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Het herschreven gedeelte zwol op tot ongeveer tweeënhalf keer zijn oorspronkelijke lengte. Er waren veel meer
passages waar te weinig geschreven stond dan te veel, en als je dat allemaal methodisch herschreef, werd het totaal
navenant langer. Maar dit was een eerste versie, en die zijn altijd een beetje sponzig. De tekst was nu logischer, de
tegenstrijdigheden waren verwijderd, het gezichtspunt was consequenter, en het geheel was daarom ook makkelijker
leesbaar geworden, maar het geheel maakte een loggere indruk. De logica was te duidelijk, en de scherpte van het
origineel was verzwakt. De volgende stap was het verwijderen van passages die gemist konden worden. Alle stukjes
overtollig vet werden stelselmatig weggesneden. Dingen weghalen was veel eenvoudiger dan dingen toevoegen, en al
doende slonk het manuscript weer tot zeventig procent. Het was een soort hersengymnastiek.
Haruki Murakami: 1Q84.
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Hoofdstuk 1 De schrijfontwikkeling

Inleiding
‘Ik snap dat er gepresteerd moet worden. Je
kunt niet alleen met verhalen bezig zijn. Maar
de taal en de spelling zijn het gereedschap. Je
moet kinderen ook laten zien dat er met dat
gereedschap iets moois kan worden gemaakt.
Je wilt ook de kast timmeren. ‘
Jacques Vriens in Onderwijsblad 19 april 2014

Taal is een kernvak in het onderwijs. Het
schrijven van teksten is – naast spreken –
een van de vormen waarin leerlingen taal
produceren. Het lijkt erop, dat in het onderwijs
meer aandacht wordt besteed aan de
receptieve taalvaardigheid (technisch en
begrijpend lezen) dan aan activiteiten waarin
leerlingen worden uitgedaagd om zélf taal te
maken. Dit boek is bedoeld voor (aanstaande)
leerkrachten die er een uitdaging in zien om
schrijfonderwijs in de midden- en bovenbouw
tot het hart van taalonderwijs te maken.
Teksten geschreven door leerlingen bieden
namelijk voldoende aanknopingspunten om
logische relaties te leggen met begrijpend

lezen, met woordenschatontwikkeling,
leesbevordering, spreken en luisteren.
Het verzorgen van goed schrijfonderwijs
vraagt veel van de leerkracht. Er moeten
allerlei afwegingen worden gemaakt:
‘Hanteer ik de methode, pas ik deze aan
of bedenk ik zelf schrijftaken voor mijn
leerlingen?’ Schrijfonderwijs veronderstelt
procesbegeleiding: de leerkracht moet vooraf
goed nagedacht hebben over wat zijn bijdrage
is tijdens de verschillende fasen van het
schrijfproces van leerlingen:
• ‘Op welke manier breng ik ze in de sfeer van
het onderwerp?’
• ‘Met welke voorbeelden maak ik duidelijk
welke schrijfvaardigheid centraal staat?’
• ‘Hoe leg ik die vaardigheid uit en welke
schrijftips kan ik geven?’
De schrijf-enthousiaste leerkracht weet,
dat het geven van een schrijfopdracht niet
volstaat: vanaf het moment dat leerlingen
gaan schrijven, ontstaan er kansen om het
schrijfproces te beïnvloeden. Door tijdens

dat schrijfproces op de goede momenten
feedback te geven, of door leerlingen elkaar te
laten helpen tijdens hun schrijfproces, winnen
de schrijfproducten én de schrijfvaardigheid
aan kwaliteit. De schrijf-enthousiaste leerkracht
denkt na over de manier waarop ‘mooie’
en ‘deelbare’ producten kunnen ontstaan.
Hij weet dat geschreven wordt om gelezen
te worden. Hij zoekt naar mogelijkheden
om nieuwe media in te zetten in het
schrijfonderwijs en denkt na over een bij zijn
opvattingen passende organisatievorm.
Tekstkwaliteit is een multidimensionaal begrip:
in feite zijn er veel kwaliteitskenmerken
die tegelijkertijd verondersteld worden:
passend woordgebruik, goed gevormde
zinnen, correcte spelling, originele inhoud en
doordachte opbouw (Verheyden, 2011). Dat maakt
het voor leerlingen niet altijd eenvoudig: de
aandacht voor het ene aspect heeft tot gevolg
dat er minder aandacht besteed wordt aan de
andere aspecten. Dit boek biedt handreikingen
om schrijfopdrachten te ontwerpen die
leerlingen succesvol kunnen maken.
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Daarbij is een goede instructie met
voorbeeldgedrag van de leerkracht die
schrijftips biedt een belangrijke voorwaarde.
Daarnaast worden leerlingen uitgedaagd om
met behulp van checklists, aandachtspunten
en schema’s elkaar te ondersteunen tijdens
hun schrijfproces. Deze schrijftools richten
de aandacht van leerlingen en geven steun
tijdens het schrijven. Het vormgeven van
schrijfonderwijs is een onderwijskundig
avontuur. Het doet een beroep op de
leerkracht om niet alleen onderwijsverzorger,
maar vooral ook innovatief ontwerper van
onderwijs te willen zijn. Die leerkracht laat zich
niet muilkorven door een vooraf vastgesteld
rooster, maar zorgt dat zijn leerlingen
voldoende oefen- en experimenteertijd hebben
om het schrijven in de vingers te krijgen. Een
goede schrijver word je niet vanzelf: dit vraagt
tijd en geduld. De leerkracht beseft dat er
verschillen zijn tussen leerlingen. Hij zoekt
naar middelen om de schrijfontwikkeling van
leerlingen te kunnen volgen, opdat hij zinvol,
doelgericht en afgestemd kan begeleiden. Hij
rekent zijn leerlingen niet af op (vorm)fouten,
maar biedt professioneel ontwikkelingsgericht
feedback. Hij respecteert de teksten van
leerlingen.
Hoewel moeilijk: schrijven kun je leren.

En je kunt ook leren goed schrijfonderwijs te
geven. Dit boek bevat instrumenten aan de
hand waarvan de leerkracht – in collegiale
samenwerking – kan werken aan zijn eigen
professionele ontwikkeling. De instrumenten
zijn niet algemeen onderwijskundig
vormgegeven, maar zijn specifiek gemaakt
voor het schrijfonderwijs. Het boek sluit
daarmee aan op de ideeën rond ‘contentfocused-coaching’ zoals die onder meer door
Matsumura e.a. (2012, 2013) ontwikkeld

zijn.

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven
van de schrijfontwikkeling van leerlingen
en wordt ingegaan op de didactische
consequenties ervan.
In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van
kerndoelen, tussendoelen en de bij wet
vastgelegde referentieniveaus geschetst wát
leerlingen bij schrijfonderwijs moeten leren.
In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd op welke
manier leerkrachten en teams zelf leerlijnen
voor het teksten schrijven en schrijfactiviteiten
kunnen ontwerpen.
Hoofdstuk 4 ondersteunt de (aanstaande)
leerkracht in het begeleiden van leerlingen
terwijl zij schrijven.

In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe je
ontwikkelingsgericht, proportioneel en
positief schrijfproducten van leerlingen kunt
beoordelen.
Hoofdstuk 6 biedt leerkrachten inspiratie om
de mogelijkheden van nieuwe media bij het
schrijfonderwijs te willen verkennen.
Een doorkijkje in hoofdstuk 7 maakt duidelijk
op welke manier een rijke taalomgeving
kan worden gecreëerd waarin leerlingen tot
schrijven komen.
Aan het eind van elk hoofdstuk zijn praktijk- en
studieopdrachten opgenomen.
De opdrachten zijn genummerd van 1 tot
en met 3. De eerste opdrachten zijn steeds
bedoeld voor de taakbekwame student,
de tweede opdrachten voor studenten aan
het eind van hun pabo-opleiding (vrijwel
startbekwaam) en de derde opdrachten
voor leerkrachten op weg naar hun
vakbekwaamheid.
Bij de totstandkoming van dit boek is rekening
gehouden met de kennisbasis Taal voor de
Lerarenopleiding Basisonderwijs.
(Van der Leeuw e.a., 2009).
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Hoofdstuk 1 De schrijfontwikkeling

De schrijfontwikkeling
Inleiding
Mijn kleinzoon Jip heeft al snel in de gaten
dat je met pen of potlood iets op papier
kunt krabbelen en dat zijn familieleden
zijn schrijfsels interessant vinden. Als een
ervaren tweejarige schrijver plaatst hij zich
achter zijn computer en schrijft hele verhalen.
Aaneengesloten reeksen letters met af en
toe zichtbaar zijn naam er tussen geplaatst.
Apetrots is hij. Een voorbeeld van zo’n door Jip
geschreven tekst:

jirignejeud83r3rnrn34kn3kr4jiprwkr3
kr3i3irn3ir3jipnkkelejipjipjip
De tekst kent geen spaties: zonder sequenties
geschreven lijkt het een motorisch resultaat
(lekker op de toetsen drukken), waarbij Jip af
en toe de behoefte voelt zijn naam te typen,
want zijn naam kan hij al schrijven. Hij heeft
door dat zijn schrijven gewaardeerd wordt.
Hij laat zijn schrijfsels zien, of plaatst ze op
Facebook, zodat opa’s en oma’s ook mee
kunnen genieten. Al snel begrijpt hij dat je iets

schrijft om door anderen gelezen te worden.
Hoe rudimentair ook: Jip beseft dat schrijven
een communicatieve functie kan hebben.
De zwemles inspireert hem (4 jaar) om zijn

potloden te pakken. Hij maakt een verslag
van zijn ervaringen. Hij begint met tekeningen,
waarbij hij later kort schrijft wat er op de
tekening te zien is:

Blazen bubbels

Dolfijn spelen

Glijden

Heen en weer met je armen
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Als Jip vier jaar is vieren we in Weerterbergen
een midweekvakantie. Op de vraag wat hij
’s avonds wil eten, antwoordt hij ‘Boeremet’
(waarmee ‘gourmet’ bedoeld wordt).
We suggereren dat hij dan maar een
boodschappenlijstje moet schrijven. Samen
met zijn zus Tes gaat hij aan de slag. Er
ontstaat een mooi lijstje. Even later loopt hij in
de supermarkt in Weert met zijn lijstje in de
hand. Hij leest zijn eigen lijstje en zoekt de
boodschappen. Zijn schrijfresultaat krijgt een
betekenisvolle functie.

wordt een groot beroep gedaan op de
cognitieve vaardigheden van het kind. Want
schrijven is complex: er moet niet alleen
nagedacht worden over het onderwerp
waarover je wilt schrijven, maar ook over de
manier waarop je die ideeën in taal gaat
opschrijven. Je moet de goede woorden
kiezen en ze in een juiste volgorde plaatsen.
En je moet erover nadenken of de lezer je tekst
kan volgen. Schrijven is een permanent proces
van wikken en wegen. Hoe beperkter het
lange-termijn-geheugen is en hoe moeilijker
het is om informatie uit dat geheugen op te
roepen, des te meer er beroep zal worden
gedaan op het werkgeheugen. Omdat het
werkgeheugen beperkt is van omvang, zal
een beginnend schrijver moeite hebben
om aan alle aspecten van het schrijven
tegelijkertijd aandacht te besteden. Hoe meer
nieuwe elementen geregisseerd moeten
worden door de leerling (inhoud, zinsbouw,
spelling, structuur) hoe groter de ‘cognitive
load’ (Kirschner, 2002).

Het proces van schrijven
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de
manier waarop de schrijfontwikkeling bij
leerlingen meestal verloopt. Schrijven is per
definitie een sociaal proces: je schrijft om
gelezen te worden. Tijdens het schrijfproces

Schrijven is een vaardigheid die je niet snel
onder de knie krijgt. Het is een vaardigheid die
oefening vergt. Anders dan bij leren spreken,
dat in de meeste gevallen ‘vanzelf’ gaat, is

het schrijven een culturele vaardigheid die
een beroep doet op het geheugen en het
denken van leerlingen. Als vaardigheid kan
het vergeleken worden met het leren bespelen
van een muziekinstrument of het in de vingers
krijgen van het schaakspel (Kellogg, 2008). Of
met het goed spelen van Clash of Clans:
vaardigheden die een beroep doen op zowel
creativiteit als ambachtelijkheid. Schrijven
kan gezien worden als het oplossen van een
probleem: door te denken en een beroep
te doen op je geheugen, krijgen leerlingen
steeds meer controle over cognitieve en
motivationele processen en zijn ze steeds
beter in staat het schrijven te sturen in de
richting van een vooraf overwogen doel dat
ermee bereikt moet worden. Anders dan
bij spreken heeft het resultaat (de tekst) een
permanent karakter. Het kan opnieuw ter
hand worden genomen, kan later nog eens
herlezen worden. Dit permanente karakter
van schrijfsels veronderstelt dat kinderen
mediawijs omgaan met hun teksten: een tekst
die gedeeld wordt via social media, kan je
op vervelende manieren jaren achtervolgen.
Menig sollicitant ervaart dat werkgevers
voorafgaand aan gesprekken gegoogled
hebben op de naam van de kandidaat
en ook minder geschikte informatie zijn
tegengekomen. Wie schrijft die blijft!

Hoofdstuk 1 De schrijfontwikkeling

Dat schrijven van spreken verschilt in het
‘onzichtbaar’ zijn van de ontvanger van de
boodschap, is voor een kind soms moeilijk
te vatten: in het volgend voorbeeld stuurt
Jip zijn eerste tekst via whatsapp, hij snapt
nog niet goed het verschil tussen een
schriftelijke boodschap per whatsapp en een
telefoongesprek:

Hoi opa Eric, hier is Jip, luister je?
15.50
Waarnaar dan?
15.51
Naar mij
15.52
Ik kan je niet horen
15.52
Ik heb een verhaaltje geschreven
15.53
Kan ik die lezen?
15.53
Wil je het horen?
15.53

Het schrijfproces kent een aantal fasen:
1 Op idee komen, op verhaal komen.
Schrijven begint met het nadenken waarover
geschreven zal worden.
2 Hierna moeten de woorden gevonden
worden die op een juiste manier uitdrukking
geven aan de ideeën en de verhalen die
gedeeld willen worden. Het is de fase van
de taalrepresentatie.
3 In de laatste fase moeten allerlei
afwegingen gemaakt worden:
• ’Kan ik woorden weglaten?’
• ‘Is het duidelijk, of moet ik nog woorden
toevoegen?’
• ‘Kan ik hele stukken weglaten?’
• ‘Staat alles wel in de goede volgorde?’
• ‘Is het wel duidelijk wat ik wil bereiken?’

Fasen in de schrijfontwikkeling
In de ontwikkeling van het schrijven kunnen
verschillende fasen onderscheiden worden.
Het zijn geen vaststaande mijlpalen in de
ontwikkeling van elk kind. Veel kinderen slaan
fasen over of schrijven zelfs in verschillende
faseringen tegelijk, soms volgens kenmerken
van de ene, dan weer volgens kenmerken
van een andere fase. De indeling geeft vooral
handvatten om de teksten van leerlingen in
hun ontwikkeling te kenmerken.

Papa is een boef

Met het beeld van de lezer voor ogen is de
schrijver bezig met tekstorganisatie, met
monitoren en met reviseren van zijn tekst.
Schrijven is te vergelijken met jongleren: een
kwestie van veel ballen tegelijk in de lucht
houden. In de energie die een leerling levert
om een tekst te schrijven, moet een balans
optreden tussen het creatieve ‘bedenken’
van de tekst en het ‘ambachtelijk’ vormgeven
ervan in correct lopende zinnen geschreven
volgens de juiste spelling.

• De eerste communicatie krijgt vaak vorm in
tekeningen. Kinderen tekenen een verhaal
en zijn in staat om het ‘verhaal’ te vertellen
dat ze getekend hebben.
• Naast tekeningen ontstaan er bij jonge
kinderen ook allerlei krabbels. Het zijn van
links naar rechts of van rechts naar links
gaande golvende krabbels die veelal nog
geen lettertekens bevatten. Maar het kind
doet wel ‘alsof’ het schrijft. Op enig moment
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Jip Besselink
Vind ik leuk . Delen . 26 november 2010

verschijnen er letterachtige vormen tussen
de krabbels. Soms lijken het letters, soms
zijn het al echte letters (bijvoorbeeld die van
de eigen naam).
• Kinderen krijgen in de gaten dat de stroom
van klanken die zij horen, opgeschreven
moet worden in onderscheiden eenheden.
Ze noteren nu krabbels met lettervormen en
gebruiken spaties. Hun krabbels laten nu
sequenties zien.
• De schrijfsels van kinderen krijgen hierna
steeds meer het karakter van letterreeksen.
De letters hoeven nog niet te kloppen met
de klanken waar ze voor staan. Het resultaat
gaat er wel steeds meer als tekst uitzien.
• Kinderen ontdekken het alfabetisch principe:
ze snappen dat bij elke klank een teken
past. Ze experimenteren met teksten waarin

Jeroen Hoi Die signatuur hè.... Begulingki!
Lijkt wel Pools.
26 november 2010 om 17:25 · Vind ik leuk
Mieke Hoezen Er staat dus: Besulingk!!
En dat is geen Pools maar Jips.
26 november 2010 om 17:51 · Vind ik leuk

Bij de illustratie uit Facebook hiernaast:
Sinterklaas is lief. Amerigo is ook lief. En Zwarte Piet
ook. Op 5 december wil ik graag een cadeau. Jullie
(moeten) niet op de Antiloopstraat zijn, (maar) in een
vakantiehuisje in park Coldenhoven. Twee opa’s en twee
oma’s zijn er ook. Krijgen die ook cadeaus? Kusje van de
familie Besselink.
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ze laten zien dat ze ‘ontdekkend’ aan het
spellen zijn. Langzaamaan gaan ze steeds
meer schrijven met inachtneming van de
spellingregels.
• Het schrijven van kinderen in de
middenbouw van de basisschool kenmerkt
zich vaak door ‘knowledge telling’ of
‘vertellend schrijven’ (Bereiter & Scardamalia,
1987).

De verhalen die geschreven worden
zijn meestal een aaneenschakeling van
gebeurtenissen (met veelvuldig gebruik van
de verbindingsfrase ‘en toen…’). Het kind
bedenkt een gebeurtenis of een verhaal
waarover het wil schrijven en heeft alle
energie nodig om deze in taal op papier
te krijgen. In deze fase van ontwikkeling
komt het kind nog niet toe aan het bewust
herorganiseren van zijn tekst en aan het
afstemmen van zijn schrijven op een lezer
waartoe hij zich richt. Het kind ‘praat op
papier’.

• Aan het eind van de basisschool bevinden
de meeste kinderen zich in de fase van
‘knowledge transforming’, ofwel ‘denkend
schrijven’ (Bereiter & Scardamalia, 1987). De
leerling is zich beginnend bewust van doel
en publiek. Hij weet meestal wat hij met
zijn tekst wil bereiken, weet ook voor wie

hij schrijft en is enigermate in staat om
rekening houdend met doel en publiek zijn
tekst zó te organiseren dat zijn beoogde
lezer het schrijfproduct kan begrijpen.
De leerling ervaart vaak een staat van
dissonantie: ‘Staat er wel wat ik wil zeggen?’
De tekst wordt een gecondenseerde vorm
van zijn gedachten: gecondenseerd, omdat
niet elke gedachte uitgebreid in de tekst
hoeft te worden uitgeschreven. Wikkend
en wegend, toevoegend en schrappend
probeert de leerling een begrijpelijke tekst
te schrijven. Hoe meer deelvaardigheden
geautomatiseerd zijn (bijvoorbeeld de
kennis van de spelling en interpunctie)
en hoe meer de leerling weet over het
onderwerp, des te meer kan de leerling
aandacht schenken aan het organiseren
van zijn tekst.
• Een laatste fase van schrijfontwikkeling
wordt ‘knowledge crafting’ genoemd
(Kellogg, 2008). De schrijver is niet alleen bezig
met het vervaardigen van een leesbare
begrijpelijke tekst voor een lezer, maar
vormt zich een beeld van een imaginaire
lezer en ‘betrekt hem in zijn complot’. Hun
schrijven laat een pendelbeweging zien: er
wordt geschreven, maar tegelijkertijd wordt
steeds het perspectief van een specifieke

lezer ingenomen. Afhankelijk van die lezer
wordt de organisatie, inhoud en de stijl van
de te schrijven tekst beïnvloed. Zo moet de
schrijver nagaan wat de lezer al weet: een
tekst bedoeld voor een ingewijde in een
onderwerp móet anders van inhoud zijn dan
een tekst voor een leek. Op verschillende
manieren kan op die lezer geanticipeerd
worden: bijvoorbeeld door het gebruik van
de tweede persoon in teksten en ‘terzijdes’,
waarin de lezer wordt uitgenodigd om
mee te gaan in het betoog. Het gebruik
van structurerende zinsfragmenten stuurt
de aandacht van de lezer in een gewenste
richting: bijvoorbeeld het gebruik van
fragmenten als ‘Samenvattend’, ‘Neem er
vooral notie van dat…’, ‘Onthoud dat …’.
Crafting betekent zoveel als: ‘met kennis van
zaken, en met het stellen van hoge eisen
aan het eindproduct, veranderen totdat je
tevreden bent met het eindresultaat in relatie
tot het doel dat je gesteld had.’
Schrijven is een complexe bezigheid. In de
meest ideale situatie wordt ‘cognitive load’
voorkomen en kan de leerling zijn aandacht
zelfregulerend richten op het effect van de
tekst. Dat betekent dat op zijn ‘dashboard’
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Schematisch ontstaat het volgende beeld:
(naar Kellogg, 2008)

tekst
schrijver
schrijver

schrijver

tekst
lezer

er voor zelfregulatie en creativiteit. Anders
geformuleerd: wil je leerlingen uitdaging
bieden met hogere-orde-denkvaardigheden
als organisatie, planning en herschrijven, zorg
er dan voor dat voorwaardelijke vaardigheden
niet te veel aandacht van hen vergen.

Didactische consequenties
Op verhaal komen

Leerling denkt na over tekst

De leerling denkt na over inhoud,
representatie in taal.

Ideeën bedenken

Leerling overweegt planning, de
manier waarop hij taal gebruikt.

De leerling herziet zijn teksten om
zijn lezerspubliek meer te bereiken

Amper planning
De leerling reviseert zijn tekst.

en zijn schrijfdoel te bereiken.

		

Geen revisie

De leerling anticipeert op de lezer
en gebruikt taalmiddelen om de
lezer te betrekken bij de bedoelingen van de tekst.

Knowledge Telling

Knowledge Transforming

verschillende functies op ‘cruise control’
moeten staan. Het genereren van ideeën
moet steeds natuurlijker verlopen als gevolg
van toenemende kennis van de wereld. Het
kunnen transformeren van ideeën in taal
moet steeds minder gebukt gaan

Knowledge Crafting

onder de aandacht die de leerling moet
besteden aan een goede zinsstructuur,
een adequaat gebruik van woorden, aan
spelling en interpunctie. Hoe minder dit type
overwegingen een beroep doet op cognitieve
inspanning, des te meer ruimte resteert

Het onderwijs in schrijven moet erop gericht
zijn de schrijfvaardigheid van leerlingen
optimaal te bevorderen. Dat betekent onder
meer dat men goed moet weten welke
ontwikkelingsstappen door leerlingen
met enige inspanning succesvol gezet
kunnen worden. Bij het aanbieden van
schrijftaken moet steeds gezocht worden
naar haalbare doelen die een reëel beroep
doen op de cognitieve mogelijkheden van de
leerling. Voor de didactiek van het schrijven
betekent dat een bewust beredeneerd
trainingsprogramma, waarin leerlingen
belangrijke vaardigheden van het schrijven
kunnen oefenen en ervaren. Het motto van
zo’n trainingsprogramma is: ‘leren door te
doen’. Een tweede didactische strategie is
het ‘learning by observing’: het leren door
te kijken naar goede voorbeelden. Beide
instructiestrategieën zullen worden toegelicht.

Hoofdstuk 1 De schrijfontwikkeling

Learning by doing
Schrijfonderwijs verdient aandacht: al dan
niet met behulp van een taalmethode
wordt met passende schrijftaken gericht
en bewust gewerkt aan het verbeteren van
de schrijfprestaties van leerlingen en hun
intrinsieke motivatie om te schrijven. Feedback
van de leerkracht en van medeleerlingen
ondersteunt nieuwe schrijfontwikkeling.
Leerlingen krijgen gelegenheid om nieuw
schrijfgedrag herhaaldelijk te oefenen.
Bij schrijfonderwijs lijken de volgende
aanbevelingen essentieel:
1 Goed schrijfonderwijs biedt leerlingen
tijd. Tijd om op verhaal te komen, om een
tekst te schrijven, een tekst te reviseren
en tijd om aandacht te kunnen besteden
aan de vormgeving van de tekst en aan
de publicatie ervan. Dat betekent dat
schrijfonderwijs zich moeilijk in een star
rooster laat plaatsen. Afhankelijk van de
schrijfopdracht moeten regelmatig in de
vorm van kleine mini-instructies essentiële
vaardigheden centraal gesteld worden,
maar ook ruimer tijd gegeven worden voor
het creatief en ambachtelijke proces.
In de ‘workshop-approach’ van Dorn en

Soffos (2001) zien we die afwisseling tussen
korte krachtige instructiemomenten en
tijd en ruimte om te kunnen schrijven. In
‘Denken met je Vingers’ van Kouwenberg en
suggesties gegeven
om een verhalenatelier in te richten waarin
kinderen vrijelijk en geïnspireerd kunnen
schrijven.

Met feedback tijdens verschillende fasen
in het schrijfproces wordt bereikt dat de
leerling al tijdens zijn schrijven aangezet
wordt tot reflectie op zijn tekst in wording.

Hoogeveen (2007) worden

2 Goed schrijfonderwijs verbindt taaldomeinen. Juist bij het schrijven van
teksten kan een relatie gelegd worden
met al bestaande teksten. Deze kunnen
als inspiratie gelezen worden, waarbij
de leerkracht door middel van het stellen
van vragen leerlingen stimuleert tot taalbeschouwing. Goed lezen betekent dat
je achter technieken komt om zelf beter te
leren schrijven. In haar onderzoek toont
Hoogeveen (2012) aan

dat kinderen bewust
kunnen reflecteren op aspecten van tijd
en plaats in kinderboekfragmenten en dit
inzicht kunnen transfereren naar hun eigen
te schrijven teksten.

3 Feedback maakt teksten beter. Uit veel
onderzoek blijkt dat op maat gegeven
feedback door leerkracht of medeleerlingen
een grote invloed heeft op de verbetering
van de schrijfvaardigheid van leerlingen.

4 Goede schrijfactiviteiten zijn doelgericht.
Aan het begin van de activiteit wordt
aan leerlingen duidelijk gemaakt wat
zij gaan leren. Aan het einde van de
instructie wordt een aantal schrijftips op
het (digitale) bord geplaatst dat de leerling
ondersteunt om gefocust aan zijn schrijftaak
te werken. Tijdens het schrijfproces wordt
de leerling geholpen door scaffolds:
letterlijk ‘steigers’ waaraan hij houvast
heeft, waardoor hij ondersteund wordt.
Scaffolds kunnen verschillende vormen
hebben. Bijvoorbeeld schrijftips op kaartjes,
checklists, vragenlijstjes, maar ook vooraf
vormgegeven werkbladen waarop de
structuur de leerling helpt bij de productie
van zijn tekst. Het effect van steigers tijdens
schrijfactiviteiten moet niet onderschat
worden: het ‘houdt leerlingen bij de les’. Het
is een reminder van wat van hen verwacht
wordt. Steigers ondersteunen doelgericht
het schrijfproces van leerlingen.
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Voorbeelden van steigers
Bij het schrijven van een verhaal

Welke personen ga je bedenken? Wat kun je
over hun karakter vertellen?

Voorafgaand aan het schrijven van een
werkstuk

Bij het structureren van een werkstuk

Onderwerp

Titel

Inleiding (Waar gaat het over? Wat is het
doel van deze tekst?)
Waar speelt het verhaal zich af?

Wanneer speelt het verhaal zich af?

Wat gebeurt er in het verhaal?

Bedenk goede vragen met de volgende
woorden:
wat
waar
waarom
wie
wanneer
hoe is het mogelijk dat ...
wat zou er gebeuren als ...

Kern: (Welke deelonderwerpen wil je allemaal behandelen?)
titel paragraaf 1:
titel paragraaf 2:
titel paragraaf 3:
titel paragraaf 4:
titel paragraaf 5:
...
Slot (Eindconclusie: Wat weten we nu? Korte
samenvatting)

Hoofdstuk 1 De schrijfontwikkeling

Aanwijzingen bij het schrijven van een recept

Bij een argumentatieve tekst

Noem de ingrediënten en gebruik bullets:

•
•

argumenten voor:
1
2
3

…
…

Noteer hoeveel je van de ingrediënten nodig
hebt.

voorbeeld 1

voorbeeld 2

mijn mening

argumenten tegen:
1
Schrijf op wat je allemaal moet doen om het
recept te maken.

Plaats een foto van het eindresultaat.

voorbeeld 3
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Learning by observing
Onderzoek toont aan dat leren-doorobserveren effectiever is voor het schrijven
dan het traditionele schrijfonderwijs lerendoor-doen (Braaksma, & Rijlaarsdam, 2004).
Kinderen leren blijkbaar van het kijken naar
andere leerlingen die een schrijfoefening
maken. Leren-door-observeren is een
effectieve instructievorm, omdat leerlingen
kunnen kijken en luisteren naar hoe
klasgenoten met een tekst omgaan. Verder
blijkt dat observerende leerlingen reflecteren
op het schrijfproces dat de modellen laten zien
(Braaksma, Rijlaarsdam, Van den Bergh, & Van HoutWolters, 2006).

Observerende leerlingen kunnen
hun kennis over het schrijven vergroten,
doordat zij zich volledig kunnen richten op de
taak: zij observeren, evalueren en reflecteren.
Leerlingen steken veel op van het kijken
naar voorbeelden. Dat kan natuurlijk door
samen met de leerkracht in gesprek te
gaan over modelteksten, maar er zijn meer
mogelijkheden. Kenmerkend bij observerend
leren is dat het een vorm van sociaal leren is:
je leert mét en ván een ander. Observerende
leervormen inzetten bij schrijfonderwijs heeft
als groot voordeel dat de leerling zich niet
hoeft te bekommeren om zijn eigen schrijven,
maar dat er mentale ruimte is om bewust en

gericht naar het schrijven van een ander te
kijken. Dat kijken naar voorbeelden kan op de
volgende manieren:
1 De leerkracht treedt zelf op als ‘model’: op
zijn (digitale) schoolbord ontstaat hardop
denkend een tekst. Tijdens het ontstaan
van deze tekst demonstreert de leerkracht
steeds zijn afwegingsproces. Hij verwijdert
zinnen of zinsfragmenten, schrapt of voegt
woorden toe, plaatst een tekstfragment
ergens anders in de tekst. Afhankelijk van
zijn lesdoel staat een vaardigheid centraal.
Leerlingen zien en horen welke afwegingen
hun model maakt en gaan in interactie met
hun leerkracht. Ze denken met hem mee
en geven hem suggesties om de tekst nog
beter te maken. Aansluitend proberen ze het
zelf.
2 De leerkracht vraagt een leerling zijn tekst
te willen voorlezen. Op het digitale bord
staat de tekst geprojecteerd. De leerling
beantwoordt eerst vragen van de leerkracht
en de leerlingen: ‘Wat bedoel je met?’,
‘Waarom gebeurt er…?’. Daarna mag de
groep suggesties doen om de tekst te
verbeteren. Uiteindelijk bepaalt de schrijver
van de tekst welke suggesties worden
aanvaard en welke niet. Op het bord is het

wik- en weegproces in kleuren te volgen.
3 Als teksten hun eerste vorm krijgen, gebruikt
de leerkracht werkvormen om de leerlingen
met elkaar over hun conceptteksten in
gesprek te laten gaan. Kinderen lezen
elkaars tekst en aan de hand van vragen
die passen bij het lesdoel gaan leerlingen
in gesprek met elkaar. In hoofdstuk 4 over
feedback zijn voorbeelden van geschikte
vragen opgenomen.
4 In modeltutorials biedt de leerkracht
voorbeelden van schrijfafwegingen die
leerlingen maken. Zowel in de (klassikale)
instructie als naar behoefte (bijvoorbeeld
wanneer blijkt dat een leerling kampt met
een bijzonder schrijfprobleem) kan de
leerkracht de tutorial beschikbaar stellen.
Kellogg (2008) laat

zien welke interventies er echt
toe doen. In volgorde van impact de top drie:
.82 systematisch inoefenen van
schrijfstrategieën voor het plannen,
schrijven en reviseren van teksten
.75 invloed van peers (klasgenoten) door
middel van peerfeedback
.70 duidelijk door de leerkracht gestelde schrijfcriteria: waar ga ik bij het lezen op letten.
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Schrijven is hersengymnastiek
Schrijven doe je voor en met een ander.

