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1.1 Inleiding

De Brede School Academie, de ‘omkering’ en Tom Sawyer

Zevenentwintig basisscholen uit de stad Utrecht, het Gerrit Rietveld College, het Christelijk Gymnasium 
Utrecht en het Stedelijk Gymnasium Utrecht werken samen aan een bijzonder initiatief: de Brede School 
Academie (BSA). 

De BSA is bedoeld voor talentvolle doelgroepleerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de betrokken basis-
scholen, en leerlingen uit de brugklas van deze drie middelbare scholen. BSA-leerlingen doen het goed 
op school, maar zij slagen er niet in om hun leerpotentieel volledig te benutten. Oorzaak is dat hun be-
heersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun intellectuele capaciteiten en hun ambitie. 

Om het onmiskenbare talent van deze kinderen tot volle bloei te laten komen, biedt de BSA een intensief 
naschools programma waarin vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de 
wereld centraal staan. Tegelijkertijd stimuleert de BSA een intellectuele cultuur van nieuwsgierigheid, 
plezier in leren en stelt de BSA hoge eisen aan inzet en prestaties. De gedachte hierachter is dat talent niet 
alleen een kwestie is van kunnen, maar ook van willen en doorzetten.

Een fundamenteel element van het BSA-concept is de ‘omkering’:  het uitgangspunt dat ouders en kin-
deren worden aangesproken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Het is een eer om naar 
de BSA te gaan! Dit uitgangspunt is zichtbaar in de gewenste academische leerhouding, in de ouderbe-
trokkenheid, in een vernieuwend curriculum, de overgang naar het voortgezet onderwijs, de relatie met 
de gymnasia uit de stad en ook in vorm en aankleding van de leeromgeving.

Essentieel is de academische cultuur die de BSA voorstaat. De BSA wil geen school zijn, maar een inspi-
rerende plek, die kinderen voorbereidt op de intellectuele cultuur van bijvoorbeeld het gymnasium.

Inmiddels toont onderzoek van onderzoeksbureau Oberon aan dat de BSA werkt! BSA’ers  boeken met 
name vooruitgang op het gebied van begrijpend lezen. En dat is opmerkelijk. Begrijpend lezen is een 
weerbarstig thema, het is niet gemakkelijk vooruitgang inzichtelijk te maken. Blijkbaar heeft de BSA-
formule effect en leidt deze werkwijze tot gunstiger resultaten. Ook toont de BSA aan dat leertijdverlen-
ging werkt onder de juiste condities.

Het team van de Brede School Academie werkt op een bijzondere manier met elkaar samen in een ‘ken-
nisgemeenschap’. Wekelijks steekt het team de koppen bij elkaar om samen te werken aan het optimali-
seren van het onderwijsprogramma en het professionaliseren van de docenten. Kennis en ervaring wordt 
met elkaar gedeeld en nieuwe kennis wordt ontwikkeld. 

In zijn wereldberoemde boek ‘Tom Sawyer’ beschrijft Mark Twain de volgende situatie:

Het is zaterdagmiddag en alle jongens hebben vrij, behalve Tom Sawyer die door zijn tante is veroordeeld 
om een dertig meter lange, drie meter hoge schutting te kalken. De wereld lijkt hem stomvervelend en 

het leven is een last. Overigens vindt hij niet alleen het karwei ondraaglijk, maar vooral de gedachte dat 
alle jongens hem in het voorbijkomen zullen uitlachen, omdat hij staat te zwoegen. In deze sombere 
vervelende ogenblikken, zo verklaart Twain, kreeg Tom een inval. Een machtige, een schitterende inval! 
En even later komt de eerste jongen al aanlopen. Ben, degene wiens spot hij het meest van allemaal heeft 
gevreesd.

‘Hallo ouwe jongen. Strafwerk zeker?’
‘Ah, Ben, was jij het. Ik had je helemaal niet in de gaten!’
‘Zeg, ik ga zwemmen, wil je soms mee? Maar ja, jij werkt natuurlijk liever, hè? Jij bent liever hier, hè?’
Tom nam hem verbaasd van top tot teen op: ’Het is maar wat je werken noemt…’
‘Wat? Is dat dan geen werk?’
Tom doopte zijn kwast weer eens in en mompelde onverschillig: ‘Misschien wel, misschien niet! Alles wat 
ik weet is dat het deze jongen best zint.’
‘Kom, je wou mij toch niet wijsmaken dat je het voor de lol doet?’
Tom (de kwast heen en weer strijkend): ‘Voor de lol? Nou, ik zie niet in waarom niet. Wie van ons mag 
er alle dagen een schutting verven?’
Dat wierp een nieuw licht op de zaak. Ben verorberde peinzend zijn appel. Tom liet zijn kwast zoetjes 
heen en weer gaan, deed toen een stapje achteruit om het effect te keuren, tipte hier en daar nog een 
plekje bij, keurde het geheel opnieuw, en schonk bij dat alles niet de minste aandacht aan Ben. Deze 
volgde elke beweging met een interesse die steeds intenser werd. Tenslotte flapte hij eruit: ‘Hé Tom, laat 
mij ook een stukje doen!’

Halverwege de middag heeft de schutting drie lagen kalk en is Tom schatrijk:  voor de gunst om een stuk 
schutting te mogen kalken, heeft de ene jongen na de andere afstand gedaan van zijn dierbaarste bezit-
tingen.

Het is Tom gelukt een karwei voor te stellen als een pleziertje, waarvoor betaald moet woorden. Zijn 
vrienden hebben als één man deze nieuwe omschrijving van de werkelijkheid geaccepteerd.

Op een dergelijke omkering is de BSA-gedachte gebaseerd: het is een voorrecht om mee te mogen doen.

Arjen Scholten,
Projectleider BSA 

Uitgangspunten van de BSAH1
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Opbouw van deze handleiding

Het ‘ABC van de BSA’ is een curriculum en een praktische handleiding voor medewerkers van de Brede 
School Academie. Het ABC is gemaakt om de werkwijze van de BSA expliciet vast te leggen en toegan-
kelijk te maken voor geïnteresseerden. 

Eerst wordt verteld wat de BSA de BSA maakt. Het tweede hoofdstuk van dit ABC omvat het curricu-
lum. Hierin staat concreet per lesonderdeel beschreven wat de doelen zijn, hoe lang het onderdeel duurt, 
hoe het onderdeel moet worden ingevuld en welke materialen hiervoor nodig zijn. 

In de hoofdstukken na het curriculum staan alle zaken beschreven die niet rechtstreeks zijn gekoppeld 
aan de lessen, maar die wel behoren tot de specifieke werkwijze van de Brede School Academie.
 
Deze handleiding vindt zijn oorsprong in het eerste BSA-concept dat in het schooljaar 2010-2011 in 
samenwerking met Sardes is vastgesteld. 
De inhoud van dit ‘ABC van de BSA’ is dynamisch. Jaarlijks maken we een nieuwe editie. De inhoud wordt 
door het BSA-team steeds aangescherpt op basis van ervaringen en nieuwe inzichten. In de huidige uitgave 
voor het schooljaar 2012-2013, zijn de laatste inhoudelijke en praktische aanvullingen verwerkt. 

Bovenaan elke pagina staat het hoofdstuk en de actuele jaargang vermeld.

Dit ABC wordt aan het begin van elk schooljaar vastgesteld door het team en de projectleiding van de 
Brede School Academie. Aanscherpingen worden gedurende het schooljaar in een aparte digitale bijlage 
bijgehouden. Na één of meer officiële evaluatierondes met team en projectleiding, worden de aanpas-
singen verwerkt in een nieuwe versie van dit ABC. Dat gebeurt minimaal één keer per schooljaar. 

1.2 Verbinding onderwijs en onderwijstijdverlenging

De BSA maakt deel uit van het geheel en verdiept de didactische en pedagogische aanpak en de inhoud 
van het onderwijs dat kinderen op hun reguliere school genieten. De BSA onderscheidt zich verder door 
de academische cultuur.

1.3 Academische cultuur

Inleiding
Er bestaat een hardnekkig misverstand over de doelstellingen van de Brede School Academie. Dat mis-
verstand luidt: ‘de BSA draait om het verbeteren van de resultaten op het gebied van begrijpend lezen’. 
Dat is een begrijpelijke, maar onjuiste gedachte. Begrijpend lezen is het middel dat wordt ingezet om een 
veel bredere opdracht te verwezenlijken: doelgroepkinderen de gelegenheid geven hun potentie waar te 
maken en hen voor te bereiden op een succesvolle schoolloopbaan.
Uiteraard spelen de vaardigheden rondom begrijpend lezen een belangrijke rol. Maar er is meer. Doel-
groepkinderen voelen zich, eenmaal op bijvoorbeeld het gymnasium, als ‘Alice in Wonderland’. De gym-
nasiale cultuur is hen onbekend. 
Omgekeerd leven bij veel gymnasiumdocenten opvattingen en vooronderstellingen over hun leerlingen. 
Ze hebben verwachtingen waaraan doelgroepleerlingen niet kunnen voldoen. Daarbij gaat het enerzijds 
om vaardigheden als onderzoeken, presenteren en debatteren. Net zo belangrijk is de veronderstelde 
houding van leerlingen, dan gaat het om begrippen als ambitie, nieuwsgierigheid en de wil om te leren. 
De academische BSA cultuur heeft betrekking op zowel academische vaardigheden als op attitude. De 
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BSA probeert haar leerlingen academisch te ‘vormen’, en zodoende de kloof tussen thuiscultuur en aca-
demische cultuur te slechten.
Tot zover de mooie woorden. De vraag is hoe kunnen we die academische cultuur bewerkstelligen? In de 
eerste plaats door hem te definiëren:

‘De academische cultuur biedt een inspirerende leeromgeving die is gebaseerd op nieuwsgierigheid, waarbin-
nen alle betrokkenen, zowel docenten als leerlingen, gericht zijn op kennisvermeerdering en ontwikkeling’. 

Academische houding
De tweede stap is oneindig veel lastiger. Wat verstaan we onder nieuwsgierigheid en, hoe sturen we 
daarop? Hoe operationaliseren we ‘hoge verwachtingen’ binnen de context van de BSA? Wat zien we bij 
leerlingen wanneer ze nieuwsgierig zijn en welk leerkrachtgedrag roept die nieuwsgierigheid op? Welke 
aspecten van ons onderwijsprogramma sturen op dat begrip nieuwsgierigheid?
Onderstaande matrix laat zien welke academische begrippen een rol spelen bij het BSA-onderdeel ‘de 
leestafel’. Uitgewerkt zijn de kenmerken van leerling, docent en onderwijsprogramma.

Werken aan de academische houding van leerlingen tijdens de leestafel – een verkenning

Academische houding 
leerling
- Kenmerk
- Wat zie je?

Academische houding 
docent

Programma (inhoud, 
werkvormen, TLC*)

Nieuwsgierigheid
vraagt naar essentie- 
vraagt naar verbanden- 
stelt zichzelf vragen- 
geniet van het - 
nadenken en praten 
over problemen

Prikkelt en daagt uit (zorgt 
voor verwarring, twijfel, 
verbazing)
Geeft leerlingen tips voor goede 
onderlinge gesprekken (bijv. 
doorvragen)
Legt verbanden tussen 
verschillende artikelen
Richt zich op de inhoud
Toont eigen nieuwsgierigheid 
(‘Wat ik niet snap is …’ ‘Wat 
ik wel eens zou willen weten is 
…’ ‘Toen ik dat zag, vroeg ik 
mij af …’)

Docent inventariseert 
prikkelende artikelen terwijl 
kinderen lezen
Actualiteit in kranten
Diversiteit kranten en 
tijdschriften
Selectie kranten en tijdschriften

Actieve betrokkenheid
kiest bewust een - 
pittige tekst
leest geconcentreerd- 
reageert op anderen- 
reageert op inhoud- 
neemt graag het woord- 

Wijst beurten toe
Laat leerlingen op elkaar 
reageren (‘Hij zegt…, wat vind 
jij daarvan?’)
Prikkelt leerlingen met 
uitdagende vragen en 
opmerkingen
Stelt open vragen

Variatie in werkvormen 
(tweetallen, plenair, …)
Kort en krachtig
Inzet TLC*: Goed is goed, 
rekken, 100%)

Gerichtheid op kennis
kiest teksten met sterke - 
informatieve inhoud
benoemt nieuwe - 
informatie
verbindt informatie - 
met aanwezige kennis
stelt kennisgerichte - 
vragen

Helpt voorkennis activeren
Stelt kennisgerichte vragen
Peilt kennis bij leerlingen
Voegt (achtergrond)kennis toe
Verbindt nieuwe kennis met 
aanwezige kennis

Feiten in teksten in kranten en 
tijdschriften

Sociaal gedrag
houdt zich aan de - 
gedragsregels
toont interesse in - 
anderen
geeft anderen de - 
ruimte om hun 
inbreng te geven

Houdt leerlingen aan de 
afgesproken gedragsregels

Gedragsregels voor het voeren 
van gesprekken en debatten

Academisch taalgebruik
Gebruikt de taal - 
van argumenteren, 
verkennen, 
onderzoeken, 
concluderen, etc.
Formuleert zorgvuldig- 
Gebruikt - 
samengestelde zinnen 
(Als ..,
dan …)
Gebruikt vaktermen- 

Gebruikt zelf academische taal 
(impliciet modelen), inclusief 
vaktermen)
Schrijft bijzondere woorden op 
Prijst academisch taalgebruik 
van de leerlingen

Inzet TLC*: goed is goed – 
duidelijk formuleren



BSA   Uitgangspunten 2012-2013 Uitgangspunten 2012-2013  BSA

12 13

Ambitie
kiest uitdagende - 
teksten, qua 
onderwerp en vorm 
(taal)

Behandelt alleen pittige teksten 
(‘echte BSA-teksten’)
Benoemt verschillen in niveau 
tussen kranten en tussen 
tijdschriften

Selectie van aanbod teksten

Brede belangstelling
kiest verschillende - 
soorten teksten
legt verbanden met - 
de wereld buiten de 
teksten en buiten de 
BSA
stelt niet alleen vragen - 
over de tekst, maar ook 
n.a.v. de tekst

Vraagt naar diverse 
onderwerpen (cultuur, 
wetenschap, politiek, etc.)
Toont eigen brede 
belangstelling en ontwikkeling

Keuzevrijheid
Diversiteit in aanbod teksten

Performance
neemt het woord- 
reageert adequaat op - 
anderen
reageert adequaat op - 
kritische opmerkingen
spreekt zonder - 
schroom

Modelt performance impliciet
Benoemt gewenst gedrag
Prijst, maar is ook kritisch
Lokt performance uit
Vraagt naar meningen en laat 
leerlingen op elkaars mening 
reageren

Interactieve werkvormen
Debat, discussie

Zelfregulering
leest geconcentreerd- 
laat zich niet afleiden- 
wacht beurt af- 
valt anderen niet in de - 
rede
toont - 
doorzettingsvermogen

Benoemt belang van 
zelfregulering voor schoolsucces

De BSA-docent stuurt op wenselijk gedrag, benoemt wenselijk gedrag, laat voorbeeldgedrag zien, zet 
werkvormen in die samenwerking stimuleren, spreekt leerlingen altijd aan op normoverschrijdend ge-
drag, verwijst kinderen naar de norm en de status van de BSA en stimuleert leerlingen om elkaar aan te 
spreken op afwijkend gedrag.
De BSA-leerling is betrokken, gemotiveerd, nieuwsgierig, geboeid en positief. Hij gaat zorgvuldig met 

anderen en met materialen om. De leerling is zich bewust van zijn eigen mogelijkheden en zijn speciale 
positie. Hij waardeert de BSA-setting, wil leren, leest, is coöperatief en kent zijn eigen belemmeringen.

