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Het proces van loslaten en waar we nu staan

Handelend en ervarend 
bezig zijn: Wij ruiken, 
proeven, voelen en 
onderzoeken.

eigen leervragen

Teach what you preach

Zone van de naaste ontwikkeling

Lezen, 
schrijven, 
praten over het 
thema

Betrokkenheid
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 Geen methode voor w.o.
 Onderzoek bij verschillende scholen
 Implementatie OGO mbv “De Activiteit”
 Onderzoek taalmethode versus OGO
 Werken vanuit leerlijnen taal
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Mondelinge taal

Schriftelijke taal

Woordenschat

Begrijpend lezen

Taalverzorging

Implementatie OGO

Gefaseerd ingevoerd nu in 
samenhang aangeboden
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 Iedere leerkracht heeft een map met daarin:
 thema's en w.o.doelen voor de groep.
 taaldoelen 1F leerlijn (en leerroutes <1F en  1S)  
 voorbereidingsformulieren

 start vergadering, gezamenlijk voorbereiden 
 tussenvergadering, samen doorplannen
 inzet op leerkrachtvaardigheden (klassenbezoeken, POP's)
 Studiedagen intern/extern>  "input taal“
 Gefaseerd invoeren van thematiseren en taal 
 Cyclisch werken 
 Speerpunt>>mondelinge taal/taal in samenhang
 Faciliteren tijd en personeel
 Kwaliteitskaarten documentatie
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Alle neuzen
dezelfde kant op
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Boeken en teksten

Concreet materiaal

deskundigen

Doelen van de 
leerkracht

Vragen van de 
leerlingen
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Wat weten we al. 
wat willen we weten? 
Startactiviteiten om 
interesse en behoeften 
van kinderen aan te boren De boekenkring:

 Samen lezen en bekijken van boeken 
rondom thema 

 We overleggen wat vinden we 
interessant/wat willen we weten? 

 We noteren onze leervragen 
 Welke woorden kennen we niet? 
 We presenteren aan elkaar wat we 

gevonden hebben
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Waarbij de woorden terug
komen in spel of teksten van de 
leerlingen

 De echte wereld van buiten naar binnen
 Welke leervragen zijn relevant?

 Bezoek aan tuincentrum
 Onderzoek in eigen klas
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we gaan naar
“Madame Tussauds”

We openen een winkel

We bouwen een huis welkom in “Sea life”

We praten, 
spelen, 
onderzoeken, 
lezen, schrijven 
over het thema 
en presenteren 
uiteindelijk wat 
we geleerd 
hebben

•Koppeling taal en wereldoriëntatie

•Transfer methode>taal binnen thema’s

•Taaldomeinen in samenhang

Door herhaald aanbod in een betekenisvolle 
context en gerelateerd aan hun eigen 
leervragen wordt de betrokkenheid van de 
leerlingen vergroot.
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 Kinderen voeren tweetalgesprekken in de kring, 
komen op verhaal 

 Kinderen schrijven hun gedachten op papier
 Lezen voor wat ze geschreven hebben
 Ontvangen feedback op spelling en interpunctie 
 Herschrijven of typen het verhaal 

 We voorspellen de tekst 
 We lezen samen een tekst en worden hier expert over 
 We arceren belangrijke woorden, woordgroepen
 We schrijven een samenvatting 
 We presenteren aan elkaar waar 

de tekst over gaat

Kinderen raken meer betrokken bij het lezen van de 
thema teksten. Ze krijgen antwoord op hun eigen 
leervragen. Het roept nieuwe vragen op. Zij praten 
over de tekst, lezen samen, presenteren samen. Door 
uitwisselen weten ze van elkaar waar het over gaat
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 Bijvoeglijk naamwoorden (geïntegreerd in de speling methode). 

 Deze zoeken we op in een thema gerelateerde 
tekst (van methode naar thema tekst, opzoeken, benoemen)

 Gebruiken we weer bij het schrijven van onze eigen 
teksten. (transfer)

 De nadruk ligt op toepassen van het geleerde

Bijvoeglijk naamwoorden? Wat 
zijn dat en wat doen die? 
Uitwerken binnen thema's

bijvoeglijk naamwoorden binnen thema 
tekst. 
woorden arceren in de tekst.
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Bijvoeglijk naamwoorden. Wat zijn het? 
Wat voegen deze woorden toe aan tekst?

Probeer de tekst iets duidelijker, spannender te maken door de 
bijvoeglijk naamwoorden in te vullen. Je mag zelf bedenken wat je 
invult.

Met sociale media kun je veel doen. Bloggen, samen 
_____________projecten doen voor school, of 
actievoeren voor ____________ dieren of 
_________spelletjes spelen. Je moet wel goed 
uitkijken. Sommige kinderen kwamen in 
______________problemen omdat ze een 
_______________foto van zichzelf opstuurden naar 
een _____________vriend die ze vertrouwden. 

Zelf bijvoeglijk naamwoorden erbij verzinnen waardoor 
het stukje boeiender wordt.



15‐10‐2018

13

Oefenen met zelf schrijven en toevoegen bijvoeglijk naamwoorden

Het volgende berichtje stond op facebook, maak het verhaaltje af. 
Verzin samen wat er verder gebeurde. Gebruik daarbij minimaal 3 
bijvoeglijk naamwoorden om het extra spannend te maken.

Rocky, zoals de kleine hond heet, blafte luid en rende rond om 
de aandacht te trekken van Karin. “Hij bleef maar blaffen en 
blaffen. “Dat doet hij normaal nooit dus ik wist niet wat ik moest 
denken,” vertelt Karin. “Ik ging kijken wat er aan de hand was en 
vond de hond in de tuin... Daar zag ik dat…         
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________ 

We passen het geleerde toe in onze eigen
teksten die we maken voor onze
zelfgemaakte website van groep 7



15‐10‐2018

14

betrokkenheid leerlingen
betere resultaten, hoge uitstroom
zelfvertrouwen groeit
leerkrachten bewust bezig

blijven ontwikkelen 
vallen en opstaan
samen sterk

niet alles in één keer
te snel willen gaan