Loes: ‘Je kan zelf iets
leuks bedenken, ik
heb thuis allemaal
schrijfboeken liggen
waar ik dan verhalen
in schrijf bijvoorbeeld
over de beer die giftige
bessen eet.’

Amber: ‘Schrijven vind
ik heel leuk: dan komt
mijn fantasie naar
boven.’

Anne May: ‘Ik vind
het lastig soms om
een onderwerp te
bedenken, dan mogen
we gelukkig wel eens
overleggen om de
fantasie op gang te
krijgen.’

Jens: ‘Ik bedenk altijd
eerst een onderwerp,
daarna losse woordjes
die erbij horen. Dan
maak ik een klein
verhaaltje dat ik dan
verder uitbreid. Soms
met een plaatje. En als
ik dan vast zit, heb ik
altijd nog mijn vriend
Rocco.’

Nine: ‘Soms is het
moeilijk, bijvoorbeeld in
het begin om de eerste
zin te bedenken. Als
ik de eerste zin heb,
dan lukt de rest van het
verhaal ook.’
‘Met praten erbij vind
ik lastig: dan moet je
geloof ik van die haken
gebruiken.’

Rocco: ‘Jens’ verhalen
zijn grappig, hij schrijft
bijvoorbeeld: ‘Er was
eens een Jens’. Het
is natuurlijk niet de
bedoeling dat we
elkaars verhalen
afpikken.’
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Opdrachten
1
Verzamel in je school schrijfsels van leerlingen
van groep 1 tot en met 8.
Gebruik een selectie van deze teksten om
een ontwikkelingslijn voor het schrijven te
ontwerpen. Het resultaat is een beschrijving
op hoofdlijnen van de schrijfontwikkeling van
leerlingen voorzien van treffende voorbeelden
die worden toegelicht.
Neem het resultaat op in je schrijfmap.

2
Ontwerp en voer een tweetal schrijfactiviteiten
uit waarin je een verbinding legt tussen
jeugdliteratuur en schrijfonderwijs.
Neem in de instructiefase ruimte om aan de
hand van een fragment uit een kinderboek
met leerlingen in gesprek te gaan over de
manier waarop déze schrijver een bepaald
schrijfprobleem heeft opgelost (Hoe maakt
hij het spannend? Hoe weet je in welke tijd dit
fragment zich afspeelt?).

Vat de taalbeschouwende opbrengsten
samen in een klein aantal schrijftips. Laat
leerlingen daarna zélf ervaren of hen deze tips
helpen om zelf een verhaal te schrijven.
Neem in je schrijfmap op: de ontworpen
lesactiviteiten, de fragmenten uit de
jeugdliteratuur, de opbrengsten van minstens
drie leerlingen én een kritische terugblik: zijn
kinderen in staat de transfer te maken?

3
Neem de taalmethode van de eigen
school. Maak een totaaloverzicht van de
schrijfactiviteiten die voor dat leerjaar aan
de orde komen. Noteer bij elke activiteit de
manier waarop kinderen geacht worden het
schrijfdoel te halen: by doing of by observing?
Of blijft dat in de methode onvermeld of
impliciet? Noteer in de laatste kolom bij de
activiteiten krachtige instructies, met schrijftips
en voorbeelden.
Neem het resultaat op in je schrijfmap.

studieopdracht

Schrijven is een complexe vaardigheid en
wordt gezien als het oplossen van een
probleem. Kun je voorbeelden geven van
cognitieve activiteiten van schrijvende
kinderen die vaak gelijktijdig moeten
worden uitgevoerd?

23
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Wat kinderen leren in
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Hoofdstuk 2 Wat kun je kinderen leren in het schrijfonderwijs?

Wat kinderen leren in schrijfonderwijs?
Inleiding

Kerndoelen

Basisscholen kunnen de leerstof voor het
schrijven op verschillende manieren ordenen.
Ogenschijnlijk lijkt de veiligste manier om een
goed leerstofaanbod te bieden het kiezen van
een taalmethode. Men zou denken dat, mits
men alle schrijfactiviteiten van de taalmethode
ook daadwerkelijk aanbiedt, de leerstof de
kerndoelen dekt. In dit hoofdstuk worden
die kerndoelen schrijven geïntroduceerd.
Verder wordt kennisgemaakt met de
referentieniveaus taal. Tenslotte wordt duidelijk
dat taalmethodes weliswaar dekkend kunnen
zijn voor de kerndoelen, maar dat er veel
aan te merken is op de aanpak van het
schrijfonderwijs binnen taalmethodes.

Lessen ontwerpen doe je niet zo maar in
het wilde weg: je moet eerst weten welk
leerstofaanbod in het onderwijs aan de orde
moet komen. Dat lees je in de kerndoelen.
Voor teksten schrijven zijn vooral de volgende
drie kerndoelen van belang:

• Kerndoel 9
In kerndoel 9 staat plezier centraal:
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en
schrijven van voor hen bestemde verhalen,
gedichten en informatieve teksten.
Greven, J., & Letschert, J. (2006). Kerndoelen primair
onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.

• Kerndoel 5
De leerlingen leren naar inhoud en vorm
teksten te schrijven met verschillende
functies, zoals: informeren, instrueren,
overtuigen of plezier verschaffen.
• Kerndoel 8
De leerlingen leren informatie en meningen
te ordenen bij het schrijven van een
brief, een verslag, een formulier of een
werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht
aan zinsbouw, correcte spelling, een
leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel
beeldende elementen en kleur.

De kerndoelen
formuleren kernachtig
wat in het basisonderwijs
centraal staat bij het
schrijfonderwijs. In
de drie kerndoelen
staat beschreven
met welke functies kinderen moeten leren
schrijven, waarop zij moeten letten tijdens
het schrijfproces en met welke type teksten
ze in aanraking komen. Belangrijk is de
nadruk die in kerndoel 9 wordt gelegd op
het plezier dat leerlingen moeten ervaren
in het op papier vastleggen van hun eigen
ideeën. Hoewel kerndoelen beschrijven
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wat in het basisonderwijs aan de orde
moet komen, zijn ze weinig concreet. Geen
leerkracht vindt in de kerndoelen antwoord
op de vraag wat dat voor de leerlingen
uit zijn of haar klas betekent. Het mooie
daarvan is dat de leerkracht enige vrijheid
heeft om zelf onderwijs te ontwerpen. Het
nadeel ervan is, dat de beschrijving in de
kerndoelen algemeen is, waardoor deze
door leerkrachten als te weinig sturend wordt
ervaren.

geletterdheid (voor de groepen 1 tot en met
3) en tussendoelen voor de gevorderde
geletterdheid (voor de groepen 4 tot en met
8). Met deze verbijzondering wordt meer
concreet hoe de kerndoelen vertaald kunnen
worden naar de onder- en bovenbouw van
de basisschool. Een ander voordeel is, dat
het Expertisecentrum de kerndoelen vertaald
heeft naar een aantal leerstoflijnen voor
taaldomeinen. Voor de volgende domeinen
zijn leerstoflijnen ontworpen:

Tussendoelen

•
•
•
•
•
•
•
•

Er zijn verschillende
initiatieven genomen
om de kerndoelen
concreter te maken.
Het Expertisecentrum
Nederlands formuleerde
op basis van de
kerndoelen zogenaamde tussendoelen.
Tussendoelen beschrijven preciezer dan
kerndoelen hoe je het onderwijsaanbod
van de basisschool zó kunt organiseren,
dat je na acht jaar de kerndoelen hebt
bereikt. Het Expertisecentrum maakt een
onderscheid tussen tussendoelen ontluikende
geletterdheid (voor de voorschoolse
periode), tussendoelen voor de beginnende

lees- en schrijfmotivatie
technisch lezen
spelling en interpunctie
begrijpend lezen
strategisch schrijven
informatieverwerking
leeswoordenschat
reflecties op geschreven taal

Mariëlle Dortant, taaldocent Iselinge
Hogeschool: ‘ Ik constateer dat studenten
niet vaak de kern- en tussendoelen
raadplegen. Ik zou dat wel toejuichen: het
biedt hen een referentiekader waardoor ze
opdrachten beter op hun waarde kunnen
schatten. Voor mij is het belangrijkste
dat je kinderen enthousiast maakt om
te schrijven. Wat mij betreft kunnen de
stellessen uit de methode gerust aan de
kant. Die wakkeren het enthousiasme voor
schrijven niet aan. Schrijven brengt net als
lezen van boeken, kinderen in andere
werelden.’
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Drie leerlijnen bieden een
fundament voor schrijfonderwijs in de middenen bovenbouw. Bij die
leerlijnen zijn de volgende
doelen voor schrijfonderwijs opgenomen:
Lees- en schrijfmotivatie
• Ze hebben een positief zelfbeeld tegenover
het gebruik van geschreven taal
Strategisch schrijven
• De kinderen schrijven allerlei soorten
teksten waaronder verhalende,
informatieve, directieve, beschouwende en
argumentatieve teksten.
• Ze herkennen en gebruiken enkele
kenmerken van verhalende, informatieve,
directieve, beschouwende en
argumentatieve teksten.
• Ze stellen het schrijfdoel en het lezerspubliek
van te voren vast.
• Ze verzamelen informatie uit verschillende
soorten bronnen.
• Ze ordenen vooraf de gevonden informatie.
• Ze kiezen de juiste woorden en formuleren
hun gedachten en gevoelens in
enkelvoudige en samengestelde zinnen.
• Ze schrijven langere teksten met de juiste

spelling en interpunctie.
• Ze besteden aandacht aan de vormgeving
en de lay-out.
• Ze lezen hun geschreven tekst na en
reviseren die zelfstandig.
• Ze reflecteren op het schrijfproduct en op het
schrijfproces.
Reflecties op geschreven taal
• Kinderen zijn in staat qua functie en
structuur onderscheid te maken tussen
verhalende, informatieve, argumentatieve,
directieve en expressieve teksten.
• Ze maken het onderscheid tussen formeel
en informeel gebruik van geschreven taal.
• Ze begrijpen dat de geschreven taalcode is
gebaseerd op de standaardtaal.
bron: Aarnoutse, C., & Verhoeven, L. (2007).
Tussendoelen gevorderde geletterdheid. Nijmegen:
Expertisecentrum Nederlands.

Het TULE-project
Het SLO heeft de kernen de tussendoelen
als uitgangspunten
genomen om concretere
doorkijkjes te bieden voor
het onderwijs. TULE staat voor Tussendoelen
en Leerlijnen: hoewel het resultaat geen
methode wil zijn, biedt het (aanstaande)
leerkrachten wel een goede kijk op de manier
waarop het schrijfonderwijs in de basisschool
van groep 1 tot en met 8 eruit zou kunnen zien.
De kerndoelen worden steeds vertaald in vier
groepscombinaties: groep 1-2, groep 3-4,
groep 5-6 en groep 7-8. In de beschrijvingen
wordt duidelijk wat de leerstof is, wat de
kinderen leren en wat de leerkracht doet.
Met behulp van videofragmenten, foto’s en
beschrijvingen komt de doorgaande leerlijn tot
leven.
TULE is ontwikkeld voor leraren, maar ook
voor studenten, leermiddelenontwikkelaars,
opleiders en begeleiders, inspecteurs en
anderen die bij het basisonderwijs betrokken
zijn. Het biedt een kader waarbinnen
leerkrachten voldoende uitdaging vinden om
niet alleen uitvoering te geven aan wat de
methode hen opdraagt, maar om vooral ook
zelf avontuurlijk onderwijs te ontwerpen.
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Hiernaast een voorbeeld voor kerndoel 5:
achtereenvolgens zijn voorbeelden van de
leerlijn, een beschrijving van wat de leraar
doet, een doorkijkje en een beschrijving van
wat de leerlingenactiviteiten kunnen zijn. Als
voorbeeld geven we de uitwerking voor de
groepen 5 en 6.
Kerndoel 5
De leerlingen leren naar inhoud en vorm
teksten te schrijven met verschillende functies,
zoals: informeren, instrueren, overtuigen of
plezier verschaffen.

Groep 5 en 6
GEBRUIK - soorten tekst
als groep 3/4+
• verhalende teksten (bijv. verhalen, gedichten, brieven, e-mails) (zie kerndoel 9)
• informatieve teksten (bijv. verslagen,
eenvoudige werkstukken, observaties van
bijvoorbeeld diergedrag en proefjes)
• instructieve teksten (recepten, een
speurtocht, een routebeschrijving,
gebruiks- of gedragsaanwijzingen)
• betogende teksten (bijv. een boekverslag)
(zie kerndoel 8)

VORM
als groep 3/4 +
• aandacht voor spelling en interpunctie
alinea’s, titels en kopjes

GEBRUIK - schrijfdoelen
• schrijfdoelen hebben betrekking op
informeren, instrueren, overtuigen of
plezier verschaffen

AANPAK
• het inzetten van schrijfstrategieën
wordt aangemoedigd door de leraar
waar nodig door hem begeleid. Bij het
oriënteren komt meer aandacht voor het
doel en publiek.
Bij het plannen maken de leerlingen ook
een opzet voor hun tekst. Het reflecteren
en reviseren heeft betrekking op inhoud
(doel, publiek, opbouw van tekst) en vorm
(opbouw van zinnen, spelling)

VORM
• langere teksten met diverse inhoudselementen en meerdere (+ complexer)
tekststructuren
• zinnen worden langer, naast
enkelvoudige ook samengestelde
zinnen, grammaticaal complexer,
kunnen spelfouten en grammaticale
fouten bevatten

INHOUD
• de onderwerpen worden minder
contextgebonden. Ze hebben ook
betrekking op verleden en toekomst
en op omgeving die minder nabij is. Er
komen ook abstracte onderwerpen voor
(bijvoorbeeld bij de zaakvakken)
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De website geeft ook een beeld van wat leerlingen en leerkrachten van groep 5 en 6 doen:
Wat doen leerlingen
• De kinderen ervaren de verschillende
functies die schrijven kan hebben:
expressief, communicatief en
conceptualiserend.
• Ze schrijven allerlei soorten teksten. Ze
weten dat je verschillende redenen (doelen)
kunt hebben om te schrijven:
- voor je plezier of om anderen van te
kunnen laten genieten;
- om iemand te informeren;
- om aan te geven hoe je iets moet doen of
maken;
- om anderen te laten weten wat je ergens
van vindt en/of om iemand te overtuigen.
- Tijdens de planfase denken de kinderen
na over het doel, het publiek en de
functie van de tekst. Ze bepalen welke
tekstsoort daar bij past en denken na
over de tekstkenmerken.
- Ze oriënteren zich op het schrijfonderwerp
(zie groep 3/4 + klassikaal leergesprek).
- Ze maken een opzet voor de inhoud van
de tekst.

• Tijdens de formuleerfase formuleren de
kinderen hun gedachten: woordkeuze,
zinsbouw, alinea’s en passen ze geleerde
spelling- en interpunctieregels toe.
• Ze hebben een schrijfmaatje waarmee
zij hun tekst tussendoor kunnen
bespreken en waaraan zij hun teksten
kunnen voorleggen. Met behulp van de
opmerkingen van anderen stellen ze hun
tekst bij.

• De besprekingen kunnen gaan over de
inhoud, de kenmerken van de tekst, het
taalgebruik, doel- en publiekgerichtheid en
het schrijfproces.
• Op basis van deze besprekingen stellen ze
de tekst qua inhoud en qua vorm bij.

• Tijdens de revisiefase bespreken de
kinderen met elkaar en met de leraar
eerste versies van hun teksten. Daarbij
staat de inhoud van de tekst centraal.
• Er zijn verschillende vormen voor
tekstbesprekingen:
- kinderen bespreken in tweetallen een
tekst;
- ze bespreken in groepjes een tekst;
- de leraar bespreekt een tekst met één
kind;
- de kinderen bespreken klassikaal een
tekst waarbij de leraar de bespreking
leidt;
- kinderen bespreken klassikaal een tekst
waarbij de schrijver van de tekst de
bespreking leidt.

• De kinderen reflecteren op hun teksten en
op het schrijfproces:
- in kleine groepjes;
- alleen met de leraar;
- met de hele groep, waarbij bijvoorbeeld
de auteur van de tekst op de
‘schrijversstoel’ plaats neemt om de
vragen over zijn tekst te beantwoorden.

• De kinderen presenteren hun tekst
eventueel aan klasgenoten of ze publiceren
hun tekst (als ze dat willen).

vervolg op de volgende pagina
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Wat doet de leerkracht
• De leraar zorgt voor een stimulerende
schrijfomgeving met een rijk en gevarieerd
aanbod aan materialen:
- de eigen teksten van kinderen krijgen een
plekje in de klas;
- diverse schrijfmaterialen;
- computer.
• Zij vertoont voorbeeldgedrag door zelf ook
verhalen en teksten te schrijven.
• Zij geeft kinderen veel gelegenheid
tot schrijven. Naast georganiseerde
schrijfopdrachten, krijgen kinderen ook de
ruimte voor vrij schrijven, dat wil zeggen
schrijven in spontane en weinig gestuurde
situaties. Kinderen schrijven bijvoorbeeld
e-mails of brieven.
• Zij creëert betekenisvolle
schrijfaanleidingen of grijpt ze aan, waarbij
zij ervoor zorgt dat kinderen allerlei soorten
teksten schrijven.
• Zij zorgt voor afwisseling in werkvormen:
individueel schrijven, met z’n tweeën
schrijven, in een groepje schrijven.

• De leraar geeft instructie in
schrijfstrategieën.
• Zij zorgt voor activiteiten waarin kinderen
geprikkeld worden tot schrijven en ideeën
opdoen voor hun schrijfonderwerp.
• Zij reikt modelteksten aan die tonen hoe
verschillende soorten teksten eruit zien en
wat de verschillen tussen deze teksten zijn
qua structuur en opbouw.
• Zij maakt kinderen bewust van de
kenmerken en functies van verschillende
soorten teksten.
• Zij zorgt ervoor dat elk kind een
schrijfmaatje heeft met wie het zijn tekst
tussendoor kan bespreken.
• Zij schept ruimte voor tekstbesprekingen
waarin de eerste versies van teksten
besproken worden.

• De leraar bespreekt met de kinderen wat
voor vragen je kunt stellen aan elkaar over
de tekst van een ander. Zij stimuleert hierbij
dat kinderen elkaar inhoudelijke vragen
stellen over hun teksten.
• Zij geeft kinderen veel gelegenheid om hun
teksten te herschrijven.
• Zij helpt kinderen met de juiste spelling en
interpunctie.
• Zij reflecteert met de kinderen na afloop
van het schrijven op het schrijfproces en het
schrijfproduct.
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Tot slot geeft de site steeds een doorkijkje.
Een ‘rap’ schrijven
“We gaan vandaag een rap schrijven”, zegt
meneer Adriaan. “Het is het eind van het jaar,
dus de rap moet over onze groep gaan. Dan
kunnen jullie hem volgend jaar bij de nieuwe
meneer elke dag even doen en dan kunnen
jullie aan mij denken. “Luister en hij laat een
stukje horen, terwijl hij de woorden bijwijst
op het bord”. Deze groep was knal. Deze
groep was cool. Lekker lachen, lekker feesten.
Het was vaak een leuke boel. Maar begrijp
me niet verkeerd. We hebben ook heel veel
geleerd. “Dit komt steeds terug. Het is een
soort refrein. En jullie gaan de tussenstukjes
maken, de coupletten. Kom, we gaan het
gewoon eens proberen. Een liedje over onze
groep, waar zou dat over kunnen gaan?”
“Over jou,” roept Bas. “Waarover nog meer?”
vraagt meneer Adriaan. “Over rekenen, over
wie vrienden zijn, over het schoolreisje, over
gym, over verliefd, over rekenen, over een
gebroken pols, over pesten, over ziek zijn,
over…”
“Goed”, zegt meneer Adriaan, hij heeft de
onderwerpen allemaal opgeschreven.
“Nu verdelen we de onderwerpen over
tweetallen.

Dan krijgen we twaalf tussenstukjes. Als
eerste regel mag je als je dat wilt gebruiken?
En wat hebben we dan geleerd? En als vierde
regel: Je kunt alles als je “t maar probeert.
Daartussen schrijf je dan twee regels die
gaan over jouw onderwerp. Die twee regels
hoeven niet te rijmen. Je moet alleen letten
op het ritme. Terwijl je schrijft moet je het
steeds uitproberen. “Mag je ook alle regels
zelf bedenken?” vraagt Anna. “Natuurlijk,
het is prachtig als je dat doet,” zegt Adriaan.
“Maar we zijn natuurlijk niet allemaal even
grote dichters, dus je mag het zelf weten.”
“Hier heb je drie bladen papier. Op het
eerste papier schrijf je op wat je over jouw
onderwerp allemaal zou kunnen schrijven.
Op het tweede papier probeer je uit hoe je
tekst er uit moet gaan zien. En op het derde
schrijf je het in het net. Het geeft niet als het
niet meteen lukt. En denk er wel aan dat
je alleen maar aardige dingen over elkaar
schrijft”
Terwijl de kinderen aan het werk zijn, loopt
meneer Adriaan rond om te helpen, samen
met de stagiaire. Overal klinkt geneurie om
uit te proberen of de woorden bij de melodie
passen. “Morgen typen we allemaal onze

tekst op de computer.”, zegt Adriaan. “En dan
gaan we onze raps uitproberen en kijken we
of er nog iets moet worden aangepast.”
bron: tule.slo.nl

Larissa Beerten en
Mariëtte Kip werken
aan leerlijnen
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De referentieniveaus
In 2010 is bij wet vastgelegd wat leerlingen in
hun onderwijsloopbaan op het gebied van
taal en rekenen geleerd moeten hebben.
In die schoolloopbaan zijn verschillende
piketpaaltjes geslagen en is beschreven wat
op dat moment het minimale en streefniveau
van beheersing moet zijn. Deze niveaus
worden ‘referentieniveaus’ genoemd,
omdat leerkrachten bij het inrichten van hun
onderwijs bij kunnen sturen om deze niveaus
te bereiken.
Het bij wet vastleggen van beheersingsniveaus is een reactie op de zorgen die velen
uitten over het veronderstelde gebrekkige
taal- of rekenniveau van leerlingen. De
kwaliteit van het taalonderwijs is nog steeds
onderwerp van brede maatschappelijke
zorg. Een zorg die verder gaat dan het
basisonderwijs en die doorloopt tot in het
wetenschappelijk onderwijs. Er zijn dus niet
alleen referentieniveaus ontwikkeld voor
het basisonderwijs. Er zijn vier niveaus, die
lopen van eind basisschool tot en met hbo en
wetenschappelijk onderwijs. Elk niveau kent
een fundamenteel niveau en een streefniveau.
Voor de basisschool is niveau 1
richtinggevend: het fundamentele niveau

1 voor het vak taal beschrijft de kennis en
vaardigheden die 75% van de leerlingen aan
het eind van groep 8 moeten beheersen. Van
deze groep verwacht de wetgever dat een
deel van de leerlingen beter kan presteren.
Voor deze leerlingen lijkt streefniveau 1
haalbaar. Het ministerie ziet daarnaast graag
dat dit huidige percentage van 75% groeit tot
90%. Dat betekent dat op termijn 9 van de
10 leerlingen aan het einde van groep 8 het
beschreven fundamentele niveau 1 zouden
moeten beheersen.
Schrijven is één van de vier taaldomeinen
waarvoor referentieniveaus zijn uitgewerkt.
1

‘Schrijven is een veelomvattende taak.
Er komen veel activiteiten tegelijkertijd
bij kijken: lezen, analyseren, ideeën
bedenken en structureren, plannen,
formuleren, coördineren en controleren. In
het basisonderwijs ontwikkelen kinderen
geleidelijk al deze vaardigheden. In de
onderbouw ontdekken ze de functies van
schrijven. Daarna komt het technisch schrijven.
Vervolgens leren kinderen afhankelijk van hun
schrijfdoel schrijfstrategieën toe te passen
en een correcte spelling en interpunctie te
gebruiken.’
bron: http://www.leerlijnentaal.nl/

1F

1S

In de inleiding bij het schrijfdomein wordt
gesteld:

2
2F

2S

2
3F

3S

4
4F

4S
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Wat kinderen aan het eind van groep 8
geleerd moeten hebben wordt als volgt
beschreven:
1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan korte, eenvoudige teksten schrijven
over alledaagse onderwerpen of over
onderwerpen uit de leefwereld.
1S (streefniveau eind groep 8)
Kan samenhangende teksten schrijven
met een eenvoudige lineaire opbouw over
uiteenlopende vertrouwde onderwerpen
uit de (beroeps)opleiding en van
maatschappelijke aard.

Het Expertisecentrum Nederlands werkt deze
referentieniveaus uit in tussendoelen voor
de verschillende bouwen in de basisschool:
groep 1-3; groep 4-5 en groep 6-8.

De beschrijving van de doelen voor
groep 6-8 geeft uiteindelijk het gewenste
eindniveau aan. Voor het gehele taaldomein
onderscheiden ze doelen op 8 leerlijnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lees- en schrijfmotivatie
Technisch lezen
Spelling en interpunctie
Begrijpend lezen
Strategisch schrijven
Informatieverwerving
Leeswoordenschat
Reflectie op geschreven taal

Drie van deze leerlijnen zijn zeker van belang
voor teksten schrijven:
1. strategisch schrijven
2. reflectie op geschreven taal
3. spelling en interpunctie

Anne van Raay en Rowie
Giesen: aanpassen van
lessen uit de methode.
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In onderstaand overzicht vind je wat bij deze leerlijnen als referentieniveau wordt gedefinieerd.
STRATEGISCH SCHRIJVEN
Correspondentie
Kan een briefje, kaart of e-mail schrijven om
informatie te vragen, iemand te bedanken, te
feliciteren, uit te nodigen e.d.
1F

Kan een advertentie opstellen om bijvoorbeeld
spullen te verkopen. Kan aantekeningen
maken tijdens een uitleg of les.
Verslagen, werkstukken, samenvattingen,
artikelen
Kan een verslag of een werkstuk schrijven en
daarbij stukjes informatie uit verscheidene
bronnen samenvatten.

Vrij schrijven
Kan eigen ideeën, ervaringen, gebeurtenissen
en fantasieën opschrijven in een verhaal, in
een informatieve tekst of in een gedicht.
1S

1F

Correspondentie
Kan e-mails of informele brieven schrijven en
daarbij meningen of gevoelens uitdrukken.
Kan met behulp van standaardformuleringen
eenvoudige zakelijke brieven produceren en
schriftelijke verzoeken opstellen.
1S

Formulieren invullen, berichten, advertenties en aantekeningen
Kan een kort bericht, een boodschap
met eenvoudige informatie schrijven. Kan
eenvoudige standaardformulieren invullen.
Kan aantekeningen maken en overzichtelijk
weergeven.
1F

Verslagen, werkstukken, samenvattingen,
artikelen
Kan verslagen en werkstukken schrijven met
behulp van een stramien en daarbij informatie
uit verscheidene bronnen samenvoegen.
Kan onderhoudende teksten schrijven en
overtuigen met argumenten. Kan een collage,
een krant of muurkrant maken.
1S

Vrij schrijven
Kan eigen ideeën, ervaringen, gebeurtenissen
en fantasieën opschrijven in een verhaal, in
een informatieve tekst of in een gedicht.
1F

Formulieren invullen, berichten, advertenties en aantekeningen
Kan notities, berichten en instructies
schrijven waarin eenvoudige informatie
van onmiddellijke relevantie voor vrienden,
docenten en anderen wordt overgebracht.
1S

Samenhang
De informatie is zodanig geordend dat de
lezer de gedachtegang gemakkelijk kan
volgen en het schrijfdoel bereikt wordt. De
meeste bekende voegwoorden (en, maar,
want, omdat) zijn correct gebruikt, met andere
voegwoorden komen nog fouten voor. Fouten
met verwijswoorden komen voor. Samenhang
in de tekst en binnen samengestelde zinnen is
niet altijd duidelijk.
1F

Samenhang
Gebruikt veel voorkomende verbindingswoorden (als, hoewel) correct. De tekst bevat
een volgorde; inleiding, kern en slot. Kan
alinea’s maken en inhoudelijke verbanden
expliciet aangeven. Maakt soms nog
onduidelijke verwijzingen en fouten in de
structuur van de tekst.
1S
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1F

Afstemming op publiek

Gebruikt basisconventies bij een formele
brief: Geachte/Beste en Hoogachtend/met
vriendelijke groet. Hanteert verschil informeel/
formeel.
Afstemming op doel
Kan in teksten met een eenvoudig lineaire
structuur trouw blijven aan het doel van het
schrijfproduct.
1S

Afstemming op publiekl
Kan in teksten met een eenvoudig lineaire
structuur trouw blijven aan het doel van het
schrijfproduct.
1S

1F

Spelling, interpunctie en grammatica

Beheerst de werkwoordspelling en de
spelling van andere woordsoorten zonder
spellingsmoeilijkheid.
Beheerst de juiste toepassing van hoofdletters,
punten, vraagtekens, uitroeptekens,
aanhalingstekens en afbreekregels.
Spelling, interpunctie en grammatica
Beheerst de werkwoordspelling (zwakke
werkwoorden) en de spelling van andere
woordsoorten met spellingsmoeilijkheid.
Beheerst de juiste toepassing van hoofdletters
bij eigennamen en directe rede.
1S

Woordgebruik en woordenschat
Gebruikt voornamelijk frequent voorkomende
woorden.

Leesbaarheid
Hanteert titel. Voorziet een brief op de
gebruikelijke plaats van datering, adressering,
aanhef en ondertekening. Besteedt aandacht
aan de opmaak van de tekst (handschrift,
bladspiegel, eventueel beeldende elementen
en kleur).

Woordgebruik en woordenschat
Varieert het woordgebruik, fouten met
idiomatische uitdrukkingen komen nog voor.
1S

Leesbaarheid
Gebruikt titel en tekstkopjes, Heeft bij langere
teksten (meer dan twee A4) ondersteuning
nodig bij aanbrengen van de lay-out.
1S

Reflecties op geschreven taal

Gebruikt basisconventies bij een formele
brief: Geachte/Beste en Hoogachtend/met
vriendelijke groet.
Hanteert verschil informeel/formeel.
Beheerst de werkwoordspelling en de
spelling van andere woordsoorten zonder
spellingsmoeilijkheid.
Beheerst de juiste toepassing van hoofdletters,
punten, vraagtekens, uitroeptekens,
aanhalingstekens en afbreekregels.
Redelijk accuraat gebruik van eenvoudige
zinsconstructies.
Reflecties op geschreven taal
Past het woordgebruik en toon aan het
publiek aan.
Beheerst de werkwoordspelling (zwakke
werkwoorden) en de spelling van andere
woordsoorten met spellingsmoeilijkheid.
Beheerst de juiste toepassing van hoofdletters
bij eigennamen en directe rede.
Vertoont een redelijke grammaticale
beheersing.
1F

1F

1F

1F
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1F

Spelling en interpunctie

Kan korte, eenvoudige teksten schrijven
over alledaagse onderwerpen of over
onderwerpen uit de leefwereld.
Beheerst de werkwoordspelling en de spelling
van andere woordsoorten (zelfstandige
naamwoorden, vorming meervoud,
achtervoegsels, verkleinwoorden, bijvoeglijk
naamwoord) zonder spellingsmoeilijkheid.
Beheerst de juiste toepassing van
hoofdletters, punten, vraagtekens,
uitroeptekens, aanhalingstekens en
afbreekregel.
Spelling en interpunctie
Kan samenhangende teksten schrijven
met een eenvoudige lineaire opbouw over
uiteenlopende vertrouwde onderwerpen
uit de (beroeps)opleiding en van
maatschappelijke aard.
Beheerst de werkwoordspelling (o.a.
juiste toepassing –d, -t of –dt bij zwakke
werkwoorden) en de spelling van andere
woordsoorten met spellingsmoeilijkheid (o.a.
apostrof, tussen –n of –s bij samengestelde
woorden, verkleinwoord na open klinker).
Beheerst de juiste toepassing van hoofdletters
bij eigennamen en directe rede.
1F

Lotte Tuenter en Manon
Tiedink zelf ontwerpen
van schrijfactiviteiten
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Taalmethodes
Vrijwel alle scholen kiezen voor het gebruiken
van een taalmethode. In taalmethodes wordt
gewerkt aan verschillende taaldomeinen:
afhankelijk van de gekozen methode
komen luisteren, spreken, taalbeschouwing,
spellen, teksten schrijven of bijvoorbeeld
woordenschat aan de orde. Schrijven is dus
meestal een onderdeel van een taalmethode.
Methodeschrijvers gebruiken de kern- en
tussendoelen en referentieniveaus om
een doorgaande lijn te ontwerpen voor
schrijfonderwijs. Niet in alle methodes
wordt evenveel aandacht besteed aan
schrijfonderwijs. Volgens een analyse van
School Aan Zet (2013) is de tijd die methodes
aan schrijven in de midden- en bovenbouw
besteden tussen de 18 en 36 uur per jaar.
Methodisch schrijfonderwijs kost blijkbaar
tussen een half uur en een uur per week.
Uit de analyse blijkt dat geen enkele methode
op alle criteria goed scoort. Opmerkelijk is hoe
gebrekkig methoden leerlingen voorbereiden
op hun schrijftaak: met uitzondering van

Taalverhaal worden geen duidelijke criteria
gegeven, waaraan de tekst die leerlingen
gaan schrijven moet voldoen.