Meer informatie over het profiel en de selectie van BSA-leerlingen en BSA-docenten vind je de desbetref-
fende hoofdstukken. 

Academische vaardigheden
Het gaat hierbij om de in de inleiding genoemde vaardigheden onderzoeken, debatteren, gesprekken 
voeren en presenteren, vaardigheden die kinderen nodig hebben op havo, vwo en gymnasium. Veel VO-
docenten veronderstellen, ten onrechte, dat doelgroepleerlingen over deze vaardigheden beschikken. 
In het VO-curriculum van de BSA is het onderwijs in deze vaardigheden expliciet vormgegeven. Je vindt 
deze informatie in hoofdstuk 1.11, onder het kopje Bootcamp. Ook de POVO-zomerschool bereidt voor 
op academische vaardigheden (zie hoofdstuk 1.15.2).

Pedagogisch klimaat
Een goed pedagogisch klimaat is een vanzelfsprekende voorwaarde voor het creëren van een academisch 
klimaat. We sluiten daarom aan bij de uitgangspunten van de vreedzame school. 

Bijlagen:

Bijlage 1: Academisch volgens het BSA-team
Bijlage 2: Profiel van de BSA-leerling
Bijlage 3: Handout voor leerlingen over de A van de BSA
Bijlage 4: Profiel docent
Bijlage 5: Stappenplan voor leerlingen die niet bijdragen aan de academische sfeer
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1.3  Academische cultuur, bijlage 1
  Academisch volgens het BSA-team

Kritisch reflectief feedback ontvangen feedback geven ambitieus veeleisend actief initiatiefrijk onder-
zoekend nieuwsgierig open staan interesse hebben goed voorbereid zijn hardwerkend gelijkwaardige 
inbreng enthousiasme begeestering afspraken na komen open houding hulp vragen empathie 
plezier hebben in leren met elkaar flexibiliteit bereidheid te veranderen ontwikkelen open staan 
voor anderen stokpaardjes aan de kant actieve bijdrage samen willen werken inzet voor kwa-
liteit gespreksvaardigheid presenteervaardigheden didactisch repertoire bijdrage aan de gemeenschap 
experimenteren samen werken luisteren samenvatten goed kunnen verwoorden analyseren pri-
oriteren verslagleggen discussiëren flexibel discipline positief zijn optimisme constructief kansen benut-
ten professioneel innovatie rationaliteit conflicten oplossen betrokken inhoudelijk goed op de hoogte le-
zen van artikelen brengen en halen zicht op de hogere doelen niet verliezen in geneuzel gericht op proces en 
product BREDE BLIK maakt huiswerk

1.3  Academische cultuur, bijlage 2
  Profiel van de BSA-leerling

De leerling 
  

Is betrokken Weet wat hij/zij kan 

Is gemotiveerd Gaat zorgvuldig met anderen om 

Is nieuwsgierig Gaat zorgvuldig met materialen om 

Is  geboeid Is zich bewust van eigen mogelijkheden 

Is positief Is zich bewust van speciale positie 

Wil leren Is trots BSA-er te zijn 

Denkt creatief Waardeert de BSA- setting 

Is coöperatief Kent eigen belemmeringen 

Kan samenwerken Levert goede producten 

Kan luisteren Leest 

Is rustig Maakt huiswerk 

Is optimistisch Heeft goed taalgebruik 
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1.3  Academische cultuur, bijlage 3
  Hand-out voor leerlingen over de A van BSA

Ben jij een echte BSA-er? 
De ‘A’ van BSA staat voor ‘academie’. Veel mensen denken bij dat woord aan een universiteit. Maar ook 
andere scholen kunnen een academie zijn. Het is een school waar je ‘academische vaardigheden’ leert. 
Maar wat zijn dat eigenlijk? En wanneer ben je dan een ‘echte BSA-er’? 
Academische vaardigheden en academische houding
Academische vaardigheden zijn vaardigheden die je nodig hebt om een goede onderzoeker te zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan het kunnen vinden en begrijpen van relevante informatie, het naadje van de kous willen 
weten, niet opgeven als je iets niet meteen snapt of begrijpt, hoofdzaken van bijzaken kunnen onderschei-
den, kritische vragen kunnen stellen, objectief kunnen zijn, je mening kunnen onderbouwen, enzovoort. 
Dit zijn inderdaad de vaardigheden waaraan je gaat werken op de BSA. 
Iemand die wil slagen op een academie, moet niet alleen over vaardigheden beschikken, maar ook een 
academische houding hebben. Zo iemand is nieuwsgierig en leergierig. Hij vindt het leuk om met ande-
ren te redeneren, te filosoferen en te discussiëren. Hij is niet te beroerd om te vragen wat iets betekent of 
op te zoeken wat hij niet weet. Hij is gedreven om te werken aan zijn en ontwikkeling. 
Hoge verwachtingen
Je ziet het: als je op de BSA zit, wordt er heel wat van je verwacht. En dat klopt ook: de leraren van de 
BSA leggen de lat hoog. Niet alleen wat betreft je resultaten, maar ook wat betreft je inzet. Ze gaan ervan 
uit dat je zin hebt om te leren en echt moeite wilt doen om goede resultaten te bereiken. En ze denken 
dat je lef hebt: je bent niet bang om te laten zien dat je slim bent en leren leuk vindt. Natuurlijk ben je 
niet de enige op de BSA. Je doet het ook niet alleen. Als groep werk je samen en heb je een gemeenschap-
pelijk doel: de academische vaardigheden van iedereen in de groep optimaal ontwikkelen. 

Kiezen voor de BSA komt dus hier op neer: 

* Je hebt zin om wat te leren, dus je gaat meteen lekker aan de slag.  
* Je maakt je huiswerk en verzint hier ook geen smoesjes over. 
* Je doet er moeite voor om je spullen altijd in orde te hebben.  
* Je praat ook thuis over wat je op de BSA hebt gedaan. 
* Je bent geïnteresseerd in wat de anderen zeggen en bedoelen.  
* Je respecteert andermans mening, maar komt ook uit voor je eigen mening.
* Je bent trots op jezelf als je je best doet en daardoor goede resultaten haalt.
* Je vindt het gezellig om samen met de anderen hard aan het werk te zijn. 

De BSA denkt dat je dit kunt. Je bent niet voor niets geselecteerd! Nu dus nog laten zien dat dit ook echt 
zo is... en dus laten zien dat die ‘A’ van de BSA ook bij jou past. 

1.3  Academische cultuur, bijlage 4
  Profiel van de BSA-docent

A. Omgang met
  anderen 

B. Bewustzijn/
zelfbeeld 

C. Leerhouding 

    

Benoemen wat je ziet Prikkelen, nieuwsgierig maken Aanspreken op of inspelen 
interesses lln 

Benoemen wat je verwacht Expliciete feedback geven Waardering uiten, 
complimenteren 

Voorbeeldgedrag uitstralen Reflecteren met kinderen Modelen (voorbeeld) 

Werkvormen inzetten die 
samenwerking stimuleren 

Wijzen op bijzondere 
verantwoordelijkheid als BSA-
leerling 

Doorvragen 

Altijd aanspreken op 
normoverschrijdend gedrag 

Hoge verwachtingen benoemen Eigen enthousiasme tonen

Verwijzen naar norm en status 
BSA-leerling 

 Welke taal gebruik je? Programma BSA uitvoeren 

Stimuleren dat lln elkaar 
aanspreken 

Toon: Je hebt bijzonder talent 
maar je moet nog wel knokken. 

Expliciet maken wat er 
verwacht wordt 

Afwisselend 

Authentiek nieuwsgierig zijn 

Variëren in werkvormen 
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1.3  Academische cultuur, bijlage 5
  Stappenplan voor leerlingen die niet bijdragen aan de academische sfeer

stap situatie Actie Opmerking

1 Leerling  valt  op 
in de groep

 Leerkracht  bespreekt dit met 
leerling

2 Leerling blijft 
opvallen

Leerkracht bespreekt dit met 
locatieleider

3 Locatieleider observeert in de 
klas 

4 Overleg tussen locatieleider en 
leerkracht op basis van profiel

5 Er worden oplossingen  en 
interventies besproken en 
teruggekoppeld naar leerling 
door leerkracht

Probleem kan exclusief bij de 
leerling liggen maar ook tussen de 
leerling en leerkracht liggen

6 Leerling blijft 
opvallen

Locatieleider zoekt contact met 
de IB-er  van de school van 
herkomst .
Er volgt  gesprek met kind door 
de IB-er. 

Kind krijgt 1 week om  zich 
zichtbaar te verbeteren.

7 Leerling blijft 
opvallen

Locatieleider en IB-er gaan in 
gesprek met ouders

Kind krijgt 2 weken om zich 
zichtbaar te verbeteren

8 Leerling blijft 
opvallen

Projectleider BSA gaat over  tot 
verwijdering

Als basis dient het profiel van de leerling. Zie aldaar.
NB: de gesprekken moeten worden vastgelegd

1.4 De inrichting van het BSA-lokaal

Uitstraling
Over de inrichting van de Brede School Academie is goed nagedacht. De uitstraling sluit aan bij het idee 
van een ‘academische leeromgeving’. Het beeld van de traditionele schoolklas is met opzet vermeden. 
Kinderen moeten zich er van bewust zijn dat ze zich in een bijzondere, exclusieve omgeving bevinden, 
die inspireert tot een actieve en betrokken leerhouding. De inrichting moet ook het gevoel geven dat je 
ook kunt leren op andere plekken dan op school.

De lokalen stralen bovendien rust uit: 
•	 Ze	zijn	schoon	en	opgeruimd
•		 Alles	hangt	en	ligt	netjes
•	 Al	het	getoonde	materiaal	is	mooi	vormgegeven
•	 Al	het	getoonde	materiaal	is	actueel	en	in	goede	staat
•	 De	kasten	zijn	verzorgd	ingedeeld
•	 De	leermiddelen	zijn	geordend
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Actualiteit en wereldoriëntatie
Een belangrijk aspect van het BSA-curriculum is de aansluiting bij de actualiteit van het nieuws. Die 
actualiteit moet voelbaar zijn in de klassen. Er is een breed aanbod van actuele kranten en tijdschriften. 
Boeken rondom actuele thema’s liggen voor het grijpen. De BSA gelooft in het idee van authentieke 
onderwijssituaties. Het concept van de leestafel komt hieruit voort. Net als in een bibliotheek of café staat 
in ieder lokaal een leestafel die uitnodigt tot het bladeren en lezen in kranten en tijdschriften. 
Er hangen portretten van sleutelfiguren uit de wetenschap en politiek.

Lezen 
De BSA nodigt de leerlingen uit tot lezen. Hoe meer, hoe beter. In elk lokaal is een brede collectie fictie 
en non-fictie boeken aanwezig, die de kinderen naar hartenlust kunnen lenen. De boeken worden zo 
aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd, in kasten en op tafels. Ook in de gangen en andere ruimtes wordt 
voortdurend jeugdliteratuur gepresenteerd in ‘wisselpresentaties’ met een bepaald thema. 

Samen leren 
Veel activiteiten vinden in de hele groep plaats. Hiertoe staat er een grote tafel, waaromheen iedereen kan 
zitten en er groepsgesprekken en groepsinstructie plaats kunnen vinden. Daarnaast werken de kinderen 
soms in tweetallen of viertallen aan het beantwoorden van onderzoeksvragen. Voor ieder tweetal is een 
laptop beschikbaar. Naast de grote tafel zijn daartoe ook enkele overlegtafels/werktafels om in tweetallen 
of viertallen aan te werken.
De docent heeft een pc of laptop die is aangesloten op het digibord of een ander scherm. Daarnaast wordt 
gewerkt met flip-overs en handouts.

Woordenschat
De docent schrijft de woorden per les met de betekenis ernaast op een flip-over vel. Na de les wordt dit 
vel goed zichtbaar en ordelijk opgehangen in het lokaal. De woorden van twee weken blijven hangen in 
het lokaal. Elke week worden de oude flappen verwijderd. De 10 woorden van een bepaalde week wor-
den, zonder betekenis erbij, op een half flip-over vel in de klas gehangen om te gebruiken voor consoli-
deeroefeningen. 

Inventaris
Houten tafels
Hoge tafels
Vijftien stoelen
Een laptop per twee kinderen
TV scherm als digibord
Boekenkast
Voorraadkast
Flip-over

Leermiddelen
Uitgebreide collectie boeken fictie/non-fictie
Ieder kind een multomap
Methode VVV (CED groep)
Licentie Nieuwsbegrip
Agenda per kind
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2.1 Opbouw en structuur van de lessen

Een BSA-les is opgebouwd volgens hetzelfde vaste stramien. Wekelijks vormen twee lessen samen één 
cyclus in groep 6, 7 en 8. In het voortgezet onderwijs bestaat een BSA-lessencyclus uit drie lessen. Ook 
de leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen twee BSA-lessen per week.

Alle lessen, in zowel PO als in VO, zijn min of meer op dezelfde manier opgebouwd. Alleen de manier 
waarop het onderdeel “de kern” wordt ingevuld, verschilt. Daarom onderscheiden we kern dag 1, kern 
dag 2 en in het VO kern dag 3.

In het schooljaar 2012-2013 zijn we begonnen met een vernieuwing van Kern dag 1. Ook de manier 
waarop we de woordenschat semantiseren en de leestekst introduceren, gaat veranderen. Meer over deze 
voorgenomen aanpassingen vind je in hoofdstuk Kern dag 1.

Opbouw dag 1
15.15 Inloop leerlingen en beginnen met leestafel
15.30 Leestafel
15.45 Woordenschat semantiseren
15.55 Kern 1: leestekst
16.40 Consolideeroefening/huiswerk bespreken
16.45 Boekenclub
16.55 Terugblik en vooruitblik
17.00 Einde van de les

Opbouw dag 2
15.15 Inloop leerlingen en beginnen met leestafel
15.30 Leestafel
15.45 Woordenschat semantiseren
15.55 Kern 2: onderzoek
16.40 Consolideeroefening/huiswerk bespreken
16.45 Boekenclub
16.55 Terugblik en vooruitblik
17.00 Einde van de les

Opbouw dag 3 (alleen in het VO)
15.15 Inloop leerlingen en beginnen met leestafel
15.30 Leestafel
15.45 Woordenschat semantiseren
15.55 Kern 3: presentatie uitkomsten onderzoek
16.40 Consolideeroefening/huiswerk bespreken
16.45 Boekenclub
16.55 Terugblik en vooruitblik

BSA in het VO
Sinds januari 2010 is er een BSA-groep op het Gerrit Rietveld College (GRC). Sinds november 2011 is 
er ook een BSA-groep voor de categorale gymnasia: het Christelijk Gymnasium Utrecht (CGU) en 
Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG). De lessen in het voortgezet onderwijs zijn in principe hetzelfde 
als die in het primair onderwijs.

Werkwijze in het VO
In het VO wordt standaard BSA-programma gevolgd, dat op enkele punten enigszins is aangepast, reke-
ning houdend met de specifieke behoeften van brugklasleerlingen met een taalachterstand. De belang-
rijkste overweging hiervoor is dat docenten in het voortgezet onderwijs ervan uitgaan dat hun leerlingen 
over vaardigheden beschikken als presenteren, debatteren en het maken van een werkstuk.

Om de BSA-leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden, werkt het VO-pro-
gramma met een cyclus van drie lessen, waarbij de derde les steeds is gewijd aan presenteren, debatteren 
en het maken van een werkstuk.  

