianne Farley

Welk soort tekst las je? 
Kruis aan.

❒  achterflap

❒  boekbespreking

❒  reclame voor een boek
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3Les 1 en 2

Voor het groepswerk

na het groepswerk

Kruis aan wat best bij je past.

Geselecteerde informatie ordenen en schematiseren

Ik kan de informatie die ik opzocht of kreeg nog niet zo goed ordenen. 
Alles staat bij mekaar. Er is nog geen logisch schema.

Ik kan de informatie die ik opzocht of kreeg al een beetje ordenen. 
Toch is het nog geen logisch geheel. Ik heb nog geen schema. 

Ik kan de informatie die ik opzocht of kreeg goed ordenen. 
Logische zaken kan ik goed bij mekaar zetten. Ik heb al een mooi schema.

Antwoorden op vragen over het besproken onderwerp

Ik kan de vragen van mijn klasgenoten en leraar nog onvoldoende beantwoorden. 

Ik kan de vragen van mijn klasgenoten en leraar al een stukje beantwoorden.  
Soms ben ik nog onzeker of heb ik onvoldoende informatie om goed te antwoorden.

Ik kan de vragen van mijn klasgenoten en leraar goed beantwoorden. 

Onderscheiden informatie en mening

Ik kan informatie en meningen niet goed onderscheiden in informatieve teksten.  

Ik kan informatie en meningen redelijk goed onderscheiden in informatieve teksten. 
Soms twijfel ik nog.

Ik kan informatie en meningen goed onderscheiden in informatieve teksten. 

Presentatie geven

Ik kan nog niet zo goed verslag uitbrengen over mijn opzoekwerk. 
Ik kan mijn werk niet ondersteunen met argumenten of voorbeelden. 

Ik kan verslag uitbrengen over mijn opzoekwerk.  
Ik kan al argumenten, voorbeelden en een persoonlijk oordeel geven.  
Ik gebruik nog niet helemaal een logische opbouw, inleiding en afronding.

Ik kan goed verslag uitbrengen over mijn opzoekwerk.  
Ik geef argumenten, voorbeelden en een persoonlijke mening.  
Ik gebruik een logische opbouw, inleiding en afronding.

Denk aan de afspraken.

Voeg er zelf nog één toe: 

  Ik spreek verstaanbaar en vlot.

  Ik vraag door als ik iets niet weet. 

  _______________________________________________________

Ik geef voldoende informatie als ik 
een vraag beantwoord.
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Naam ____________________________________________________________________________________ Klas __________

KIJKER 3 Les 6, 8, 10 Kopieerblad 5A

Kijkwijzer schrijven

Informatief verslag schrijven
Ik kan nog niet zelf een verslag van een proef maken op basis van teksten, beelden en/of 
schema’s.
Ik kan op basis van teksten, beelden en/of schema’s enkele belangrijke zaken van een proef 
samenbrengen in een verslag.
Ik kan een overzichtelijk en correct verslag schrijven over een proef op basis van teksten, 
beelden en/of schema’s.

Signaalwoorden
Ik kan tijdens het schrijven van teksten weinig tot geen gebruik maken van passende 
signaalwoorden.
Ik kan tijdens het schrijven van teksten vaak gebruik maken van passende signaalwoorden.

Ik kan tijdens het schrijven van teksten bijna altijd gebruik maken van passende 
signaalwoorden.

Tekststructuur op tekst- en alineaniveau
Ik kan geen alinea’s aanbrengen in een tekst.

Ik kan alinea’s aanbrengen in een tekst.

Ik kan alinea’s aanbrengen in een tekst en de informatie daarin juist ordenen.

Tekst inhoudelijk controleren, beoordelen en herschrijven
Ik kan moeilijk geformuleerde zinnen niet spontaan herschrijven.

Ik kan sommige moeilijk geformuleerde zinnen min of meer spontaan herschrijven.

Ik kan moeilijk geformuleerde zinnen spontaan herschrijven.

Verzorgen
Ik gebruik weinig visuele kenmerken om het verslag duidelijk en aantrekkelijk te ordenen.

Ik gebruik enkele visuele kenmerken om het verslag duidelijk en aantrekkelijk te ordenen.

Ik gebruik veel visuele kenmerken om het verslag duidelijk en aantrekkelijk te ordenen.

6
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Naam ____________________________________________________________________________________ Klas __________

KIJKER 3 Les 6, 8, 10 Kopieerblad 5B
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