Op de website van School Aan Zet worden 7 taalmethodes op 5 criteria met elkaar vergeleken.
Elk criterium is uitgewerkt in een aantal vragen.
Methode/Analyse

Taalactief
Malmberg

Taal op Maat
Wolters
Noordhoff

Taal in
Beeld
Zwijsen

Taaljournaal
Malmberg

Taalleesland
Bekadidact

Zin in
Taal
Zwijsen

Taalverhaal
Thieme
Meulenhof

Oriëntatie op de schrijfopdracht
Eén schrijfonderwerp.

Meestal

Meestal

Soms

Altijd

Soms

Altijd

Altijd

Verkennen van het
onderwerp.

Zelden

Meestal

Soms

Zelden

Altijd

Meestal

Altijd

Nadruk op doel en
publiek.

Soms

Meestal

Soms

Meestal

Soms

Soms

Soms

Nadruk op tekstsoort.

Meestal

Altijd

Altijd

Meestal

Altijd

Soms

Altijd

Duidelijke criteria
waaraan de tekst
moet voldoen.

Meestal

Soms

Zelden

Zelden

Zelden

Zelden

Altijd

Functioneel en
betekenisvol.

Zelden

Soms

Zelden

Meestal

Zelden

Soms

Soms

Voldoende tijd om
de schrijfcyclus te
doorlopen.

Soms

Soms

Zelden

Zelden

Soms

Soms

Meestal

Differentiatie naar
belangstelling.

Nooit

Nooit

Soms

Altijd

Nooit

Nooit

Nooit

Differentiatie naar
niveau.

Altijd

Nooit

Nooit

Nooit

Nooit

Nooit

Soms

De schrijfopdracht
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Methode/Analyse

Taalactief
Malmberg

Taal op
Maat
Wolters
Noordhoff

Taal in
Beeld
Zwijsen

Taaljournaal
Malmberg

Taalleesland
Bekadidact

Zin in
Taal
Zwijsen

Taalverhaal
Thieme
Meulenhof

Inhoudelijke aanwijzingen
voor de leerkracht om hulp
bij het schrijven te bieden.

Altijd

Nooit

Nooit

Nooit

Meestal

Meestal

Soms

Mogelijkheden om samen
te werken.

Zelden

Zelden

Soms

Meestal

Soms

Soms

Meestal

Schrijfwijzer ter ondersteuning.

Nooit

Meestal

Nooit

Nooit

Altijd

Nooit

Altijd

Hulp bij het maken van een
schrijfplan.

Soms

Soms

Soms

Soms

Soms

Soms

Meestal

Afschrijven van een
bestaande tekst.

Zelden

Zelden

Soms

Soms

Soms

Soms

Meestal

Mogelijkheden voor de
leerling om te verwoorden
wat hij wil schrijven.

Zelden

Soms

Zelden

Zelden

Soms

Soms

Soms

Hulp tijdens het schrijven

Bespreken en herschrijven van teksten
Een tekstbespreking.

Meestal

Zelden

Zelden

Zelden

Meestal

Meestal

Meestal

Mogelijkheden om de tekst
te verbeteren.

Soms

Soms

Soms

Meestal

Soms

Zelden

Meestal

Verzorgen en publiceren teksten
Mogelijkheden voor de
leerling om de tekst te
verzorgen.

Soms

Meestal

Soms

Soms

Soms

Soms

Meestal

De tekst wordt gepubliceerd.

Nooit

Soms

Zelden

zelden

Zelden

Zelden

Soms

In geen enkele methode wordt consequent
stilgestaan bij het doel van de te schrijven
tekst en bij de kenmerken van de lezer voor
wie de tekst geschreven wordt. Er worden
onvoldoende aanwijzingen gegeven die
een bespreking en herschrijving van teksten
mogelijk maakt. Ook wordt zelden de gehele
schrijfcyclus doorlopen. In veel methodes
lijkt de schrijfklus geklaard, als de eerste
concepttekst op papier is verschenen.
De ondervonden roosterdwang (‘de schrijfles moet binnen een vastgestelde tijd
zijn afgerond’) én de werkwijze van veel
taalmethodes leiden ertoe dat leerkrachten
bij het schrijven van leerlingen teveel gericht
zijn op een output die aan het eind van een
schrijfles moet zijn bereikt. Morgen wacht
immers de volgende les uit de methode.

Hoofdstuk 2 Wat kun je kinderen leren in het schrijfonderwijs?

Schrijfonderwijs krijgt meer kwaliteit, wanneer
leerkrachten het schrijven ruimte geven door
bijvoorbeeld tijd te bieden leerlingen met
elkaar te laten overleggen, een kladversie te
herzien, of bijzondere aandacht te schenken
aan creatieve manieren van publiceren.
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan
op het zélf ontwerpen van leerlijnen en
schrijfactiviteiten.

‘Ook als je een nieuwe methode
raadpleegt, dan schrik je van wat er voor
het domein stellen wordt aangeboden.
Hier en daar een schrijfopdrachtje,
waarvan me vaak ook nog de zin ontgaat.
De handleiding biedt weinig steun.
Leerkrachten vinden amper aanwijzingen
om hun instructie vorm te geven. Mijn
studenten laat ik aan de hand van
kijkpunten methodes bestuderen. Ze letten
dan bijvoorbeeld op de frequentie waarin
schrijfopdrachten worden aangeboden,
maar ook op de soort opdracht, de
instructietips en de manier waarop
leerlingen elkaar bij het schrijven kunnen
helpen. Veel studenten komen teleurgesteld
terug: ‘Dat hadden wij vroeger ook zo, toen
vond ik er niks aan.’
Toch wel zorgwekkend, zeker wanneer je
je realiseert dat beginnende leerkrachten
veelal de methode volgen. Kerndoelen zijn
voor veel leerkrachten geduldig papier:
ze verwachten dat methodeschrijvers
de kerndoelen vertaald hebben in hun
lesuitwerkingen.

Niet dus! En wat die referentieniveaus
betreft: goed dat ze er zijn: het maakt
leerkrachten en vooral interne begeleiders
misschien bewust van de kansen die er
liggen om schrijfonderwijs te verbeteren.’
Wineke Blom, taaldocent Iselinge
Hogeschool.
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Opdrachten
1

3

Raadpleeg de taalmethode die in jouw
opleidingsschool gehanteerd wordt. Beperk je
tot de handleiding van groep 8. Maak op basis
van de handleiding een overzicht van doelen
waaraan in de methode voor het domein
schrijven wordt gewerkt. Neem het resultaat
op in je schrijfmap.

Bestudeer van de methode van je school
de kwaliteitskaart van School aan Zet
(Kwaliteitskaart methodeanalyse van de
leerlijn stellen in taalmethode). Op deze
kwaliteitskaart wordt aangegeven in welke
mate de methode gebaseerd is op een
effectieve procesgerichte didactiek. Op
basis van de kritische analyse van School
aan Zet formuleer je aanbevelingen om de
schrijflessen van jouw basisschoolgroep
te verbeteren. Werk dat heel concreet uit
in aanbevelingen per gegeven les in de
methode. Neem het resultaat op in je
schrijfmap.

2
Raadpleeg de taalmethode die in jouw
opleidingsschool gehanteerd wordt. Beperk
je tot de handleiding van groep 8. Maak
op basis van de handleiding een overzicht
van doelen waaraan in de methode voor
het domein schrijven wordt gewerkt.
Vergelijk de uitkomsten van deze analyse
met referentieniveau 1S. Trek conclusies op
basis van de vergelijking tussen wat de
methode biedt en wat het referentieniveau
veronderstelt. Neem de analyse op in je
schrijfmap.

studieopdracht

Geef van de in kerndoel 5 genoemde
schrijffuncties van elk een voorbeeld van
een passende schrijfopdracht.
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Leerlijnen en schrijfactiviteiten ontwerpen
Inleiding
In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat het
volgen van de taalmethode geen garantie
biedt op goed schrijfonderwijs. Het is zelfs
de vraag of leerkrachten, áls zij de methode
al volgen, altijd goed op de hoogte zijn
van de visie en de bedoeling achter de
opdrachten. Methodes kunnen ook verkeerd
gebruikt worden, de gebruikers ervan doen
bijvoorbeeld niet altijd recht aan het idee
achter de opdrachten.
Anders dan bij spellingonderwijs, is
bij schrijfonderwijs minder sprake van
een dwingende cursorische leerlijn.
Bij schrijflessen staan eerder procesdan productdoelen centraal. Dat biedt
mogelijkheden om bij schrijfonderwijs
rekening te houden met ontwikkelingen
die het leren beïnvloeden. Er wordt van
leerlingen meer en meer verwacht dat zij
zowel mondeling als schriftelijk communicatief
vaardig zijn. Door technologische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden om te kunnen

communiceren op elk moment en elke
plaats enorm toegenomen. Kennis is steeds
belangrijker geworden en is ook –eerder
dan vroeger- verouderd. De waarde van de
individuele ontplooiing wordt steeds meer
erkend als een uitgangspunt bij –passendonderwijs.
In het onderwijs gaat het altijd om een
mix van kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming (Onderwijsraad, 2013).
Leerlingen moeten gekwalificeerd worden: ze
moeten voldoende kennis en vaardigheden
opdoen om succesvol door te kunnen leren
om uiteindelijk een beroep te kunnen kiezen.
Daarnaast heeft het onderwijs ook tot taak
leerlingen in te leiden in culturele en sociale
waarden. Daarbij moet rekening gehouden
worden met de autonomie en het ‘eigen’aardige van de leerling. Het onderwijs moet
niet alleen gericht zijn op het overdragen van
kennis en vaardigheden, maar ook bijdragen
aan de vorming van het individu met zijn eigen
waarden en normen.

In dit hoofdstuk wordt de bruikbaarheid van
kant-en-klare methodes gerelativeerd. Het
volgen van methodes reduceert leerkrachten
tot onderwijsverzorgers. Er is een alternatief:
leerkrachten die beter willen inspelen op
veranderingen en die ook nieuwe media een
plaats willen geven in hun onderwijs, kunnen
onderwijsmakers worden. Onderwijsmakers
zijn leerkrachten die zélf leeropdrachten
bedenken en leermaterialen ontwikkelen. Dat
doen zij, omdat ze tegemoet willen komen
aan de verschillen in interesse, tempo en
vaardigheden van hun leerlingen (Bastiaens,
2007). Voor hen is het samen met collega’s
ontwerpen van aantrekkelijke en avontuurlijke
schrijfactiviteiten hét kenmerk van hun
professionaliteit. Zij maken onderwijs dat
motiverend is voor hun leerlingen en hen tot
actief leren aanzet.

‘Ik maak de lessen liever zelf
dan dat ik de methode volg.’
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In dit hoofdstuk wordt eerst geïnventariseerd
wat voor schrijfsels leerlingen in het
basisonderwijs produceren. Die schrijfsels
worden gegroepeerd in verschillende
schrijfgenres. Er worden richtlijnen gegeven
om leerlijnen te ontwerpen voor verschillende
schrijfgenres. Tot slot worden vuistregels en
voorbeelden geboden om bij deze leerlijnen
schrijfactiviteiten te ontwerpen.

‘Een goede instructie is
het hart van de schrijfles’.

Schrijfsels en genres
Wat kinderen schrijven in de basisschool is
divers en rijk. Een –lang niet uitputtendeinventarisatie levert het volgende op:
Gedichten
Verhalen
Dagboek
Logboek
Aantekeningen
Werkstuk
Boekrecensie
Brief
E-mail

Verslag
Recept
Gebruiksaanwijzing
Mening
Uitnodiging
Advertentie
Kaart
Formulier

Zo’n inventarisatie laat zien dat we leerlingen
met verschillende functies laten schrijven.
Soms staat in de schrijftaak de expressie
centraal. Leerlingen worden dan uitgenodigd
om hun eigen ideeën, fantasieën en
gevoelens op papier te zetten. Ze schrijven
voor zichzelf (bijvoorbeeld bij ‘dagboek’) of
ook voor anderen (bijvoorbeeld bij ‘logboek’ of
‘verhaal’).
In andere schrijftaken staat de communicatie
centraal: de te schrijven tekst bevat een
boodschap die moet worden overgebracht.

Soms is die boodschap een uitleg
(bijvoorbeeld bij een gebruiksaanwijzing).
Maar die boodschap kan ook een toelichting
zijn (bijvoorbeeld een handleiding bij een
apparaat). In een argumentatieve tekst
neemt de schrijver een standpunt in over
een onderwerp en onderbouwt dit met
voorbeelden en argumenten. In brieven en
e-mails legt de schrijver direct en doelgericht
contact met een lezer.
Een derde schrijffunctie is de conceptuali
serende functie. Hiervan spreken we wanneer
de leerling schrijft om te leren. Het schrijven
is hierbij een middel om meer van de
wereld te weten te komen, of om informatie
zo te transformeren dat de leerling er iets
mee kan. Een boekbespreking is een tekst
waarin de leerling uitdrukking geeft aan zijn
leeservaring, daar waar het kan, toegelicht
met voorbeelden en onderbouwd met feiten.
Ook een verslag, een samenvatting of een
werkstuk zijn voorbeelden van teksten met
een conceptualiserende functie.
Veel tekstsoorten en verschillende functies:
wat zijn de consequenties voor de te kiezen
didactiek? Elke leerkracht begrijpt dat het
schrijven van een werkstuk een beroep
doet op andere schrijfcompetenties dan het
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schrijven van een e-mail. Het lijkt erop dat elke
bijzondere tekstsoort een eigen didactische
aanpak vergt en dus een bijzondere manier
van uitleg.
In het Australisch onderwijs wordt een
aanpak gehanteerd die ‘genredidactiek’ heet
en die een logische ordening oplevert voor
tekstsoorten in het onderwijs (Rose & Martin, 2012),
(Van der Leeuw, & Meestringa, 2011, 2012).

Kenmerkend voor de genredidactiek:
1. Uitgangspunt zijn niet de taalregels, maar
het taalgebruik.
2. Schrijven is een sociaal proces: je schrijft
opdat een ander je leest, óf: je leest wat een
ander geschreven heeft.
3. Schrijven is een doelgerichte activiteit:
teksten dóen iets met een lezer: met een
tekst wil de schrijver iets bereiken.
4. Schrijven is een stapsgewijs proces.
Afhankelijk van het type tekst dat
geschreven wordt, heb je te ‘dealen’ met de
‘spelregels’ van die specifieke tekstsoort. Bij
het schrijven word je geacht de codes van
die specifieke tekstsoort te respecteren.
Bij het schrijven moet een schrijver in feite de
‘spelregels’ van een specifiek genre kennen.
Iedereen die wel eens een onderzoeksverslag

schrijft, weet hoe gedetailleerd die spelregels
daarvoor zijn (denk maar aan het toepassen
van de APA-richtlijnen). Ook voor leerlingen
in het basisonderwijs kan een aantal genres
onderscheiden worden, elk met bijzondere
kenmerken. Bij het leren verkennen van genres
helpt het dat kinderen ook voorbeeldteksten
van anderen lezen en hierover met elkaar
spreken. Door over fragmenten uit boeken,
betogen, ingezonden brieven, instructies
en andere genres in gesprek te gaan, leren
kinderen hoe teksten in elkaar zitten. Als ze,
door samen over goede modelteksten te
spreken, weten hóe teksten in elkaar zitten,
zijn ze eerder in staat de vertaling te maken
naar hun eigen te schrijven teksten. Bij
genredidactiek wordt dus vaak eerst bewust
en gericht gelezen (met een opdracht) en
daarna pas geschreven. De schrijfopdracht
is in lijn met de modeltekst en biedt de
leerlingen de gelegenheid ontdekkingen over
de gelezen tekst te hanteren in hun eigen
tekst. Het leggen van dwarsverbanden tussen
lezen en schrijven en het ‘vanzelfsprekend’
betrekken van taalbeschouwing als fase in het
schrijfproces wordt ook wel ‘het ontkavelen’
van taalonderwijs genoemd (Van Gelderen & Van
Schooten, 2011).

45

46

Schrijven kun je leren

Voor het basisonderwijs kan een aantal genres worden onderscheiden.
Hieronder worden ze verkend en getypeerd.
Genre

Toelichting

Voorbeeld van een schrijftaak

De vertelling

Een persoonlijke ervaring wordt verteld

De vrije tekst over wat leerlingen bijvoorbeeld

in een reeks van opeenvolgende

in de vakantie hebben meegemaakt.

Je bent eerder onderwijsmaker
dan onderwijsverzorger!

gebeurtenissen.
Het verhaal

Het verslag

Verzonnen gebeurtenissen worden in

Een vrije tekst, waarin leerlingen zelf

volgorde gezet met als doel om de lezer te

bijvoorbeeld een spannend verhaal

onderhouden.

bedenken, of een historisch verhaal.

Iets wordt beschreven en van kenmerken

Een werkstuk over roofdieren in Afrika.

voorzien.
De procedure

Er wordt uitgelegd hoe je iets moet doen.

Een gebruiksaanwijzing bij een Senseoapparaat.

De uiteenzetting
Het betoog

Een gebeurtenis wordt beschreven en van

Een tekst waarin een leerling uitlegt hoe de

een verklaring voorzien.

aardbevingen in Groningen te verklaren zijn.

Een stelling wordt ingenomen en met

Een tekst waarin een leerling stelling neemt

argumenten onderbouwd.

in de vraag of alle kinderen van groep 8 een
mobiele telefoon moeten hebben.

Schrijftaken zijn dus concreet en specifiek,
genres zijn abstracties. Met genres worden
overeenkomsten en verschillen tussen
de bedoelingen van teksten duidelijk:
genres kenmerken zich door een eigen
‘schrijfgrammatica’.

Het schrijven van een recept voor
boerenkoolstamppot is een andere schrijftaak
dan het schrijven van een handleiding bij een
afstandsbediening voor de televisie. Toch gaat
het in beide gevallen om hetzelfde genre: ‘een
procedure’. De overeenkomst is dat er sprake
is van een doel, van ‘iets dat je nodig hebt’ en
van een instructie.
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Boerenkoolstamppot

Leerlijnen in de eigen school

Doel

Nodig

Instructie

Ik leer iemand hoe

Aardappelen

Stappenplan in de vorm

je een smakelijke

Rookworst

van aanwijzingen. Lijst van

boerenkoolmaaltijd

Boter

ingrediënten en een lijst

bereidt.

Boerenkool

van ‘hoe en wat je moet

Zout

doen’.

Melk
Gebruiksaanwijzing

Ik leer iemand hoe hij met

Afstandsbediening

Stappenplan, waarin

afstandsbediening

een afstandsbediening

Batterijen

duidelijk wordt wat de

verschillende functies van

Televisie

hoofdfuncties van de

de televisie kan bedienen.

De schrijfinstructie wordt vergemakkelijkt,
wanneer leerkrachten beschikken over een
verzameling van goede voorbeelden van
verschillende genres.

bepalen van genre



afstandsbediening zijn.

Die goede voorbeelden kunnen zowel
uit bestaande tijdschriften, boeken en
van websites komen, maar kunnen ook
geschreven zijn door leerlingen.

inventarisatie van
leerdoelen (raadplegen referentieniveaus en tussendoelen)



Het zelf ontwerpen van effectieve en
motiverende schrijftaken vraagt om een
goede voorbereiding. Zo’n voorbereiding
bestaat eruit dat de school een aantal
veelvoorkomende verschijningsvormen
(genres) van teksten bepaalt. Wanneer dat
is gebeurd, kan per genre bepaald worden
welke de geoperationaliseerde doelen zijn
die met het schrijfonderwijs beoogd worden.
In feite betekent dit dat leerkrachten eerst
zélf (eventueel op basis van het raadplegen
van modelteksten) beschrijven wát kinderen
binnen dit genre eigenlijk leren. Daarna wordt
de leerstof logisch gerubriceerd en verdeeld
over de groepen in de school, waarin het
genre centraal zal staan.

rubriceren van
leerdoelen



toedeling aan
groepen
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Ter toelichting worden voorbeelden gegeven
van leerlijnen die door pabostudenten met
leerkrachten voor scholen in de Achterhoek
zijn ontwikkeld.
Uit de voorbeelden blijkt dat scholen,
passend bij hún gewoontes en taal, genres
op een eigen manier benoemen. In een
aantal gevallen zijn bij de leerlijn door
leerkrachten en studenten ontworpen lessen
toegevoegd.

Leerlijn werkstukjes schrijven
Vraagstelling
Groep 4
• Leerlingen kunnen aan de hand van een
filmpje, foto of probleem ideeën en vragen
bedenken die ze op een denkmuur of
poster plakken.
• Leerlingen kunnen ideeën en vragen die
zijn ingebracht met elkaar verbinden tot
een aantal essentiële vragen.
• Antwoorden die de leerlingen zoeken
moeten te vinden zijn in door de leerkracht
geselecteerde bronnen.

Groep 5
• Leerlingen kunnen aan de hand van het
8V-model vragen en ideeën genereren: wie,
wat, waarom, wanneer, waar, hoe, is het
mogelijk dat en wat zou er gebeuren als….
• Antwoorden die de leerlingen zoeken
moeten te vinden zijn in door de leerkracht
geselecteerde schriftelijke bronnen, aangevuld met bronnen die de leerling zelf
inbrengt.

Groep 6
• Leerlingen zijn in staat denkvragen
te bedenken aan de hand van
onderzoeksvragen die hen
helpen hypotheses te stellen: wat wil je
(nog meer) weten; hoe zit het dan met; hoe
komt het dan dat; hoe denk je dat het in
elkaar zit/gaat/werkt; ik denk dat als … dat
er dan …;
ik denk dat … komt, door … ;
ik denk om … te doen er … nodig is.
• Antwoorden die leerlingen zoeken kunnen
gevonden worden in schriftelijke en digitale
bronnen.
Groep 7
• Leerlingen zijn in staat om met elkaar in
gesprek te gaan om de vragen beter te
maken, aan de hand van vragen als: ‘wat
vind jij?; Ik ben het met je eens, want..;
Kunnen we er ook op een andere manier
naar kijken?; Hebben we over alles
nagedacht?; Wat zijn jouw argumenten?; Ik
ben het niet met je eens, want…; Wat als…;
Wat hebben we nu samen afgesproken?’
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• Antwoorden die leerlingen zoeken kunnen
gevonden worden in schriftelijke, digitale
bronnen en kunnen worden verworven
door middel van schriftelijke of digitale
verzoeken om informatie of door middel
van gesprekjes of interviews (face-to-face,
skype, telefonisch).

Zoeken met en naar bronnen

Groep 8
• Leerlingen zijn in staat om bij een
geconstateerd probleem of vraag dit/deze
te verwoorden en te verhelderen én een
voorstel te bedenken om uit te zoeken wat
de oplossing van het probleem of de vraag
is, waarbij hun voorstel systematisch de
stappen van het stappenplan volgt:
o Wat wil ik weten of wat is het probleem
waarop ik antwoord zoek?
o Hoe kan ik aan gegevens komen?
o Hoe kan ik onderzoeken of mijn antwoord
te vinden is of mijn probleem kan worden
opgelost?
o Wat zijn de conclusies van mijn onderzoek?
o Hoe ga ik mijn resultaten presenteren?

Groep 5
• Leerlingen kunnen met trefwoorden in
boekjes en naslagwerken antwoorden
vinden op de vragen die ze hebben.

Groep 4
• Leerlingen kunnen met gegeven
trefwoorden in eenvoudige informatieve
boekjes hun gewenste antwoorden vinden.

Groep 6
• Leerlingen zijn in staat om trefwoorden
en zoektermen te hanteren, ook in
veelgebruikte digitale zoekmachines.
• Leerlingen zijn in staat om bronnen kritisch
te beoordelen op geschiktheid.
• Leerlingen zijn in staat om een interview
voor te bereiden en af te nemen.

Groep 7
• Leerlingen beheersen een aantal woorden
die je kunt toevoegen bij een zoekopdracht
in Google:
• Leerlingen zijn in staat om bij instanties pe
e-mail of brief informatie op te vragen.
• Leerlingen zijn in staat om een Skype- of
telefoongesprek voor te bereiden en
doelgericht te voeren.

Groep 8
• Leerlingen zijn in staat om zelf een
onderzoek, proef, experiment te bedenken,
om tot (deel)-antwoorden op hun vragen
te komen, of om eigen hypothesen te
verwerpen of te aanvaarden.
• Leerlingen zijn in staat om effectief
aanvullende informatie bij hun eigen
experiment, proef of onderzoek te vinden,
door gebruik te maken van (digitale)
bronnen, en het raadplegen van externe
deskundigen.
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Taalgebruik
Groep 4
• Leerlingen zijn in staat om in enkelvoudige
zinnen in eigen taal een verslagje van
gevonden antwoorden te schrijven, waarbij
zij aandacht besteden aan de verzorging
(leesbaarheid, lay-out en illustraties).

Groep 5
• Leerlingen zijn in staat om in grammaticaal
juiste eenvoudige zinnen een verslag te
schrijven.
• Leerlingen schenken aandacht aan de
structurering van het verslag, door een
titelpagina en verschillende kopjes te
gebruiken.

Groep 6
• Leerlingen zijn in staat grammaticaal
juiste zinnen, met gebruik van juiste
verwijswoorden te schrijven.
• Leerlingen schenken aandacht aan de
structurering van het verslag door gebruik
te maken van een inhoudsopgave en
paragrafen.

Presenteren en delen
Groep 7
• Leerlingen gebruiken in samengestelde
zinnen de juiste voegwoorden.
• In de verzorging van hun verslag
benaderen de leerlingen een foutloze
spelling in de woorden die in het
spellingpakket geleerd zijn.
• De leerlingen zorgen er bij de structurering
van hun werkstuk voor dat de gebruikte
bronnen vermeld zijn.

Groep 8
• Leerlingen zijn in staat hun onderzoek
stapsgewijs te beschrijven, zodat iedereen
het na zou kunnen doen.
• Leerlingen hanteren in samengestelde
zinnen ook minder frequente voegwoorden
(mits, tenzij, hoewel, ofschoon).
• De leerlingen zijn in staat relevante tabellen
en grafieken in het werkstuk op te nemen.

Groep 4
• Leerlingen zijn in staat en bereid hun
schriftelijk verslag aan een of meer
klasgenootjes te laten lezen en daarover
met hen in gesprek te gaan aan de hand
van een door de leerkracht gegeven
format of met behulp van een muurkrant,
mindmap, informatieve poster of boekje.
Groep 5
• Leerlingen zijn bereid en in staat om
over hun werkstuk een korte presentatie
te houden, waarin ze vertellen over hun
onderzoek en vragen van klasgenoten
proberen te beantwoorden.
• Leerlingen kunnen presenteren aan de
hand van een digitaal foto-album.
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Groep 6
• Leerlingen zijn bereid en in staat om hun
resultaten met klasgenoten te delen in
de vorm van een spreekbeurt, waarbij
ze gebruik kunnen maken van digitale
middelen waarmee de presentatie
verlevendigd wordt
(in de vorm van te tonen foto’s of filmpjes)
of met behulp van powerpoint.

Groep 7
• Leerlingen zijn in staat en bereid om
over hun onderzoek een presentatie
te verzorgen ook met behulp van een
presentatieprogramma als Powerpoint of
Prezi.

Groep 8
• Leerlingen zijn bereid en in staat een
presentatie te verzorgen, waarin ook
wordt uitgelegd en gedemonstreerd.
• Leerlingen zijn in staat hun (digitale)
werkstuk onder de aandacht te brengen
van geïnteresseerden.

Leerlijn boekrecensie schrijven

Groep 5
• Leerlingen noteren in hun boekbespreking
de titel, de auteursnaam, de hoofdpersoon
en in het kort de inhoud van het verhaal.
• De boekbespreking is eenvoudig en is
vertellend.
• Met behulp van afbeeldingen uit het
gelezen boek kunnen leerlingen het
verhaal reconstrueren.
• Leerlingen kunnen het verhaal oproepen
door gebruik te maken van steunvragen:
Wat gebeurde er? Waar speelt het zich af?
Wanneer speelde het zich af?
• Leerlingen kunnen bij een prettige
leeservaring andere leerlingen
enthousiasmeren voor het lezen van het
boek.
Groep 6
• Leerlingen kunnen een standpunt innemen
over het gelezen boek en voorbeelden
geven.
• Leerlingen zijn in staat
achtergrondinformatie te zoeken en te
vinden van de auteur.

• Leerlingen kunnen een presentatie voorbereiden over een boek waarover ze
enthousiast zijn.
• Leerlingen kunnen op basis van hun
lees-ervaring op Internet meer te weten te
komen over het onderwerp.
• Leerlingen schrijven hun bespreking opdat
deze gelezen wordt en houden daar
rekening mee.
Groep 7
• Leerlingen kunnen zich verplaatsen in een
van de personen uit het gelezen boek.
• Leerlingen kunnen toelichting geven bij een
aantal karakters uit het boek.
• Leerlingen laten zien dat over personen
in het boek door andere personen in het
boek verschillend gedacht wordt.
• Leerlingen kunnen een beredeneerd
leesadvies geven: aan wie zou je het boek
adviseren?
• Leerlingen hebben een repertoire aan
woorden waarmee ze karakters kunnen
beschrijven,
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Groep 8
• Leerlingen kunnen aangeven wat de
bedoeling van de schrijver van het
gelezen boek is.
• Leerlingen zijn bereid en in staat om op
www.leesplein.nl recensies van andere
leerlingen te raadplegen.
• Leerlingen zijn bereid en in staat om op
www.leesplein.nl recensies met andere
leerlingen te delen.
• Leerlingen zijn in staat en bereid om op
websites van kinderboekenschrijvers
contact te leggen met hen.
• Leerlingen die een zelfde schrijver als
favoriet hebben, zijn in staat om een
boekenkring voor te bereiden en te
verzorgen.
https://app.box.com/s/6kr3pg8oyx83o2ieslll

Lesvoorbeeld

Met foto’s een verhaal ...!
Bestemd voor groep 5

voorlezen van tekstfragmenten. De leerlingen

Genre de boekbespreking

moeten de ‘verhaallijn’ goed tot zich hebben
kunnen nemen.

Doelen
• Aan de hand van de voorkant en vier
tekeningen uit het boek zijn kinderen in staat
de verhaallijn van een boek in enkele zinnen
te verwoorden.
• Leerlingen zijn in staat met
steunopmerkingen als: wie zie je, wat
gebeurt er, waar speelt het zich af, wanneer
was dat? hun gedachten te formuleren.

Oriëntatie
In deze les wordt gebruikgemaakt van het
boek van Martine Letterie: ‘Het geheim van de
roofridder’ (uitgever Leopold Amsterdam). De
leerkracht heeft het boek gelezen en heeft het bij
zich. In de weken voorafgaand aan deze les is
het boek voorgelezen. Ook is het denkbaar dat
de leerkracht een combinatie zoekt van het boek
samenvattend vertellen, afgewisseld door het

Hoofdstuk 3 Leerlijnen en schrijfactiviteiten ontwerpen

Tijdens de introductie van de les kan een aantal

De leerkracht geeft de kinderen de volgende

gelegd kunnen worden om een goede verhaallijn

websites worden geraadpleegd:

opdracht: Kijk naar de vijf illustraties op het bord.

te krijgen. Laat de leerlingen met behulp van de

http://www.martineletterie.nl

Ze zijn genummerd van 1 tot en met 5. Bespreek in

in hun ogen goed gelegde volgorde het verhaal

http://nl.wikipedia.org/wiki/Martine_Letterie

tweetallen in welke volgorde deze vijf platen

vertellen.

http://www.leopold.nl/web/Schrijver-tekenaar/
Auteurpagina/Martine-Letterie.htm
Op het bord verschijnen in willekeurige volgorde
vijf fragmenten uit het boek: de voorzijde en pag.
10, 27, 48 en 64.
Voorkant boek: Een donkere roofridder heeft een
wit schaap voor zich liggen op zijn paard.
Pag. 10: Een meisje tussen het riet ziet de
roofridder op zijn paard langslopen. De ridder
merkt haar niet op.
Pag. 27: Huilende mensen staan ’s nachts tussen
vernielde spullen. Een meisje komt troosten.
Pag. 48: Het meisje en een jongen zien hoe de
roofridder een varken uit een boot pakt.
Pag. 64: Het meisje en de jongen maken muziek
en lopen voor twee paarden uit. Op één paard
zit een ridder en op het andere paard een
gevangene.
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Instructie

ces lezen de kinderen in tweetallen aan elkaar

De schrijfopdracht

voor wat ze al hebben en geven ze elkaar aan de
hand van de volgende opdracht een schrijftip:

Samen met de leerlingen wordt onder elke foto
van het boek een kleine tekst bedacht. Hardop

De leerlingen kiezen in tweetallen uit de

Kun je een voorbeeld geven van een duidelijke

denkend mogen kinderen met voorstellen komen

bibliotheek een boek dat ze onlangs gelezen

zin? Kun je ook een zin vinden die niet zo duide-

die aanvaard of verworpen worden. Het onder-

hebben. In het boek moeten illustraties staan.

lijk is? Hoe zou je de zin veranderen?

handelen over de ‘beste’ tekst is de kern van

Ze selecteren ongeveer vijf afbeeldingen. Aan

deze lesfase.

het eind van deze fase worden per tweetal
de vijf afbeeldingen gekopieerd en krijgen de

De titelpagina doet de leerkracht hardop den-

kinderen de volgende opdracht:

kend modellerend voor:

Jullie hebben dit boek gelezen. Schrijf onder de

‘Het Geheim van de Roofridder is een boek van

plaatjes kort het verhaal.

van roofridder Johan. Samen hebben ze een

Denk aan de volgende schrijftips:

geheim: een pad door het moeras. Als het leger

1. Schrijf kort en krachtig.

uitrukt om Johan te verjagen begint een span-

2. Stel bij elk plaatje de volgende vragen: Wat

nend avontuur …

gebeurde er? Wanneer gebeurde het? Waar

Samen met leerlingen ontstaat onder elke prent

gebeurde het?

een korte tekst.