De eerste periode van de brugklas-BSA is een ‘boot camp’ waarin heel gericht aandacht wordt besteed aan 
deze vaardigheden. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Specifieke BSA-lessen’.

Specifieke lessen
Hoewel in principe steeds volgens dit stramien wordt gewerkt, zijn er ook uitzonderingen. Dit zijn:

•	 de	eerste	schoolweek	van	het	jaar
•	 de	weken	waarin	meer	projectmatig	en	thematisch	wordt	gewerkt:	als	‘Vakken	Vol	Verhalen’	op	het	

programma staat.
•	 de	weken	waarin	het	aanleren	van	vaardigheden	centraal	staat,	vaardigheden	die	een	voorwaarde	zijn	

voor een succesvolle BSA. Dit noemen we ‘boot camp’.

Je vindt de beschrijving van deze specifieke lessen in het desbetreffende hoofdstuk.

Dit curriculum en volgt de opbouw van de lessen, elk lesonderdeel komt apart aan bod. De beschrijving 
van deze lesonderdelen volgt een vaste indeling, met achtereenvolgens: doel, tijdsduur, werkwijze, mate-
rialen en afspraken. Onder ‘afspraken’ staan de laatste aanpassingen zoals die zijn afgesproken aan het 
eind van leerjaar 2011-2012. 

Meteen na elk lesonderdeel zijn bijlagen toegevoegd met extra achtergrondinformatie en voorbeelden. 
Deze bijlagen hebben een afwijkende kleur.

Curriculum van de BSAH2
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2.2 Binnenkomst 

Doel: 
Kinderen voelen zich gezien
Het is bekend wie er wel/niet zijn
Kinderen maken de overgang van de sfeer buiten, naar de academische sfeer binnen de BSA.

Tijdsduur: 
15 minuten
Van 15.15 uur tot 15.30 uur

Werkwijze:
Kinderen zijn vanaf 15.15 uur welkom in de klas. Bij binnenkomst worden ze persoonlijk begroet door 
de docent volgens de uitgangspunt van de Vreedzame School: ze geven elkaar een hand en maken even 
persoonlijk contact. 
De kinderen hangen hun jas op, geven hun aanwezigheid aan op een lijst, leveren hun huiswerk in en 
pakken eventueel iets te drinken. 
Daarna zoeken ze iets uit om te lezen tijdens de leestafel en beginnen meteen met lezen. De docent nodigt 
hen daartoe uit en spreekt hen er zo nodig op aan dat zij de overgang maken naar de academische sfeer 
binnen de BSA. 

2.3 Leestafel

Doel: 
•	 Antennes	richten
•	 Zich	de	academische	sfeer	van	de	BSA	eigen	maken	
•	 Leesstrategieën	begrijpend	lezen	toepassen	(uit:	Nieuwsbegrip*)
•	 Samenvatten	
•	 Nieuwe	woorden	leren

De docent wil niet onmiddellijk de betekenis van een onbekend woord weten of vertellen, maar 
stelt vragen zoals: Ben je het woord eerder tegengekomen? Herken je woorden die tijdens de BSA 
zijn aangeboden? Waar doet het je aan denken? Komt het woord uit een andere taal? De vragen 
stimuleren de leerlingen te associëren en doen beroep op wel aanwezige kennis.

•	 Kennis	van	de	wereld	vergroten
•	 Mondelinge	taal	oefenen
•	 Begrijpend	luisteren	

De docent vraagt: Kun je herhalen waarover Salim net heeft verteld?
•	 Verdieping	en	verbreding	van	het	door	de	leerlingen	gekozen	onderwerp

*  Meer informatie over Nieuwsbegrip vind je in de literatuurlijst achterin dit ABC.

Tijdsduur: 
15 minuten. 
Het lezen begint vanaf 15.15/15.30 uur en duurt tot 15.40 uur. Bespreken van 15.40 uur tot 15.45 uur.

Werkwijze:
Na binnenkomst pakken de leerlingen een krant of een tijdschrift. De bladen liggen uitgestald op tafel.

Ze installeren zich en beginnen meteen te lezen.
Leerlingen zoeken, soms aan de hand van een gerichte vraag of opdracht, een substantieel artikel om te 
lezen.
Er heerst rust. De sfeer wordt geassocieerd met die in een bibliotheek of academie.

Vanaf 15.40 uur bespreken één of meer leerlingen wat ze hebben gelezen. Dat kan in de groep of in 
kleine groepjes.
Eerst vat de leerling de kern van het artikel samen. Daarna bespreken de leerlingen samen de tekst. Het 
is belangrijk dat docent en leerlingen vragen stellen die stimuleren dieper op de materie in te gaan. 
Goede vragen leggen een verband met wat de kinderen al weten en hun interesses. Goede vragen wekken 
nieuwsgierigheid op. De docent is leidend in de interactie.

De docent maakt tijdens de Leestafel gebruik van de volgende technieken uit Teach Like a Champion*: 
•		 Rekken
•	 Goed	is	goed
•	 Weet	niet	geldt	niet	
•	 Bliksembeurt	

Kinderen worden aangemoedigd de krant mee naar huis te nemen, zodat ze het artikel dat ze hebben 
gelezen ook thuis kunnen bespreken. 

*  Meer informatie over Teach Like a Champion vind je in de literatuurlijst achterin dit ABC.
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Materialen
Groep 6
Kidsweek  15 x
7Days   4 x
AD / Utrechts Nieuwsblad  1 x
Een Utrechts huis-aan-huis nieuwsblad   4 x
National Geografic Junior  1 x
Zo zit dat!  2 x

Groep 7
AD / Utrechts Nieuwsblad  2 x
7Days   12 x
Kidsweek  2 x
Een Utrechts huis-aan-huis nieuwsblad  4 x
Zo zit dat!  2 x
National Geografic Junior  1 x

Groep 8
NRC Next  2 x   
AD / Utrechts Nieuwsblad  2 x
Trouw   2 x
7Days   4 x
Een Utrechts huis-aan-huis nieuwsblad  4 x
National Geografic Junior  1 x
Kijk   1 x

Brugklas VO
AD / Utrechts Nieuwsblad  2 x
Trouw   2 x
Volkskrant  2 x
NRC Next  2 x

Aantal krantenabonnementen voor groep 6,7,8 en brugklas Gerrit Rietveld: 
NRC Next  4 x
Trouw  4 x
AD / Utrechts Nieuwsblad 7 x
7Days  20 x
Kidsweek  17 x (15 in pakket en 2 losse exemplaren)
Een Utrechts huis-aan-huis nieuwsblad  12 x

NB1: kranten voor brugklas SG worden los gekocht.
NB2: abonnementen bij voorkeur per kwartaal afnemen.

Aantal tijdschriftabonnementen voor groep 6,7,8 en brugklas Gerrit Rietveld:

Kijk   2 x
Zo zit dat!  4 x
National Geographic Junior  4 x

Incidenteel kunnen ook andere tijdschriften worden aangeschaft, zoals bladen over: 

•	 geschiedenis
•	 psychologie
•	 natuur
•	 sport
•	 techniek	en	wetenschap
•	 De	Boekenmolen
•	 andere	boekenkrantjes

Afspraken vanaf zomer 2012:
Docent bespreekt of modelt regelmatig hoe je een krant leest. Denk aan:

Hoe zit een krant in elkaar? 
•	 Welke	bulletins/onderdelen	vind	je	in	een	krant?
•	 Zijn	alle	kranten	hetzelfde?
•	 Hoe	beslis	je	of	je	iets	gaat	lezen?
•	 Hoe	lees	je	een	artikel?(denk	aan	leesstrategieën)
•	 Hoe	vat	je	samen?
•	 Hoe	stel	je	open	vragen?
•	 Hoe	werkt	een	hoofdredacteur?(koppen	snellen)

Tussen 15.15 uur en 15.30 uur komen de leerlingen binnen, pakken een blad en installeren zich.
•	 Leerlingen	bladeren	de	kranten/tijdschriften	door.
•	 Leerlingen	zoeken	gericht	een	tekst	die	ze	willen	lezen.	Dat	kan	aan	de	hand	van	een	opdracht	van	de	

docent, maar ook zonder een opdracht.
•	 Docent	motiveert	de	leerlingen	om	een	gerichte	keuze	te	maken.

Om 15.30 uur begint de leestafel. 
•	 Elke	leerling	heeft	nu	een	tekst	gekozen.
•	 Docent	geeft	dit	duidelijk	aan.
•	 Leerlingen	laten	goede,	actieve	leeshouding	zien	
 (rechtop zitten, niet in de stoel hangen, niet onderuitgezakt zitten).
•	 Er	heerst	rust.
•	 Weinig	tot	geen	geblader	meer	in	de	kranten/tijdschriften.
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De docent vermeldt het doel en/of de opdracht van de leestafel expliciet op de agenda. De kinderen leren 
hiernaar meteen bij binnenkomst te kijken, zodat ze zonder instructie gericht aan de slag kunnen. Aan 
het einde van de leestafel bespreken of dit doel gehaald is.

De docent bespreekt of modelt regelmatig hoe leerlingen met elkaar de tekst kunnen bespreken. 

Het bespreken van wat er is gelezen duurt maximaal 5 minuten. De docent streeft naar zoveel mogelijk 
interactie (verticaal, horizontaal en simultaan). Docent zorgt voor aanvullende informatie, hints, sug-
gesties en hypotheses en stelt vragen die het denken stimuleren en tegelijkertijd aanzetten tot reflectie, 
schematiseren en analyseren. Voor meer informatie hierover, zie bijlage 2 over interactie.

Bijlagen:

Bijlage 1: Hand-out Sardes over de leestafel
Bijlage 2: Hand-out Sardes over interactie

2.3  Leestafel, bijlage 1
  Sardes hand-out Leestafel

Doel
Antennes richten
•	 Strategieën	begrijpend	lezen	toepassen	
•	 Samenvatten	
•	 Nieuwe	woorden	leren
•	 Kennis	van	de	wereld	uitbreiden
•	 Mondelinge	taal	oefenen
•	 Begrijpend	luisteren	(naar	elkaar)

Werkwijze
De docent laat de kinderen lezen in het blad van hun keuze. Instructie voor de leerlingen: Kies één artikel 
uit en ga dat goed lezen. Straks moet je in een paar zinnen kunnen vertellen wat je hebt gelezen. 

Leerlingen lezen voor zichzelf. 

De docent vraagt twee leerlingen om het artikel te laten zien (kop, afbeelding) en te vertellen wat zij heb-
ben gelezen. Is de samenvatting duidelijk? De docent vraagt eventueel een ander kind om de samenvat-
ting na te vertellen. Eén of twee andere kinderen mogen een vraag stellen. Eventueel vestigt de docent de 
aandacht op een speciaal woord, dat op het bord wordt geschreven. De docent zorgt ervoor dat in de loop 
van de weken alle leerlingen aan bod komen.

Mogelijke vragen
•	 Kun	je	in	twee	zinnen	vertellen	waar	het	artikel	over	gaat?	De	docent	geeft	zonodig	impliciete	 

correctie via feedback.
•	 Wat	vind	je	daarvan?	Anderen?
•	 Wie	wil	er	iets	over	vragen?
•	 Past	het	artikel	bij	de	kop?	Zou	jij	een	betere	kop	weten?	Iemand	anders?
•	 Is	dit	ook	duidelijk	voor	de	andere	leerlingen?
•	 Kan	een	ander	kind	nu	vertellen	waar	het	artikel	over	gaat?	

 
TIP:  Neem alleen de voorpagina
TIP:  Vraag niet meer dan twee kinderen iets te vertellen, anders duurt het te lang

Bij
LA

g
En



BSA   Curriculum 2012-2013

30

Curriculum 2012-2013   BSA

31

2.3  Leestafel, bijlage 2
  Sardes hand-out Interactie

Verticale interactie

Niveaus: Vanuit eigen bedoelingen
                    Met de leerling meegaan
                    Ruimte voor inbreng leerlingen én voor sturing

Horizontale interactie

Niveaus:       Twist
                     Voortbordurend
                     Exploratief

Simultane interactie

                      Leerkracht zorgt voor informatie, hints, suggesties, hypotheses
                      Leerkracht stelt vragen die het denken stimuleren
                      Leerkracht stimuleert reflectie, schematiseren, analyseren
                      Leerkracht stimuleert horizontale interactie

2.4 Agenda

Doel:
•	 Effectiviteit	verhogen
•	 Leerlingen	oriënteren	zich	op	activiteiten	en	taken
•	 Leerlingen	bewust	maken	van	doelen
•	 Leerlingen	structuur	bieden:	dit	is	de	manier	waarop	we	werken	bij	de	BSA
•	 Opbrengst	in	beeld	brengen	(aan	het	einde	van	de	les)	
•	 Opbrengstgerichte	cultuur	stimuleren
•	 Kinderen	medeverantwoordelijk	maken	voor	wat	en	hoe	ze	gaan	leren
•	 Verbinding	leggen	tussen	de	introductie	van	de	lessen	op	hun	eigen	school	en	op	de	BSA	(voor	scholen	

die ook werken met een agenda) 

Tijdsduur:
Maximaal 5 minuten

Werkwijze:
Voorafgaand aan de les stelt de leerkracht de agenda samen en vult de basisagenda in (of aan) met de 
specifieke doelen van deze les. De leerkracht zorgt dat de agenda zichtbaar is als de leerlingen binnenko-
men, bijvoorbeeld op een digibord.

De leerkracht leest de agenda voor om de kinderen bekend te maken met het doel van de onderdelen. 
Leerlingen luisteren en stellen zo nodig vragen. Ter afwisseling, bijvoorbeeld een keer per maand, leest 
een leerling de agenda voor (om modelen en presenteren te oefenen).

Na elke activiteit is er een terugblik, door leerlingen en leerkracht. De terugblik kan ook plaatsvinden aan het 
einde van de les. De terugblik is altijd gerelateerd aan de doelen: de groep gaat na of het doel is bereikt.

Materialen:
Digitale versie van de agenda (In de bijlage vind je een voorbeeldagenda)
Projectiemiddelen of een flip-over om de agenda te presenteren

Afspraken vanaf zomer 2012:
De complete agenda is zichtbaar als de kinderen binnen komen, zodat leerlingen zich bij binnenkomst al 
kunnen oriënteren op de les van die dag. 
Omdat de agenda pas na het onderdeel ‘leestafel’ aan bod komt, is het van belang om de kinderen aan te 
leren bij binnenkomst meteen te richten op de agenda. Even kijken wat de bedoeling is van de leestafel, 
moet een vanzelfsprekende houding worden, zodat ze zonder interventie van de leerkracht meteen aan de 
slag kunnen.

De agenda moet voor iedereen goed leesbaar zijn, ook achteraan in het lokaal. Dit kan betekenen dat bij 
het bespreken steeds een deel van de agenda wordt uitvergroot. 
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De agenda is het basisschema dat in samenspraak met Sardes is opgesteld. In de bijlage vind je een voor-
beeld. De onderdelen van de BSA-les liggen vast in dit basisschema. Daarbinnen is variatie mogelijk, af-
hankelijk van het specifieke doel van de les.

Per onderdeel van de agenda wordt het specifieke leerdoel aangegeven: datgene wat de leerlingen moeten 
kunnen na dit onderdeel. De leerkracht kan dit omschrijven door steeds te beginnen met de woorden ‘je 
kunt…’ Een specifiek doel maakt het ook mogelijk om bij de nabespreking te controleren of dit doel op 
efficiënte wijze is bereikt.

De terugblik vindt bij voorkeur aan het einde van elk lesonderdeel plaats. Hierna kondigt de leerkracht 
de volgende activiteit aan.