Hulp tijdens het schrijven

1. Laat wat overbodig is weg!
2. Vind je het moeilijk om iets te bedenken, stel

Kinderen schrijven hun tekst af. De afbeeldingen en de tekstfragmenten komen als geheel

Martine Letterie. Else woont vlakbij het kasteel

Tijdens de instructie staat het volgende centraal:

Bespreken en herschrijven
van de tekst

Tijdens deze fase loopt de leerkracht rond in de

dan de volgende vragen:

klas en stelt ondersteunende vragen:

a. Wat gebeurt er?

Lees eens een stukje voor. Vind je dat alles van

b. Wanneer gebeurde dit?

de tekening of foto beschreven is?

c. Waar gebeurde het?

Heb je ook iets geschreven over WAAR het gebeurde? Kun je een stukje voorlezen over WANNEER het gebeurde? Halverwege het schrijfpro-

op een poster in het lokaal te hangen.

Hoofdstuk 3 Leerlijnen en schrijfactiviteiten ontwerpen

Leerlijn instructieve teksten schrijven

Functie

Vorm

Inhoud

Groep 5
• Leerlingen leren een recept te schrijven.
• Leerlingen zijn in staat spelregels bij een
spel te schrijven.

Groep 5
• Leerlingen zijn in staat om een recept te
voorzien van een foto van het eindresultaat.
• De spelregels worden handzaam
vormgegeven.

Groep 5
• Uit het recept blijkt welke ingrediënten
nodig zijn en welke stappen
achtereenvolgens moeten worden gezet.
• In de spelregelbeschrijving wordt duidelijk
hoe het spel start, wie er wanneer wint en
wat de bedoeling van het spel is.

Groep 6
• Leerlingen leren een gebruiksaanwijzing te
schrijven.
• De leerlingen zijn in staat een speurtocht uit
te schrijven.
Groep 7
• Leerlingen leren een bijsluiter bij een
medicijn te schrijven.
• De leerlingen leren een poster te maken
voor een ideëel doel.
Groep 8
• Leerlingen zijn in staat om een reisgidsje
te maken voor een stedentrip met tips voor
toeristen.
• Leerlingen zijn in staat bij een
tentoonstelling van werk uit de eigen klas
een catalogus te ontwerpen.

Groep 6
• De gebruiksaanwijzing gaat vergezeld van
tekeningen en een stappenplan.
• De speurtocht bestaat uit een instructie met
aanwijzingen voor medeleerlingen.
Groep 7
• De bijsluiter bestaat uit een zakelijke
opsomming.
• De poster bestaat uit een opvallende
afbeelding en een kernachtige oproep.
Groep 8
• De reisgids wordt een compacte folder in
een mix van foto’s en tekst.
• De catalogus wordt een folder voor
bezoekers die hen meeneemt langs de
kunstwerken.

Groep 6
• Leerlingen nemen bij de
gebruiksaanwijzingen waarschuwingen,
gezondheidsadviezen, tips voor
schoonmaak en garantiebepalingen op.
• De speurtocht bevat een routebeschrijving,
opdrachten en spelregels.
Groep 7
• De bijsluiter bevat bestanddelen, werking,
aanwijzing, dosering en waarschuwingen.
• De poster moet lezers oproepen om iets te
gaan doen, of juist om iets níet te doen.
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Lesvoorbeeld
Groep 8
• De reisgids bevat bezienswaardigheden,
tips voor uitgaan, routebeschrijvingen,
openingstijden en entreeprijzen.
• In de catalogus zijn opgenomen
afbeeldingen van de kunstwerken,
informatie over de maker ervan en een
korte toelichting van de bedoelingen van
de maker ervan.
https://app.box.com/s/6kr3pg8oyx83o2ieslll

Een gebruiksaanwijzing
Bestemd voor groep 6

Oriëntatie

Genre instructietekst

Om de kinderen te oriënteren op de schrijftaak,
kijken we naar dit plaatje van Willy Wortel. Willy is

Doel

uitvinder. Aan welke dingen op de tekening kun je

• Kinderen kunnen een innovatief product

zien dat hij uitvinder is?

bedenken en zijn in staat om bij dat product

• Veel ontwerptekeningen.

een gebruiksaanwijzing te schrijven die de

• Uitvinden betekent hard werken: je hebt niet

gebruiker voldoende informatie biedt over
de handelingen die hij moet verrichten om
het apparaat succesvol te bedienen.

meteen het goede idee … De kunstarm die op
zijn hoofd krabt: er wordt hard gedacht …
• Een uitvinder leest graag om ideeën op te doen!
Maar áls het idee er is:
‘Eureka: het lampje brandt!’
Eureka betekent: ‘Ik heb het
gevonden’.
Iets uitvinden is spannend. Heeft iemand al eens
een idee gehad voor een gekke uitvinding?
In tweetallen worden grappige of spannende
machines en apparaten bedacht die nog niet
bestaan, maar wel in een behoefte zouden
kunnen voorzien. Ieder tweetal ontwikkelt een
eerste idee.

Hoofdstuk 3 Leerlijnen en schrijfactiviteiten ontwerpen

Instructie

1. Er is een duidelijke tekening van het apparaat

http://www.gebruikershandleiding.com/Philips-

2. De knopjes van het apparaat zijn genummerd

en hetapparaat heeft een naam.
HB404/preview- handleiding-37101.html

en inde handleiding wordt uitgelegd wat de
functie van de knopjes is.
3. Vaak staan er waarschuwingen in een
gebruiksaanwijzing.
4. Als het nodig is worden er
gezondheidsadviezen gegeven: Uw
huid kan verbranden door over

matige

blootstelling aan ultraviolet licht, of dat nu
geproduceerd wordt door de zon of door een
bruiningsapparaat.
5. Meestal wordt in stapjes uitgelegd hoe je het
apparaat moet gebruiken:
a. Plaats het apparaat op een stevige, vlakke
en stabiele ondergrond.
Als je iets hebt uitgevonden, moeten de

b. Wikkel het snoer helemaal af.

gebruikers ervan wel weten hoe ze het

c. Steek de stekker in het stopcontact.

apparaat moeten bedienen. Vaak staat dat

d. Ga voor het apparaat zitten.

in een gebruiksaanwijzing. We bekijken de

e. Zet de bijgeleverde beschermbril op.

gebruiksaanwijzing van een de gezichtsbruiner.

6. Vaak lees je hoe je het apparaat moet

De opvallende kenmerken schrijven we op het

schoonmaken en wat je moet doen als er iets

bord.

kapot gaat.
7. Een gebruiksaanwijzing sluit vaak af met
garantiebepalingen: krijg je je geld terug als
het apparaat al snel kapot gaat?

57

58

Schrijven kun je leren

Lesvoorbeeld
Hulp tijdens het schrijven
De schrijfopdracht
De hulp tijdens het schrijven richt zich op de
De leerlingen krijgen de volgende opdracht:

schrijftips met vragen als:

Bedenk een grappig nog niet bestaand

• Hoe kun je duidelijker opschrijven waar dit

apparaat of een avontuurlijke machine. Maak
er een tekening van en zet bij de knopjes en
schakelaars nummers.

knopje voor bedoeld is?
apparaat aan het werk te krijgen beschreven?

wordt aan de kinderen meegegeven naar huis.

zijn? Voor wie is het apparaat niet geschikt?

volgende schrijftips:

Daarna vertellen duo’s elkaar wat hun ideeën zijn

1. Bedenk een naam voor het apparaat.

en lezen ze elkaars gebruiksaanwijzingen aan de

2. Leg met een tekening en een toelichting uit

hand van de volgende feedbackopdracht:

3. Maak dan een stappenplan waarin de

• Ik zou er nog een waarschuwing aan willen
toevoegen, namelijk…

gebruiker kan lezen wat hij moet doen om

• Ik heb nog een gezondheidstip, namelijk….

het apparaat inwerking te krijgen.

• De naam van het apparaat vind ik …., omdat …

4. Neem ook waarschuwingen,
gezondheidsadviezen of tips voor

Op het digibord wordt een klein aantal

schoonmaken of reparaties op.

voorbeelden van tekeningen en

5. Sluit af met een garantiebepaling.

verzameld in een apparatenboek. Het boek
wordt in voldoende exemplaren gekopieerd en

het apparaat of de machine en denk aan de

wat de functie van de knopjes is.

De tekeningen en gebruiksaanwijzing worden

• Heb je alle stappen die je moet zetten om het
• Waarvoor zou het apparaat gevaarlijk kunnen

Schrijf daarna een gebruiksaanwijzing bij

Verzorgen en publiceren van
teksten

gebruiksaanwijzingen gepresenteerd door
kinderen. De leerkracht prijst hun ideeën en
loopt aan de hand van de schrijftips na of de
gebruiksaanwijzing compleet is.

Hoofdstuk 3 Leerlijnen en schrijfactiviteiten ontwerpen

Leerlijn argumentatief schrijven

Groep 7
Les 1
• Leerlingen kennen de begrippen
‘argumenten’ en ‘bewijzen’.
• Zij kunnen een argumentatieschema
bouwen in de vorm van een mindmap.
• Ze kunnen argumentatieve indicatoren
gebruiken, zoals ‘omdat’, ‘want’,
‘aangezien’ en ‘vanwege’.
• Ze maken gebruik van zinswendingen als:
‘mijn mening is’, ‘naar mijn mening’, ‘mijn
standpunt is’ en ‘mijn opvatting is..’
Les 2
• Leerlingen leren een argumentatieschema
opzetten.
• Leerlingen leren hun argumenten te
ordenen: ‘ten eerste, ten tweede…’daar
komt nog bij’.
• Leerlingen leren na de standpuntbepaling
een witregel in te voegen.

Les 3
• Leerlingen leren woorden te gebruiken als
‘overigens is het ook zo dat’ en ‘en dan heb
ik het nog niet eens gehad over’
Les 4
• Leerlingen gebruiken eigen ervaringen om
argumenten te onderbouwen.
• Leerlingen leren af te sluiten met een
conclusie: ‘Samenvattend’ of ‘Alles bij elkaar
genomen vind ik..’
• Leerlingen leren ook tegenargumenten
te noemen en deze te weerleggen met
‘Hoewel…’

Les 6
• Leerlingen kunnen argumentatieve teksten
schrijven waarin tegenargumenten
gehonoreerd worden. Hun standpunten
worden genuanceerd.
• Leerlingen gebruiken indicatoren als
‘Trouwens’ en ‘Immers’.
Les 7
• Leerlingen leren de argumentatieve tekst te
structureren in een inleiding, kern en een
slot.
• Ze hanteren tussen de verschillende delen
witregels.

Groep 8
Les 5
• Leerlingen kunnen bij een stelling een
standpunt innemen en dit onderbouwen
met argumenten.
• Leerlingen kunnen tegenargumenten
weerleggen in hun tekst.

les 8
• Leerlingen zijn in staat om argumenten en
tegenargumenten te zoeken op Internet
en kunnen hierover in gesprek gaan met
klasgenoten.
https://app.box.com/s/ij8flkiuswcvp5ou54l4
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Lesvoorbeeld

Alle kinderen een mobieltje!

Instructie
Soms moet je een standpunt innemen over

Bestemd voor groep 8

Oriëntatie

een stelling terwijl je er voor je gevoel te
weinig van af weet! Het is dan handig om

Doelen

De leerkracht start een gesprek over het gebruik

eerst meer onderzoek te doen naar de voor-

van mobiele telefoons:

en de nadelen van het onderwerp. Een van

• Wie heeft een mobieltje?

de manieren om onderzoek te doen, is het

tatieve tekst te schrijven met een inleiding,

• Zou je er graag eentje hebben?

raadplegen van internet.

kern en slot afgescheiden door een witregel.

• Wie vind je dat de kosten ervan moet betalen?

• Kinderen zijn in staat om een argumen-

• Kinderen zijn bereid om bij het bepalen van
hun standpunt eerst op zoek te gaan naar

• Waarom zou je graag een mobieltje willen
hebben?

Stel: we willen weten wat de voor- en de
nadelen van het gebruik van mobieltjes door
leerlingen uit groep 8 zouden kunnen zijn.

meer informatie.
Aan het eind van de verkenning vertelt de

Welke zoekopdracht zouden we dan aan

tegenargumenten te bedenken en deze te

leerkracht dat er over het gebruik van mobieltjes

Google kunnen geven?

onderbouwen.

door kinderen verschillend gedacht wordt: er zijn

• Kinderen zijn in staat argumenten en

• Kinderen zijn bereid om tot genuanceerde

voor en tegens. We verkennen al vast enkele voor-

De leerkracht demonstreert de door de

standpunten te komen, waarbij de voor en

en nadelen. Wat zou er voor of tegen de volgende

leerlingen gegeven zoektermen en het

tegens goed worden afgewogen.

stelling pleiten: ’Alle kinderen een mobieltje?’

resultaat ervan. Hij opent sommige ‘hits’ en
samen met de kinderen wordt bepaald of er

De leerkracht verzamelt in een

bruikbare sites tussen zitten.

argumentatieschema op het bord de
argumenten, voorbeelden en bewijzen.

Niet alleen via Google kun je ‘bewijsmateriaal’
vinden, ook op YouTube vind je soms mooie
resultaten. Zie bijvoorbeeld http://www.
youtube.com/watch?v=8GwJvXpeEB4

Hoofdstuk 3 Leerlijnen en schrijfactiviteiten ontwerpen

Daarna laat hij de site http://mijnkindonline.
Vandaag gaan we argumenten en

nl/ zien. Kies leeftijd 7-12 jaar en daarna het

tegenargumenten niet alleen bedenken, maar

dossier: “Welke mobiel is geschikt voor mijn

we gaan ook op internet op zoek naar meer en

kind?’

betere argumenten en tegenargumenten.
C. De kinderen starten met het schrijven van hun
tekst. Ze hanteren daarbij de schrijftips uit de

• Ben je op zoek naar goede argumenten en

vorige les:

en Youtube.

De leerkracht ondersteunt de kinderen
met name in de structurering van de tekst:

Schrijftip
tegenargumenten, zoek dan ook met Google

Hulp tijdens het schrijven

driedeling in inleiding, kern, slot, gebruik
witregels en in de gekozen formuleringen.

1. Neem een standpunt in, bedenk daarbij
argumenten en een tegenargument en geef er
voorbeelden of bewijzen van.

Bespreken en herschrijven
van de tekst

2. Je tekst heeft drie delen: een inleiding, een kern

De schrijfopdracht

en een slot. Denk aan de witregel.
3. Gebruik in de inleiding iets wat je zelf hebt

A Kinderen krijgen in tweetallen 30 minuten de

meegemaakt.

opdracht op zoek te gaan naar argumenten

4. Gebruik de WAVO-woordjes.

en tegenargumenten. Dat mogen ze doen

5. Gebruik het woordje ‘hoewel’ om

op de computer met gebruikmaking van
Google en YouTube. Ze krijgen twee kaartjes:

tegenargumenten te weerleggen.
6. Orden je argumenten met: ‘ten eerste’,’ten

Als de tekst in concept klaar is, lezen kinderen in
tweetallen elkaars tekst. Daarna geven ze elkaar
feedback aan de hand van de volgende opdracht:
• Zoek in de tekst of het woordje ‘hoewel’ gebruikt
is. Loopt deze zin goed of is er nog iets aan te
verbeteren? Staat het woord ‘hoewel’ in geen

een kaart om de argumenten die voor de

tweede’, ‘daar komt nog bij’, ‘overigens is het

enkele zin? Welke zin kunnen jullie ombouwen

stelling zijn op te schrijven en een kaart voor

ook zo dat’, ‘en dan heb ik het nog niet gehad

naar een ’hoewel-zin’?

de tegenargumenten. De opdracht luidt:

over…..’.7. Het slot begin je bijvoorbeeld met:

zoek minstens drie sterke argumenten en

‘alles bij elkaar genomen…’ of ‘samenvattend’

tegenargumenten.

8. Toon in de conclusie aan dat het niet eenvoudig

Verzorgen en publiceren van
de tekst

is om voor of tegen deze stelling te zijn.
B De leerkracht informeert na afloop naar de
gevonden argumenten en tegenargumenten.

9. Gebruik in je tekst de woordjes ‘immers’ en
‘trouwens’.

De kinderen schrijven de teksten uit.
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Leerlijn creatieve verhalen: karakters

Groep 4
• Kinderen kunnen een kort verhaaltje
schrijven, waarin beschreven wordt wat de
hoofdpersoon allemaal doet.
• Kinderen schrijven verhalen waarin de
interne reflectie (gedachten) van karakters
worden beschreven.
• Kinderen kunnen een kort verhaaltje
schrijven over een hoofdpersoon en zijn
huisdier, er een tekening aan toevoegen en
over die hoofdpersoon iets vertellen.
Groep 5
• Kinderen kunnen een verhaal schrijven
waarin ze een nieuw persoon een naam
geven en dingen laat meemaken en iets
vertellen over zijn achtergrond (familie,
waar woont hij/zij).
• Kinderen schrijven verhalen waarin
karakterkenmerken expliciet beschreven
worden (verlegen, saai, grappig, angstig,
moedig).
• Kinderen kunnen verhalen schrijven waarin
ze met bijvoeglijke naamwoorden een
karakter kunnen kleuren.

Groep 6
• Kinderen kunnen een verhaal bedenken
waarin de hoofdpersoon een duidelijk doel
of motief heeft.
• Kinderen schrijven verhalen waarin
dialogen voorkomen.
• Kinderen kunnen verhalen schrijven
waarin ze synoniemen voor bepaalde
karaktereigenschappen kunnen gebruiken.
Groep 7
• Kinderen kunnen een verhaal schrijven
waarin een probleem van een
hoofdpersoon wordt uitgewerkt.
• Kinderen schrijven een verhaal, waarin met
een flashback of herinnering het gedrag
of motief van een van de hoofdpersonen
wordt verduidelijkt.
• Kinderen kunnen verhalen schrijven waarin
genuanceerde karakters ontstaan(dus
niet goed óf slecht) en waar karakters zich
ontwikkelen

Groep 8
• Kinderen kunnen een kort verhaaltje
schrijven over een saai of grappig iemand
en een tekening toevoegen van de
hoofdpersoon
• Kinderen schrijven verhalen waarin met
metaforen de karakters van personen
wordt beschreven.
• Kinderen kunnen verhalen schrijven,
waarin karakters vanuit verschillende
perspectieven bekeken worden.

Hoofdstuk 3 Leerlijnen en schrijfactiviteiten ontwerpen

Lesvoorbeeld

Karakters: van levenslustig tot verveeld ...
Bestemd voor groep 7

Oriëntatie

Genre de boekbespreking

Doelen
• Leerlingen zijn in staat de verhaallijn van het
boek te representeren.
• Leerlingen kunnen hun waardering over het
boek uitspreken.
• Leerlingen kunnen zich verplaatsen in een
van de hoofdfiguren van het boek.

men schikt Kaatje zich in het leven van alledag. Ze
Centraal staat het boek ‘Ver van Huis’ van

gaat naar school, werkt hard en is vriendelijk en

Martine Letterie (uitgeverij Leopold Ansterdam). De

opgewekt. Johanna niet, die is ontevreden, heeft

leerkracht heeft het boek gelezen en heeft het bij

heimwee en mist haar verkering in Den Haag waar

zich. Vooraf raadpleegt hij websites over Martine

ze verliefd op is.

Letterie:

Op een dag gaat Johanna terug naar Den Haag

http://www.martineletterie.nl

en laat Kaatje achter. Kaatje is boos, teleurgesteld

http://nl.wikipedia.org/wiki/Martine_Letterie

en leert iemand kennen die haar troost. Deze

http://www.leopold.nl/web/Schrijver-tekenaar/

Michiel neemt haar mee naar mensen die ontevre-

Auteurpagina/Martine-Letterie.htm

den waren in de koloniën en ervandoor zijn ge-

• Leerlingen kunnen een hoofdpersoon
schetsen als ‘de goede’ of ‘de slechte’.

gegaan. Kaatje belooft dat. Eenmaal aangeko-

gaan. Michiel leert haar dat ze kritisch moet kijken
Korte inhoud:

naar haar eigen omstandigheden. Dan ontmoet

Het is 1830 in Den Haag. De moeder van Kaatje

Kaatje Liesbeth met haar man en haar dochter.

over de schrijver toe te voegen aan hun

(Catherina Letterie) is overleden. Hun vader verdient

Liesbeth is heel arm, vies en weer zwanger. Ze is

leesverslag.

niet genoeg om de kinderen eten te geven. Daar-

weggelopen uit de koloniën omdat ze voor zichzelf

• Leerlingen zijn in staat het karakter van een

om worden Kaatje en haar oudere zus Johanna

wilde zorgen. Nu kan ze niet terug en denkt dat

persoon uit het boek vanuit verschillend

naar de vrije koloniën gestuurd in de buurt van

haar moeder boos is op haar. Kaatje vertelt dat dat

perspectief te schetsen.

Steenwijk. Johanna wil niet, maar moet. Kaatje

niet zo is en vraagt haar om haar moeder in Den

vindt het een avontuur en gaat ervan genieten.

Haag weer te gaan schrijven.

• Leerlingen zijn in staat relevante informatie

• Leerlingen zijn in staat een beredeneerd
leesadvies te geven aan anderen, rekening

Voor Kaatje vertrekt, vraagt een oude, vieze, arme

houdend met hun leesvoorkeuren.

mevrouw haar om naar haar dochter Liesbeth te
zoeken die ook naar de koloniën in Steenwijk is
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Lesvoorbeeld
Dat doet Liesbeth en alles komt goed. Kaatje heeft
een nieuwe vriend gekregen die op een dag ook

je een antwoord kunnen krijgen op de vraag

Als je een boek leest, vorm je je een beeld

terug mag naar Den Haag. Nu is ze weer alleen.

of Martine over zichzelf schrijft? De leerkracht

en een oordeel over de hoofdpersonen.

Ze vraagt om met vakantie naar huis te mogen.

vraagt wie kan laten zien hoe je antwoord op

Samen met de klas wordt een lijst van

Haar broer vertelt haar dat ze haar werk mee

die vraag krijgt.

karaktereigenschappen ingevuld, liefst in

moet nemen, want misschien heeft hij een baan-

‘paren’: bijvoorbeeld levenslustig en verveeld.

tje voor haar in Den Haag. Dan kan ze werken en

Bij het schrijven van een boek probeert

weer thuis blijven. Dat gebeurt. Kaatje krijgt werk,

een schrijver de karakter van personen uit

Positief

Negatief

ontmoet haar vriend Willem uit de koloniën weer

het boek zo ‘rijk’ mogelijk te beschrijven.

lief

gemeen

en wordt verliefd.

Sommige personen in het boek hebben

levenslustig

verveeld

prettige eigenschappen, andere personen

Instructie

in boeken hebben vervelende of gemene
eigenschappen. In veel boeken heb je zowel

Stap 1

‘goede’ als ‘kwade’ karakters.

Kaatje is eigenlijk Catherina Letterie, een

Stap 2

Stap 3

van de voorouders van Martine Letterie, de
schrijfster.

De leerkracht maakt een tabel op bord met

Ze beschrijft Kaatje als een ondernemend

karakterbeschrijvingen.

De meningen over personen uit een boek
zijn soms verdeeld; de ene vindt hem of
haar aardig, de ander vindt hem of haar

meisje. Opgewekt, goedlachs, hard werkend,

juist onaardig. In ‘Ver van huis’ komt een

slim.

Kaatje

Johanna

Misschien beschrijft de auteur Kaatje als

ondernemend

verliefd

zichzelf. We gaan op een site van Martine

na 73 pagina’s in het boek opduikt. Hij

levenslustig

afwachtend

Letterie kijken of we kunnen vinden of Martine

wordt belangrijk voor Kaatje. Zij bekijkt hem

gehoorzaam

verveeld

inderdaad over zichzelf schrijft.

welwillend, verliefd, maatschappijkritisch.

onderzoekend

braaf

De leerkracht laat op het digibord zien: http://

Vrijwel alle andere personen vinden hem

slim

verdrietig

opruiend, onaangepast, dom.

www.martineletterie.nl Op welke manier zou

Michiel voor. Michiel is een jongeman die

Hoofdstuk 3 Leerlijnen en schrijfactiviteiten ontwerpen

De leerkracht leest een aantal fragmenten

Op het bord verschijnen de volgende schrijftips:

Doe dat eerst in het schema hieronder:

voor en laat daarna op het bord een schema
ontstaan van Michiel.

1. Het schrijven van een boekverslag wordt
gemakkelijk als je de volgende vragen stelt:

Michiel

De persoon heet en
komt voor in het boek:

• WAT gebeurt er in het verhaal: wat maken de
hoofdpersonen mee?
• WAAR speelt het verhaal zich af?
• WANNEER speelt het verhaal?
2. Als je schrijft over een van de personen in
het boek, vertel dan iets over zijn karakter.
Misschien kun je ook iets schrijven over
hoe andere mensen uit een boek over de
persoon denken.
Wie wil precies weten wat Kaatje allemaal
heeft meegemaakt? Bij wie uit de klas zou het
boek goed passen.

Hulp tijdens het schrijven

Die verschillen lees je terug in het boek op: (zie
bijlagen). Vanuit Kaatje: 75, 80, 81, 82, 83, 96,

De schrijfopdracht

97. Vanuit de wijkmeester, Pieter, Michiel zelf,
Marie, Willem, Grietje : 74, 77, 81, 87, 91, 92, 93.

Kies een boek dat je onlangs gelezen hebt.

Op pagina 100 trekt Kaatje haar conclusies.

Kies een persoon uit het boek. Probeer van die

Op pagina 102 verwoordt ze het nog eens

persoon een karakterbeschrijving te maken.

tegen haar vriend Willem.

Wissel je schema uit met een klasgenoot.
Vertel iets over het boek: wat gebeurt erin,
waar speelt het zich af en wanneer speelt het
boek. Maar vertel vooral over het karakter van
de hoofdpersoon.
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Lesvoorbeeld

Leerlijn brieven en e-mails schrijven

Bespreken en herschrijven
van de tekst
Schrijf nu een korte tekst over de persoon die je
gekozen hebt. Zoek op internet een plaatje bij

Functie
Groep 5
• Een uitnodiging schrijven.
• Een afspraak maken.

de belangrijkste karaktereigenschap van deze
persoon. Begin zo:
‘De persoon waar ik over ga schrijven heet …

Groep 6
• Een verzoek doen aan een instantie.

• Een bijlage aan een mail kunnen
toevoegen.
• Gebruikmaken van de BCC- en CC-functie van mail.
Groep 7
• Goede aanhef bij een brief of e-mail
bedenken; Geachte/Lieve

en komt voor in het boek … van …”
Als je klaar bent, laat je jouw tekst hardop

Groep 7
• Informatie opvragen.

voorlezen door een klasgenoot. Praat met
elkaar over de volgende vraag:
‘Het plaatje bij het
karakter past wel/niet

Groep 8
• Reageren op iets (bv ingezonden stuk).
• Belangstelling laten blijken in de vorm van
verjaardagskaart, penfriend).

Taalverzorging

goed bij het verhaal,
omdat …’ (voorbeeld

Structuur

van ‘agressief’)

Verzorgen en publiceren
van de tekst
Aan de wand komen de karakterbeschrijvingen
naast elkaar te hangen.

Groep 8
• Gebruik van witregels leren.
• Verschil tussen een formele en informele
schrijfstijl hanteren.
• Videoclip als bijlage bij mail sturen.
• Emoticons toevoegen aan e-mail.

Groep 5
• Plaats en datum leren te noteren.
• Juist invoeren van e-mailadres en correct
gebruik van de onderwerpregel.
Groep 6
• Goede afsluiting van de brief bedenken.
Hoi/Groetjes/Thnx

Groep 5
• Hoofdletters en interpunctie juist
toepassen.
Groep 6
• Streven naar brieven zonder
spellingfouten.
• Een afsluitrepertoire toepassen (met
vriendelijke groeten bijvoorbeeld)

Hoofdstuk 3 Leerlijnen en schrijfactiviteiten ontwerpen

Groep 7
• Een aanhefrepertoire toepassen
(“Beste’, ‘Geachte …’)
Groep 8
• Goed opgebouwde zinnen: bereik je met
de brief wat je wilt bereiken?

Lesvoorbeeld e-mailschrijven

Mag ik komen logeren?
Bestemd voor groep 5
Genre schrijven van een e-mail

Envelop
Groep 5
• Waar noteer je wie de afzender is?

Doelen

Je kunt een e-mail schrijven om te proberen
een afspraak te maken om te komen logeren.

• Leerlingen zijn in staat een e-mail te
schrijven aan een familielid waarin ze

Groep 6
• Hoe deel je de envelop in: waar begin je
te schrijven?

Instructie

De leerkracht laat twee voorbeelden zien van
een mail.

proberen een afspraak te maken voor een
logeerpartij.
• Leerlingen kunnen een e-mailadres

1 Aan ruudhoven@gmail.com
Onderwerp: Mag ik komen logeren

correct invoeren en in de onderwerpregel

Groep 7
• Hoe zoek je de postcode op?

aangeven waarover de e-mail gaat.
• Leerlingen zijn in staat de e-mail op
duidelijke wijze af te sluiten.

Groep 8
• Hoe weet je hoeveel postzegels je moet
plakken?
https://app.box.com/s/eartqe3k1jb44a3c3blh

Ome Ruud,
Ik heb best weer eens zin om bij jou en
tante Sandra te komen logeren. De vorige

Oriëntatie

keer vond ik het superleuk en met de
jongens bij jullie in de straat wil ik graag

De leerkracht informeert bij kinderen naar hun

weer eens voetballen.Ik heb met papa en

favoriete logeeradres: wát maakt logeren leuk en

mama overlegd. Ze vinden het goed.

waarom is logeren op dít adres het allerleukste?
Je hebt vast wel eens zin om te logeren? Hoe

Groetjes

bereik je dat je af en toe welkom bent op je

Gré Mastenbree

favoriete logeeradres?
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Lesvoorbeeld
Hulp tijdens het schrijven
2 Aan ruudhoven@planet.nl

4 Er zijn ook tekortkomingen: mail 1 bevat geen

Onderwerp: Hallo ome Ruud

voorstel voor een dag of tijd. Mail 2 levert

De leerkracht loopt tijdens het schrijven van

een ander probleem op: het is eigenlijk niet

de mail rond. Hij ondersteunt kinderen in de

zo beleefd om al te zeggen wanneer je komt,

volledigheid van de communicatieve boodschap.

Lieve ome Ruud,

terwijl je eigenlijk eerst moet vragen óf je wel
Mag ik bij jullie komen logeren? Ik heb met
papa en mama afgesproken dat het mag.

welkom bent.
5 Mail 1 is ‘slim’ geschreven: oom Ruud vindt

Als de mail in concept klaar is, wordt in tweetallen
gesproken over de volgende vraag:

Papa brengt me vrijdagavond en haalt me

het vast leuk om te lezen dat bij hem logeren

‘Zal degene die de e-mail ontvangt enthousiast

zondagmiddag weer op. Dan weet je dat!

een feest is.

zijn om een afspraak te maken? Welke informatie

Groetjes aan tante Sandra,

De schrijfopdracht

ontbreekt daarvoor nog?’

Gré Mastenbree
Kinderen ontwerpen een e-mail waarin ze hun
favoriete familielid vragen om een logeerafspraak
De twee teksten geven aanleiding tot echte

Verzorgen en publiceren van
de e-mails

te maken.

vergelijking. De kinderen argumenteren,

Indien mogelijk sturen de kinderen elkaar de

de leerkracht verzamelt waardevolle

De leerkracht zet de volgende schrijftips

mail en krijgen ze de gelegenheid om op die

aanbevelingen:

op het bord:

mail te reageren!

1 Schrijf de adressen zonder spatie. Plaats een
1 De mailadressen zijn prima geschreven,
zonder spaties en met apenstaart.
2 In de onderwerpregel moet eigenlijk staan
waar de mail over gaat: in de eerste mail is
dat beter dan in de tweede.
3 De beginregels van beide zijn duidelijk: je
weet direct waar de mail over gaat.

puntkomma tussen de adressen.
2 Zet in de onderwerpregel kort waar de e-mail
over zal gaan.
3 Schrijf in de mail duidelijk welke afspraak je wilt
maken en hoe je dat wilt aanpakken.
4 Schrijf de mail zó dat de ontvanger ‘gestreeld’
wordt dat je hem of haar vraagt.

Hoofdstuk 3 Leerlijnen en schrijfactiviteiten ontwerpen

Emma den Hartogh (groep 7) schrijft over het
boek ‘Grafgeesten’.

Lindy Kuzatko (groep 7) schrijft een boekverslag
over ‘Dagboek van een muts’: ‘Persoon 2,
(Mackenzie dus) bedenkt allerlij plannetjes om
te winnen van Nikki. En ze is erg tuttig.’
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Schrijfactiviteiten ontwerpen
Op basis van leerlijnen voor verschillende
tekstgenres kunnen schrijfactiviteiten
ontworpen worden. Er bestaan veel formats
waarmee lesvoorbereidingen kunnen
worden ontworpen. Onderstaand format
geeft aanwijzingen voor het ontwerpen
van schrijfactiviteiten, die doelgericht,
procesgericht en interessant voor leerlingen
zijn.
Een lesontwerp bevat een aantal ingrediënten.
1. De leerkracht moet duidelijk weten wélk
(schrijf)doel hij met de leerlingen wil
bereiken. Hoe concreter dat doel, des te
gerichter kunnen leerkracht en leerlingen
tijdens de les werken aan het behalen
ervan. Hieronder staan voorbeelden van
doelen én een waardering ervan.

Leerlingen schrijven vandaag een verhaal
voor de schoolkrant.
• Dit is een activiteit, maar geen doel. Het is
wel duidelijk wát de leerlingen gaan doen,
maar niet waarom ze dat gaan doen. Wat
leren ze?

Leerlingen werken in tweetallen gemotiveerd
aan het schrijven van een Sinterklaasgedicht.
• Ook hier geldt: duidelijk is wát ze doen,
maar niet waarom ze dat doen. Motivatie is
van belang, maar volstaat niet als enig doel
in een schrijfles.

leerlingen betrekken bij het onderwerp en
hen richten op de schrijftaak die gaat komen.
Geschikte vindplaatsen voor een
inspirerende oriëntatie:
www.klokhuis.nl;
www.bibliotheek.nl/jeugd;

Leerlingen leren spannende verhalen
te schrijven, door gebruik te maken van
bijvoeglijke naamwoorden en door in de
tekst gebruik te maken van woorden als
‘Plotseling’ en ‘Ineens’.
• In dit doel is duidelijk wat kinderen leren. Dat
stelt leerling en leerkracht in staat om tijdens
en na het schrijven te sturen op resultaat. De
bijvoeglijke naamwoorden en de woorden
‘Ineens’ en ‘Plotseling’ kunnen worden
gemarkeerd in de tekst.
2 In een lesontwerp overweegt de
leerkracht hóe hij de kinderen in de sfeer
van het onderwerp laat komen. In deze
oriëntatiefase betrekt hij leerlingen bij
het onderwerp door hen uit te nodigen
te vertellen wat ze al over het onderwerp
weten. In deze fase wordt de toon gezet: de
leerkracht zet middelen in die de kinderen
prikkelen om met enthousiasme iets nieuws
te willen leren. Door gebruik te maken van
multimedia kan de leraar tijdens deze fase

www.schooltv.nl/beeldbank;
www.kids.kennisnet.nl;
www.jeugdjournaal.nl;
www.zozitdat.nl;
www.willemwever.nl

De volgende apps zijn geschikt:
schooltvbeeldbank; jeugdjournaal,
knowhow en kidskompas.

3 Een belangrijke fase in de les is de instructie.
Tijdens die instructie worden leerlingen
geconfronteerd met een schrijfprobleem en
wordt samen met de leerlingen nagedacht
over manieren waarop dit probleem kan
worden opgelost. De leerkracht kan op
verschillende manieren kinderen inspireren
om een nieuwe schrijfvaardigheid te
verkennen en om deze te willen leren.
Dit deel van de les is de kern: het is hét
moment waarop de invloed van de leerkracht
groot is.

Hoofdstuk 3 Leerlijnen en schrijfactiviteiten ontwerpen

a Geschikte instructievorm
Werken met teksten uit jeugdliteratuur

b Geschikte instructievorm
Werken met voorbeeldteksten van leerlingen

Toelichting
• De leerkracht heeft vooraf een geschikt
fragment uit een kinderboek gezocht aan de
hand waarvan hij het gesprek aan kan gaan
met leerlingen. Met taalbeschouwende
vragen maakt hij leerlingen bewust van
bijzondere kenmerken van een tekst. Het
doel daarvan is aanwijzingen te vinden voor
de eigen schrijftaak: wat leren we van deze
tekst?

Toelichting
• De leerkracht heeft een verzameling
van excellente en matige teksten
(geanonimiseerd) die hij samen met
leerlingen beschouwt, met als doel
aanwijzingen en schrijftips te ontlenen aan
de voorbeelden.

Voorbeeld
• De leerkracht projecteert een deel van
een verhaal op zijn digitale schoolbord
en verkent samen met zijn leerlingen op
welke wijze de schrijver speelt met de ‘tijd’.
Samen met de leerlingen gaat hij op zoek
naar ‘tijdwoorden’. Ontdekt wordt dat de tijd
aangeduid wordt met werkwoorden, maar
ook met beschrijvingen als ‘Vorige zomer,
tijdens mijn vakantie…’

Voorbeeld
• De leerkracht projecteert een tekst van
een leerling op het bord. Samen met
de leerlingen gaat hij op zoek naar de
manieren waarop de leerlingen de
personen in het verhaal heeft getekend.
Zijn deze aardig? Onvriendelijk? Ze komen
er achter dat zowel met bijvoeglijke
naamwoorden als met beschrijvingen
van gedrag personen gekarakteriseerd
kunnen worden. Beide manieren worden in
verschillende kleuren gemarkeerd.
c Geschikte instructievorm
Hardop denken

Op het bord worden beide manieren
gemarkeerd met verschillende kleuren.

Toelichting
• De leerkracht doet hardop denkend voor
hoe hij een schrijfprobleem aanpakt. Door

het wikken en wegen te verwoorden, geeft
hij daarmee inzicht in de afwegingen die
een schrijver kan maken. Op het (digitale)
bord ontstaan verschillende varianten.
Voorbeeld
• De leerkracht doet voor hoe hij een e-mail
aan de ouders schrijft, waarin hij hen
uitnodigt voor een ouderavond. Hij laat
zien dat hij goed nadenkt over de aanhef
en de afsluiting van de mail. Hij vraagt
de leerlingen om advies en alternatieven.
Door wikken en wegen, aanvaarden en
verwerpen ontstaat een eindresultaat.
• Zeer geachte ouders….of toch Hoi ouders….
• Tot slot gaat de leerkracht hardop na of alles
erin staat. Datum? Tijd? Plaats? Waar gaat
de ouderavond over?
d Geschikte instructievorm
Observeren van andere leerlingen
Toelichting
• De leerkracht heeft een verzameling van
korte videoclips waarin leerlingen (van de
eigen school) vertellen hoe ze een bepaalde
schrijftaak aanpakken
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Voorbeeld
• De leerkracht laat zien hoe een leerling
een probleem oplost. Als voorbeeld een
videoclip waarin Gwendolyn vertelt hoe zij
een verhaal schrijft
Zie: Hoe Gwendolyn een verhaal componeert.

De kern van de instructie wordt gevormd door
één van deze instructiemanieren. Tijdens de
instructie kunnen kleine tussenactiviteiten
leerlingen helpen om succesvol te kunnen
starten met de schrijfopdracht: door
het maken van lijstjes, schema’s, door
tweegesprekken.

4 Schrijftips
Tijdens de instructie is duidelijk geworden
wat de kinderen gaan leren. De
leerkracht noteert samenvattend, liefst
met gebruikmaking van suggesties van
leerlingen, belangrijke tips. Deze tips
hebben als functie dat leerlingen hun
schrijfproces kunnen sturen (‘waar moest
ik ook al weer aan denken?’), en dat zij
aan het eind van hun eerste concepttekst
met elkaar kunnen beoordelen of de tekst
aan de gestelde criteria voldoet. Schrijftips
helpen de leerkracht om gerichte feedback
te geven op de geleverde prestatie.
Voorbeeld: leerlingen van groep 7 schrijven
een argumentatieve tekst.
Schrijftips:
• In je tekst neem je een standpunt in en noem
je twee argumenten voor je standpunt.
• Je geeft bij elk argument een voorbeeld.
• In de tekst gebruik je in ieder geval de
woorden: ‘aangezien’ en ‘omdat’.
5 De schrijfopdracht
Een goede schrijfopdracht voldoet aan een
aantal criteria:
• Leerlingen moeten weten voor wie ze gaan
schrijven. Schrijven doe je immers om

•

•

•

•

•

gelezen te worden. Als je weet voor wie je
schrijft, kun je tijdens je schrijven rekening
houden met je stijl en woordkeus.
Leerlingen moeten weten wat het doel is van
hun schrijven. Moeten ze iemand informeren
of overtuigen? Moeten ze een tekst schrijven
die tot doel heeft dat lezers ervan kunnen
genieten?
Leerlingen moeten weten wat de opdracht
is én waar de leerlingen en de leerkracht op
zullen letten, als zij het eindresultaat lezen.
Leerlingen krijgen te horen wanneer en
op welke manier zij met medeleerlingen
kunnen sparren om de tekst te verbeteren.
Leerlingen krijgen te horen hoe lang
ze aan de tekst kunnen werken. In de
meeste gevallen zal een tekst niet binnen
één schrijfles zijn afgerond. Hier geldt:
laat leerlingen merken dat het je niet om
productie, maar om kwaliteit gaat.
Een goede schrijfopdracht roept leerlingen
op om eerst een plan of opzet te maken
voor hun tekst. Het maken van zo’n
‘outline’ blijkt, mits het herhaaldelijk wordt
toegepast, de kwaliteit van teksten positief te
beïnvloeden (De Smet, 2014).
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6 (Peer)feedback tijdens het proces (zie ook
hoofdstuk 4).
Vanaf het moment dat leerlingen aan hun
schrijven beginnen, ontstaan er kansen om
het schrijfproces positief te beïnvloeden.
• Voorafgaand aan het schrijven kan de
leerkracht ervoor kiezen leerlingen ‘op
verhaal te laten komen’: zij overleggen dan
in tweetallen over wat ze gaan schrijven.
Het is hét moment waarop ideeën worden
gegenereerd: leerlingen brengen elkaar op
ideeën.
• Tijdens het schrijven loopt de leerkracht
rond en volgt of leerlingen ondersteuning
nodig hebben. Hij let daarbij niet alleen op
verzorging en spelling, maar gaat vooral in
gesprek over de ‘schrijftips’.
• Als de leerlingen flink op weg zijn met
hun eerste concepttekst, wordt een pas
op de plaats gemaakt. Aan de hand van
gerichte opdrachten bespreken leerlingen
in tweetallen elkaars tekst en geven ze
elkaar tips: ze formuleren op basis van de
schrijftips verbeteringssuggesties.

Over welke personen gaan jullie in je
verhaal schrijven? Hoe gaan ze heten? Kun
je iets vertellen over hun karakter?
Kun je het stukje voorlezen wat volgens jou
het belangrijkste is?
Zullen we eens kijken waar een nieuwe
alinea kan beginnen?
Zou je ergens een witregel voorstellen?
Waar? Waarom? Praat daar samen over.

•
•
•
•

Opnemen in klassenkrant
Ophangen op prikbord
Opnemen in de klasse-database
Per e-mail versturen naar zelf gekozen
lezers (familie, vrienden).

Het format ziet er als volg uit:
Titel schrijfopdracht

7 Verzorgen en publiceren

Bestemd voor groep

Na de gegeven feedback door een
medeleerling rondt de leerling de tekst af.
Hij accepteert of verwerpt de aangedragen
suggesties, checkt zijn spelling, voegt
illustraties toe en levert de tekst (digitaal) in.
De leerkracht kan ervoor kiezen de teksten
(of een selectie ervan) te beoordelen en van
feedback te voorzien. Het eindresultaat krijgt
altijd een functie.
• Opnemen in het portfolio
• Ophangen op prikbord
• Opnemen in het klassenboek
• Versturen
• Voorlezen aan jongerejaars
• Gebruiken in de schrijfkring als ingekomen
stuk

Passend bij genre
Doel van de schrijfactiviteit
Activiteiten tijdens de oriëntatie
Instructie
Schrijftips
(Peer)feedbackvormen tijdens schrijfproces
Verzorgen
Publiceren

Download pdf format
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Opdrachten
1

3

Ontwerp en verzorg een schrijfactiviteit bij een
van de in dit hoofdstuk opgenomen leerlijnen.
Gebruik bij het ontwerp het gegeven format.
Neem de uitwerking op in je schrijfmap en
evalueer de verschillende fases in de les
kritisch. Neem voorbeelden van resultaten van
leerlingenwerk op.

Werk een leerlijn uit voor het creatief schrijven
voor de groepen 5 tot en met 8. Bedenk
daarbij welke aspecten er bij creatief schrijven
toe doen. Bestudeer ter voorbereiding het
artikel ‘Leren Schrijven met Peerresponse
en Instructie in Genrekennis’ van Mariëtte
Hoogeveen. Je vindt het op de site van het
SLO: http://www.slo.nl/primair/nieuwsbrieven/
taal/tt4-6/leren-schrijven-met-peer-responseTT6.pdf/

2
Ontwerp bij een van de leerlijnen uit dit
hoofdstuk een drietal opeenvolgende
lesactiviteiten. Kies in je ontwerpen voor de
aspecten ‘instructie’ en ‘(peer)feedback tijdens
het proces’ één specifieke aanpak die je
centraal wilt stellen. Kies bijvoorbeeld voor het
gebruikmaken van videoclips die je gebruikt
tijdens de instructie, of voor modelteksten uit
de jeugdliteratuur.
Neem de ontwerpen op in je schrijfmap, voeg
er resultaten van leerlingenwerk aan toe en
blik in een reflectieve tekst terug op de twee
aspecten die je centraal hebt gesteld.

In dit artikel wordt ingegaan op hoe ‘tijd’ en
‘plaats’ in verhalen een rol spelen. Naast
tijd en plaats zijn personen (karakters) ook
bepalende aspecten voor verhalen. Werk de
leerlijn uit in een schema als hieronder.
aspecten
tijd
plaats
karakter
...

groep 5

groep 6

groep 7

groep 8

studieopdracht

Geef aan welke stappen een team moet
zetten om binnen de school te komen
tot een vastgestelde leerlijn voor een
schrijfgenre.

Hoofdstuk 1 De schrijfontwikkeling

Hoofdstuk 4

Feedback in schrijfonderwijs
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Hoofdstuk 4 Feedback in schrijfonderwijs

Feedback in schrijfonderwijs
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed
aan een belangrijke leerkrachtvaardigheid:
het geven van feedback op teksten van
kinderen door leerkracht en kinderen. Uit veel
publicaties blijkt dat hierbij nog een wereld te
winnen is. De Inspectie van Onderwijs (2011) stelt dat
op slechts 26% van de scholen de feedback
gericht is op het schrijfproces. Feedback
tijdens en na het schrijven wordt volgens
Pullens stiefmoederlijk behandeld (Pullens, 2010).
Ook Brouwer concludeert dat er nog weinig
gelegenheid aan leerlingen wordt geboden
tot samenwerking. ‘Schrijven is nog vaak een
puur individuele bezigheid’ (Brouwer, 2010).

‘Door feedback te krijgen
ervaart het kind dat zijn tekst
gelezen wordt.’

In het eerste hoofdstuk van het boek
‘Feedback and Learning’ van Askew en Logde
(2000) wordt een onderscheid gemaakt tussen
feedback als ‘gift’, als ‘ping-pong’ en als
‘dialoog’. Bij feedback als ‘gift’ is de leerkracht
de expert en geeft feedback aan de leerling.
Meestal gebeurt dit in de vorm van een
beoordeling. Feedback als ‘ping-pong’ bevat
een beoordeling over de prestatie van de
ander: de feedbackgever verwacht dat de
ontvanger de feedback verwerkt in zijn revisie.
Feedback in de vorm van ‘dialoog’ is gericht
op het uitwisselen van ervaringen en minder
op het geven van een beoordeling. Tijdens
de ‘dialoog’ wordt gesproken over zowel
de taak als de uitvoering daarvan en wat
de gesprekspartners met hun inbreng als
feedback willen meegeven aan elkaar.
In dit hoofdstuk wordt wetenschappelijke
kennis vertaald in een bruikbaar
praktijkinstrument voor de leerkracht. Dit bevat
een feedbackrepertoire dat de leerkracht helpt
om op het goede moment beredeneerd de
juiste feedbackvorm in te zetten.

De waarde van feedback
Uit veel onderzoek blijkt dat feedback een
krachtig middel is om het leren van kinderen
te ondersteunen: de reviewstudie van Hattie en
Timperley (2007) draagt niet voor niets de naam:
‘The Power of Feedback’. Feedback, gegeven
door de leerkracht of door medeleerlingen,
blijkt een hefboom te zijn waarmee de
kloof kan worden overbrugd tussen wat
een leerling kan en wat een leerling moet
kunnen (Hattie, & Timperley, 2007, p. 87). Het geven
van (peer)feedback is een interventie die
stoelt op de gedachte dat leren een sociaalconstructivistisch proces is: kennis wordt
gecreëerd in sociale verbanden. Al het denken
is sociaal: het met elkaar in gesprek gaan
over teksten (een transactie tussen individuen)
leidt tot individuele kennisconstructie. Het
leereffect van feedback treedt niet alleen
op bij degene die de feedback ontvangt,
maar is ook voordelig voor degene die de
feedback geeft. Door suggesties te delen
over de tekst van anderen, ervaren leerlingen
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het ‘lezersstandpunt’. Dit draagt bij aan
een versterking van de metacognitieve
vaardigheid. Uit hun schrijfomgeving putten
leerlingen informatie die wordt omgevormd
tot eigen kennis van schrijfprocessen. Die
informatie putten ze uit instructies, uit het
afkijken van de kunst (hoe pakken andere
kinderen een schrijftaak aan?), maar wordt
ook gehaald uit feedback die ze krijgen op
hun tekst in wording. Het ‘onderhandelen’
over inhoud en structuur stimuleert een
bewuste schrijfattitude (Rijlaarsdam e.a., 2008).
In dit hoofdstuk wordt feedback gezien als
‘samenwerking tussen leerlingen of leerlingen
en leerkracht tijdens de verschillende fasen
in het schrijfproces gericht op beter leren
schrijven’.

Samen
sparren over
een argumentatieschema

Functies van feedback
In de literatuur worden aan feedback
verschillende functies toegekend:
1. Feedback helpt de leerling te reflecteren ,
waardoor metacognitieve kennis over het
schrijfproces wordt verworven. Kinderen
leren te plannen, te formuleren en te
reviseren. Ook leren ze hoe ze dit proces
samen met anderen kunnen monitoren.
De leerling leert dat ‘gewoon opschrijven
wat je denkt’ niet volstaat. De leerling leert
zijn ideeën zó te transformeren, dat de
tekst door een lezer gelezen kan worden.
Tekstdoel en publiek worden onderwerp
van afweging (Hoogeveen, 2012). Crinon (2012)
laat zien dat vooral bij de wat ‘moeilijker’
tekstgenres (de zogenaamde secondtype-genres) hoge eisen worden gesteld
aan de schrijver met betrekking tot interne
consistentie (samenhang) en gebruik van
esthetische effecten. Dit transformatieproces
stimuleert de reflectieve vaardigheid.
Zelfregulering wordt gestimuleerd door
bewust met schema’s of genrekenmerken
te werken (Hayes, zoals beschreven in Crinon
of het schrijven te faciliteren met tools
die de leerling helpen zijn afwegingen
te organiseren. Dit vraagt een ‘toolbox’
2012),

Samen
op ideeën
komen

waarmee cruciale fasen in de afweging
bewust worden gemaakt (Rijlaarsdam, 2008).
Goede feedback faciliteert de leerling
en voorkomt dat hij door de bomen het
bos niet meer ziet. Modellen, schema’s,
aanwijzingen, tips en voorbeelden bieden
de leerling steun. Nadat strategieën zijn
ingeslepen en deel uitmaken van het
cognitieve systeem, wordt de behoefte
aan dit soort ondersteuning minder (Shute,
2008).

Door feedback ontwikkelen leerlingen
zelfevaluerende vaardigheden, waardoor ze
beter in staat zijn hun schrijven te monitoren

(Goldin, & Ashley, 2012).

2. Feedback stimuleert dat leerlingen graag
schrijven. Immers: door feedback is er een
gegarandeerd publiek. Er is iemand die de
tekst leest om met de schrijver te sparren.

Hoofdstuk 4 Feedback in schrijfonderwijs

Het is prettig voor leerlingen om te weten
dat naar hun tekst gekeken zal worden.
Het helpt hen bewuster na te denken en
moeite te doen bij het schrijven van hun
tekst (Hoogeveen, 2012). Feedback neemt ook
onzekerheid weg, leerlingen weten dat
ze tijdig ondersteuning kunnen vinden bij
medeleerlingen of leerkracht (Shute, 2008).
Door het betrekken van leerlingen bij het
geven van feedback bereikt de leerkracht
dat elk kind weet dat zijn tekst door iemand
wordt gelezen (Pullens, 2010).

expliciet. Het verwoorden van typische
kenmerken van bepaalde tekstgenres
is een voorbeeld van het vocabulaire
van deze metataal (Hoogeveen, 2012). In het
onderzoek van Crinon praten leerlingen
bijvoorbeeld over het gebruik van dialogen
en monologen in het ontstaan van een
avonturenverhaal (Crinon, 2012).

Elkaar de
tekst voorlezen

Van elkaar word je slimmer!
Do’s en don’ts

3. Feedback draagt bij aan de groei van een
taal waarmee kinderen over taal praten: een
metataal. Daarmee wordt impliciete kennis

Verbeteringen suggereren

4. Feedback is dienstig aan de leerkracht: het
biedt hem informatie over minder adequate
oplossingen en misconcepten van leerlingen
en stuurt zijn vervolginstructies. Leerkrachten
vertellen hoe arbeidsintensief reageren op
teksten van kinderen is.
Leerkrachten zijn niet in staat om op alle
teksten van kinderen goede feedback
te geven. Feedback wordt écht krachtig,
wanneer deze gepaard gaat met een
doelgerichte instructie vooraf. Feedback
moet namelijk richting hebben: leerlingen
moeten weten wat de schrijftaak is én wat
het doel van de schrijfactiviteit is (Hattie, &
Timperley, 2007).

Uit onderzoek kunnen praktische tips worden
afgeleid. Onderstaand overzicht is vooral
gebaseerd op onderzoek van Hattie, &
Timperley (2007) en Shute (2008).

Do’s
Richt feedback op de taak.
Geef uitgebreid feedback.
Feedback moet specifiek zijn.
Feedback moet gerelateerd zijn aan het
lesdoel.
Geef feedback tijdens de verschillende
fasen van het schrijfproces.
Zoek een combinatie waarin én leerkracht
en medeleerling feedback geeft.
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Don’ts
Richt de feedback niet op de persoon.
Voorkom dat de feedback alleen maar
bestaat uit een oordeel in cijfers.

de doorwerking van verkeerde aannames en
misconcepten van leerlingen, draagt bij aan
een groter zelfvertrouwen en zelfbeeld en leidt
ertoe dat de leerling met plezier vernieuwde
inspanning zal leveren.
Feedback moet voor de leerling informatie
bevatten over hoe hij ‘beter’ verder kan: Shute

Voorkom algemene feedback.
Geef kinderen geen feedbackopdrachten
die niet verbonden zijn aan het specifieke
lesdoel.
Wacht niet met het geven van feedback tot
de tekst in concept klaar is. Feedback komt
dan te laat.
Voorkom dat je door het laten geven van
feedback door medeleerlingen zelf het
overzicht over de schrijfontwikkeling van
leerlingen verliest.

Zoals Hattie en Timperley (2007) laten zien, kan
feedback zich richten op verschillende
niveaus. Het is niet effectief om feedback te
richten op de persoon van de leerling. Beter is
het om de feedback te richten op de taak, het
proces en het zelfregulerend vermogen, zeker
als daarmee de leerling in staat wordt gesteld
anders na te denken over oplossingen in de
aanpak. Feedback heeft dan tijdig invloed op

(2008, p. 160) geeft

een opklimming in omvang
en diepte van de feedback. Haar oproep
is om rijke feedback te geven: die moet
informatie bevatten over de vraag of de taak
juist is opgevat, kan hints, aanwijzingen en
suggesties bevatten, liefst zonder dat daarbij
een concreet klaarstaand alternatief wordt
geboden.

Leerlingen en feedback
Het inschakelen van leerlingen bij het
geven van feedback is meer dan een
‘vriendendienst’ die geboden wordt aan de
drukke meester of juf. Elbow (in Rijlaarsdam
e.a., 2008) ziet schrijven vooral als een
onderzoekend proces, zonder dat voor de
schrijver duidelijk is wanneer het goed of
slecht is wat hij schrijft: objectieve criteria
worden door hem ontkend. Of een tekst
geslaagd is, wordt bepaald door de lezer.
Contact tussen schrijver en lezer is dus

Aanvaarden
van suggesties

vanzelfsprekend: Elbow noemt dat ‘listening’,
iets dat letterlijk genomen moet worden.
Horen hoe je tekst klinkt biedt een schat aan
informatie aan de schrijver. Ook Bruffee (in
Rijlaarsdam e.a., 2008) analyseert dat een tekst
niet de werkelijkheid representeert, maar
eerder uiting is van het perspectief dat een
schrijver van die werkelijkheid heeft. Praten
over dat perspectief is iets dat op scholen zou
moeten gebeuren, niet alleen nadat de tekst
afgerond is, maar vooral wanneer leerlingen
bezig zijn te schrijven. Het bieden van
samenwerkende schrijfomgevingen waarin
leerlingen samen kunnen werken, denken,
plannen, ontwerpen, evalueren en reviseren
blijkt een effectieve benadering voor het
schrijfonderwijs (Rijlaarsdam e.a., 2008).
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Het feedbackrepertoire
Het geven van feedback is een zaak
van leerkracht en leerling gedurende
verschillende fasen van het schrijfproces.
Feedback is immers bruikbaar in alle fasen
van het schrijven (Hoogeveen, 2012, p. 160).
Omdat feedback een gedegen instructie
vooraf veronderstelt, is het uitgangspunt
dat leerlingen wanneer ze starten met hun
schrijftaak ondersteuning vinden in een aantal
schrijftips dat tijdens de instructie centraal
heeft gestaan. In de verschillende fasen ligt
soms het accent op de rol die de leerkracht
heeft (stappen 1, 3 en 5) en soms op de rol die
kinderen hebben (stappen 2 en 4).

Even de schrijftips raadplegen:
1 Vertel over de hoofdpersoon,
iets over zijn familie, zijn
hobby’s en zijn uiterlijk.
2 Laat de hoofdpersoon ook iets
denken.

Voor elke stap zijn concrete suggesties
gegeven die de leerkracht helpen tijdens
schrijfactiviteiten passende feedbackvormen
te hanteren.

1
Bieden van schrijftips aan het eind
van de instructie



2
Kinderen verkennen de schrijftaak



3
Hulp tijdens het
schrijven: de leerkracht loopt rond



4
Kinderen geven
elkaar tips over de
ontstane tekst



5
Het werk is klaar:
de leerkracht
kijkt na
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Stap 1:
Bieden van schrijftips aan eind van instructie

Stap 2:
Kinderen verkennen samen de schrijftaak

‘Each teacher must set clear goals for the
exercises and present students with explicit
criteria.’

• Genreverkenning (in duo’s)
• Vertel elkaar of je al eens vaker zo’n
tekst hebt geschreven en wat je daarvan
geleerd hebt
• Vertel elkaar op welke manier je rekening
gaat houden met de schrijftips.
• Vertel elkaar of je wel eens een tekst
van een ander hebt gelezen die op deze
schrijftaak leek.
• Wat zou de meester of juf graag willen
dat je leert in deze schrijftaak?

Tip: Aan het eind van elke instructie staat
op het bord een lijstje met tips. De tips ontleen je aan de doelen van de les: wat wil je
de kinderen leren? De tips zijn ook de bron
waarop je later de resultaten van feedback
zult voorzien.

• Denk bij tips aan:
• Structuur en organisatie van de tekst
• Genre-specifieke tips: wat is er bijzonder
aan dít soort tekst dat het kind gaat
schrijven?
• Beperk de vormtips (spelling, verzorging
en interpunctie)

• Ideeën genereren (in duo’s)
• Vertel elkaar de eerste ideetjes die je te
binnen schieten. Geef elkaar daarna tips
om de ideetjes verder uit te werken.
• Over welke personen gaan jullie in jullie
verhaal schrijven?
• Kun je bij deze personen een aantal
karaktereigenschappen noemen?
• Vertel elkaar over de tijd waarin jullie
verhaal speelt. Wat weet je allemaal over
die tijd?
• Vertel elkaar ook iets over waar het
verhaal zich afspeelt?

• Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het
verhaal spannend wordt? Heb je tips
voor elkaar?
• Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het
verhaal grappig wordt? Heb je tips voor
elkaar?
• Kunnen jullie samen al een aantal
argumenten en tegenargumenten
bedenken voor jullie tekst? Schrijf ze op
een memoblok en leg ze op volgorde: het
belangrijkste argument bovenop!
• Wat doe ik om de taak te laten lukken?
(in duo’s)
• Vertel aan elkaar wat je leuk vindt aan de
schrijftaak of op welke manier je de taak
leuker kunt maken.
• Wat moet je doen om zeker te weten dat
het jullie gaat lukken er een goede tekst
van te maken?
• Wat zou je in deze schrijftaak vooral
willen leren?
• Vertel elkaar wanneer je tevreden zult zijn
over je tekst.
• Heb je al een idee wat jullie met de tekst
willen doen wanneer hij klaar is?
• Wat moet er gebeuren om zin te houden
in het schrijven nadat je begonnen bent?
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• Mijn plannetje vooraf (in duo’s)
• Kun je samen een mindmap maken over
woorden en ideeën die je bij het schrijven
kunt gebruiken?
• Vertel elkaar wat je al weet over het
onderwerp waarover je gaat schrijven.
• Overleg samen op welke manier je
genoeg te weten komt om goed met de
schrijftaak te kunnen beginnen.
• Help elkaar door alvast een schema te
maken over je aanpak:
eerst schrijf ik over …,
daarna …
en tot slot …
• Hebben jullie al een idee over hoe je de
tekst begint: wat wordt de openingszin?
• Vertel elkaar wat je met de tekst precies
wilt bereiken.
• Maak samen een schrijfschema voor je
begint.
• Schrijf op memobriefjes ideetjes die je
bij het schrijven gaat gebruiken. Leg ze
in de goede volgorde voor je begint met
schrijven.

‘Renske en Gwendolyn spreken
over het appeltaartrecept
van Renske: ‘’t Zou mooi zijn
geweest als je er een plaatje
bij had gedaan. Dat kleedt het
kookboek wat aan.’ En ‘Ook
zie ik dat je bij de ingrediënten
hebt gezegd: 8 appels. Dat
kunnen grote, kleine, zure en
zoete zijn. Da’s een beetje
vaag. Volgens mij kun je beter
zeggen: 8 grote zure appels.’
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Ballenbak
‘Een ruwe tekst wordt verbeterd door de
leerkracht en leidt tot een definitieve mooie
tekst waar de schrijver trots op kan zijn’

Hoofdstuk 4 Feedback in schrijfonderwijs
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STAP 3:
Hulp tijdens het schrijven:
de leerkracht loopt rond
• Feedback op het schrijfproces
• Wil je me voorlezen wat je al hebt?
• Hoe denk je dat je verder gaat?
• Heb je ook gedacht aan…?
• Wordt het een verhaal met een happy
end?
• Hoe gaat je verhaal aflopen?
• Wat moet er nog gebeuren in je verhaal?
• Lees de tekst eens voor, gaan we
luisteren of alles klopt.
• Met welke schrijftip heb je heel goed
rekening gehouden?
• Wat zou er nog meer kunnen gebeuren?
• Welke zin vind je het mooist gelukt?
• Welke zin wil je nog wel wat veranderen?
• Op welk woord ben je trots?
• Heb je een verrassende zin bedacht?
• Zullen we samen het volgende zinnetje
bedenken?
• Mag ik een zin bedenken, dan kun jij
weer verder, kom ik straks kijken hoe je
verder bent gegaan.
• Mag ik dit stukje even voorlezen aan de
groep? Ik vind het een topzin!
• Wil je een stukje voorlezen aan de klas?