Het doornemen van de agenda is vooral aan de leerkracht, bedoeld om de leerlingen te richten op wat ze 
gaan leren. Ter afwisseling kan een leerling de agenda behandelen. Zo leren ze presenteren en bewust 
nadenken over de agenda.

Bijlagen:

Bijlage 1: voorbeeldagenda
Bijlage 2: Hand-out Sardes over de agenda

2.4  Agenda, bijlage 1
  Voorbeeldagenda

Agenda groep [...]    voor [datum] 

De leestafel:          
Je kunt open vragen stellen. 
Je kunt een keuze maken tussen twee artikelen op basis van de lead.

De agenda doornemen:        
Je kunt vertellen wat je vandaag gaat leren.

Woordenschat deel 1:
Je kunt verwoorden waar de tekst van Nieuwsbegrip/De Week over ging.
Je leert vijf nieuwe woorden bij ‘Het verhaal van onze chocolade’
1. de periode   2. kostbaar  3. vervolgens  4. grondige   5. verwerken 

Kern:           
Je kunt iets vertellen over chocolade wat je daarvoor nog niet wist.
Je kunt een afweging maken welke site het meest geschikt is om je vraag te beantwoorden.

De boekenclub:        
Je kunt redenen noemen waarom een boek je aanspreekt.

Woordenschat deel 2:
 Je kunt de eerder geleerde woorden in een zin gebruiken.  

Terugblik:         
Je kunt aangeven wat je vandaag hebt geleerd.  

Vooruitblik/Huiswerk:        
Je kunt vertellen wat je voor de volgende keer moet doen.
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2.4 Agenda, bijlage 2
  Hand-out Sardes De agenda

Doelen:
Effectiviteit verhogen
Kinderen oriënteren op activiteiten en taken
Kinderen bewust maken van doelen
Kinderen structuur bieden (zo werken wij)
Opbrengst in beeld brengen (einde les) 
Opbrengstgerichte cultuur stimuleren

Afspraken:
De agenda is een vast onderdeel van elke les.
De agenda is tijdens de hele les duidelijk zichtbaar voor alle leerlingen.
De onderwerpen en doelen op de agenda zijn helder en concreet geformuleerd.
De leerkracht neemt de agenda expliciet door met de kinderen en vraagt daarna of de kinderen het ermee 
eens zijn.
Aan het einde van de les komt de leerkracht op de agenda terug: wat hebben we geleerd? Hebben we alles 
gedaan?

2.5 Woordenschat

Het BSA-team is in het schooljaar 2012-2013 aan de slag gegaan met een vernieuwing van de kern van 
dag 1. Het semantiseren van woorden maakt deel uit van deze nieuwe aanpak, we willen dit onderdeel 
koppelen aan de introductie van de leestekst. De nieuwe werkwijze wordt dit jaar uitgeprobeerd, aan het 
eind van dit schooljaar geëvalueerd en vervolgens opgenomen in de volgende editie van dit ABC.  Wil je 
meer weten over de nieuwe aanpak, kijk dan in het hoofdstuk Kern dag 1.

De didactiek van woordenschat voor de BSA is ontleend aan het boek ‘Met woorden in de weer’ van Van den 
Nulft en Verhallen*. Het aanbod is verdeeld in twee categorieën: schooltaalwoorden en inhoudswoorden. 

Schooltaalwoorden zijn vooral algemene abstracte begrippen als functie, gevolg of afleiden en voegwoor-
den als tenzij of desondanks. Leerlingen hebben deze woorden nodig om nieuwe informatie te kunnen 
verwerven en verwerken, maar ook om taal in een wat formelere context (buiten school) te begrijpen. 

Inhoudswoorden zijn woorden met een ‘rijke’ betekenis: zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naam-
woorden en werkwoorden.

In het algemeen worden inhoudswoorden in de eerste les van de week aangeboden en de schooltaalwoor-
den in de tweede les van de week. Op de BSA bieden we schooltaalwoorden op een andere manier aan 
dan inhoudswoorden.

*  Meer informatie over ‘Met woorden in de weer’ van Van den Nulft en Verhallen vind je in de literatuurlijst 
achterin dit ABC.

Inhoudswoorden semantiseren ( tijdens les 1)
Doel: 
Kinderen kennen het woord actief: ze kunnen een betekenis van het woord geven. Bij een betekenisom-
schrijving kunnen ze het woord noemen. De inhoudswoorden worden ook op deze manier getoetst.

Tijdsduur:
10 minuten

Werkwijze:
De leerkracht bekijkt de leestekst van de les (zie hoofdstuk 2.7 Kern) en selecteert hieruit vijf inhouds-
woorden. De leerkracht selecteert volgens de criteria frequentie, nut en pregnante context (Verhallen)*. 
Dus kies vooral woorden die veel worden gebruikt en woorden die de kinderen nodig hebben om de 
inhoud van de tekst goed te kunnen begrijpen. Je kunt ook een woord kiezen omdat de betekenis ervan 
juist in deze context zo goed naar voren komt.

Schrijf voorafgaand aan de les de vijf woorden én hun betekenis op een flip-over. Maak vervolgens voor-
beeldzinnen met deze inhoudswoorden en verwerk deze zinnen in het huiswerkblad dat de leerlingen na 
de les mee krijgen.
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Tijdens de les semantiseert de leerkracht de vijf geselecteerde woorden, ofwel: je legt de woorden op een 
heldere manier uit, in hun context en je vertelt hoe je het woord kunt gebruiken. Geef bij elk woord een 
korte omschrijving van de betekenis. 
Maak bij je uitleg gebruik van ‘de drie uitjes van Verhallen’*: uitleggen, uitbeelden en uitbreiden. Uitleg-
gen: helder omschrijven. Uitbeelden: concreet maken (laat een foto zien, neem een voorwerp mee). 
Uitbreiden: vertel wat je met het voorwerp kunt doen. Op de BSA voegen we een vierde uitje toe: uitpro-
beren. Geen een opdracht waarbij de kinderen het nieuwe woord kunnen uitproberen.

Probeer het woord bij het omschrijven zoveel mogelijk terug te laten keren in verschillende verschijnings-
vormen. Denk aan: meervoud, bijvoeglijk gebruik, verschillende werkwoordsvormen, als tegenstelling 
van..., noem synoniemen, enzovoort. De verschijningsvormen worden ook zoveel mogelijk op de flip-
over geschreven.

Het is vooral de leerkracht die de woorden aanbiedt. Interacties van leerlingen zijn wenselijk, maar alleen als ze 
kort en krachtig zijn. Gebruik hiervoor de techniek ‘Bliksembeurt’ uit het boek Teach Like a Champion*.

Op het huiswerkblad dat de kinderen mee naar huis nemen, staat de betekenis van de vijf woorden om-
schreven. Ook staan er vijf voorbeeldzinnen. De kinderen maken als huiswerk een eigen zin met het 
nieuw geleerde woord. Het huiswerkblad wordt ook gebruikt om de betekenis van de woorden te oefenen 
voor bijvoorbeeld een toets. 

*  Meer informatie over ‘Met woorden in de weer’ van Verhallen en over ‘Teach like a champion’ van Doug 
Lemov (2012) vind je in de literatuurlijst achterin dit ABC.

Schooltaalwoorden semantiseren (tijdens les 2) 
Doel:
Passief: De kinderen herkennen en begrijpen de betekenis van een woord, wanneer het in een zin staat.

Tijdsduur:
10 minuten

Werkwijze: 
De leerkracht bekijkt voorafgaand aan de les de leestekst van die week en selecteert hieruit vijf schooltaal-
woorden. Ook hierbij maak je gebruik van de hierboven genoemde selectiecriteria. 

Probeer zoveel mogelijk woorden mee te nemen uit de selectie van posterprojectwoorden voor PO en 
VO. Je kunt ze vinden en de blauwe mappen in de kast aan de Kaap Hoorndreef en op de website van de 
CED-groep ‘posterproject voor VO en PO’ (www.webwinkel.cedgroep.nl en www.taalunieversum.org 
zoekwoord: posterproject) 

Schrijf voorafgaand aan de les de vijf schooltaalwoorden en hun betekenis op een flip-over. Maak ook 
zinnen met deze woorden waaruit de betekenis van het schooltaalwoord blijkt. 

Tijdens de les blikt de leerkracht eerst terug op de tekst van de vorige les, waarin de inhoudswoorden 
werden behandeld. De zinnen waarin de geselecteerde schooltaalwoorden voorkomen worden genoemd. 
Dan semantiseert de leerkracht de woorden. De werkwijze bij het semantiseren van schooltaalwoorden is 
dezelfde als bij inhoudswoorden.

De zinnen op de flip-over worden ook als huiswerkzin gebruikt, om de schooltaalwoorden te semantiseren. 
De leerkracht maakt vervolgens als huiswerk vijf nieuwe zinnen, waarin betreffende schooltaalwoord is 
weggelaten. Leerlingen moeten kiezen welk woord in welke zin past. 

Een andere huiswerkopdracht kan zijn: zoek op internet een goede zin, waarin het schooltaalwoord staat 
met dezelfde betekenis.

Kinderen leren het schooltaalwoord dus vooral passief!
In bijlage 3 bij dit hoofdstuk vind je een voorbeeld van een huiswerkvel met schooltaalwoorden. Vanaf volgend 
schooljaar breiden we dit ABC uit met meer informatie over huiswerk. Dat vind je in hoofdstuk 1.10.

Om schooltaalwoorden te verduidelijken en de kinderen verbanden in de tekst te laten zien, is onder-
staand schema nuttig. Je vindt het op www.nieuwsbegrip.nl:

Verband/relatie                    Signaalwoord
Oorzaak of reden                  door(dat), daardoor, zodat, vanwege, omdat, want, 
     immers, wegens, namelijk, dan ook
Gevolg         zodat, daardoor, daarom, dus, dit leidt tot, waardoor
Opsomming                         ook, en, verder, bovendien, daarnaast, tevens, voorts, 
     niet alleen… maar ook …, zowel… als..., vervolgens, enzovoort
Doel                     om… te, opdat, daartoe, voor, met de bedoeling te
Middel                          door te, door middel van, met behulp van, met, daarmee, 
     op die/deze manier
Tegenstelling              maar, daarentegen, toch, hoewel…, toch…, desondanks, echter, 
     integendeel, enerzijds…anderzijds, desalniettemin 
Voorbeeld         zoals…, (als …,) wat blijkt uit…, bijvoorbeeld, onder wie, 
     onder meer
Voorwaarde                     als, indien, op voorwaarde dat, mits, tenzij 
Samenvatting of conclusie dus, kortom, samenvattend
Tijdsaanduiding  Sinds, na, ondertussen, intussen, terwijl
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Consolideren
Tijdsduur:
5 minuten

Werkwijze:
Consolideren, ofwel het verwerken van de aangeboden woorden, kan op verschillende manieren:

•	 In	bijlage	5	van	dit	hoofdstuk	vind	je	ideeën	voor	consolideerspelletjes.	Voor	meer	bruikbare	ideeën	
kun je het boek ‘Met woorden in de weer’ van Van den Nulft en Verhallen* raadplegen. (*zie voor 
meer informatie de literatuurlijst achterin dit ABC).

•	 Bijzondere	huiswerkzinnen	kun	je	tijdens	de	les	in	de	groep	bespreken
•	 Werk	met	woordkaartjes.	Op	de	ene	kant	van	het	kaartje	staat	het	woord,	op	de	andere	kant	de	bete-

kenis. Leerlingen kunnen hiermee individueel of in tweetallen oefenen. De woordkaartjes kunnen 
voor diverse spelletjes worden gebruikt. 

•	 De	nieuwe	woorden	kun	je	later,	in	een	andere	leestekst	van	de	kern,	opnieuw	laten	terugkeren,	zodat	
ze in een andere context nogmaals aan de orde komen. 

•	 Moedig	de	kinderen	aan	de	woorden	ook	thuis	te	leren	met	behulp	van	woordkaartjes	of	met	behulp	
van het programma www.WRTS.nl.

•	 Betrek	ouders	tijdens	een	ouderbijeenkomst	bij	het	consolideren	van	de	woorden.	Zij	kunnen	hun	
kind overhoren of hen helpen bij het maken van voorbeeldzinnen. 

Controleren
De actieve beheersing van de geleerde inhoudswoorden en de passieve beheersing van de schooltaalwoor-
den worden periodiek getoetst. Hulpmiddelen hierbij zijn de huiswerkbladen, eventueel de woordkaart-
jes en een woordenlijst met alle woorden die in deze periode zijn aangeboden.

In het schooljaar 2012-2013 wordt gewerkt aan vernieuwing van de toetsen.

Werkwijze:
De toets bevat twintig van de in totaal zestig aangeboden woorden. Tien inhoudswoorden worden actief 
getoetst en tien schooltaalwoorden worden passief getoetst. Bij de inhoudswoorden wordt een betekenis 
gevraagd bij een woord en omgekeerd: een woord gevraagd bij de omschrijving van een betekenis. De 
leerlingen moeten de schooltaalwoorden op de juiste wijze invullen in zinnen of in een verhaal. 

Een andere opdracht kan zijn een schooltaalwoord te koppelen aan de betekenis (zie het voorbeeld hieronder).
Verbind het woord met de juiste betekenis
1.  gelden als                a. zorgen dat iets blijft bestaan
2.  blijken    b. verplicht laten betalen
3.  heffen    c. in het voordeel van
4.  variëren    d. wordt bekeken (beschouwd) als
5.  stand houden   e. wisselen, steeds iets anders zijn 
6.  het belang van   f. duidelijk zijn, te merken zijn

De normering voor de toets is voor alle leerlingen in alle groepen gelijk. Per fout antwoord wordt 1 punt 
van de 10 afgetrokken. Verkeerd gebruik van lidwoorden is een halve punt aftrek. 
Daarnaast kunnen kinderen bonuspunten verdienen via een bonusopdracht. Met de bonusopdracht kan 
maximaal 1 punt extra worden verdiend.

Materialen:
Flip-over
Woordkaartjes 
Woordenlijst    
www.WRTS.nl 
Huiswerkbladen
De overige materialen vind je in de bijlagen aan het eind van dit hoofdstuk.
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2.5  Woordenschat, bijlage 1
  Werkwijze inhoudswoorden van Sardes 
  (WS en BL n.a.v. Nieuwsbegrip, les 1)

Voorbereiding: tekst maken, woorden selecteren
Lees de Nieuwsbegriptekst van de week. Maak een aantekening van de drie nieuwe woorden uit deze 
tekst die in de reguliere klas zijn behandeld. 
Zoek een tekst op internet over hetzelfde thema van Nieuwsbegrip. Pas de tekst eventueel aan, aan het 
niveau van de kinderen. Zorg ervoor dat de tekst niet langer is dan 300 woorden. Bedenk hoe je deze 
tekst gaat inleiden.
Selecteer vijf inhoudswoorden uit de tekst die je aan de kinderen wilt leren. Zoek bij één of twee woorden 
een afbeelding en print die op een apart vel. Bedenk hoe je de vijf geselecteerde woorden gaat aanleren. 
Denk aan de drie uitjes: uitbeelden, uitleggen, uitbreiden. Leg de woorden en de uitleg vast in je woor-
denschatregister (exceldocument). Maak van de tekst een kopie voor iedere leerling. 