• Laat eens een grappig stukje horen!
• Welk stukje vind je spannend?
• Feedback op vorm
• Zijn er ook stukjes gesproken
tekst? Heb je die geplaatst tussen
aanhalingstekens?
• Heb je gedacht aan het gebruiken van
hoofdletters?
• Zijn er woorden waarvan je niet zeker
weet of je ze goed gespeld hebt?
• Heb je nog een woordenboekje nodig?
• Heb je aan het eind van elke zin wel een
punt of vraagteken staan?
• Heb je hele lange zinnen? Zullen we eens
luisteren of daar ergens een komma in
geplaatst moet worden?
• Is er ook een zin waar een uitroepteken
mooi achter hoort?
• Pedagogisch positieve feedback
• Ik heb nu al zin om je verhaal te horen,
kan dat?
• Ik zie dat je goed gelet hebt op …
• Jij gebruikt mooie zinnen!
• Ik merk dat je hard aan het werk bent,
gaat het goed?
• Ga je me straks verrassen met een mooi
verhaal?

• Feedback op organisatie en structuur
• Kun je aanwijzen waar het begin stopt?
• Kan ik zien waar het slot begint?
• Kun je het stukje voorlezen wat volgens
jou het belangrijkste is?
• Kun je me de conclusie van je tekst
voorlezen?
• Is er een zin waarin je samengevat kunt
lezen wat het belangrijkste is?
• Zullen we eens kijken waar nieuwe
alinea’s kunnen beginnen?
• Had je een schema gemaakt voordat
je begon met schrijven? Heeft het
geholpen?
• Zijn er woorden in de tekst die een beetje
de volgorde verklappen?
Afhankelijk van het type schrijftaak kan tijdens
deze fase ook genre-specifieke feedback
worden gegeven.
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• Correspondentie
• Is duidelijk aan wie je de brief schrijft?
• Wat wil je met je brief of e-mail bereiken?
• Hoe heb je het e-mailadres getypt?
• Stuur je het e-mailtje aan meer mensen?
Hoe doe je dat dan?
• Hoe ben je de brief of de e-mail
begonnen?
• Wat heb je in de onderwerp-regel van je
mail gezet?
• Ken je degene aan wie je schrijft goed?
Hoe kan ik dat merken aan de brief of
mail?
• Ga je ook nog een bijlage bij de mail
sturen? Hoe doe je dat?
• Maak je duidelijk wat je met de brief of
mail wilt bereiken?
• Argumentatieve tekst
• Heb je nog getwijfeld over een van je
argumenten?
• Welk van de argumenten vind je het
belangrijkst? Staan ze in een goede
volgorde?
• Had je een schema gemaakt vooraf?
Heeft het geholpen?
• Zijn er mensen die het misschien niet met
je eens zijn? Waarom?
• Wat vind je het sterkste bewijs bij dit

argument?
• Hoe kan ik aan het eind van de tekst zien
wat je samenvattend vindt?
• Weet je genoeg om argumenten te
bedenken?
• Kun je me aanwijzen over welke
voegwoorden je heel tevreden bent?
• Instructietekst
• Weet de lezer van de tekst wat hij moet
doen?
• Staan alle stappen duidelijk beschreven?
• Is duidelijk voor wie de tekst bedoeld is?
• Zou het niet helpen er een plaatje of
tekening aan toe te voegen?
• Misschien kun je bullets gebruiken?
• Kun je deze tekst niet in een schema
zetten?
• Kan de tekst korter en krachtiger?
• Staat erbij wat je allemaal nodig hebt?
• Verhaal
• Waar speelt het verhaal zich af? Wat
kun je nog meer over die omgeving
bedenken?
• Kun je de omgeving spannender,
romantischer maken?
• Welke persoon in je verhaal vind je het
leukst?

Kun je iets over zijn karakter vertellen?
• Komen er ook slechteriken voor in je
verhaal?
• In welke tijd speelt je verhaal? Kun je iets
meer over die tijd zeggen?
• Hoeveel tijd beschrijf je in je verhaal?
Kun je in je verhaal de tijdswoorden
opzoeken?
• Kun je met bijvoeglijke naamwoorden het
verhaal wat (spannender) maken?
• Aan welke woorden kan ik horen hoe …
zich voelt?
• Boekbespreking
• Heb je dit boek met plezier gelezen?
• Wat is de belangrijkste gebeurtenis
waarover je gaat schrijven?
• Wie zou dit boek ook leuk vinden?
• Voor welke leeftijd vind je het boek
geschikt?
• Welke persoon in het boek zou jij wel
willen zijn?
• Wat vind je de vervelendste persoon uit
het boek?
• Kun je me iets vertellen over de tijd
waarin het boek zich afspeelt?
• Heb je wel eens andere boeken van deze
schrijver gelezen?
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• Werkstuk
• Wat is het onderwerp waar je over gaat
schrijven? Welke vragen zou je kunnen
bedenken?
• In welke boeken zou je antwoorden op je
vragen kunnen vinden?
• Welke zoekmachines ga je gebruiken?
• Welke zoektermen ga je gebruiken?
• Wie zou je kunnen schrijven of bellen,
mailen of skypen om er meer van te
weten te komen?
• Vind je de informatie die je gevonden
hebt geschikt?
• Wie heeft de informatie die je gevonden
hebt geschreven?
• Welke paragrafen heb je al klaar, met
welke ga je nog aan de slag?
• Schrijfdoel
• Kinderen praten met elkaar over het
tekstdoel, afhankelijk van de opdracht
over vragen als:
• Informatieve teksten:
Wat vind je het interessantste dat je
gelezen hebt?
Waar zou je nog wel meer over willen
weten? Welke vragen heb je nog?
Zijn er stukjes in de tekst waarvan je vindt

dat ze beter zouden kunnen worden
uitgelegd? Heb je daar ideeën over?
Vind je dat de illustraties bij de tekst goed
zijn gekozen?
Voor wie denk je dat deze tekst
interessant kan zijn?
• Verhalende teksten:
Heb je het verhaal met plezier gelezen?
Welk stukje vond je het mooist
geschreven?
Zijn er kinderen die je kent, waarvan je
weet dat ze deze tekst leuk zullen vinden?
Waarom denk je dat?
Wat vind je grappig/spannend/treurig….
aan deze tekst?
Welke persoon in het verhaal zou jij het
liefst wel/niet willen zijn? Waarom?
• Argumentatieve/betogende teksten:
Heeft deze tekst je overtuigd van het
standpunt dat ingenomen wordt?
Vind je dat tegenargumenten goed zijn
weerlegd?
Bij een boekverslag: zou je zelf dit boek
gaan lezen? Waarom wel/niet?

Stap
4: Kinderen
geven elkaar tips over
• Instructieve
teksten:
de Probeer
ontstane
tekst
zelf maar eens uit of de
aanwijzingen kloppen.
Kun je nog iets bedenken waardoor de
aanwijzingen beter of vollediger worden?
• Structuur
• Kun je de schrijver vertellen waar volgens
jou de inleiding, de kern en het slot
beginnen? Klopt het?
• Zou je ergens een witregel voorstellen?
Waarom? Praat daarover met elkaar.
• Word je door de inleiding nieuwsgierig
over hoe het verder gaat? Hoe komt
dat? Of: hoe kun je bereiken dat je
nieuwsgieriger wordt?
• Kun je vertellen aan de schrijver of je
vindt dat de inleiding je al een beetje
helpt over waar de tekst over zal gaan?
• Wat vind je van het slot? Staat er een
conclusie in?
• Kun je korte zinnen vinden die je mooi
aan elkaar kunt plakken met een mooi
voegwoord? Doe maar een voorstel.
• Vind je dat de titel van het verhaal goed
gekozen is? Heb je andere ideeën?
• Zou je sommige stukken uit de tekst op
andere plekken willen zetten? Doe maar
een voorstel en praat er met elkaar over.
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• Zou je in de tekst nog tussenkopjes willen
plaatsen? Welke en waar?
• Is er ergens in de tekst een plaats
waar een plaatje iets had kunnen
verduidelijken? Heb je een voorstel voor
zo’n plaatje?
• Is er een zin in de tekst die je echt ‘top’
vindt? Vertel wat je er zo goed aan vindt.
• Presentatie
• Kun je de tekst makkelijk lezen? Heb je
ideeën hoe dat kan worden verbeterd?
Lettertype
Vet of niet vet gedrukt
Rechtop of schuin
Onderstrepen
Kleurgebruik
• Zijn er zinnen die nog niet helemaal
lopen? Praat samen over hoe je de
zinnen kloppend kunt krijgen.
• Ga samen op zoek naar ontbrekende
hoofdletters.
• Zijn er woorden waarvan jullie niet zeker
zijn van de juiste spelling? Spreek samen
af hoe je dat gaat oplossen.

• Kun je samen nog iets aan leesbaarheid
van de tekst verbeteren door gebruik te
maken van:
Punten
Komma’s
Vraagtekens
Uitroeptekens
Aanhalingstekens
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Stap 5:
Het werk is klaar: de leerkracht kijkt na
• Feedback op vorm
• Hoera! Ik zie hoofdletters en punten!
• Ik heb enkele woordjes gemarkeerd,
wil je nog even kijken naar de spelling
ervan?
• Wil je met een stift even de hoofdletters
die je vergeten bent kleuren?
• Je hebt niet alleen een mooi verhaal
bedacht, maar ook prima gespeld!
• Je krijgt van mij (aantal) komma’s, wil
je ze even op de goede plek in de tekst
zetten?
• Feedback op inhoud
• Ik vond je tekst erg …, omdat …
• Ik ben het niet helemaal met je eens,
omdat …
• Ik kon het verhaal heel goed begrijpen.
• Ik heb het stukje waar ik het meest om
gelachen heb gemarkeerd!
• Je kunt wel merken dat het een (vrolijk…
enz) verhaal is < dat kon ik vooral zien
aan de gemarkeerde woorden.
• Als je aan je verhaal begint, wil je vanzelf
doorlezen.
• Het verhaal is toch niet echt gebeurd …?

• Leerkracht schrijft over zijn persoonlijke
ervaring
• Wauw, dat had ik zelf wel mee willen
maken.
• Als dat toch echt eens waar kon zijn!
• Wat leuk dat je dit schrijft, dat heb ik ook
meegemaakt toen ik….
• Als ik meer van dit soort verhalen na mag
kijken wordt nakijken een feestje!
• Ik moest erg lachen om…
• Ik kan me wel voorstellen dat …Ik was
verrast, volgens mij….
• Ik houd ook erg van…
• Ik heb ook een hekel aan…
• Ik vraag me ook vaak af of…
• Ik vraag me ook vaak af hoe..
• Ik herken mezelf het meest in …,
omdat…

• De leerkracht beloont een bijzondere
prestatie
• Je krijgt de gouden/zilveren/bronzen
medaille.
• … punten voor je schrijfgroeithermometer.
• Nog zo’n tekst en je mag …
• Je hebt deze wel verdiend: J.
• Een ¬¬¬¬¬ tekst!
• Genomineerd als ‘tekst van de week’.
• Volgende keer schrijf je met de gouden
pen!
• Is het een goed idee om deze tekst naar
…te sturen?
• Wil je deze tekst voorlezen aan de groep?
• Wil je het verhaal niet voorlezen aan een
groepje kinderen uit groep …?
• Zullen we een videootje maken om te
laten zien hoe jij het verhaal leest? Dan
plaatsen we het op…
• Aan wie wil je deze tekst sturen?
• Wil je de tekst lamineren? Dan hangen
we hem in de etalage.
• Zullen we deze tekst op de weblog van
de klas zetten?
• Vind je het goed dat je tekst wordt
opgenomen in de nieuwsbrief?
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Hoe bedenk je hoofdpersonen voor je
verhaal?

Hoe maak je een verhaal spannend?

Gwendolyn: ‘Het ligt er een beetje aan
waar je het over wilt schrijven het verhaal.
Je moet ten eerste een hoofdpersoon
kiezen. Ik vind het altijd wel leuk om
twee meisjes te doen; een meisje die
wat verlegen is en banger en die niet zo
heel veel vriendinnen heeft en die ook
niet zo heel goed praat. En dan is het wel
leuk om haar in een spannend verhaal
te zetten en dan wordt ze alleen maar
banger en dan overwint ze haar angsten
misschien wel en dan durft ze wat meer,
zeg maar. Ik vind het wel leuk om over
twee meisjes te schrijven, dan is de ene
wat verlegen en het andere karakter is
juist wat stoerder, die durft wat meer en is
wat brutaal. Het is wel leuk om die twee
in een verhaal te plaatsen.’

Gwendolyn: ‘Een verhaal wordt spannend
als er veel actie in voorkomt en als er wat
aparte woorden in voorkomen, die heten
bijvoeglijke naamwoorden. Bijvoorbeeld
een donker bos, donker maakt het bos
wat spannender. Maar ook als er een
tikkie geweld in voorkomt, dan is het ook
spannender om naar te kijken, omdat
je denkt: ‘Wat gaat er gebeuren?’ Als er
bloed bij is vind ik het zelf ook wel eng,
omdat het er dan echt uitziet en dan denk
je: ‘och wat zielig en het doet vast pijn’ en
ook als er van die zelfbedachte monsters
in voorkomen…’
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Opdrachten
1

2

Ontwerp een schrijfactiviteit. Stel een helder
lesdoel en formuleer schrijftips die je aan het
eind van de instructie expliciet deelt met de
leerlingen. Wanneer de leerlingen aan het
schrijven beginnen, loop je door de klas en
maak je gebruik van de tips uit dit hoofdstuk
om hen tijdens het schrijven van feedback
te voorzien. Noteer vooraf welke tips je gaat
gebruiken.

Ontwerp een schrijfactiviteit. Stel een helder
lesdoel en formuleer schrijftips die je aan het
eind van de instructie expliciet deelt met de
leerlingen. Laat kinderen, voordat ze met de
schrijftaak starten, eerst even samen sparren
over de te schrijven tekst. Gebruik daar de tips
van stap 2 uit dit hoofdstuk voor. Wanneer de
eerste versie van de teksten gereed is, laat je
kinderen elkaar feedback geven op de teksten
van elkaar.

Verzamel na afloop van de activiteit de teksten
van de leerlingen. Geef feedback bij het
geleverde werk op vorm en inhoud.
Sla in je schrijfmap de ontworpen les op, voeg
daar aan toe een tekst van ongeveer 1 A4
waarin je jouw ervaringen met het geven van
feedback tijdens de les noteert. Voeg ook 5
voorbeelden toe van teksten van leerlingen
die door jou van feedback zijn voorzien.

Denk bij deze opdracht aan het volgende:
• vraag om schriftelijke toestemming van
ouders of verzorgers om te mogen filmen.
• maak vooraf een script van wat je aan
gedrag wilt zien.
• oefen met op te nemen leerlingen vooraf.
• streef naar een kort compact clipje van
ongeveer 2 minuten.
• voeg aan het filmpje relevante tekst toe.

studieopdracht

Sla in je schrijfmap op: de ontworpen les, een
korte notitie van 1 A4 waarin je ingaat op de
ervaringen die je opdeed bij het laten sparren
en feedback laten geven.

3
Kies één van de stappen 2, 3 of 4 uit
het feedbackrepertoire. Selecteer uit de
gekozen stap vijf tips. Leg in de vorm van
een digitale tutorial een voorbeeld van goed
voorbeeldgedrag van leerling(en) of leerkracht
vast.

Op welke vier manieren draagt het geven
en ontvangen van feedback bij aan een
betere schrijfontwikkeling?
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Hoofdstuk 5 Beoordelen van teksten

Beoordelen van teksten
‘Lezen is antwoord geven op een tekst.
Maar wel een antwoord dat je in je eentje
nooit gevonden had. Het is een samenspel,
een improvisatie waarbij je als lezer nu eens
deze weg inslaat dan weer gene, zonder te
weten waar je uit zult komen. Totdat er ineens
een verbinding ontstaat. ‘Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren,’ dicht Martinus Nijhoff
in het klassieke sonnet dat begint met ‘Ik
ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag
de nieuwe brug.’ Verbindingen leggen, een
nieuwe brug uitproberen, het zijn metaforen
die de lezer met de schrijver verenigen, in een
gezamenlijke improvisatie om betekenis te
slaan uit die zwartgedrukte lettertekens.
Dat kan een schrijver nooit alleen.’

Inleiding
In het basisonderwijs wordt veel getoetst.
Volgens sommigen zelfs te veel. Leerkrachten
weten dat toetsresultaten die zij aanleveren
over het presteren van hun leerlingen dienen
om verantwoording af te leggen. Deze
resultaten worden bijvoorbeeld gepresenteerd
in een rapportage aan ouders. Op het rapport
van hun kind lezen ouders hoe de leerkracht
de schrijfvaardigheid van het kind waardeert.
De toetsresultaten worden ook gebruikt om
intern verantwoording af te leggen. Resultaten
van de groep kunnen in gesprekken met de
leidinggevende aan de orde komen en dienen
om zicht te krijgen op de veronderstelde
kwaliteit waarmee de leerkracht vorm geeft
aan zijn (schrijf)onderwijs.

P.F. Thomese in Vrij Nederland 5 april 2014
Critici geven aan dat deze
‘verantwoordingsdrift’ leidt tot protocollering:
alles wordt vastgelegd in processen. Op de
toetskalender lezen leerkrachten welk domein
op welk moment moet worden getoetst.

Er worden in het team afspraken gemaakt
over de wijze waarop vastgelegd wordt op
welke manier gewerkt wordt aan het behalen
van onderwijsdoelen. In groepsplannen
wordt vastgelegd (en verantwoord) hoe
alle leerlingen gestimuleerd worden in
hun ontwikkeling. Op formulieren wordt
de voortgang gerapporteerd aan interne
begeleiders of aan de onderwijskundige
leiding. De leerkracht mag zich kortom
met enige regelmaat melden bij een
kwaliteitstribunaal.
Het beoordelen van teksten is echter
(gelukkig!) niet eenvoudig. Anders dan bij
rekenen en bij spelling is een geschreven tekst
niet goed óf fout. In dit hoofdstuk zal blijken
dat het beoordelen van teksten niet eenvoudig
is. Bij het beoordelen van teksten mag een
leerkracht zich niet eenzijdig beperken tot
de verzorging en de spelling van de tekst.
Het grote voordeel van het ontbreken van
deugdelijke gestandaardiseerde landelijke
toetsen is dat leerlingen niet getraind worden
om die toetsdoelen te halen.
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Bij schrijfonderwijs gaat het om meer dan
‘teaching to the test’. Een goede schrijver
worden kost tijd: met veel pedagogisch
geduld en vertrouwen verwacht een goede
leerkracht dat leerlingen geïnspireerd worden
om het schrijven in al zijn facetten te ervaren.

Valide en betrouwbaar
In veel literatuur over het beoordelen van
teksten worden de begrippen validiteit en
betrouwbaarheid genoemd als eisen die
we moeten stellen aan de beoordeling van
schrijfproducten.
Voorbeeld van hoge betrouwbaarheid
‘Een leerkracht beoordeelt de kwaliteit van
opstellen door middel van het tellen van
het aantal woorden van de verschillende
teksten. Vrij eenvoudig te bereiken door de
functie ‘woorden tellen’ in tekstverwerkingsprogramma’s.’

Dit voorbeeld laat zien dat je met een
hoge mate van betrouwbaarheid iets
kunt vaststellen. Maar het laat ook direct
zien dat een dergelijke toetsing weinig zin
heeft: immers het aantal woorden zegt niet
zo veel over de kwaliteit van een tekst. Er

wordt weliswaar met een hoge mate van
betrouwbaarheid gemeten, maar je hebt
weinig aan de uitkomsten van een dergelijke
meting.
Een ander voorbeeld van een meting met
een hoge betrouwbaarheid is de eindtoetsCITO voor groep 8, waarvan het schrijven
van teksten een onderdeel vormt. Van de 100
vragen over taal gaan er in de eindtoets 30
over ‘schrijven van teksten’. Deze 30 vragen
zijn voorbeelden van ’indirecte’ toetsing.
Bij deze toetsing wordt niet gekeken naar
wat een kind zélf heeft geschreven, maar
mag de leerling reageren op een gegeven
–door anderen geschreven- tekst. Hij wordt
bevraagd op de kwaliteit van die tekst
en wordt in een meerkeuzesystematiek
uitgenodigd bij tekstpassages een beter
alternatief te kiezen. Met behulp van deze
vragen moeten leerlingen aantonen dat
ze fouten of onhandigheden in de tekst
kunnen opsporen. In de handleiding van de
eindtoets wordt gesteld dat ‘leerlingen die
goede teksten schrijven, over het algemeen
ook goed presteren bij de Didactische Toets
Schrijfvaardigheid (Staphorsius, 1995, p. 11).

1 Mijn vader en moeder hebben een
dierenwinkel.
2 Dat heet Kobus Dierenspeciaalzaak. Wij
houden
3 allemaal heel erg van dieren. Thuis
hebben we ook
4 veel huisdieren, een hond, twee katten,
een
5 kameleon, vogels, vissen en mijn kleine
broertje
6 heeft muizen. Om de beurt moeten we
de hokken
7 verschonen en de hond uitlaten. De hond
uitlaten
8 vind ik het leukst.
9 Maar het is ook leuk om ze eten te
geven, vooral
10 als de vogels uit mijn hand eten. Ik weet
al best
11 veel van dieren, want dat komt omdat ik
daar veel
12 over lees en omdat mijn ouders mij veel
geleerd
13 hebben.
Lees: Ik weet … geleerd hebben.
(r. 10 t/m 13).

Hoofdstuk 5 Beoordelen van teksten

Wat moet Jamie weglaten?
o al best
o van dieren
o want dat komt
o mij
Bron: CITO

Ook deze vorm van toetsing is betrouwbaar.
Alleen kan men zich afvragen wat een
dergelijke toets eigenlijk meet. In ieder geval
niet de schrijfkwaliteit van kinderen. Pullens
(2012) laat zien dat er een lage correlatie
bestaat tussen de oordelen van leerkrachten
over de schrijfvaardigheid van hun leerlingen
en de uitkomsten van de CITO-toetsvragen
over schrijfvaardigheid.
In het onderzoek van Pullens werden de
scores die leerlingen behaalden op de
meerkeuzetoets vergeleken met beoordeling
van hun zelf geschreven teksten door
beoordelaars, die daarbij met behulp van
referentieteksten teksten onderwierpen aan
een schaalbeoordeling.

De CITO-meerkeuzetoets richt zich op vier
categorieën:
• inhoud en organisatie
• idioom en stijl
• grammatica
• spelling en interpunctie
Er kon niet worden aangetoond dat
deze toetsonderdelen een significant
voorspellende waarde hadden voor
de globale opstelbeoordeling. De vier
verschillende toetsonderdelen bleken ook
een lage onderlinge correlatie te hebben.
Blijkbaar meet elk toetsonderdeel een
verschillend aspect van schrijfvaardigheid.
Ook meet Pullens weinig correlatie met
de globale schaalscores. Volgens hem
kan geconcludeerd worden dat de vier
toetsonderdelen geen uitspraak doen over
de schrijfvaardigheid van leerlingen. Het is
onduidelijk wat de meerkeuzetoets dus echt
meet: de toets is eerder betrouwbaar dan
valide.
Een toets is dus niet goed zodra deze
betrouwbaar is. De toets moet ook valide
zijn. Onder valide wordt verstaan dat de toets
moet meten wat we willen weten. En als we
iets over schrijfvaardigheid willen weten, dan
lijkt het vanzelfsprekend dat het de eigen

schrijfvaardigheid van de leerling is, die moet
worden beoordeeld.

Manieren van beoordelen
We maken een onderscheid tussen holistisch
en analytisch beoordelen.
In het basisonderwijs wordt veelal beoordeeld
op een holistische manier. Nadat de
leerlingen hun schrijftaak hebben afgerond,
leest de leerkracht de tekst globaal door
en geeft een algemeen (en subjectief)
oordeel. Dat kan een cijfer zijn, maar ook
een opmerking. Holistisch beoordelen heeft
de charme van eenvoud en snelheid. De
beoordelaar heeft geen last van voorschriften
waarmee hij moet beoordelen, maar kan
naar eigen inzicht en op grond van ervaring
een oordeel geven over de geconstateerde
schrijfkwaliteit. De charmante kant heeft
ook een keerzijde: holistisch beoordelen
blijkt niet altijd betrouwbaar te zijn. Uit een
onderzoek van Diederich, French en Carlton
uit 1961 (!) bleek dat een beoordeling van 300
essays op een negenpuntsschaal door 53
niet getrainde beoordelaars bijvoorbeeld
leidde tot een situatie waarin 94% van de
essays met zeven verschillende waarderingen
beoordeeld werden. Blijkbaar is er weinig
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echte overeenstemming tussen beoordelaars.
De betrouwbaarheidscoëfficiënt tussen
beoordelaars bleek slechts .31 te zijn. Niet
alleen is sprake van een verschil tussen
beoordelaars. Zelfs betrouwbaarheidsvariatie
bij één beoordelaar komt voor. De mate
waarin de beoordelaar zin heeft om te
beoordelen, het tijdstip van de dag waarop

‘Kinderen kunnen prima elkaars werk
van commentaar voorzien. Je moet ze
wel helpen, zodat ze weten waar ze in
het bijzonder op moeten letten.’

beoordeeld wordt, de kwaliteit van de tekst die
voorafgaand is beoordeeld en de plek waarop
beoordeeld wordt, kunnen het oordeel van
een beoordelaar beïnvloeden.
Bij analytisch beoordelen wordt gewerkt
met richtlijnen. Daarbij wordt een
beoordelingsprotocol afgewerkt. In dat
protocol wordt aangegeven op welke
aspecten moet gelet moet worden, wordt
soms aangegeven hoe verschillende
aspecten herkend kunnen worden in de tekst.
Ook geeft een protocol aan welke score aan
een bepaald kenmerk gegeven moet worden.
Soms richten analytische beoordelingen zich
op een specifiek aspect waarop gelet moet
worden, soms wordt beoordeeld op meer
aspecten.
Een andere manier om de schrijfvaardigheid
te meten is uit te gaan van teksten die door
leerlingen geschreven zijn. Meestal gebeurt
dat door leerlingen niet vrij te laten schrijven,
maar schrijfopdrachten te geven. Dit gebeurt
bijvoorbeeld bij het PPON-onderzoek ‘Balans
van het schrijfonderwijs’ (Krom e.a., 2003). In
dit onderzoek wordt geen globaal oordeel
over schrijfproducten gegeven. Ook is niet
gekozen voor de zogenaamde primairetrekbeoordeling, waarbij alleen een oordeel

gegeven wordt over het meest relevante
kenmerk van de geschreven tekst (Krom e.a.,
2003, p. 22). In het PPON-onderzoek werkt
men met een analytische beoordeling,
waarbij beoordelaars afzonderlijke
eigenschappen of kenmerken van teksten
scoren. Het voordeel van deze werkwijze is
dat beoordelaars ook relevante conclusies
kunnen trekken over specifieke aspecten
van geschreven teksten. Bij het scoren
kunnen beoordelaars zich beperken tot het
beantwoorden van eenvoudige en eenduidige
vragen over aspecten van de te beoordelen
schrijfproducten. Het afleiden van scores
uit deze antwoorden vindt pas plaats in het
stadium van de data-analyse. In het PPONonderzoek wordt in kaart gebracht wat uit de
literatuur bekend is over relevante tekstuele
aspecten die meegenomen worden in een
scorevoorschrift.
Op basis van literatuurstudie werd ervoor
gekozen om voor de volgende vier aspecten
scoringsvoorschriften te ontwikkelen:
• inhoud
• stijl
• organisatie en structuur
• doel- en publieksgerichtheid
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Voor drie van de vier aspecten zijn de
onderzoekers erin geslaagd met een
scoringsvoorschrift te komen. Voor het
aspect ‘stijl’ is dat niet gelukt: stijl bleek een
moeilijk grijpbare categorie. Uiteindelijk
werden beoordelingsvragenlijsten voor
inhoud, organisatie en structuur en doelen publiekgerichtheid ontwikkeld per
schrijfopdracht. De vragenlijst bestaat uit
voornamelijk gesloten vragen, die eenvoudig
en eenduidig te beantwoorden zijn. Deze
werkwijze heeft een hogere constructvaliditeit
dan de meerkeuzetoets.
Een laatste vorm van beoordelen is het
werken met schaalbeoordeling. In een
beoordelingsmodel wordt een aantal
voorbeelden gegeven van teksten. Deze
teksten staan voor een voorbeeld van een
matige tekst, een modale tekst en een goede
tekst. Aan de beoordelaar wordt bij elke te
beoordelen tekst gevraagd deze ergens
te plaatsen ten opzichte van de gegeven
voorbeeldteksten.

Aspect

Beoordelingscriterium

Inhoud

De leerling neemt een standpunt in.
De leerling noemt minstens twee
argumenten die zijn standpunt staven.
De leerling gebruikt in zijn tekst eigen
ervaringen.

Doel- en publieksgerichtheid

De leerling verplaatst zich in de lezer door
al te anticiperen op tegenargumenten.
De leerling maakt in de inleiding duidelijk
wat het probleem eigenlijk is, en bereikt
daarmee dat de lezer direct bij het
probleem is betrokken.
De leerling sluit zijn tekst af met een
conclusie.

Organisatie en structuur

De tekst bestaat uit drie delen: een
inleiding, een kern en een concluderend
slot.
De leerling gebruikt ‘argumentatieve
signaalwoorden’ (voegwoorden zoals:
omdat, want, daar, vanwege, aangezien of
andere typische argumentatieve woorden,
zoals ‘immers, samenvattend, alles bij
elkaar genomen)
Aantal gebruikte argumentatieve
signaalwoorden

Ja

Nee
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Een werkbare manier van beoordelen:
een mix
Een mogelijke werkbare manier om de
tekortkomingen van de holistische en de
analytische beoordelingswijze te verminderen,
is deze te combineren. In zijn ‘Engaging Ideas’
stelt Bean (2011) voor om bij de beoordeling
van teksten een gecombineerd stappenplan
te volgen:

Aspecten

Matig

Voldoende

Goed

Inhoud

In het recept staat

Naast de ingrediënten
wordt ook duidelijk
welke stappen gezet
moeten worden om tot
een goed kookresultaat
te komen.

Naast ingrediënten
en stappenplan
is een foto met
het eindresultaat
opgenomen.

Doel- en
De tekst is geschreven
publieksgerichtheid als een verhaal.

De tekst maakt gebruik
van bij recepten
passende taalcodes:
‘Pak…., “Gebruik…”

De tekst volgt
de taalcode van
recepten én geeft
suggesties om het
geheel feestelijk te
presenteren.

Organisatie en
structuur

De leerling maakt
gebruik van
opsommingtekens en
bullets.

De leerling kiest
een lay-out waarin
plaatje, ingrediënten
en werkwijze
separaat worden
gepresenteerd.

aangegeven welke
ingrediënten nodig
zijn.

‘Ik ben blij dat er geen leerlingvolgsysteem voor stellen bestaat.’
Er is sprake van één
doorlopende tekst.

1. De beoordelaar leest een aantal teksten van
leerlingen. Hij krijgt zo een eerste indruk van
wat de groep leerlingen gepresteerd heeft
en van wat hem te wachten staat.
2. De beoordelaar leest daarna eerst de tekst
van een leerling in zijn geheel en geeft een
holistisch –subjectief- oordeel: een eerste
indruk.

3. Daarna beoordeelt hij de tekst
nogmaals, maar nu aan de hand van
beoordelingscriteria: aanwijzingen waar hij
in het bijzonder op moet of wil letten.
4. Hij vergelijkt de analytische en holistische
score met elkaar. Lopen deze uiteen, dan
heroverweegt hij zijn eerste beoordeling.

Hoofdstuk 5 Beoordelen van teksten
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Beoordelingscriteria kunnen worden
vormgegeven in zogenaamde
beoordelingsrubrieken. Sommige
beoordelingsrubrieken volstaan met een
omschrijving van waarop beoordeeld wordt.
Als voorbeeld een beoordelingsmodel dat
kan worden gebruikt bij het beoordelen van
argumentatieve teksten.
Beoordelingsmodellen kunnen ook anders
worden vormgegeven. Een voorbeeld van een
beoordelingsmodel waarin bij relevante
aspecten een waardering wordt gegeven,
vind je op blz 100. Het betreft een
schrijfopdracht waarin leerlingen gevraagd
wordt een recept te schrijven.
Op teamniveau kunnen
beoordelingsmodellen ontworpen worden
die dekkend zijn voor veel voorkomende
schrijfgenres: correspondentie, werkstukjes,
verhalen, instructieteksten en argumentatieve
teksten. Wanneer deze modellen voldoende
‘algemeen’ zijn, kunnen ze door leerkrachten
van de verschillende groepen aangepast
worden tot voor hen bruikbare en passende
beoordelingsmodellen.

Werken met de (digitale) schrijfmap
Schrijven is een sociaal avontuur: een tekst
van een leerling komt pas tot leven, wanneer
deze door een ander wordt gelezen. Terwijl
de schrijver een specifieke bedoeling met
zijn tekst heeft, heeft de lezer bepaalde
verwachtingen bij het lezen van de tekst.
Het schrijven vindt dus plaats in een sociale
context, waarbij verschillende aspecten
bepalend zijn voor een geslaagde ontmoeting
tussen de verborgen schrijver (je ziet hem of
haar immers niet), de tekst en de lezer. Recht
doen aan deze sociale context betekent dat
ook bij de beoordeling deze context moet
worden gerespecteerd.

‘Wij verzamelen jarenlang teksten
van de leerling in een schrijfmap.
Dan zie je pas hoe het schrijven zich
ontwikkelt.’

Een manier om de sociale functie van een
tekst tot zijn recht te laten komen is het werken
met schrijfmappen (zie bijvoorbeeld: CTO/
SDL, 2013).

Zo’n werkmap is een verzamelmap
waarin de leerling al zijn teksten bewaart:
verhalen, werkstukjes, gedichten, betogende
teksten, instructieve teksten, brieven.
Afhankelijk van het leerjaar en de activiteiten
wordt een structuur voor de map afgesproken.
In de goede deelmappen wordt door de
leerling zijn tekst opgeslagen of bewaard,
eventueel aangevuld met opmerkingen die uit
de peerfeedback van medeleerlingen

beschikbaar zijn. Wanneer beoordelingsmodellen worden ingevuld door leerkracht
of door medeleerlingen, worden deze ook in
deze schrijfmap opgenomen.
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Eens per kwartaal nodigt de leerkracht de
leerlingen uit om uit deze verzamelmap een af
te spreken aantal teksten te kiezen: aantal en
‘soort tekst’ kunnen worden afgesproken. De
leerling stelt zelf actief zijn ‘beste-werk-map’
samen. Dit daagt hem uit om na te denken
over de kwaliteit van zijn schrijven en om zelf
een ordening aan te brengen in zijn schrijfsels.
Het keuzeproces kan worden verdiept door de
leerling suggesties te geven als:
• Ik ben trots op dit werk, omdat …
• Wat ik van deze taak heb geleerd, is …
• Wat ik zo interessant vond aan deze taak,
is …
Dit type suggesties helpt de leerling na te
denken over zijn selectie-afwegingen. Het
bevordert inzicht in zijn eigen leerproces, geeft
hem verantwoordelijkheid en biedt hem de
erkenning dat hij als schrijver serieus wordt
genomen.
Over de ‘beste-werk-map’ vindt een
voortgangsgesprek plaats tussen de
leerkracht en de leerling. Indien mogelijk
schuift zelfs een medeleerling aan bij het
gesprek. Ieder heeft vooraf de teksten
gelezen. Tijdens het gesprek krijgt de leerling
de gelegenheid aan de hand van de gestelde
vragen en suggesties te vertellen over zijn

schrijven. Waar is hij trots op? Wat heeft hij van
de taak geleerd? Wat vond hij er interessant
aan? De leerkracht breidt het gesprek uit met
vragen als: ‘Wat zou je nog meer willen leren?,
Voor wie denk je dat deze tekst nog meer
interessant kunnen zijn?, Wat kost je nog best
moeite?’.
In deze vorm van begeleidend beoordelen
wordt ook gewerkt aan leerervaringen van
een hogere orde: zelfsturing, selectie, reflectie
en communicatie. De leerkracht is minder
gericht op het ‘ver’-oordelen van tekstkwaliteit,
maar zoekt samen met de leerlingen naar
mogelijkheden om een goede schrijfcultuur in
de klas te bevorderen én om de ontwikkeling
van elke individuele leerling een inspirerend
zetje te geven.

Beoordelen: een teamzaak
Over het beoordelen van het schrijfproces en
de teksten in groep 4 tot en met 8 moeten er
op teamniveau afspraken worden gemaakt.
Duidelijk moet zijn op welke manier de
leerkrachten de ontwikkeling van het schrijven
van hun leerlingen volgen en beoordelen.
Afgewogen moet worden of er gewerkt
wordt met een holistische en/of analytische
wijze van waarderen van schrijfproducten

van leerlingen en hoe dit wordt vastgelegd.
Besproken kan worden of het werken met
schrijfmappen een werkwijze is die haalbaar
is voor de school en past bij de visie die de
school heeft op schrijfonderwijs. Afgesproken
moet worden hoe in de begeleiding en
de beoordeling wordt toegewerkt naar de
tussendoelen en de referentieniveaus.
In plaats van de nadruk op het beoordelen te
leggen, kunnen teams er ook voor kiezen de
schrijfontwikkeling van de kinderen te volgen.
In 2013 verscheen een observatie-instrument
dat handreikingen biedt aan leerkrachten om
leerlingen te volgen in hun schrijfontwikkeling
voor een viertal genres: het verslag, de brief
met verzoek om informatie, de schriftelijke
instructie en de recensie (NHL en RUG, 2013).
Samen met leerkrachten werd bij deze genres
een ontwikkelingsmodel ontworpen, waarvan
relevante kenmerken van het te schrijven
genre de kern vormen. De schrijfontwikkeling
van het kind kan worden aangegeven
op een schaal, die gekoppeld is aan de
referentieniveaus voor het schrijven.

Hoofdstuk 5 Beoordelen van teksten

Bij het verslag worden bijvoorbeeld de volgende kwaliteiten beoordeeld:

‘Waar haal ik de tijd vandaan om al
1F

De tekst bevat nauwelijks feitelijke
informatie (maar meningen,
fantasie)

De tekst bevat af en toe geen
feitelijke informatie

De tekst bevat alleen feitelijke
informatie

2F
Het verslag bevat geen inleiding

Het verslag bevat een inleiding waarin enigszins duidelijk
gemaakt wordt waar het verslag
over gaat

Het verslag bevat een inleiding
waarin duidelijk gemaakt wordt
waar het verslag over gaat

Bij de schriftelijke instructie worden onder meer de volgende tekstkenmerken gescoord:
2F
Er zijn geen stappen aangegeven
die moeten worden gevolgd bij
de uitvoering

Er zijn slechts enkele stappen
aangegeven die moeten worden
gevolgd bij de uitvoering

De noodzakelijke stappen die
moeten worden gevolgd bij de
uitvoering zijn aangegeven

1F
De instructie bevat voornamelijk
irrelevante informatie voor de
uitvoering

De instructie bevat enige
irrelevante informatie voor de
uitvoering

Het ontwikkelde instrument is gericht op
leerlingen van de midden- en bovenbouw. In
één oogopslag krijgt de leerkracht inzicht op
de schrijfvaardigheid van de leerling én op
welke aspecten hij zijn begeleiding van het
kind vooral moet richten (Linthorst e.a., 2013).

De instructie bevat alleen relevante informatie voor de uitvoering

die teksten echt goed na te kijken? ’
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Opdrachten
1
Informeer in jouw opleidingsschool naar
de manier waarop leerkrachten de teksten
van hun leerlingen beoordelen. Maak een
kopie van het beoordeeld schrijfwerk van
enkele leerlingen. Beoordeel na afloop van
een zelf gegeven les het werk van leerlingen.
Denk vooraf na over de manier waarop je de
beoordeling zult uitvoeren.
Plaats in je eigen schrijfmap:
• een beschrijving en een voorbeeld van hoe
op jouw opleidingsschool teksten worden
beoordeeld.
• een verantwoording van de manier waarop
jij het werk van leerlingen bij een zelf
gegeven les hebt beoordeeld en illustreer
dit aan de hand van drie voorbeelden

2
Ontwerp met onderstaand schema een analytisch beoordelingsmodel voor een tekstgenre:
correspondentie, werkstuk, verhaal, instructietekst.

Ontwerp daarna een schrijfactiviteit waarin dit
beoordelingsmodel kan worden gebruikt.
Aspecten

Matig

Vold

collega’s holistisch beoordelen;
• laat dezelfde selectie van teksten door
dezelfde collega’s analytisch beoordelen.

Goed

Inhoud
Doel- en publieksgerichtheid
Organisatie en
structuur
			
Neem in je schrijfmap op: het beoordelingsmodel, de bijbehorende ontworpen les en drie
voorbeelden van beoordeelde teksten van
leerlingen.

3
Ontwerp een serie van drie schrijfactiviteiten
en bijpassend analytisch beoordelingsmodel
bij een tekstgenre. Beoordeel na afloop van
de gegeven lessen de schrijfresultaten van de
kinderen.
Doe dat als volgt:
• laat een selectie van teksten door meer

Analyseer daarna of je iets kunt melden over
de betrouwbaarheid van de beoordelingen. Is
er sprake van een grote variatie in oordeel? Is
er sprake van consistentie tussen holistisch en
analytisch oordelen?
Neem in je schrijfmap op: de ontworpen lessenserie, het bijbehorend analytisch beoordelingsmodel en de conclusies die je trekt.

studieopdracht

Kun je uitleggen waarom meerkeuzevragen niet geschikt zijn om een uitspraak te
doen over de schrijfkwaliteit van teksten van
kinderen?
Welke stappen moet een leerkracht zetten
voordat hij aan een taalatelier kan beginnen?
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Nieuwe media en schrijven
Inleiding
De leerkracht van groep 3 wil het
maandagochtendgesprek met zijn leerlingen
meer diepgang geven. Hij spreekt met de
leerlingen en hun ouders af dat ze een
aantal keren zullen werken met een padlet.
Padlet is een applicatie waarin leerlingen
fotootjes en teksten kunnen plaatsen en
delen met anderen. Op www.padlet.com creëert
hij een omgeving waarin alle kinderen
aan het eind van het weekend een padlet
kunnen uploaden: een fotootje van een
weekendervaring met daarbij een korte
tekst. Alle bijdragen van leerlingen komen
in één groot venster terecht. Op het digitale
schoolbord verschijnen de bijdragen van de
kinderen. Kinderen krijgen de gelegenheid bij
hun foto en tekst kort te vertellen.
Tes schrijft dat ze een vogelhuisje heeft
getimmerd voor haar nieuwe huis: ‘Een
vogelhuisje getimmert in het niwe huis.’

Op de terugweg van vakantie wordt door de
kinderen een fotoboek gemaakt. Met behulp
van een eenvoudig programma worden
bewerkte foto’s in het album opgenomen.
Ze wikken en wegen over de indeling. Bij
sommige foto’s wordt een tekst geplaatst.
Tekstverwerkingsprogramma’s maken het
mogelijk dat kinderen veel aandacht kunnen
besteden aan hoe de tekst eruit ziet: ze spelen
met kleurtjes en lettertypes. Er ontstaan
de mooiste producten, zeker als deze later ook
nog kunstig worden afgewerkt.
De mogelijkheden om nieuwe media in te
zetten tijdens schrijfonderwijs zijn enorm. Dit
hoofdstuk bevat een selectie van twee soorten
programma’s:
• Programma’s die kinderen verleiden tot
schrijven.
• Mediatoepassingen die leerkrachten helpen
om hun schrijfonderwijs te verbeteren.
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Programma’s voor leerlingen
Op http://ict-idee.blogspot.com verzamelt

Herman van Schie ict-ideeën die interessant
kunnen zijn voor onderwijs. In onderstaand
schema wordt een aantal suggesties gegeven

dat bij schrijfonderwijs te gebruiken is. Op de
website van Herman van Schie vind je van alle
programma’s handleidingen.

www.bitstrips.com

http://storybird.com/

http://www.creazaeducation.com

Stripverhalen bedenken en doorsturen
naar je vrienden.

Bij door kunstenaars gemaakte illustraties
rond thema’s verhaaltjes bedenken.

Stripverhalen bedenken bij een aantal
gegeven thema’s.

http://www.picozone.nl

http://www.animaps.com/#!home

http://www.storyjumper.com

Kleine boekjes maken van 16 bladzijden
die je zowel kunt uitprinten als online kunt
zetten.

Bij kaarten van Googlemaps reisroutes
uitzetten en beschrijven.

Ontwerpen en publiceren van een eigen
boek met een eigen internetadres.

http://myths.e2bn.org/index.php

http://www.flipsnack.com/

Een weblog maken voor de klas of rond
een bepaald thema of project.

Zelf verhalen bedenken met tekst, achtergrond, illustraties, tekstballonnen, geluiden
en ingesproken tekst.

Maken van bladerboekjes van maximaal
15 bladzijden maken.

http://zooburst.com

http://www.smore.com

3D-boekjes maken en online plaatsen, geschikt voor het maken van prentenboeken
én voor informatieve teksten.

Flyers maken met titels, teksten, illustraties,
video’s, links.

http://blogger.com

http://krantenmaker.be/
http://popplet.com/
http://www.spiderscribe.net/

Mindmaps maken waarin teksten, tekeningen, links, video’s en afbeeldingen kunnen
worden geplaatst.

In groepen een krant ontwerpen. Mogelijkheid om redactie te vormen.
http://tikatok.com/

Boekjes ontwerpen met teksten en illustraties. Resultaat is een bladerboekje of een
pdf.

Hoofdstuk 6 Nieuwe media en schrijven
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De ontwikkelingen met nieuwe media gaan
snel. Er zijn steeds meer scholen die ook
tablets inzetten in hun schrijfonderwijs.
Uit onderzoek blijkt dat schrijven met
een tekstverwerker of op een tablet een
motiverende werking heeft op leerlingen.
Van Waes (2011, in Pullens, 2012, p. 16) noemt
een aantal voordelen van het schrijven op
de computer, een tablet of van smartphones
ten opzichte van een handgeschreven tekst.
Ten eerste is een digitale tekst makkelijker
aan te passen. Ten tweede kan de schrijver
gebruik maken van de spellingcontrole. Dit
hulpmiddel kan de schrijver ondersteunen bij
de grammatica. Ten derde kan de schrijver
in een digitale tekst makkelijker tekstdelen
kopiëren en verplaatsen.

De applicatie Showbie maakt het mogelijk
dat leerkrachten opdrachten klaarzetten voor
hun klas en dat leerlingen (individueel of in
groepen) aan de teksten werken. Tijdens
het gehele schrijfproces kan de leerling
het werk terugplaatsen ter feedback. De
leerkracht volgt de vorderingen in de tekst
en zet de feedback op het goede moment
klaar voor de leerling. Showbie biedt veel
interessante mogelijkheden: kinderen kunnen
elkaar helpen door te markeren en tekst
geschreven toe te voegen. Ook kan feedback
op een voicerecorder worden ingesproken
en worden toegevoegd. Showbie vraagt wel
een gedegen voorbereiding. Een account
aanmaken kan via www.showbie.com.
In 2014 werd door Stichting Lezen het project
Vaders Voor Lezen gestart. (www.vadersvoorlezen.
nl).

Uit onderzoek blijkt dat ouders de grootste
invloed hebben op het leesplezier van hun kinderen. Van de ouders die wel voorlezen, leest
de moeder meestal en de vader slechts weinig
voor. Daarom worden in het project Vaders
Voor Lezen vaders en grootvaders opgeroepen
vaker (voor) te lezen. Vaders kunnen een grote
en beslissende rol spelen in de leesopvoeding.
Zo zorgt hun leesvoorbeeld ervoor dat kinderen vaker een boek lezen. Een (voor)lezende
moeder is meer ‘normaal’, een (voor)lezende

vader niet en heeft daarom meer effect op het
leesgedrag van hun kinderen. Vertalen we dit
naar het schrijfonderwijs, dan kan verwacht
worden dat de schrijfontwikkeling van kinderen
wordt gestimuleerd door hun teksten door hun
vaders en moeders te laten lezen. Wanneer
de leerkracht op een ouderavond de ouders
instrueert hoe positieve feedback (vooral op
inhoud en niet op spelling) te geven op teksten
die hun kind geschreven heeft, kan met behulp
van een blog- of een e-mailprogramma een
directe relatie gelegd worden tussen de juniorschrijver en zijn enthousiaste publiek.
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Er zijn verschillende varianten mogelijk:

• Leerlingen plaatsen op hun blog of sturen
per e-mail teksten naar hun ouders met
de vraag om hierop te reageren.
• Leerlingen kiezen stellen zelf hun lezerspubliek samen. Naast ouders kunnen dat
andere familieleden, kennissen, buren en
vrienden zijn.
• De school stelt een ‘granny-collectief’ in
van opa’s en oma’s die bereid zijn teksten
van leerlingen van feedback te voorzien.
• De school werkt samen met een lerarenopleiding waarvan een groep studenten
met affiniteit voor schrijven, een schrijfjury
vormen die teksten van leerlingen van
verbetersuggesties voorzien.

Didactische winst met nieuwe media
Nieuwe media zijn niet alleen interessant
voor leerlingen. Ook leerkrachten kunnen
met (nieuwe) media hun voordeel doen.
Twee manieren die een positief effect blijken
te hebben op het didactisch handelen van
leerkrachten zullen worden toegelicht. In
het eerste voorbeeld wordt uitgelegd hoe
leerkrachten tijdens hun les synchroon
feedback krijgen via een oortje. De feedback
is direct en sluit aan op gedragscategorieën
waarop de leerkracht feedback wil ontvangen.
Het tweede voorbeeld laat zien hoe het kijken
naar videobeelden van eigen en andermans
didactisch optreden leidt tot verbetering van
het didactisch gedrag.
Verbetering van instructiegedrag
met een oortje
De meest voorkomende vorm van coaching
is asynchroon: de (aanstaande) leerkracht
verzorgt een instructie en krijgt pas na afloop
van de activiteit feedback van zijn coach
over zijn pedagogisch-didactisch handelen.
Nieuwe media maken het echter mogelijk om
ook synchroon te coachen. Dit gebeurt met
een draadloze ontvanger (een oortje). Tijdens
de activiteit worden korte kernachtige

feedbackboodschappen ingefluisterd, die
door de leerkracht direct kunnen worden
toegepast (Kennisnet, 2011). Synchrone feedback
heeft als voordeel dat deze direct gegeven
wordt en dús ook direct kan leiden tot
verandering van gedrag. De leerlingen
worden daarbij niet gestoord. De (aanstaande)
leerkracht hoeft niet te wachten tot een
volgende les om verbeteringssuggesties
uit te proberen. Een ander voordeel is
dat vooraf overlegd kan worden waarop
feedback zich moet richten en met welke
korte steekwoorden de feedback gegeven zal
worden.
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Een leerkracht wil zijn instructiegedrag
verbeteren. Hij overlegt vooraf met zijn coach
welk leerkrachtgedrag hij wil verwerven:
in overleg komen ze tot de volgende
trefwoorden.
1		 Denk hardop.
2 Geef een voorbeeld.
3 Welke schrijftips heb je?
4 Waar ga je op letten?
5 Bedenk een voorbeeldzin.
6 Laat kinderen met een voorbeeld
			komen.
7		 Teken een schema.
8 Vraag wie er een voorstel heeft.
9 Informeer of er andere ideeën zijn.
10 Geef een hint.

Terwijl de leerkracht de instructie verzorgt krijgt
ze van de coach via zijn oortje direct feedback.
Die coach zit achter in de klas en bedient
met een tablet een paneel waarop onder
verschillende nummers de steekwoorden
worden opgeroepen en worden verzonden
naar het oortje. Omdat vooraf samen de
steekwoorden zijn bepaald, begrijpt de
leerkracht de essentie van de korte en
duidelijke boodschap.

Begeleiden met een oortje vraagt enige
voorbereiding. Allereerst moet enig materiaal
worden aangeschaft (de zender en het oortje).
Ook moet duidelijk zijn waar de begeleiding
zich op richt en moet een verbinding worden
gelegd tussen een tablet en de zender.
Op de tablet moeten de trefwoorden zijn
ingesproken.
Benodigd materiaal: eem bluetooth stereo
headset en een draadloze zender met
ontvanger.

Er zijn verschillende manieren om
geluidsfragmenten op te nemen. Op de
meeste mobiele telefoons zit een dictafoon.
Op de iPad is de applicatie Hokusai zeer
geschikt. Hokusai maakt het mogelijk
verschillende geluidsfragmenten klaar te
zetten en op te roepen wanneer het fragment
nodig is.
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Verbetering van instructiegedrag door te leren
van beelden
(Aanstaande) leerkrachten kunnen enorm
veel leren van hun eigen en andermans
opgenomen praktijk. Het kost tegenwoordig
niet zo veel moeite meer om met telefoon,
tablet of mini-camera snel een opname
te maken van een (deel) van een les. Uit
onderzoek (Brouwer, 2007, 2011, Besselink,
Brouwer, & Muller, 2011) blijkt dat kijken naar
praktijkbeelden tot veel leereffecten kunnen
leiden:
• Kijken naar modelvideo’s helpt om
een beeld te krijgen van gewenst
leerkrachtgedrag. Het richt leerkrachten op
de essenties van het handelen.
• Samen met een coach kijken naar
video’s van eigen lessen draagt bij aan
de vaardigheid in het analyseren van
lespraktijken.
• Samen met collega’s kijken naar
opgenomen beelden helpt om beter
te begrijpen wat de kwaliteit van de
leerstofgerichte interactie tussen leerkracht
en leerling bepaalt.

• Kijken naar videobeelden van lessen
draagt bij aan een dieper vakdidactisch
inzicht.
• Kijken naar videobeelden van eigen praktijk
helpt bij het inzicht krijgen in mogelijke
verbeteringen én is bron van nieuw te
verwerven persoonlijke leerdoelen.
Met behulp van video-opnamen wordt
een bijdrage geleverd aan de groeiende
bekwaamheidsverwerving van leerkrachten.
Bij het gebruik van de video om het eigen
leerkrachtgedrag te verbeteren gaan we in
op belangrijke aspecten.
1. Het kijken naar modelvideo’s
Door te kijken naar video’s van ‘goede
praktijk’ of ‘effectief leerkrachtgedrag’ kan
het eigen handelen gespiegeld worden.
Modelvideo’s zijn zó gemaakt, dat goed
te zien moet zijn hoe een leerkracht zijn
onderwijs aanpakt en waarom hij dat zo
doet.

2. Met behulp van kijkwijzers kijken naar
beelden.
Met behulp van kijkwijzers die gebaseerd
zijn op actuele inzichten over effectief
gebleken didactische aanpakken wordt
de aandacht van de leerkracht gericht.
Hij selecteert één of meer van de lijst van
zichtbare gedragingen uit de kijkwijzer
en stelt zich als doel om tijdens de op te
nemen les met name díe aspecten centraal
te stellen.
3. Na afloop van de geregistreerde les
bewerkt de leerkracht zijn opname. Hij
selecteert een aantal fragmenten dat
past bij de leerdoelen die hij zelf gesteld
heeft en waarover hij in gesprek wil
gaan met een collega. Daardoor ziet een
leerkracht zichzelf terug vrij snel na te zijn
opgenomen. Zulke instant visuele feedback
is erg nuttig voor het ontwikkelen van
onderwijsbekwaamheid.
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Aan de slag met beelden

Keuze maken uit kijkwijzer: welke
aspecten passen bij de eigen
ontwikkeling?


Opnemen


Bewerken van de opname


Samen met een collega kijken
naar de beelden, analyseren en
nieuwe doelen stellen voor nieuwe periode.

Keuze maken uit de kijkwijzer
Bij het kijken naar leerkrachtgedrag is
het prettig te weten waarop gelet kan
worden. Voor verschillende fasen in het
schrijven kunnen verschillende kijkaspecten
onderscheiden worden. Hieronder worden
twee voorbeelden gegeven: het eerste
betreft gedrag dat zichtbaar kan zijn tijdens
de instructiefase, het tweede voorbeeld
beschrijft gedrag dat zichtbaar is tijdens de
fase waarin de leerlingen aan het schrijven
zijn.
Instructiefase
• De leerkracht maakt duidelijk wat de
opdracht is.
• De leerkracht maakt duidelijk wat het doel
van de opdracht is.
• De leerkracht maakt duidelijk wat de
tekstsoort is.
• De leerkracht maakt het doel van de
opdracht duidelijk.

• De leerkracht maakt duidelijk voor wie de
tekst bedoeld is.
• De leerkracht legt de betekenis van de
opdracht uit.
• De leerkracht maakt duidelijk op welke
aspecten hij in het bijzonder gaat letten.
• In de instructie staan genre-specifieke
schrijftips centraal.
• De schrijftips worden op het bord
genoteerd.
• Bij de beoordeling wordt gelet op de
schrijftips die gegeven zijn.
• De leerkracht maakt duidelijk hoeveel tijd
leerlingen krijgen om de schrijftaak af te
ronden.
• De leerkracht vertelt wat te doen bij
problemen.
• De leerkracht laat hardop denken over de
schrijftaak.
• De leerkracht noteert oplossingssuggesties
van leerlingen en bespreekt deze.
• De leerkracht gebruikt voorbeelden van
teksten van leerlingen.
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Wat doet de leerkracht terwijl de leerlingen
schrijven
• De leerkracht geeft feedback op het
schrijfproces
• Wil je me voorlezen wat je al hebt?
• Hoe denk je dat je verder gaat?
• Heb je ook gedacht aan…?
• Wordt het een verhaal met een happy
end?
• Hoe gaat je verhaal aflopen?
• Wat moet er nog gebeuren in je verhaal?
• Lees de tekst eens voor, gaan we
luisteren of alles klopt.
• Met welke schrijftip heb je heel goed
rekening gehouden?
• De leerkracht geeft feedback op de vorm
van de tekst
• Zijn er ook stukjes gesproken
tekst? Heb je die geplaatst tussen
aanhalingstekens?
• Heb je gedacht aan het gebruiken van
hoofdletters?
• Zijn er woorden waarvan je niet zeker
weet of je ze goed gespeld hebt?
• Heb je nog een woordenboekje nodig?
• Heb je aan het eind van elke zin wel een
punt of vraagteken staan?

• De leerkracht geeft pedagogische feedback
• Ik heb nu al zin om je verhaal te horen,
kan dat?
• Ik zie dat je goed gelet hebt op…
• Jij gebruikt mooie zinnen!
• Ik merk dat je hard aan het werk bent,
gaat het goed?
• Ga je me straks verrassen met een mooi
verhaal?
• De leerkracht geeft feedback op de
organisatie en structuur van de tekst
• Kun je aanwijzen waar het begin stopt?
• Kan ik zien waar het slot begint?
• Kun je het stukje voorlezen wat volgens
jou het belangrijkste is?
• Kun je me de conclusie van je tekst
voorlezen?
• Is er een zin waarin je samengevat kunt
lezen wat het belangrijkste is?
• Zullen we eens kijken waar nieuwe
alinea’s kunnen beginnen?
• Had je een schema gemaakt?

Opnemen
Houd rekening met de volgende vuistregels:
1 Bepaal vooraf wat je wilt opnemen: de
gehele les of een specifiek gedeelte?
2 Bespreek vooraf met degene die opneemt
welke doelen voor jou centraal staan. Dat
maakt het voor de collega eenvoudiger om
de camera te hanteren.
3 Film met het licht mee.
4 Zorg dat gezichten in beeld komen.
5 Beweeg de camera niet te veel.
6 Vergewis je ervan dat je in de klas mág
filmen. In de meeste scholen zijn daarover
met ouders afspraken gemaakt?
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Monteren: bewerken van de opname
Er zijn veel pakketten beschikbaar waarmee
men ruwe opnamen kunt bewerken. In deze
paragraaf worden opnamen bewerkt met
Windows Vista. Het programma MovieMaker
van Microsoft is gratis verkrijgbaar en is
gebruikersvriendelijk. Je kunt ervoor zorgen
dat MovieMaker recente codecs herkent door
in het menu Tools > Options het vakje ‘update
codecs automatically’ aan te vinken.

Stap 1: Video vastleggen
Sluit de camera aan op de computer.
Open Windows Moviemaker.
Klik in het venster “Filmtaken” (ook wel het
‘taakvenster’ geheten) op de optie “Video
importeren”.
De inhoud van het camerageheugen wordt
getoond in een map die vaak herkenbaar is
aan de afkorting DCIM (van ‘Digital Camera
Images’). Selecteer daar de videobestanden
die je nodig hebt en klik op ‘importeren’. De
video-opnamen verschijnen na enige tijd als
clips in het venster ‘Collectie’.
Je kunt de clips direct bekijken in het filmvenster aan de rechterkant.

Noteer eventueel op een vel dat je naast de
computer legt, passages (scènes) die je wilt
gebruiken.
Doe dit met behulp van kolommen waarin je
het volgende noteert:
• begin- en eindpunt in de tijd volgens het
format uur : minuut : seconde : frame
• de inhoud van de scène in trefwoorden
• eigen opmerkingen t.b.v. de montage
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Stap 2: Film bewerken
De ‘vastgelegde film’, of het ruwe videomateriaal vóór montage, verschijnt in het middelste
deelvenster, onderverdeeld in clips. Dit venster
heet daarom ‘clipvenster’.
Het gebeurt wel eens dat de clips als kruis verschijnen. MovieMaker kan de ruwe bestanden
dan niet terugvinden op de computer. Klik dan
dubbel op een clip en volg de aanwijzingen
om de plaats van het videobestand terug te
vinden. Klik dubbel op dat bestand en de clips
zijn weer terug.
Hieronder worden de belangrijkste bewerkingen beschreven, die je nodig hebt om een
lesopname te monteren.
Ben je ontevreden met een bewerking, gebruik
dan de knop ‘ongedaan maken’ om terug te
keren naar een vorige versie.
Sla tijdens het monteren de productie regelmatig tussendoor op onder een goed herkenbare
naam. Volg de aanwijzingen bij het opslaan:
Naam geven, Map kiezen. Het opslaan kan
enige tijd kosten.

Clip invoegen
Selecteer in het clipvenster een clip die je in je
film wilt opnemen en sleep hem naar het
storyboard / de tijdlijn onderin beeld.

•
•
•
•

Storyboard of Tijdlijn
Menubalk
Werkbalk
Deelvensters
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Clip trimmen
De clips die je op de tijdlijn hebt geplaatst, kun
je afspelen door er met de muis op te gaan
staan en in het filmvenster op de afspeelknop
te drukken.
Wil je een gedeelte van een clip verwijderen, dan splits je die clip met de knop rechts
onderaan het filmvenster. Daarna kun je het
niet gewenste gedeelte verwijderen met de
wis-knop. Dit heet ‘trimmen’.
Precies trimmen kun je doen door punten in
tijdlijn/storyboard te markeren met de spatiebalk en/of de bedieningsknoppen onder
het filmvenster en de te wissen gedeelten te
selecteren.
Bekijk het resultaat van het wissen en corrigeer
zo nodig door de knop ‘ongedaan maken’ te
gebruiken en de trimbewerking opnieuw of
anders uit te voeren.
Overgangen invoegen
In het venster ‘Filmtaken’ kun je ervoor kiezen
overgangen tussen clips in te voegen.
De overgang van het type ‘Wegvegen, breed
naar rechts’ is onopvallend en universeel
bruikbaar.
Breng tussen getrimde clips alleen overgangen
aan, als bij montage vreemde beeldovergangen (‘springers’) ontstaan en onvermijdelijk
blijken.

Titels invoegen
Vanuit het venster ‘Filmtaken’ kun je ook titels
invoegen met de optie ‘Titels of verantwoording
maken’. Titels zijn in ieder geval verhelderend
aan het begin en het eind van je film.
Tussentitels zijn goed bruikbaar om de aandacht van de kijker op bepaalde kijkpunten
te vestigen. Je kunt ook nog ondertiteling
aanbrengen in de volgende gevallen: als je
verbale contextinformatie wilt geven, om belangrijke, maar moeilijk verstaanbare passages begrijpelijk te maken met behulp van een
transcriptie.
Gebruik hiervoor de opties ‘Titel op de geselecteerde clip in de tijdlijn toevoegen’ en
‘Titelanimatie wijzigen > serpentine’.