Uitvoering: tekst lezen, werken met woorden
Herinner de kinderen aan de Nieuwsbegrip-tekst die zij in de reguliere klas hebben behandeld. Praat over 
de drie woorden (consolideren) die zij hebben geleerd en ga na of zij de betekenis nog weten (controleren).
1.  Voorbewerken van vijf nieuwe woorden: Leid de nieuwe tekst in.
2.  Semantiseren. Gebruik tijdens je inleiding de nieuwe woorden en geef bij elk ervan een korte omschrij-

ving. Herhaal de woorden enkele keren.
 Begrijpend lezen. Lees vervolgens de tekst met de kinderen. Volg hierbij het stappenplan van Nieuws-

begrip. Sta stil bij de nieuwe woorden. Model het gewenste leesgedrag (voorspellen, vooruitlezen, te-
ruglezen etc.). Vat de tekst na het lezen samen, samen met de leerlingen. Bespreek welke nieuwe in-
formatie deze tekst bevatte. 

3.  Consolideren. Doe een korte consolideringsoefening met de kinderen. Gebruik naast de nieuwe woor-
den eventueel ook woorden uit eerdere lessen. 

4.  Controleren passieve kennis: Noem de nieuwe woorden en vraag de kinderen te omschrijven wat de 
woorden betekenen. 

 Controleren actieve kennis: Geef een omschrijving en vraag de kinderen om het juiste woord te noemen. 

2.5  Woordenschat, bijlage 2
  Werkwijze schooltaalwoorden van Sardes
  (WS en BL n.a.v. Nieuwsbegrip, les 2)

Voorbereiding: schooltaalwoorden selecteren
Lees de Nieuwsbegriptekst van de week. Selecteer vijf schooltaalwoorden die je met de kinderen wilt 
behandelen. Bedenk hoe je ze gaat uitleggen. Zoek voor elk woord één of twee goede voorbeeldzinnen op 
het internet. Leg de woorden en de uitleg vast in je woordenschatregister (excelbestand). Zorg dat er voor 
elke leerling een kopie van de Nieuwsbegriptekst aanwezig is. 

Uitvoering: tekst lezen, werken met woorden
1.  Voorbewerken. Herinner de kinderen aan de Nieuwsbegriptekst die zij in de reguliere klas hebben 

behandeld. Praat over de drie woorden (consolideren) die zij hebben geleerd en ga na of zij de beteke-
nis nog weten (controleren). Zeg dat je nu speciaal op een aantal andere woorden gaat letten. Laat de 
leerlingen de tekst een keer voor zichzelf lezen.

2.  Semantiseren. Noem het woord dat je wilt semantiseren, geef de betekenis en lees met de leerlingen de 
betreffende paragraaf. Model zo nodig het gewenste leesgedrag (voorspellen, vooruitlezen, teruglezen 
etc.). Laat de kinderen voorbeelden bedenken van andere zinnen waarin ze het betreffende schooltaal-
woord gebruiken. 

3.  Consolideren. Doe een korte consolideringsoefening met de kinderen. Gebruik naast de schooltaal-
woorden ook de inhoudswoorden uit de vorige les. 

4.  Controleren passieve kennis. Noem de nieuwe woorden en vraag de kinderen te omschrijven wat de 
woorden betekenen. 

 Controleren actieve kennis: Geef een omschrijving en vraag de kinderen om het juiste woord te noemen.
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2.5  Woordenschat, bijlage 3
  Voorbeeld huiswerkblad inhoudswoorden

Inhoudswoorden bij de tekst aardolie
         
Woord 1: aardolie, de
Betekenis: belangrijke vloeistof die uit de aarde komt en waarvan veel dingen worden gemaakt, 

zoals benzine, plastic, asfalt, medicijnen
Voorbeeldzin:  Veel aardolie wordt uit de grond gehaald in de Arabische landen, zoals Libië.
Eigen zin:              
       
       
          
    

Woord 2: booreiland, het
Betekenis: eiland dat mensen op zee hebben gebouwd om naar olie of gas te boren 
Voorbeeldzin:  Toen er brand uitbrak, heeft de oliemaatschappij alle werknemers van het booreiland 

geëvacueerd.
Eigen zin:              
       
         
     
       

Woord 3:      importeren
Betekenis: spullen vanuit het buitenland het eigen land binnen brengen
Voorbeeldzin:  België importeert veel elektrische apparaten.
Eigen zin:              
       
          
    
       

2.5  Woordenschat, bijlage 4
  Voorbeeld huiswerkblad schooltaalwoorden

Schooltaalwoorden bij de tekst Middeleeuwen            

Woord 1:   afstaan 
Betekenis:   iets van jezelf aan iemand anders geven  
Voorbeeldzin:  Dankzij het vrijwillig afstaan van bloed worden levens gered en patiënten geholpen. 

Woord 2:   naarmate 
Betekenis:   naar verhouding dat (geeft een verhouding aan, voegwoord) 
Voorbeeldzin:   Naarmate kinderen beter lezen en meer lezen, kunnen ze meer en makkelijker leren. 

Woord 3:  de toestroom 
Betekenis:  een hoeveelheid of aantal mensen dat naar iets toegaat 
Voorbeeldzin:  Hotels profiteren van de toestroom van toeristen door hun prijzen flink te verhogen.  
 
Woord 4:  belegeren (het beleg, belegerd) 
Betekenis:  met een leger omsingelen 
Voorbeeldzin:  Leningrad werd gedurende vele maanden belegerd door de Duitse troepen. 

Woord 5:  inzicht 
Betekenis:  het moment waarop je gaat begrijpen hoe iets zit, het begrip 
Voorbeeldzin:  Ze hebben totaal geen inzicht in hun financiële situatie.  
                
Vul het juiste woord in. Kies uit:  afstaan, naarmate, de toestroom, belegeren, inzicht

1.  De leerkracht wil …………………………………………………………….krijgen in wat de leer-
lingen het liefst lezen. 

2.  De burgemeester van Amsterdam maakt zich zorgen om de ……………………………………………
van illegale vluchtelingen in zijn stad.

3.  De oude man moest zijn hond ………………………………………………………….., omdat 
huisdieren verboden zijn in het verzorgingshuis.

4. ……………………………………………………..mijn vader ouder werd, werd hij vriendelijker. 

5.  De Gazastrook wordt nog steeds………………………………………………………door Israël. 

Bij
LA

g
En

Bij
LA

g
En



BSA   Curriculum 2012-2013

44

Curriculum 2012-2013   BSA

45

2.5  Woordenschat, bijlage 5
  Consolideerspelletjes ‘Met woorden aan de gang’

Om woordenschatontwikkeling te bevorderen, is het belangrijk dat de nieuwsgierigheid van kinderen 
naar woorden wordt gestimuleerd. Een van de manieren om dit te doen is door op een speelse manier 
dagelijks met woorden bezig te zijn. In deze bijlage is een reeks spelletjes en activiteiten uit de praktijk 
verzameld waarbij leerlingen met woorden aan de gang gaan. Deze speelse activiteiten dragen ertoe bij 
dat de groep een plek wordt waar kinderen veel met woorden bezig zijn, nieuwsgierig worden naar woor-
den en worden uitgedaagd nieuwe woorden te leren. 
Woordenschatontwikkeling vraagt een aanpak langs meerdere wegen. Alleen met woordenspelletjes bezig 
zijn is niet genoeg. Leerkrachten leren kinderen ook expliciet woorden aan en leren kinderen hoe ze zelf 
de betekenis van woorden kunnen achterhalen wanneer ze teksten lezen of ernaar luisteren. Aandachts-
punten hiervoor zijn elders uitgewerkt.

1. Galgje 
Dit kan op verschillende manieren: De leerkracht speelt met een doelwoord ‘galgje’ tegen de klas. Ook 
kan een leerling op het bord ‘galgje’ spelen tegen de klas. Maar het kan ook in tweetallen, zodat alle leer-
lingen tegelijkertijd aan de gang kunnen gaan. 

2. Woorden doorfluisteren
Woord of zin doorfluisteren. Een variant is dat alle leerlingen na het doorfluisteren een tekeningetje van 
het woord maken. Heeft iedereen hetzelfde getekend?

3. Rugschrijven
Schrijf een woord van de woordmuur op de rug van iemand anders. Kan die raden welk woord het is?

4. Samen zinnen maken
De leerkracht begint met het eerste woord en schrijft dit op. Daarna mogen de kinderen achtereenvolgens 
een woord toevoegen, de leerkracht schrijft het er telkens bij. Het moet wel een goede zin blijven.

5. Associëren
Waar denk je aan bij het woord …? Bij een woord heel snel associaties geven. 

6. Sorteren
Leerlingen sorteren een serie woorden in rijtjes die ‘bij elkaar horen’. Ze mogen zelf criteria bedenken 
waarop ze sorteren. Bijvoorbeeld: doewoorden, woorden die gevoel uitdrukken, woorden waar je ‘de’ 
voor kan zetten, woorden die vrolijkheid uitdrukken, deftige of ordinaire woorden, enzovoort.

7. Welke woord hoort er niet bij?
Rijen met woorden, die met elkaar te maken hebben. Eén woord hoort er niet bij. Welk woord? Waarom 
hoort het er niet bij?

8. Woorden memory
De leerkracht maakt een set kaartjes. Op de helft van de kaartjes worden woorden geschreven. Op de 
andere helft van de kaartjes wordt een plaatje van de woorden geplakt (makkelijker variant) of wordt een 
definitie van het woord geschreven. Tijdens het spel liggen de kaartjes met de achterkant naar boven. De 
leerlingen draaien om beurten twee kaartjes om en zoeken naar kaartjes die bij elkaar horen. Wie de 
meeste heeft, heeft gewonnen. (Dit is een spel voor kleine groepen van 2-5 leerlingen.)

9. Het woord in een zin
Zinnetjes maken met een bepaald woord. Wie maakt de langste zin met het woord? Wie maakt een zin 
waaruit duidelijk wordt wat het woord betekent? 

10. Het woord niet gebruiken
Een afbeelding beschrijven zonder het woord te noemen.

11. Maak het af
Onvolledige woorden verder invullen zoals bijvoorbeeld ‘b..r’. Meerdere oplossingen zijn mogelijk: beer, 
bier, boor, buur, boer. Kennen we de woorden?

12. Songfestival
Maak een rap of een kort lied met de woorden van de woordmuur (in duo’s of groepjes).

13. Pictionary: woorden tekenen
Teken een woord, de anderen raden wat het is. 

14. Woord raden door vragen stellen
Eén van de leerlingen neemt een woord in gedachten, de andere leerlingen stellen vragen, die alleen met 
‘ja’ en ‘nee’ mogen worden beantwoord. Door het stellen van vragen probeert de groep erachter te komen 
om welk woord het gaat.

15. Nuttige voorwerpen
Leerlingen ‘het nuttigste voorwerp dat thuis wordt gebruikt’ mee laten nemen naar school en laten vertel-
len wat het is en waarom dit voorwerp is gekozen.

16. Woorden gebruiken in een verhaal
Leerling vertelt gedurende een minuut een verhaaltje waarbij hij/zij zo veel en vaak mogelijk de woorden 
van het bord gebruikt. De kinderen van de klas tellen hardop mee als een woord gezegd is.

17. Drama
Maak een kort toneelstukje of interview waarin een aantal gegeven woorden van de woordmuur zo vaak 
mogelijk voorkomen.
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18. Woordbingo
De leerkracht heeft een set enkele kaartjes van de te leren woorden (ongeveer 20). Op het bord staan de te 
leren woorden geschreven. De leerlingen schrijven op een blaadje vijf doelwoorden, die ze zelf mogen kie-
zen. De leerkracht kiest willekeurig een kaartje uit de stapel en leest de betekenis voor (c.q. wijst het aan, 
doet het voor). De leerlingen moeten de woorden herkennen en aanstrepen als dat woord op hun blaadje 
staat. Welke kinderen hebben als eerste alle woorden aangestreept? Die mogen ‘BINGO’ roepen!

19. Kruiswoordpuzzels
Bestaande kruiswoordpuzzels voor kinderen maken of zelf een kruiswoordpuzzel maken.

20. Woordzoekers
Bestaande woordzoekers voor kinderen maken of zelf een woordzoeker maken. Zinnen maken met de 
woorden die je in de woordzoeker gevonden hebt.

21. Woordslangen maken
Met letters: chimpansee – egel – leeuw – wasbeer – ree (dieren). Met woorddelen: paardenstal – staldeur 
– deurmat – matglas – glaswerk – werkman.

22. Ik ga op vakantie en ik neem mee…
Herhalen van de woorden van de voorgangers en zelf een nieuw woord toevoegen.

23. Wat is het verschil?
De leerkracht noemt twee voorwerpen die op elkaar lijken en vraagt aan de leerlingen: ‘Wat is het verschil 
tussen …?’. Bijvoorbeeld: ‘Wat is het verschil tussen een glas en een kopje?’

24. Invuloefening
De leerkracht schrijft een aantal zinnen op papier waarin de leerlingen de juiste woorden in moeten vullen.

25. Ren je rot
De leerkracht vertelt iets waars/onwaars bij een woord. Er zijn twee vakken. De kinderen lopen/rennen 
naar het juiste vak.

26. Husselen
Letterkaartjes door elkaar op tafel leggen. Welke woorden kunnen we met deze letters maken?

27. Vragenspel
De leerkracht vraagt bij een woord aan de leerling: ‘Wat kun je doen met ...?’.

28. Maak zelf quizvragen rond de woorden van de woordmuur. 
De vragen worden verzameld en de quiz wordt gespeeld met de hele klas.

29. Woordenschrift
In halve schriftjes noteren de leerlingen per bladzijde bovenaan een woord (zelfstandige naamwoorden 
altijd met lidwoord!). Ze schrijven er de betekenis onder, maken een bijbehorende tekening of zoeken 
bijbehorende plaatjes.

30. Mijn eigen woordendoosje
Leerlingen verzamelen uit teksten die ze lezen woorden die ze mooi, bijzonder of moeilijk vinden. Ze 
schrijven de woorden op en stippen ze in hun eigen woordendoosje. Leerlingen praten met elkaar over de 
woorden in hun doosje. De leerkracht besteedt klassikaal aandacht aan de woorden in de doosjes.
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2.6 Kern dag 1

De BSA kent drie soorten kernen: dag 1, dag 2 en dag 3. 
De kern van dag 1 is gericht op het begrijpend lezen van een aangeboden tekst. Tijdens de kern van dag 
2 zoeken leerlingen aanvullende informatie bij de tekst. Tijdens de kern van dag 3 presenteren de leerlin-
gen de uitkomsten van hun onderzoek. De kern van dag 3 is alleen voor de BSA-VO.

Vernieuwing
Het team van de BSA werkt momenteel aan een vernieuwing van de kern van dag 1, het lesonderdeel 
waarin begrijpend lezen van een tekst centraal staat.
Leerlingen op de BSA blijken in de praktijk hun leesgedrag niet automatisch aan te passen wanneer zij de 
inhoud van de tekst niet goed begrijpen. 

De afgelopen jaren hebben de leerkrachten van de BSA tijdens de kern van dag 1 vooral gebruik gemaakt 
van ‘modeling’. Leerkrachten doen daarbij hardop voor hoe zij, bij het lezen van een moeilijke tekst, de 
tijd en de rust nemen om terug te lezen, langzamer te lezen, aandachtiger te lezen of om bewust een 
leesstrategie in te zetten. 

Uit ervaring in de BSA-praktijk lijken leerlingen niet altijd te beseffen wat zij kunnen leren van het mo-
delen. Daardoor zijn ze soms weinig betrokken, zeker wanneer het modelen  veel tijd in beslag neemt. Bij 
situaties waarin zij zelfstandig lezen (tijdens de leestafel, tijdens het onderzoek, als ze lezen voor school) 
passen zij dit gedrag onvoldoende toe. 

Naar aanleiding van deze ervaringen wordt het didactisch model van de BSA vanaf het najaar van 2012 
aangescherpt. Docenten voeren in de loop van het schooljaar 2012-2013 stap voor stap de nieuwe werk-
wijze in en toetsen het ‘actief integraal lezen’ in de praktijk van hun groep. Nieuw is bijvoorbeeld ook dat 
het semantiseren van inhoudswoorden onderdeel wordt van een prikkelende introductie van de tekst. 

Na evaluatie zal het curriculum worden aangepast. In de bijlagen 3, 4 en 5 vind je meer informatie over 
de nieuwe werkwijze.

Kern dag 1
De kern van dag 1 is gericht op het begrijpend lezen van een aangeboden tekst. 

Doel:
•	 Kinderen	durven	een	tekst	aan.
•	 Kinderen	lezen	de	tekst	kritisch.	Je	bent	niet	tevreden	als	je	niet	begrijpt	wat	je	leest.
•	 Leerlingen	achterhalen	zelf	de	betekenis	van	woorden.
•	 Leerlingen	zetten	de	leesstrategieën	uit	Nieuwsbegrip	in	om	de	tekst	te	begrijpen.	Deze	strategieën	zijn:	

voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen, het herkennen van relaties 
of verwijswoorden. En binnen een alinea of tussen alinea’s structuren benoemen zoals: oorzaak/gevolg, 
verwijzingen, probleem/oplossing, volgorde, opsommingen, tegenstelling/overeenkomsten.

•	 Kinderen	kunnen	verbanden	leggen	tussen	hun	eigen	wereld	en	de	buitenwereld.
•	 Kinderen	hebben	een	kritische	houding	ten	opzichte	van	het	‘voor	waar	aannemen’	van	informatie.

Tijdsduur:
40 - 45 minuten

Leerlijn/niveaus:
De kern van dag 1 kent een opbouw in moeilijkheidsgraad op drie manieren: het niveau van de teksten, 
de lengte van de teksten en de wijze van modelen.
•	 Het	niveau	van	de	teksten	die	we	gebruiken	kent	een	opbouw	van	makkelijk	in	groep	6	(Nieuwsbe-

grip niveau B of Winkler Prins junior) naar moeilijk in het voortgezet onderwijs (Nieuwsbegrip ni-
veau C of Winkler Prins student).

•	 De	lengte	van	de	teksten	van	kern	dag	1	varieert:
 in groep 6 en 7:   ca. 350 woorden
 in groep 8:            ca. 450 woorden
 in het VO:            ca. 550 woorden
•	 Modelen	is	een	werkvorm	die	we	gebruiken	tijdens	het	lezen	van	de	tekst	van	de	kern	van	dag	1.	Bij	

het modelen vertel je hardop wat er tijdens het leesproces in jouw hoofd gebeurt. Afhankelijk van de 
groep, model je zelf of laat je leerlingen ook modelen. We hanteren hiervoor onderstaande leerlijn:

Groep 6 Groep 7 Groep 8 VO

Aanvang 
schooljaar 
beginnen 
met:

Modelen door lkr Lkr modelt een 
stuk tekst

Lkr modelt stuk 
tekst

Lkr/lln modelen 
samen een stuk 
tekst

Samen tekst lezen 
(modelmomenten in de 
tekst)

Lln leest zelf 
tekst uit en lkr 
modelt na

Lln modelt een 
stukje en lkr 
modelt na

Lkr/lln modelen 
na

Toewerken 
naar eind 
schooljaar:

Lln modelt een alinea 
samen met lkr

Lkr modelt een 
stukje tekst 
Lln modelt een 
stukje tekst voor 
de groep

Lkr/lln modelen 
een stuk tekst 
voor de groep

Lln modelen in 
tweetallen een 
stuk tekst 

Lln leest zelf alinea uit 
en de lkr modelt na

Lkr/lln modelen 
in tweetallen en 
lkr modelt na

Lln modelen in 
tweetallen en lkr 
modelt na

Lln modelen zelf 
en lln modelen 
na

Werkwijze:
De werkwijze van de kern van dag 1 omschrijven we in vier onderdelen. Eerst selecteert de leerkracht een 
geschikte tekst. Dat gebeurt op basis van een drietal criteria. Vervolgens bereid je het modelen voor. Dan 
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ga je de tekst in de klas met de kinderen lezen en modelen. Hoe het modelen zou moeten, wordt beschre-
ven aan de hand van voorbeelden. En dan, op basis van de gelezen tekst, bedenken de kinderen vervol-
gens geschikte onderzoeksvragen voor de kern van dag 2.

1. Het selecteren van de tekst
De leerkracht selecteert een tekst die aansluit bij de inhoud van de Nieuwsbegriptekst van die week. De 
BSA-tekst moet net een tandje pittiger zijn dan de Nieuwsbegriptekst die ze in de klas hebben gelezen. 
Bij voorkeur is de tekst een authentieke tekst, uit een authentieke bron zoals een tijdschrift, lesboek of 
een krant. Het is dus niet de bedoeling dat de leerkracht zelf teksten schrijft. Een tekst aanpassen, zodat 
hij beter geschikt is voor jouw groep, kan incidenteel wel nodig zijn.
In de tekst moeten minimaal vijf geschikte inhoudswoorden staan en vijf geschikte schooltaalwoorden. 
Als dit niet het geval is, kun je een aantal woorden aan de tekst toevoegen of aanpassen.
Selectiecriteria: Voor het kiezen van een tekst gelden drie criteria, die aansluiten bij de hoofddoelen van 
kern dag 1. Met de geselecteerde tekst moet je de strategieën voor begrijpend lezen kunnen oefenen, 
kinderen meer kennis van de wereld bijbrengen en de tekst moet kinderen motiveren zakelijke teksten te 
lezen.
Criterium 1: strategieën begrijpend lezen kunnen oefenen
Let bij je keuze op deze strategieën: oriënteren, voorspellen, samenvatten, ophelderen van onduidelijkhe-
den, signaalwoorden, verwijswoorden, verbanden leggen met behulp van signaalwoorden. 
Criterium 2: kennis van de wereld bijbrengen
Een tekst voldoet aan dit criterium als hij een van de volgende reacties van kinderen uitlokt: ‘Goh, dat 
wist ik nog niet’. ‘Oh, nu snap ik dit eindelijk’. ‘Dit vind ik nou echt interessant’. ‘Nu weet ik wat ik 
hiervan vind en kan ik er mijn mening over geven’.
Criterium 3: Leesmotivatie voor zakelijke teksten vergroten 
Natuurlijk probeer je aantrekkelijke teksten te selecteren, maar leerlingen moeten ook ervaren dat op het 
eerste gezicht saai ogende teksten inhoudelijk erg interessant kunnen zijn. De didactiek bepaalt dus of je ook 
zakelijke teksten ‘aan de man’ kun brengen. Denk hierbij aan opmerkingen als ‘Deze tekst is inderdaad heel 
interessant, dat dacht ik al’. Gebruik ook de techniek ‘Geen Excuses’ uit Teach like a champion*. En bedenk 
welke woorden je meeneemt en welke verbanden je legt bij het modelen van de tekst.

*  Meer informatie overr ‘Teach like a champion’ van Doug Lemov (2012) vind je in de literatuurlijst ach-
terin dit ABC.

2. Voorbereiding op het modelen
Nadat je een tekst hebt gekozen, bereid je het modelen voor. De leerkracht beslist welke strategieën wor-
den geoefend en bedenkt hoe deze in het modelen verwerkt kunnen worden. Beperk jezelf en focus op 
een of twee strategieën. Ook bepaalt de leerkracht welke woorden kunnen worden gesemantiseerd. Maak 
een versie van je tekst met alleen de titel, de kopjes en de afbeeldingen.

3. Het modelen van de tekst 
Modelen is een werkvorm waarbij je hardop vertelt wat er tijdens het leesproces in jouw hoofd gebeurt: 
je vertelt je leerlingen hoe jij het aanpakt om deze tekst goed te begrijpen. Je doet als het ware de strate-

gieën die jij als geoefende lezer automatisch gebruikt, hardop voor. Afhankelijk van de groep, model je 
zelf of laat je leerlingen ook modelen (zie de leerlijn hierboven). Hieronder staat een beschrijving van de 
situatie waarin je zelf modelt. 

Fase 1: Voorspellen op basis van titel, kopjes en illustraties
Maak een versie van je tekst met alleen de titel, de kopjes en de afbeeldingen. Zeg de kinderen dat je de 
tekst gaat lezen net zoals bij Nieuwsbegrip*. Laat eventueel het ‘Stappenplan lezen’* zien. Wat doe je 
voordat je gaat lezen? ‘Eerst de titel, de kopjes en de plaatjes’. 
Model hoe je de inhoud van de tekst voorspelt aan de hand van de titel, de kopjes en de afbeeldingen. Je 
zegt hardop wat je denkt en je wijst daarbij op je hoofd: “Ik denk dat dit zal gaan over… want…”  Een 
voorbeeld van het modelen met titel, kopjes en afbeeldingen vind je in bijlage 1, aan het eind van dit 
hoofdstuk.

Variant: Geef de leerlingen het blaadje met de titel, kopjes en afbeeldingen en leg het omgekeerd, met de 
witte kant boven, op tafel. Laat de kinderen het papier omdraaien en er maximaal tien seconden naar 
kijken. Vraag ze waar zij denken dat de tekst over gaat en waarom ze dat denken. Benadruk de zaken waar 
je naar kijkt als je wilt voorspellen waar een tekst over gaat.

Meer informatie over het ‘Stappenplan lezen’ van Nieuwsbegrip vind je in de literatuurlijst achterin dit ABC

Als je alle kopjes en plaatjes hebt besproken, vat je samen: ‘Zo, dus ik denk dat de tekst gaat over… Straks 
eens kijken of dit klopt. Eerst gaan we een paar belangrijke woorden bij deze tekst leren.’ Semantiseer nu 
de nieuwe inhoudswoorden (zie ook hoofdstuk 1.6, Woordenschat).

Fase 2 Modelen van het lezen van de tekst:
Model het lezen van de eerste alinea. In bijlage 2 aan het eind van dit hoofdstuk vind je hiervan een 
voorbeeld. Kom nog even terug op de voorspelling waar de tekst over zou gaan: “Nou, dat gaat dus in-
derdaad (toch niet) over … Dat klopt ook wel (niet helemaal) met de titel, dus onze voorspelling klopte 
(niet helemaal).’’

Model eventueel ook de tweede alinea.  
Laat kinderen daarna de tekst in groepjes zelf modelen of zelfstandig doorlezen. Geef ze de volgende 
handvatten mee:

•	 Lees	het	kopje	(hardop).
•	 Wat	is	je	voorspelling?
•	 Lees	de	tekst	(hardop)	door.
•	 Klopte	je	voorspelling?
•	 Pas	‘woordhulp’	toe	als	je	het	niet	kent.
•	 Probeer	goed	te	begrijpen	wat	er	staat.	Vraag	of	overleg	als	je	er	niet	uit	komt.
•	 In	de	hogere	groepen:	Probeer	verbanden	in	de	tekst	te	ontdekken.
•	 Vat	de	alinea	voor	jezelf	samen.	In	de	hogere	groepen:	wat	is	de	hoofdgedachte	van	deze	alinea?
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Fase 3. Na-modelen
Bij na-modelen ga je aan het einde van het zelfstandig lezen, samen nog even na of je voorspelling klopte 
en of welke zaken of verbanden in de tekst zijn opgevallen. Je vat de tekst met de leerlingen nog even kort 
samen. Dat kan op verschillende manieren. 
Vraag de leerlingen wat ze hebben geleerd over het onderwerp. Zorg ervoor dat alle belangrijke onderde-
len genoemd worden.
Vraag de leerlingen om de tekst samen te vatten door bij elk kopje een zin te bedenken. 
Vraag de kinderen wat de ‘hoofdgedachte’ van de tekst als geheel is. Ze moeten dan wel het begrip ‘hoofd-
gedachte’ kennen. 
Vraag of ze antwoord hebben gevonden op een bepaalde vraag, een vraag die bijvoorbeeld opkwam tij-
dens de voorspelling.

4 Onderzoeksvragen bedenken
Vanaf groep 7 worden tijdens of meteen na het lezen van de tekst onderzoeksvragen bedacht met de 
groep. Bij het bedenken van onderzoeksvragen wek je belangstelling van de kinderen voor verdieping van 
het onderwerp. Je maakt hierbij gebruik van de techniek ‘Rekken’ uit Teach like a champion*. In het 
volgende hoofdstuk ‘Kern dag 2’ vind je uitgebreide informatie over onderzoeksvragen.

Materialen:
De weektekst van de methode Nieuwsbegrip* is digitaal beschikbaar en dient als basis voor het kiezen van 
de BSA-tekst van de week.
De gekozen BSA-tekst sla je digitaal op en maak je tijdens de les zichtbaar op het digibord. Je print deze 
tekst als hand-out voor de leerlingen.

Het ‘Stappenplan lezen’ van de methode Nieuwsbegrip, met de Woordhulp. Je kunt de PDF downloa-
den. Zoek via Google: ‘Stappenplan lezen Nieuwsbegrip’ en je vindt de PDF van de CED-Groep.

*  Meer informatie over ‘Teach like a champion’ van Doug Lemov (2012) vind je in de literatuurlijst achterin 
dit ABC.

Bijlagen

Bijlage 1: Voorbeeld modelen 
Bijlage 2: Voorbeeld modelen van het lezen van een alinea
Bijlage 3: Actief, integraal lezen, een nieuwe werkwijze uitproberen
Bijlage 4: Didactisch model actief, integraal lezen
Bijlage 5: Activerende, uitdagende werkvormen

2.6  Kern dag 1, bijlage 1
  Voorbeeld modelen

Voorbeeld titel: ‘Cobra-schilder Corneille overleden’. 
Je zegt dan: “O, het gaat over iemand die overleden is, die is doodgegaan. En dat is een schilder, zo te zien. 
Corneille zal wel zijn naam zijn. Ik ken die naam niet, maar daar zullen we straks wel over lezen. Dat 
Cobra hier vind ik een beetje gek. Een cobra is toch een soort slang? Zou hij soms slangen geschilderd 
hebben? Ik ben benieuwd wat ik daarover ga lezen straks.”  
N.B. Je doet dus alsof je even weinig weet van het onderwerp als de kinderen. 

Voorbeeld kopje: ‘Waterschade in Nederland’
Dit is een mooi soort kopje om even interactief te benutten. Je zegt: “Waterschade in Nederland. Ah, 
waterschade, schade door het water, dus het water maakt dingen kapot. Wat zou dat kunnen zijn, wat 
voor schade zou het water kunnen aanrichten in Nederland?” De kinderen geven wat suggesties, je vraagt 
even door (“Hoe bedoel je precies?”) en speelt soms een opmerking door (“Amr, Yakup zegt dat je je huis 
helemaal in plastic moet inpakken. Zou dat helpen?”)  

Voorbeeld afbeelding: landkaartje bij kopje ‘Ring van vuur’
Je legt verband tussen het kaartje, het kopje en de titel. Je zegt: “Ring van vuur, nou wat dat met die 
rampen in Indonesië heeft te maken? Ik heb nog nergens iets over brand gezien. Ja, die vulkanen, daar 
kan natuurlijk wel brand bij ontstaan, maar een ring van vuur? Wacht eens, op dit landkaartje staat ‘Ring 
of fire’, dat is Engels voor ‘ring van vuur’. O, dus heeft die ring van vuur misschien te maken hebben met 
dat gebied op dit kaartje. Kijk maar, want hier ligt Indonesië, in dit gebied.”