Foto’s invoegen
Soms is het functioneel stilstaand beeld te gebruiken. Voeg daartoe een foto in. Die kun je
importeren of uit de film zelf lichten met de
knop ‘Foto nemen’ rechts onderin het filmvenster. Net als clips sleep je foto’s naar het
storyboard / tijdlijn.
Net zoals foto’s kun je ook geluid of ingesproken tekst invoegen. Pas echter op dat je de
kijker niet overlaadt met overbodige informatie.
Overdaad schaadt!
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Stap 3: Film afwerken
Kies in het taakvenster hoe de voltooide film
moet worden opgeslagen. In aanmerking
komende opties zijn:
• Op deze computer
• Op cd-rom
• Verzenden na ar het web
• Verzenden naar camera
• Reeds opgeslagen producties zijn te openen
via ‘Collecties’ op de werkbalk.
Samen met een collega kijken naar de beelden
Het gesprek dat (aanstaande) leerkrachten
voeren naar aanleiding van videofragmenten
is gericht op het krijgen van inzicht in de mate
waarin het getoonde leerkrachtgedrag al dan
niet bijdraagt aan het leren van de leerlingen.
Videobeelden maken het mogelijk om in detail
te kijken naar het effect van de interventies van
de leerkracht op het gedrag van de leerlingen.
In het gesprek staan de geselecteerde
kijkpunten uit de kijkwijzer centraal. Het
gesprek heeft niet tot doel te kritiseren, maar
is een vorm van intervisie. Intervisie is een
werkvorm waarbij collega’s in een kleine
groep elkaars werk doelgericht analyseren
met het doel er gezamenlijk ‘beter’ van te
worden.

De werkwijze tijdens zo’n intervisie kan de
volgende zijn:
1 Selecteer een fragment aan de hand
waarvan het gesprek gevoerd kan worden
over een kijkpunt uit de kijwijzer. Of:
selecteer een fragment waarover je graag
van gedachten wilt wisselen.
2 Kijk samen naar het fragment en stel
beschrijvende vragen:
• ‘Wat is hier aan de hand?’
• ‘Wat gebeurt hier?’
3 Zoek samen naar oorzaken:
• ‘Hoe zal het komen dat….’,
• ‘Waarom reageert deze leerling op deze
manier…?’
4 Bespreek daarna samen wat dat betekent
voor het leerkrachtgedrag:
• ‘Wat kan verbeterd, veranderd worden?’
• ‘Hoe zou ik in soortgelijke situaties ook
kunnen reageren?’
• ‘Welk zichtbaar gedrag zou ik in een
volgende soortgelijke situatie willen laten
zien?’

5 Het gesprek eindigt in termen van
voornemens:
• ‘Wat ga ik proberen?’
• ‘Wat ga ik veranderen?’
Intervisie vereist geen fysieke nabijheid. Door
de clips vooraf online klaar te zetten, kunnen
beide gesprekspartners vooraf de fragmenten
al bekeken hebben en daarna zelfs chattend
tot intervisie komen.
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Beste ouders, verzorgers

Toestemming ouders en/of verzorgers
Ga je filmen in je groep, vergewis je er dan
van of de school toestemming van ouders en
verzorgers heeft om leerlingen te filmen. Is dat
niet in het schoolbeleid geregeld, dan moet
er voorafgaand aan de activiteit toestemming
gevraagd worden. Leerlingen van ouders
die geen toestemming verlenen, worden niet
gefilmd. Daar moet bij de opname van een les
rekening mee worden gehouden. Hieronder
zie je een standaardbrief aan ouders die
bewerkt kan worden.
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Opdrachten
1

2

Er zijn veel programma’s in omloop die kunnen bijdragen aan de schrijfontwikkeling of
schrijfmotivatie van leerlingen.

Een opdracht in tweetallen.
Spreek met elkaar af om een van de fases
van een schrijfles bij elkaar te filmen.
Spreek vooraf af welke fase je kiest: de
oriëntatiefase, de instructiefase, de fase
waarin leerlingen begeleid worden tijdens
hun schrijven, of de eindfase waarin de tekst
verzorgd en gepubliceerd wordt.
Stel samen vooraf kijkpunten uit de kijkwijzer
vast waarover je feedback wilt ontvangen.
Spreek na montage van het beeldmateriaal
met elkaar een intervisiebijeenkomst af.
Doorloop de agenda van een
intervisiebijeenkomst.

Kies een programma en begeleid een klein
groepje leerlingen in hun schrijfactiviteiten
binnen het gekozen programma.
Neem in je schrijfmap een beknopte
handleiding op van het programma (wat
moet een leerkracht weten en doen om het
programma te kunnen gebruiken), neem in
de vorm van schermafdrukken voorbeelden
van leerlingenopbrengsten op en blik terug
op de geschiktheid van het programma:
1 Wat waren de ervaringen van leerlingen
met het programma?
2 Wat waren jouw bevindingen met het
programma? Ga daarbij in op zowel
gebruikersvriendelijkheid als op de
geschiktheid van het programma om bij
te dragen aan de schrijfontwikkeling of
schrijfmotivatie van leerlingen.

Neem in je schrijfmap de videoclips op én
een verslag van de intervisiebijeenkomst

3
Bepaal met collega’s in de school welk
didactisch gedrag in een bepaalde periode
centraal zal staan in de kwaliteitsverbetering
van het schrijfonderwijs.

Kies bijvoorbeeld voor instructiegedrag,
voor feedbackgedrag tijdens het schrijfproces, voor het inzetten van leerlingen om tot
peerfeedback te komen, of voor het ontwikkelingsgericht beoordelen van teksten van
leerlingen. Ben je tot een keuze gekomen,
laat dan deelnemende collega’s met behulp
van kijkwijzers en kijkpunten verwoorden welk
‘nieuw’ gedrag ze willen verwerven. Maak
daarna gerichte opnames van hun lessen,
bewerk deze tot korte videoclips en pleeg met
betrokkenen minstens één keer intervisie.
Neem in je schrijfmap de videoclips op,
de verslagen van de intervisiegesprekken
én analyseer op basis van reacties en
opbrengsten of voor dit team intervisie met
videobeelden een geschikte vorm is om tot
kwaliteitsverbetering van het onderwijs te
komen.
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Hoofdstuk 7 Het taalatelier

Het taalatelier
Inleiding

Schrijfonderwijs in het rooster

‘Leesbevordering en schrijven gaan niet
over cijfers, maar over het leven, over
troost, verwondering en vertrouwen, over
vergankelijkheid en mededogen, over
verlangen, verwachting en hoop. Dat zijn
grote woorden, inderdaad, maar het leven
is groot. En zonder misschien de woorden te
kennen, is er geen kind dat niet weet waar
het hierbij over gaat.’ Een citaat uit ‘Speel
Schrijvertje’ van Hoogeveen en Kouwenberg
(2011) waaruit blijkt dat schrijfonderwijs meer
is dan een uurtje per week waarin leerlingen
een technische vaardigheid onder de knie
proberen te krijgen. In dit hoofdstuk bieden
we een aantal doorkijkjes, dat leerkrachten
hopelijk inspireert om hun schrijfonderwijs
verrassend vorm te geven. Doorkijkjes die
bijdragen aan het lees- en schrijfplezier van
leerlingen en die vertaald kunnen worden
naar de eigen klassenpraktijk, zónder dat het
gehele taalonderwijs op de schop hoeft.

Leerkrachten die de taalmethode volgen,
volgen –als ze uitvoeren wat de methode hen
opdraagt- het ritme van de methode. In die
methode zijn naast andere taalactiviteiten ook
gerichte activiteiten opgenomen voor schrijfactiviteiten. Afhankelijk van de methode wordt
in de midden- en bovenbouw tussen de 30
en 55 minuten per week aan schrijfonderwijs
besteed.
De Kwaliteitskaart Tijd voor Taal en Lezen van School
Aan Zet (2013) (tweede link) geeft richtlijnen om
voldoende tijd voor taal- en leesactiviteiten
in te roosteren, maar geeft ook een indicatie
van de manier waarop die tijd verdeeld moet
worden tussen verschillende taaldomeinen.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen,
activiteiten rondom boeken en taal (spreken,
luisteren, spellen, stellen, taalbeschouwing en
woordenschat). In de richtlijnen worden twee
modellen uitgewerkt: een model waarin

acht uur per week aan taal wordt besteed,
én een model waarin negen uur per week
wordt besteed aan taalonderwijs. In beide
modellen wordt berekend dat per week in
de groepen 5 tot en met 8 tussen de 240 en
300 minuten aan taalonderwijs besteed moet
worden. Naast aandacht voor voortgezet
technisch, begrijpend lezen en boekactiviteiten
per week dus vier tot vijf uur. Scholen die
die ruimte nemen, zien mogelijkheden om
bijvoorbeeld beredeneerd taalateliers in te
voeren. In taalateliers zijn leerlingen met
schrijfactiviteiten bezig en worden logische
verbindingen gelegd tussen schrijfactiviteiten,
leesactiviteiten, taalbeschouwing,
woordenschatontwikkeling, spreken, luisteren
én begrijpend lezen.
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Célestin Freinet

In het verleden zijn door onderwijshervormers
vaker pogingen ondernomen om zowel
verbindingen te leggen tussen verschillende
taaldomeinen, als om taalonderwijs een
voor leerlingen logische functie te geven.
Een belangrijke inspirator is wat dat betreft
Célestine Freinet: een Franse onderwijzer
die in het begin van de 20e eeuw probeerde
om leerlingen te vormen tot kritische
samenwerkende jonge mensen en hen
de ruimte bood om handelend en actief te
leren. Voor Freinet was het een belangrijk
uitgangspunt om ruimte te geven aan de
initiatieven van leerlingen: zij mochten met

onderwerpen komen waarover zij meer
wilden weten. In overleg met de leerlingen
werd dan een plan gemaakt, waarbij een
belangrijk kenmerk was dat de wereld groter
was dan de school. Freinet maakte veel werk
van excursies, onderzoek buiten de school
en werkbezoekjes. Hierover rapporteerden
de leerlingen in de vorm van werkverslagen.
Naar zijn overtuiging was de school dé
plek waarin kinderen proefondervindelijk
democratische spelregels konden verkennen.
Zij maakten samen plannen, gingen in overleg
met elkaar om bezoeken voor te bereiden
en er verslag van uit te brengen. Leerlingen
leerden verantwoordelijkheid te dragen voor
hun bijdrage aan de klas: er werd afgestemd
op hun individuele behoeften, maar ze
werkten in coöperatief verband. Kenmerkend
voor het werken in Freinetscholen (waarvan
er in Nederland ongeveer 15 bestaan) is
het gebruik van de Freinettechnieken. Die
technieken zijn voor het schrijfonderwijs nog
steeds actueel, omdat zij het proceskarakter
van schrijfonderwijs erkennen. In feite geeft
Freinet leerlingen de volledige rol van schrijver:
ze kiezen een onderwerp, gaan op zoek
naar informatie binnen en buiten de school,
denken na over voor wie ze gaan schrijven
en wat ze willen bereiken, overleggen met
elkaar tijdens het schrijfproces, herschrijven

hun teksten en schenken bijzondere aandacht
aan het publiceren van hun teksten. Bekende
technieken zijn onder meer de presentaties,
het werkoverleg, de klassenvergadering,
het veldonderzoek, de excursies en de vrije
tekst. In Freinetscholen wordt geschreven
om gelezen te worden. In ateliers stonden
drukpersen. Tegenwoordig worden nieuwe
mediale mogelijkheden benut om leerlingen
te bewegen expressief en creatief vorm te
geven aan hun eigen teksten.

The Writers’ Workshop Approach
Hoe organiseren we schrijfonderwijs dat
kinderen in staat stelt hun schrijfvaardigheid
te ontwikkelen? In ‘Scaffolding Young Writers’
(2001) kiezen Linda Dorn en Carlos Soffos voor
een model dat door hen ‘a writers’ workshop
approach’ wordt genoemd. Deze benadering
wordt in dit hoofdstuk vertaald als ‘het
taalatelier’.
Het taalatelier is een moment van ongeveer
een uur per week waarin leerlingen de
ruimte krijgen om het totale schrijfproces in
de vingers te krijgen. In het atelier komen dus
alle fasen van het schrijfproces aan de orde.
‘Speel schrijvertje’ wordt dat in ‘Denken met
je Vingers’ genoemd (Kouwenberg & Hoogeveen,
2007). Ook in ‘Speel Schrijvertje’ is de tekst die
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kinderen schrijven een middel om hen meer
schrijf- en leesplezier te laten ervaren.

aan de hand van voorbeeldteksten van
leerlingen.

In ‘Denken met Je Vingers’ wordt het
schrijfproces in vijf fasen onderscheiden:
1 De oriëntatie
2 De schrijfopdracht
3 Het schrijven en de hulp tijdens het
schrijven
4 Het bespreken en herschrijven
5 Het verzorgen en publiceren

Kinderen werken
• Leerlingen werken aan de teksten die ‘under
construct’ zijn: de onder handen zijnde
teksten zijn voorafgegaan door instructies
en schrijftips in klassikale activiteiten.
• Leerlingen lezen informatieve of fictieve
boekjes die hen helpen om op ideeën te
komen.

Hoe kan zo’n wekelijks atelier of workshop
eruit zien? Het uur kent een aantal vaste
ingrediënten: na een korte gezamenlijke start
gaan de leerlingen aan de slag. De leerkracht
zorgt ervoor dat het atelier gebruikt wordt
om individuele leerlingen en deelgroepjes te
begeleiden én om gericht mini-instructies te
geven.

Individuele Hulp
• De leerkracht biedt rondlopend
procesondersteuning aan de leerlingen die
aan het schrijven zijn: hij neemt daarbij het
tekstgenre als uitgangspunt en de schrijftips
die zijn meegegeven aan de leerlingen.
• Leerlingen kunnen elkaar om hulp of
feedback vragen. Zij gebruiken daarbij
hulpkaarten die beschikbaar zijn

Een gezamenlijke start
• Een atelier begint met een korte gedeelde
ervaring. Een leerling of leerkracht besteedt
aandacht aan een tekst aan de hand van
een vooraf bepaald doel.
• Tijdens de start van het atelier staat
een specifiek schrijfdoel centraal en dit
wordt gedemonstreerd aan de hand van
voorbeeldteksten uit de jeugdliteratuur of

Individueel consult
• De leerkracht nodigt tijdens elk atelier twee
of drie kinderen individueel uit en vraagt
hen een tekst in wording voor te lezen. Naar
behoefte en passend bij hun ontwikkeling
biedt hij hen ondersteuning.

Groepsconsult
• In plaats van individueel consult
kan de leerkracht ervoor kiezen om
groepjes leerlingen met vergelijkbare
schrijfontwikkeling samen te nemen.
Peeroverleg
• Leerlingen kunnen met elkaar sparren over
schrijfproblemen die ze ondervinden én
over teksten waarop ze feedback wensen
(zie hoofdstuk 4).
Mini-instructies
• Tijdens elk atelier kan ruimte genomen
worden voor een kernachtige instructie
gericht op een specifiek schrijfaspect.
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Voorwaarden bij het werken in ateliers
1. Om een atelier goed te organiseren is het
belangrijk dat er schrijfopdrachten voor de
leerlingen voorbereid zijn en oproepbaar
zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat
de leerkracht aan het begin van het
schooljaar bepaalt hoeveel schrijftaken hij
de leerlingen wil laten maken én hoe deze
taken over de verschillende genres verdeeld
zijn. Hieronder een voorbeeld van een
leerkracht van een groep 6.
De leerlingen
schrijven dit
schooljaar 15
teksten.

4 verhalen
2 correspondenties
2 instructieve teksten
3 werkstukjes
2 boekbesprekingen
2 argumentatieve
teksten

2. Nadat de leerkracht bepaald heeft welke
genres en hoeveel teksten leerlingen
schrijven, raadpleegt hij zijn zaakvaken taalmethode. Hij gaat op zoek naar
functionele inspirerende schrijfopdrachten
die mogelijk ‘gepromoveerd’ kunnen
worden tot schrijftaken in het atelier. Idealiter
voegt hij eigen ontwerpen van inspirerende
schrijftaken toe. Hij zorgt ervoor dat alle

schrijftaken op een A4 klaar uitgewerkt zijn,
inclusief de schrijftips die de leerling in acht
moet nemen.
3. De leerkracht gaat daarna op zoek naar
voorbeelden van teksten waaraan de
leerlingen zich kunnen spiegelen. Dat
kunnen fragmenten uit kinderboeken
zijn, maar ook teksten van leerlingen die
beschikbaar zijn. Een ambitieuze leerkracht
voegt aan deze bronnen kleine videoclips
toe, waarin leerlingen demonstreren hoe
zij een belangrijk probleem aangepakt
hebben. De clip wordt in de vorm van een
QR-code toegevoegd.
4. Voor alle leerlingen wordt een schrijfmap
aangemaakt: naast een fysieke (stevige)
map, krijgt elke leerling ook een eigen
digitale omgeving waarin het zijn
schrijfsels kan opslaan. In die ordening
van deze schrijfmap zorgt de leerkracht
voor de gewenste structuur. Dat betekent
dat per schrijftaak, of per genre, een
tabblad gemaakt kan worden, en dat de
schrijfopdrachten al klaargezet worden.
Naast de tabbladen voor teksten waaraan
gewerkt moet worden, is er één tabblad
waarachter het uiteindelijke eindresultaat
wordt opgenomen.

5. In de schrijfmap reserveert de leerkracht
een aparte ruimte, waarin hij de leerlingen
op gezette tijden (eens per kwartaal
bijvoorbeeld) uitnodigt een selectie te maken
van schrijfsels (teksten, zinsfragmenten,
zinnen, woordkeuzen) waarover de leerling
het meest tevreden is. In deze ruimte
neemt de leerkracht ook een denkblad
op aan de hand waarvan de leerling
wordt gestimuleerd na te denken over zijn
schrijfontwikkeling.
6. In de planning van de klassikale
instructies zorgt de leerkracht ervoor dat
de eerste schrijfopdrachten al snel worden
geïntroduceerd, zodat leerlingen tijdens
het taalatelier voldoende taken hebben
waaraan ze kunnen werken. Het is geen
probleem dat leerlingen aan verschillende
taken, of zelfs aan meer taken tegelijkertijd
kunnen werken, mits de taak voorafgegaan
is door een gedegen instructie.
7. De leerkracht zorgt daarna voor de
organisatie en inrichting van het atelier. Hij
zorgt ervoor dat er voldoende inspirerende
kinderboeken en tijdschriften aanwezig zijn,
zowel informatief als een fictief. Afhankelijk
van de mogelijkheden van de school
worden tablets, laptops of pc’s klaargezet,
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waarbij onder ‘favorieten’ relevante sites zijn
klaargezet, waarbinnen leerlingen kunnen
zoeken. De leerkracht gaat op zoek naar
een fantasieprikkelende voorleesfauteuil die
gebruikt wordt om leerlingen die hun tekst
hebben afgerond de gelegenheid te bieden
hun product met medeleerlingen te delen. In
het lokaal is er een wand waarop schrijfsels
van kinderen kunnen worden opgeprikt.
In de hoeken van het lokaal worden
gezamenlijke schrijfplekken ingericht én
er zijn plekjes waar de leerlingen in stilte
en individueel kunnen lezen en schrijven.
Een ambitieuze leerkracht zorgt dat er een
voorziening is waarmee kinderen videoopnamen kunnen maken van hun verhalen,
teneinde deze digitaal te kunnen delen met
anderen.

Spelregels in het taalatelier
Elk kind heeft zijn eigen schrijfmap. Bij wijze
van inhoudsopgave heeft de leerkracht ervoor
gezorgd dat er een totaaloverzicht is van de
schrijftaken.

Het kind zorgt ervoor dat deze inhoudsopgave
steeds wordt bijgewerkt, zodat in één
oogopslag te zien is welke tekstopdrachten
zijn afgerond, aan welke de leerling werkt en
aan welke de leerling nog moet starten.

Naam van de leerling
Schrijftaak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Wat is de naam van

Zet een kruisje als

Zet een kruisje als

Zet een kruisje als je

je tekst?

je de tekst met een

je de tekst met de

helemaal tevreden

leerling hebt

leerkracht hebt

bent over de tekst

besproken

besproken
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Bij het sparren met medeleerlingen én bij het
zelf nadenken over de kwaliteit van tekstenin-ontwikkeling kunnen checklists hun dienst
bewijzen. Deze kunnen centraal in een bakje
worden opgeslagen. De leerkracht kan ervoor
kiezen om óf de schrijftips per les te vertalen
naar checklists, of hij kan ervoor kiezen om
algemene genre-specifieke hints te geven.
Twee voorbeelden ter illustratie

Werkstukjes
Vind je dat je goede informatie hebt gevonden over je onderwerp?
Heb je in het werkstuk ook tabelletjes of
foto’s opgenomen?
Heeft je werkstuk hoofdstukjes waarin
steeds een antwoord wordt gegeven op een
vraag?
Ben je tevreden over je eerste zinnen?
Heb je van dit werkstuk iets geleerd dat je
nog niet wist?

Verhalen
Heb je het karakter van de hoofdpersoon
goed beschreven? Weten we genoeg van
hem?
Weten we ook wat andere personen uit het
verhaal van de hoofdpersoon vinden? Aan
welke zinnen kunnen we dat zien?
Leren we de hoofdpersoon beter kennen
doordat je hem af en toe iets laat denken?
Waar gebeurt dat in je verhaal?

Leerlingen kunnen tijdens het schrijfatelier
intekenen op een sparmoment. Zij vragen
dan een medeleerling om samen in gesprek
te gaan over de tekst die aan het ontstaan is.
Het is belangrijk dat dit sparren volgens het
model van ‘uitgestelde aandacht’ gebeurt:
omdat meer schrijftaken klaar staan, is het
niet noodzakelijk dat elk sparverzoek direct
wordt gehonoreerd. De leerkracht kan ervoor
kiezen om na afloop van het ene taalatelier
een planning te maken voor sparmomenten in
een volgend taalatelier.

Hoofdstuk 7 Het taalatelier

Ik wil over mijn
opdracht sparren
(naam leerlingen)

Over welke
schrijftaak?

Kruis aan hoever je bent met je tekst
ik denk na over hoe ik moet of zal beginnen
ik heb de eerste ideeën al op papier staan
ik wil graag commentaar op mijn tekst
ik heb mijn tekst al veranderd na tips van een

Een leerling kan ook een begeleidingsgesprek
met de leerkracht aanvragen.
Taalspreekuur met de leerkracht
Naam

medeleerling en wil nu het resultaat laten zien
ik denk na over hoe ik moet of zal beginnen

Over welke schrijftaak wil je spreken

ik heb de eerste ideeën al op papier staan
ik wil graag commentaar op mijn tekst
ik heb mijn tekst al veranderd na tips van een

Wat is je belangrijkste vraag?

medeleerling en wil nu het resultaat laten zien
ik denk na over hoe ik moet of zal beginnen
ik heb de eerste ideeën al op papier staan
ik wil graag commentaar op mijn tekst
ik heb mijn tekst al veranderd na tips van een
medeleerling en wil nu het resultaat laten zien
ik denk na over hoe ik moet of zal beginnen
ik heb de eerste ideeën al op papier staan
ik wil graag commentaar op mijn tekst
ik heb mijn tekst al veranderd na tips van een
medeleerling en wil nu het resultaat laten zien

In gesprekken met schrijver en medeleerling
of schrijver en leerkracht kunnen allerlei
vragen centraal staan (zie met name het
hoofdstuk over feedback). Voorbeelden van
goede vragen zijn:
• Waar gaat deze tekst over?
• Zijn er stukken in de tekst die nog niet
helemaal kloppen?
• Wat kun je me meer vertellen om dit stukje
duidelijker te krijgen?
• Wat vind je het leukst van de tekst die je
gelezen hebt?
• Welke zin uit de tekst bevalt je het best?
• Wat vind jezelf het beste stuk?
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Een leerling kan ook een begeleidingsgesprek
met de leerkracht aanvragen.
Taalspreekuur met de leerkracht
Naam
Over welke schrijftaak wil je spreken
Wat is je belangrijkste vraag?

In gesprekken met schrijver en medeleerling
of schrijver en leerkracht kunnen allerlei
vragen centraal staan (zie met name het
hoofdstuk over feedback). Voorbeelden van
goede vragen zijn:
• Waar gaat deze tekst over?
• Zijn er stukken in de tekst die nog niet
helemaal kloppen?
• Wat kun je me meer vertellen om dit stukje
duidelijker te krijgen?
• Wat vind je het leukst van de tekst die je
gelezen hebt?
• Welke zin uit de tekst bevalt je het best?
• Wat vind jezelf het beste stuk?
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Omgaan met verschillen in
het taalatelier
Leerkrachten zoeken steeds de balans
tussen de verwachting dat ze iets
gemeenschappelijks na moeten streven
voor al hun leerlingen, maar tegelijkertijd
ook maatwerk moeten bieden, waarmee
afgestemd wordt op de individuele
onderwijsbehoeften van hun leerlingen.
Naarmate de verschillen tussen leerlingen
groter zijn, wordt die spanning tussen het
gemeenschappelijke en het maatwerk groter.
Goed onderwijs betekent dat leerkrachten
gericht blijven op de kerndoelen en
referentieniveaus, maar dat zij gelijktijdig
rekening houden met de verschillende
leerlingen in hun groep (Onderwijsraad, 2013).
Niet elk kind vindt het immers even eenvoudig
om het schrijfproces tot een goed einde te
brengen. Terwijl het ene kind schijnbaar
moeiteloos de ene tekst na de andere uit
de mouw schudt, heeft een andere leerling
alle moeite om zijn ideeën aan het papier
toevertrouwd te krijgen. Gelukkig hoeft bij het
schrijfonderwijs niet gevarieerd te worden in
de schrijfopdracht die we leerlingen geven.
Elke taak moet in principe voor alle leerlingen
geschikt zijn.

Het is vooral het niveau van uitvoering van de
taak dat zal verschillen. Het is dus zaak voor
de leerkracht om de schrijfontwikkeling van
zijn leerlingen goed te volgen en te kennen.
Afhankelijk van de behoeften van leerlingen
kiest de leerkracht aanvullende interventies
die tegemoet komen aan de bijzondere
vragen van leerlingen.
Minder gemakkelijke schrijvers hebben er
baat bij dat de leerkracht voordoet hoe hij een
schrijfprobleem oplost. Door zelf model te zijn,
biedt de leerkracht een kijkje in de keuken
van de schrijfaanpak. Dit leerkrachtgedrag is
effectief tijdens alle fasen in het schrijfproces:
• Hoe kies ik een onderwerp waar ik over wil
schrijven?
• Hoe kom ik aan informatie om over mijn
onderwerp te schrijven?
• Welke hoofdstukjes zal ik bedenken en waar
gaan de hoofdstukjes over?
• Hoe bedenk ik een mooie titel?
• Hoe kan ik zorgen dat een ander mijn tekst
makkelijk kan lezen?
Modeling is dus een kerninterventies tijdens
de instructie. Maar minder gemakkelijke
schrijvers zijn ook gebaat bij voorbeelden van
andere leerlingen. Voor hen helpt het wanneer
ze vooraf al op ideeën worden gebracht over

hoe het eindresultaat er uit zou kunnen zien.
Ook helpt het, wanneer ze kunnen kijken
naar videoclips waarop andere leerlingen
demonstreren hoe zij een schrijfprobleem
oplossen.
Belangrijk voor minder gemakkelijke schrijvers
is dat hun inspanningen niet worden
geproblematiseerd. Ook voor hen moet
het taalatelier uitdaging te bieden hebben.
Ook zij hebben recht op succeservaringen:
bijvoorbeeld door het centraal stellen van
een goed gelukt fragment op het digitale
schoolbord, of de opdracht om een verhaal te
gaan voorlezen aan een groepje leerlingen
van een lagere klas.
De uitdagingen voor sterkere schrijvers liggen
voor het oprapen: men kan hen bij dezelfde
opdracht laten variëren in publiek (schrijven
voor jongeren en ouderen bijvoorbeeld),
het spelen met tijd in het verhaal, met de
beschrijving van karakters, het gebruikmaken
van figuurlijk taalgebruik. Schakel goede
schrijvers vooral ook in om voorbeeldteksten
toegankelijk te maken, videofragmentjes op te
nemen, om aan vervolgverhalen te schrijven.
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Opdrachten
1
In dit hoofdstuk heb je kennisgemaakt met
een alternatief voor de methodische manier
waarop in veel scholen wordt vormgegeven
aan schrijfonderwijs.
Beschrijf hoe in je eigen school
schrijfonderwijs vorm krijgt.
Bespreek daarna met een tweetal collega’s
binnen de school de uitgangspunten achter
het taalatelier.
Wat vinden zij ervan?
Welke belemmeringen en kansen zien zij in de
invoering van een taalatelier?

2
Plan drie taalatelier-uren waarin twee
schrijfopdrachten centraal staan.
Leg de nadruk op je eigen organiserend
vermogen: zorg ervoor dat je de twee
schrijfopdrachten vooraf klassikaal hebt
geïntroduceerd.
a Start met een gezamenlijk moment.
b Zorg dat leerlingen kunnen schrijven en
lezen in een taalstimulerende omgeving.

c Geef begeleiding aan een groepje
leerlingen.
d Verzorg een mini-instructie tijdens het
atelier.
e Bied leerlingen gelegenheid met elkaar te
sparren.
Neem de planning en de organisatie van de
drie taalateliers op in je schrijfmap en blik
in een korte tekst terug op jouw rol in het
taalatelier.

3
Bespreek in het team de organisatie van het
schrijfonderwijs. Onderzoek of een vorm van
taalatelier bruikbaar is binnen de school.
Maak afspraken met elkaar om in een aantal
pilotgroepen voor de duur van bijvoorbeeld
2 maanden ervaringen op te doen met
taalateliers.
Archiveer de wijze waarop de taalateliers
georganiseerd worden, welke richtlijnen aan
de kinderen worden meegegeven en wat de
schrijfopdrachten zijn.

Wissel met een collega tijdens de uitvoering
van de taalateliers de ervaringen uit.
Rapporteer aan het team de ervaringen.
Ga na of de pilot wordt voortgezet of verbreed
en maak een implementatieplan.

studieopdracht

Een taalatelier is een werkvorm. Met die
werkvorm wordt geprobeerd een groot
probleem in taalonderwijs op te lossen.
Kun je aangeven waaruit dat probleem
bestaat?
Welke stappen moet een leerkracht
zetten voordat hij aan een taalatelier kan
beginnen?
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Tot slot
Wil je meer weten?
Er kunnen verschillende redenen zijn om
meer te willen weten over het domein
schrijven. Je wilt een afstudeerwerkstuk
schrijven, je wilt voor je masterstudie een
masterthesis schrijven, je hebt de ambitie
om taalcoördinator van je school te worden,
of je bent een leerkracht die een gezonde
nieuwsgierigheid heeft.
Over schrijven wordt regelmatig gepubliceerd,
zowel internationaal als in Nederland.
Hieronder vind je een overzicht van
toegangspoorten tot meer schrijfinformatie.
http://www.jowr.org

Aan de rechterkant vind je de link ‘for
readers” en ‘alert service’. Die laatste knop
is interessant: door gegevens achter te laten
krijg je nieuwe Engelstalige wetenschappelijke
artikelen over schrijven per mail direct na
verschijning toegestuurd. Eens per half jaar
betekent dat een mooie oogst.

Aan de linkerkant in het scherm zie je ‘current
issue’ en issues. Via deze links kom je in alle
artikelen

Hierin verschijnen regelmatig artikelen over
schrijfonderwijs. Via http://www.slo.nl/primair/
nieuwsbrieven/taal/ zijn alle verschenen
nummers beschikbaar.

www.lt-tijdschriften.nl

Archief van het tijdschrift Levende Talen. Via
de twee knoppen ‘archief’ kom je door als
zoekterm ‘schrijven’ te gebruiken bij veel
bruikbare artikelen.
www.schoolaanzet.nl

Op de site van School Aan Zet vind je onder
kwaliteitskaarten bij taal voor primair
onderwijs methode-analyses voor de meest
gebruikte methodes in Nederland. De
kwaliteitskaart beoordeelt de methodes op het
aspect ‘schrijfonderwijs’.
http://www.slo.nl/primair/themas/netw_taal/

Het SLO kent een landelijk netwerk taal. Dat
netwerk levert interessante publicaties op.
Van bijzondere waarde is ook het tijdschrift
Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs.

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/r/i/g.c.w.rijlaarsdam/g.c.w.rijlaarsdam.html

De faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Afdeling Pedagogiek,
Onderwijskunde en Lerarenopleiding in
Amsterdam is een kartrekker in onderzoek
naar schrijfonderwijs.
Via de site van dhr. Prof. Dr. G. Rijlaarsdam
heb je de mogelijkheid door te klikken naar
publicaties.
http://www.uu.nl/medewerkers/HvandenBergh/0

De faculteit Geesteswetenschappen van
de Universiteit van Utrecht is kartrekker in
onderzoek naar didactiek en toetsing van
taalvaardigheid. De site van Prof. Dr. Huub van
den Bergh biedt tal van ‘sleutelpublicaties’.
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