Voorbeeld onbekend woord:
Als je een ‘onbekend woord’ tegenkomt, zeg je “hé, wacht even, dit woord ken ik niet. Wat kan ik dan 
ook weer doen? (Kinderen: “Woordhulp gebruiken”) O ja, even kijken, eerst even een stukje verder le-
zen… OF: even kijken of ik al een stukje van dit woord ken… etc.
Je kunt bij een onbekend woord verschillende dingen doen:

Benoemen, maar laten zitten: “Nou, dat woord ken ik niet. Misschien wordt het straks duidelijk 1. 
als ik wat verder in de tekst heb gelezen.”

Benoemen en zelf de betekenis geven: “O, dat woord ken ik. Dat betekent vloedgolf. Dat is zo’n 2. 
enorme golf die uit de zee komt, hoger dan een huis, en die dan alles op het land wegspoelt.” OF 
“Ja, dat heb ik gezien op televisie / daar heb ik wel eens iets over gelezen / dat stond in de krant 
gisteren. Dat is een soort apparaat waarmee je…” 

Benoemen en betekenis achterhalen met woordhulp (zie eerder genoemd voorbeeld).3. 

Niet benoemen, zelf terloops een synoniem geven en doorgaan. 4. 
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2.6  Kern dag 1, bijlage 2
  Modelen van het lezen van een alinea

Modelen per alinea gaat ongeveer volgens de volgende stappen: 
•	 Lees	het	kopje	(hardop).
•	 Voorspel	waar	de	alinea	over	zal	gaan.
•	 Lees	de	tekst	(hardop)	door.
•	 Pas	het	principe	van	Stappenplan	lezen	en	Woordhulp	van	Nieuwsbegrip	toe	als	je	een	woord	niet	

kent. (zie onder Materialen in hoofdstuk 7)
•	 Verwoord	verbanden	die	je	ontdekt	tussen	woorden,	tekstdelen,	andere	alinea’s,	kopjes,	etc.

Vat de alinea voor jezelf samen. In de hogere groepen vraag je: wat is de hoofdgedachte van deze alinea?
“Wacht even, wat heb ik nu precies gelezen?”
Leg verband met het kopje van de alinea: “Het ging over Gaudi, maar wat zeggen ze nu eigenlijk precies 
over die man?”
En leg verband met de hoofdtitel van de tekst: “Hij was dus de architect die die kerk in Barcelona, de 
Sagrada Familia, heeft ontworpen, hij heeft die kathedraal bedacht.” 

2.6  Kern dag 1, bijlage 3
  Actief, integraal lezen, een nieuwe werkwijze uitproberen

Doel:
Het doel van de aanscherping is te bewerkstelligen dat de leerlingen:
•	 meer	betrokken	zijn	bij	het	modellen
•	 meer	de	gelegenheid	krijgen	het	gemodelde	leesgedrag	zelf	te	oefenen
•	 meer	de	gelegenheid	krijgen	een	verbinding	aan	te	gaan	met	de	tekst,	door	hen	aansluiting	te	laten	

zoeken bij hun eigen kennis, ervaring en interesse 
•	 meer	de	gelegenheid	krijgen	hun	ervaringen	met	de	tekst	te	delen	met	anderen

Overigens zet niet alleen een didactische werkvorm of model leerlingen aan om betrokken en actief te 
leren en het geleerde toe te passen. Een leerkracht die met bevlogenheid, overtuiging en inspiratie lesgeeft 
en leerlingen weet uit te dagen het beste uit zichzelf te halen, is minstens zo belangrijk.  

Tijdsduur: 
45 - 50 minuten

Werkwijze:
De werkwijze van de kern dag 1 bestaat uit de volgende vaste onderdelen:

Voorbereiding:
Tekst selecteren
Tekst voorbereiden

Uitvoering:
Tekst introduceren en drie woorden semantiseren
Modelen op maat
Zelf lezen met opdracht
Nabespreken

Hieronder worden alle onderdelen van het ‘actief, integraal lezen’ tijdens kern dag 1, besproken.

Tekst selecteren
De leerkracht kiest een tekst die:
•	 Aansluit	bij	de	achtergrondkennis	en	woordenschat	van	leerlingen:	uitdagend,	maar	niet	té	moeilijk
•	 Aansluit	bij	de	interesse	van	leerlingen
•	 Prikkelend	is	en	leerlingen	intrinsiek	motiveert	tot	meningsvorming,	discussie,	verwondering,	nieuws-

gierigheid, vernieuwd inzicht. 
•	 Authentiek	is:	selecteer	uit	bestaande	teksten	van	authentieke	(niet-schoolse)	bronnen,	zoals	kranten	

of tijdschriften
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Tekst voorbereiden
De leerkracht selecteert  in de tekst enkele (schooltaal)woorden die de leerlingen nog niet kennen. Kijk 
voor meer informatie over het selecteren van woorden bij het hoofdstuk Woordenschat.

Vervolgens bepaal je welke achtergrondkennis van belang is om de tekst te kunnen begrijpen. Deze ken-
nis zul je tijdens de les bij de leerlingen activeren.

Dan kies je één of misschien twee elementen van de tekst die je zou moeten modelen. Je kunt focussen 
op taalkundige elementen, op bepaalde woorden, zinnen, alinea’s (tekstniveau) of op meer metacogni-
tieve elementen zoals teruglezen, langzamer lezen, aandachtiger lezen, inzetten leesstrategie.  

Tekst introduceren
Aan het begin van de kern van dag 1 introduceer je de tekst in je groep. 

Doel:
•	 Nieuwsgierigheid	van	de	leerlingen	wekken	
•	 Door	een	activerende,	uitdagende	werkvorm	te	kiezen,	wordt	de	tekst	verbonden	met	de	achtergrond-

kennis van de leerlingen  én hun persoonlijke ervaringen met het onderwerp van de tekst.

Tijdsduur:
Maximaal 15 minuten, inclusief het aanbieden van drie nieuwe woorden

Werkwijze:
Voor de introductie van de tekst kies je een werkvorm die leerlingen activeert en uitdaagt. Dit soort werk-
vormen en opdrachten voldoen aan de volgende voorwaarden:

•	 De	opdracht	activeert	alle	leerlingen	tegelijk		
•	 De	opdracht	vraagt	om	een	concreet	resultaat	
•	 De	opdracht	is	afgebakend	in	omvang	en	tijd
•	 De	leerkracht	kan	snel	zien	of	horen	of	en	hoe	leerlingen	de	opdracht	uitvoeren
•	 De	opdracht	dwingt	een	hoog	denkniveau	af
•	 De	opdracht	laat	een	verbinding	leggen	met	de	eigen	kennis,	ervaring	of	mening	van	leerlingen
•	 De	opdracht	vormt	een	routine,	want	hij	wordt	altijd	op	dezelfde	manier	uitgevoerd
•	 De	opdracht	sluit	aan	bij	technieken:	‘rekken’	en	‘goed	is	goed’	en	‘weet	niet	bestaat	niet’	uit	het	boek	

Teach Like a Champion*. 

Voorbeelden:
•	 Schrijf	op:	welke	hulpmiddelen	ken	je	die	gehandicapte	sporters	op	de	Paralympics	gebruiken?
•	 Zeg	tegen	je	buurmens	in	één	zin	of	woord:	waarom	kan	het	belangrijk	zijn	om	de	Paralympics	te	

organiseren?
•	 Pingpong	(noem	om	de	beurt	met	je	buurmens):	minimaal	10	sporten	die	op	de	Paralympics	worden	

beoefend 

Semantiseren van woorden
De leerkracht biedt drie nieuwe inhoudswoorden of schooltaalwoorden aan zoals beschreven in het 
hoofdstuk Woordenschat, op een vlotte, prikkelende manier. Hierbij geeft de leerkracht altijd een active-
rende opdracht aan de kinderen, waarbij het nieuwe woord wordt beleefd.

Voorbeelden van opdrachten bij het semantiseren van woorden, vind je in bijlage 4 achterin dit hoofdstuk. 

Later in de les lezen de leerlingen de tekst zelf. Tijdens het zelfstandig lezen strepen ze woorden aan die ze nog 
niet kennen. De twee vaakst genoemde woorden semantiseert de leerkracht klassikaal, tijdens de nabespreking.

Modelen op maat

Tijdsduur:
5 tot 10 minuten

Werkwijze:
Modelen hoort nog steeds bij de BSA, maar de nieuwe aanpak wijkt op een aantal punten af.

•	 De	leerkracht	zet	het	modelen	slechts	kort	in,	maximaal	10	minuten	in	groep	6,	maximaal	minuten	
in groep 7 en 8. In groep 8 hoeft ook niet altijd in elke les gemodeld te worden, dit gebeurt alleen 
wanneer daar aanleiding toe is binnen de tekst.

•	 Het	modelen	wordt	doelgericht	gebruikt	voor	een	stukje	tekst	dat	voor	de	leerlingen	problematisch	of	
interessant zou kunnen zijn. Dit hoeft dus niet het begin van de tekst te zijn. Je kunt het modelen ook 
gebruiken voor een moeilijke alinea of een interessant verband tussen verschillende tekstdelen. 

•	 Uitgangspunt	is	om	leerlingen	bewust	te	laten	worden	dat	er	stukjes	tekst	zijn	die	meer	aandacht	be-
hoeven en dat je daar je leesgedrag op aan kunt passen. 

•	 De	leerkracht	kan	ook	kiezen	voor	‘na-modelen’.	De	leerlingen	hebben	dan	een	moeilijker	of		interes-
sant deel van de tekst eerst al zelf gelezen. De leerkracht laat vervolgens zien hoe hij of zij zo’n stukje 
tekst zélf aanpakt. 

•	 De	leerkracht	geeft	altijd	expliciet	aan	dát	er	wordt	gemodeld	en	met	welk	doel.	Vertel	dus:
Dat dit modelen bedoeld is om te laten zien hoe je zo’n moeilijk of interessant stukje tekst aan kunt pakken.
Waarom je juist dit stukje tekst hebt gekozen om te modelen en wat de kinderen daarvan kunnen leren.
Dat het belangrijk is dat zij dit zelf ook doen als zij zelfstandig lezen (zowel binnen als buiten school).

Zelf lezen met activerende, uitdagende opdracht

Tijdsduur:
15 minuten

Werkwijze:
Het is vanzelfsprekend dat BSA-leerlingen als ze zelfstandig een tekst lezen, altijd:
•	 Moeilijke	woorden	onderstrepen	en	op	een	blaadje	noteren
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•	 Vraagtekens	zetten	bij	stukjes	tekst	waar	ze	zelf	niet	uitkomen
•	 Op	een	blaadje	te	noteren	welke	onderzoeksvragen	bij	ze	opkomen	tijdens	het	lezen	van	de	tekst.

Daarnaast krijgen de leerlingen altijd van de leerkracht een leesopdracht. 

Deze leesopdrachten:
•	 doen	een	beroep	op	de	actieve	verwerking	van	de	tekst;	zonder	het	lezen	van	de	tekst	is	het	beantwoor-

den van de vraag niet mogelijk.
•	 vragen	om	het	maken	van	een	verbinding	met	de	eigen	kennis	en	ervaring;	er	zit	altijd	een	element	in	

die uitnodigt om na te denken over wat je zelf weet, vindt, wilt, herkent.
•	 maken	een	actieve	uitwisseling	van	inzichten	mogelijk	tijdens	de	nabespreking;	er	is	niet	maar	één	

antwoord mogelijk.
•	 zijn	gericht	op	een	van	deze	drie	doelen:

1.  Uitbreiden van het taalkundig inzicht. Voorbeeld: ‘Maak de alinea’s die volgens jou niets met de tekst-
titel ‘Uitgestorven’ te maken hebben rood.’

2.  Uitbreiden achtergrondkennis. Voorbeeld: ‘Welke van de organisaties die in de tekst genoemd worden 
kende je al wel en welke nog niet? Schrijf ze allemaal op een apart blaadje: groen is wel, rood is niet.’

3.  Versterken persoonlijke verbinding met de tekst. Voorbeeld: ‘Bij welke van de genoemde organisaties 
ter bescherming van dieren zou jij zelf aangesloten willen zijn en waarom?’

Uitgewerkte voorbeelden van leesopdrachten vind je in bijlage 4 achterin dit hoofdstuk.

Wat doet de leerkracht?
Terwijl de kinderen de tekst lezen en de opdrachten uitvoeren, loopt de leerkracht rond en:

•	 inventariseert	welke	stukjes	tekst	bij	meerdere	kinderen	een	vraagteken	krijgen,	met	het	oog	op	het	
‘na-modelen’.

•		 helpt	kinderen	bij	het	stukje	tekst	waar	zij	een	vraagteken	bij	hebben	gezet.
•		 gaat	bij	een	klein	groepje	leerlingen	zitten	en	vraagt	of	ze	hardop	willen	modelen
•		 inventariseert	welke	woorden	door	leerlingen	worden	aangestreept,	om	die	tijdens	de	nabespreking	te	

semantiseren.

Nabespreking

Tijdsduur:
5 tot 10 minuten

Werkwijze:
De uitkomsten van de opdracht worden in de groep besproken.

Een stukje tekst dat leerlingen vaak hebben aangemerkt als ‘moeilijk’ wordt eventueel na-gemodeld.

De leerkracht semantiseert de twee meest genoemde onbekende of moeilijke woorden.

De leerlingen leveren het blaadje met de woorden die ze hebben aangestreept in. Deze woorden ga je 
semantiseren tijdens de kern van les 2.

De leerlingen leveren het blaadje met onderzoeksvragen die ze hebben opgeschreven, in. Deze vragen 
worden gebruikt voor het vervolgonderzoek tijdens de kern van les 2.

Bij
LA

g
En

Bij
LA

g
En



BSA   Curriculum 2012-2013

60

Curriculum 2012-2013   BSA

61

2.6 Kern dag 1, bijlage 4
Didactisch model actief integraal lezen

Inleiding
Leerlingen op de BSA blijken in de praktijk hun leesgedrag niet automatisch aan te passen wanneer zij de 
inhoud van de tekst niet goed begrijpen. Dat lijkt verschillende oorzaken te hebben: 
•	 Ze	zijn	zich	er	niet	van	bewust	dat	ze	de	tekst	eigenlijk	niet	goed	begrijpen
•	 Ze	weten	niet	hoe	ze	hun	leesgedrag	aan	kunnen	passen	om	de	tekst	beter	te	begrijpen
•	 Ze	vinden	het	niet	belangrijk	om	de	tekst	echt	goed	te	begrijpen
In de afgelopen jaren hebben de leerkrachten van de BSA vooral gebruik gemaakt van het didactisch mid-
del ‘modeling’ om kinderen te leren hoe ze hun leesgedrag aan kunnen passen om een tekst beter te be-
grijpen. Leerkrachten doen daarbij – hardop – voor hoe zij, bij het lezen van een moeilijke tekst de tijd 
en de rust nemen om terug te lezen, langzamer te lezen, aandachtiger te lezen of om bewust een leesstra-
tegie in te zetten, zoals inhoud voorspellen, betekenis afleiden, verbanden leggen tussen tekstelementen 
en met de eigen kennis en ervaring, vragen stellen, inhoud visualiseren of samenvatten (bron…). 
Uit ervaring blijkt dat er nog weinig transfer plaatsvindt van dit gemodelde leesgedrag naar het eigen 
leesgedrag. Leerlingen lijken niet altijd te beseffen wat zij kunnen leren van het modellen. Daardoor zijn 
leerlingen tijdens het modellen soms weinig betrokken, zeker wanneer het modellen veel tijd in beslag 
neemt. Bij situaties waarin zij zelfstandig lezen (leestafel, onderzoek, lezen voor school én lezen buiten 
school) passen zij het gemodelde gedrag nog onvoldoende toe. Naar aanleiding hiervan is het didactisch 
model van de BSA aangescherpt. Het doel van de aanscherping is om te bewerkstelligen dat:
•	 de	leerlingen	meer	betrokken	zijn	bij	het	modellen
•	 de	leerlingen	meer	de	gelegenheid	krijgen	het	gemodelde	leesgedrag	zelf	te	oefenen
•	 de	leerlingen	meer	de	gelegenheid	te	bieden	een	verbinding	aan	te	gaan	met	de	tekst,	door	hen	aan-

sluiting te laten zoeken bij hun eigen kennis, ervaring en interesse 
door leerlingen meer de gelegenheid te geven hun ervaringen met de tekst te delen met anderen
Het onderwijskundige begrip ‘scaffolding’ vormt de basis voor het nieuwe model. Dit houdt in dat de 
leerkracht de leerlingen ondersteunt bij het zelf leren uitvoeren van het geleerde. In het onderzoeksrap-
port (bron….) wordt specifiek het GRRIM-model genoemd: Gradually, Released, Responsibility In-
struction Model. In eenvoudige termen kan dit model ook wel worden aangegeven als het ik -> wij -> 
jullie -> jij model. Door deze theorie te verbinden met de bestaande praktijk van de BSA is het volgende 
didactisch model ontstaan. 
Overigens willen we hier de opmerking plaatsen dat niet alleen de didactische werkvorm en het didac-
tisch model leerlingen kan bewegen om betrokken en actief te leren en het geleerde toe te passen. Hier-
voor is het ook nodig dat een leerkracht met bevlogenheid, overtuiging en inspiratie lesgeeft en leerlingen 
weet uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.  

Voorbereiding
Tekst selecteren 
•	 sluit	aan	bij	achtergrondkennis	en	woordenschat	van	leerlingen:	uitdagend,	maar	niet	té	moeilijk
•	 sluit	aan	bij	interesse	van	leerlingen
•	 is	prikkelend:	motiveert	leerlingen	intrinsiek	tot	meningsvorming,	discussie,	verwondering,	nieuws-

gierigheid, vernieuwd inzicht enz. 
•	 authentiek:	bestaande	teksten	uit	authentieke	(niet-schoolse)	bronnen

Tekst voorbereiden 
•	 selecteren	enkele	(schooltaal)woorden	die	de	leerlingen	nog	niet	kennen
•	 bepalen	welke	achtergrondkennis	van	belang	is	om	te	activeren	voor	het	kunnen	begrijpen	van	de	tekst
•	 één	(of	hooguit	enkele)	element(en)	van	de	tekst	selecteren	die	gemodeld	moet(en)	worden.	Hierbij	

kan gefocust worden op taalkundige elementen op woord-, zins-, alinea-, en tekstniveau, of op meer 
metacognitieve elementen (teruglezen, langzamer lezen, aandachtiger lezen, inzetten leesstrategie).  

Tekst introduceren (max. 15 minuten): 
•	 aangeven	wat	het	thema	van	de	tekst	is
•	 verbinding	laten	maken	met	bestaande	achtergrondkennis	(met	activerende,	uitdagende	werkvorm*)
•	 verbinding	laten	maken	met	persoonlijke	ervaringen	(met	activerende,	uitdagende	werkvorm*)	
•	 semantiseren	enkele	(schooltaal)woorden

Modellen op maat (max 5 of 10 minuten):
Modellen is nog steeds een uitgangspunt van de didactiek. Er zijn echter enkele verschillen met de aanpak 
die hiervoor gebruikelijk was: 
•	 Belangrijk	is	om	het	modellen	slechts	kort	in	te	zetten:	max.	10	minuten	in	groep	6,	afbouwend	naar	
max.	5	minuten	in	groep	7-8-bk.	(In	groep	8-bk	hoeft	ook	niet	altijd	in	elke	les	gemodeld	te	worden;	
alleen wanneer daar aanleiding toe is binnen de tekst.)

•	 Er	wordt	doelgericht	een	stukje	tekst	gemodeld	dat	voor	de	leerlingen	problematisch	of	interessant	
zou kunnen zijn. Dit hoeft dus niet het begin van de tekst te zijn. Het kan ook een moeilijke alinea 
zijn of een interessant verband tussen verschillende tekstdelen. Het uitgangspunt is om leerlingen 
bewust te laten worden dat er stukjes tekst zijn die meer aandacht behoeven en dat je daar je leesge-
drag op aan kunt passen. 

•	 In	plaats	van	een	nog	niet	gelezen	stukje	tekst	modelen,	kan	ook	gekozen	worden	voor	‘na-modelen’.	
De leerlingen hebben dan een moeilijker / interessant (stuk) tekst zelf gelezen en de leerkracht laat 
zien hoe hij/zij zo’n stukje tekst zelf aanpakt. Dat betekent dus dat je de leerlingen eerst zelf laat lezen 
(zie hieronder) en daarna pas modelt.

•	 Wanneer	wordt	gemodeld,	wordt	altijd	expliciet	aangegeven	dat:	
  -  dit modelen bedoeld is om te laten zien hoe je zo’n moeilijk of interessant stukje tekst aan kunt 

pakken;
	 	 -	waarom	juist	dit	stukje	tekst	is	gekozen	om	te	modelen;	
	 	 -	wat	de	kinderen	daarvan	kunnen	leren;
  - dat het belangrijk is dat zij dit zelf ook doen als zij zelfstandig lezen (zowel binnen als buiten 

school)

Zelf lezen met een activerende, uitdagende* opdracht (max. 15 minuten):
De leerlingen lezen zelfstandig de tekst of een stukje hiervan. Hierbij krijgen ze altijd de opdracht om: 
•	 Moeilijke	woorden	aan	te	strepen	en	op	een	blaadje	te	noteren
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•	 Vraagtekens	te	zetten	bij	stukjes	tekst	waar	ze	zelf	niet	uitkomen
•	 Op	een	blaadje	te	noteren	welke	onderzoeksvragen	bij	ze	opkomen	tijdens	het	lezen	van	de	tekst

Daarnaast krijgen ze altijd nog een opdracht mee voor de nabespreking. Deze opdracht voldoet aan de 
volgende eisen: 
•	 Doet	een	beroep	op	de	actieve	verwerking	van	de	tekst;	zonder	het	lezen	van	de	tekst	is	het	beantwoor-

den van de vraag niet mogelijk.
•	 Vraagt	om	het	maken	van	een	verbinding	met	de	eigen	kennis	en	ervaring;	er	zit	altijd	een	element	in	

die uitnodigt om na te denken over wat je zelf weet, vindt, wilt, herkent.
•	 Maakt	een	actieve	uitwisseling	van	inzichten	mogelijk	tijdens	de	nabespreking;	er	is	niet	maar	één	

antwoord mogelijk.
•	 Is	gericht	op	een	van	de	drie	volgende	doelen:	
  - Uitbreiden taalkundig inzicht. Bijv. Maak de alinea’s die volgens jou niets met de teksttitel 

“Uitgestorven” te maken hebben rood.  
  - Uitbreiden achtergrondkennis. Bijv: Welke van de genoemde organisaties die in de tekst ge-

noemd worden kende je al wel en welke nog niet? Schrijf ze allemaal op een apart blaadje: 
groen is wel, rood is niet.  

  - Versterken persoonlijke verbinding met de tekst: Bij welke van de genoemde organisaties ter 
bescherming van dieren zou jij zelf aangesloten willen zijn en waarom? 

De leerkracht kan ondertussen: 
•	 Inventariseren	welke	stukjes	tekst	bij	meerdere	kinderen	een	vraagteken	krijgen,	ten	behoeve	van	‘na-

modelen’.
•	 Kinderen	helpen	bij	het	stukje	tekst	waar	zij	een	vraagteken	bij	hebben	gezet
•	 Bij	een	klein	groepje	leerlingen	gaan	zitten	en	vragen	of	ze	hardop	willen	modellen
•	 Inventariseren	welke	woorden	door	leerlingen	worden	aangestreept	ten	behoeve	van	semantiseren.

Nabespreking (max. 5 of 10 minuten):
•	 De	uitkomsten	van	de	opdracht	worden	in	de	groep	besproken	(met	activerende,	uitdagende	werkvorm*).	
•	 Eventueel	na-modelen	van	een	stukje	tekst	dat	vaak	als	moeilijk	werd	aangemerkt.	
•	 Inleveren	blaadje	met	de	woorden	die	ze	hebben	aangestreept	(tbv	semantiseren	in	volgende	les).	
•	 Inleveren	blaadje	met	onderzoeksvragen	die	ze	hebben	opgeschreven	(tbv	vervolgonderzoek	volgende	les)

* Activerende, uitdagende werkvormen: in de bijlage zijn enkele suggesties voor activerende werkvormen op-
genomen. Uitgangspunt hierbij is dat er zoveel mogelijk leerlingen tegelijk actief zijn. Om een uitdagend 
niveau te waarborgen is geprobeerd een link te leggen met enkele technieken uit het boek: “Teach like a 
champion”. Daarnaast gaan de opdrachten uit van de kenmerken van ‘interactief taalonderwijs’: 
•	 Inhoudelijk	anker
•	 Werken	volgens	een	routine	
•	 Duidelijke	instructie
•	 Actief	oefenen

2.6  Kern dag 1, bijlage 5:
  Activerende, uitdagende werkvormen 

Uitgangspunten voor activerende, uitdagende werkvormen: 
•	 De	opdracht	activeert	alle	leerlingen	tegelijk	(simultane	actie)	
•	 De	opdracht	vraagt	om	een	concreet	resultaat	
•	 De	opdracht	is	afgebakend	in	omvang/tijd
•	 De	leerkracht	kan	snel	zien	/	horen	of	en	hoe	leerlingen	de	opdracht	uitvoeren
•	 De	opdracht	dwingt	een	hoog	denkniveau	af
•	 De	opdracht	laat	een	verbinding	leggen	met	de	eigen	kennis/ervaring/mening
•	 De	opdracht	vormt	een	routine:	wordt	altijd	op	dezelfde	manier	uitgevoerd
•	 Sluit	aan	bij	technieken:	‘rekken’	en	‘goed	is	goed’	en	‘weet	niet	bestaat	niet’	uit	het	boek	‘Teach	Like	

a Champion’. 

Verbinden van het thema van de tekst aan bestaande kennis en ervaring: 
•	 Schrijf	op:	welke	hulpmiddelen	ken	je	die	gehandicapte	sporters	op	de	Paralympics	gebruiken?
•	 Zeg	tegen	je	buurmens	in	één	zin/woord:	waarom	kan	het	belangrijk	zijn	om	de	Paralympics	te	orga-

niseren?
•	 Ping	pong	(noem	om	de	beurt	met	je	buurmens):	minimaal	10	sporten	die	op	de	Paralympics	worden	

beoefend 

Semantiseren van (schooltaal)woorden: 
•	 Voor	of	tegen?	(kies	rood	blaadje	als	je	tegen	bent/groen	blaadje	als	je	voor	bent	en	schrijf	hier	in	één	

steekwoord je argument op): In Nederland is de rijkdom gelijkmatig verdeeld.
•	 Zeg	tegen	je	buurmens	in	één	zin/woord:	wat	zou	er	beter	gaan	in	de	wereld	als	de	rijkdom	gelijkma-

tiger was verdeeld over alle landen? 
•	 Voer	uit:	vertel	5	tellen	lang	op	een	gelijkmatige	toon	tegen	je	buurman	iets	over	je	hobbies

Nabesprekingsopdrachten: 
Bij de leesopdracht “Maak de alinea’s die volgens jou niets met de teksttitel “Uitgestorven” te maken 
hebben rood.”  

•	 Tweetal	check:	Vergelijk	één	voor	één	de	alinea’s	met	je	buurmens.	Om	de	beurt	leg	je	uit	waarom	hij	
volgens jou rood/niet rood moet zijn. Als jullie het niet met elkaar eens zijn, probeer elkaar dan te 
overtuigen. 

•	 Voor	of	tegen:	je	loopt	alle	alinea’s	in	de	groep	af	en	laat	steeds	met	rood/groen	blaadje	aangeven	of	je	
wel/niet vindt dat het kopje bij de titel past. 

Bij de leesopdracht “Welke van de genoemde organisaties die in de tekst genoemd worden kende je 
al wel en welke nog niet?” 

•	 Groepsschema:	op	flap	in	het	midden	met	namen	van	alle	organisaties	erop	je	rode/groene	briefje	
neerleggen. Vraag stellen over iets wat opvalt aan het schema: welke organisatie is het minst bekend? 
Waarom zou dat zijn? Overleg met je buurmens. 
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•	 Gebruik	elkaars	kennis:	bekijk	met	je	buurmens	of	er	een	organisatie	is	die	jij	wel	kent	en	de	ander	
niet. Na 1 minuut signaal: dan vertelt de een iets over 1 van de organisaties (liefst een die de ander 
niet kent en jij wel). Na 1 minuut signaal en wisselt de beurt. 

Bij de leesopdracht “Bij welke van de genoemde organisaties ter bescherming van dieren zou jij zelf 
aangesloten willen zijn en waarom?” 

•	 Buzz	group:	bespreek	samen	met	je	buurmens	je	antwoord.	Eerst	de	linkerbuurmens	1	minuut,	na	1	
minuut hoor je signaal, daarna vertelt de ander. 

•	 Interview:	je	buurmens	krijgt	2	minuten	om	jou	te	interviewen	over	wat	jij	zou	willen	doen	voor	de	
dieren als jij bij die organisatie aangesloten zou zijn. Vragen zijn: bij welke organisatie wil je aangeslo-
ten zijn? Wat zou je als eerste willen aanpakken? Hoe zou je dat doen? Na signaal wissel je om.

2.7 Kern dag 2

De kern van dag 2 verschilt wezenlijk van de kern van dag 2. Op dag 1 staat het begrijpend lezen van een 
tekst centraal. Tijdens het begrijpend lezen wekt de leerkracht al belangstelling van de kinderen voor 
verdere verdieping en onderzoek van onderwerpen uit de tekst. Hierbij maak je gebruik van de techniek 
‘Rekken’ uit Teach like a champion*. 

Tijdens de kern van dag 2 staat het zoeken van aanvullende informatie centraal, als verdieping bij de tekst 
van dag 1. De leerlingen doen in tweetallen onderzoek op basis van een aantal helder geformuleerde 
onderzoeksvragen. Van hun onderzoek doen de PO-leerlingen kort verslag aan de leerkracht en/of de 
groep. In het voortgezet onderwijs doen de leerlingen verslag tijdens de kern van les 3.

*  Meer informatie over ‘Teach like a champion’ van Doug Lemov (2012) vind je in de literatuurlijst ach-
terin dit ABC.

Doel:
De leerlingen kunnen verbanden leggen
Ze kunnen zelf geschikte onderzoeksvragen stellen
Ze verdiepen de inhoud van de tekst met aanvullende informatie
Kinderen maken aantekeningen tijdens het lezen 
Ze gebruiken verschillende bronnen voor hun onderzoek
Ze kunnen hoofd- en bijzaken scheiden
Kinderen maken een verslag 

Tijdsduur:
 40 minuten

Leerlijn/niveaus:
De kern van dag 2 kent een opbouw in moeilijkheidsgraad
- Van begeleid onderzoek doen naar zelfstandig onderzoek doen
- Van één bron naar meerdere bronnen raadplegen
- Van aangeboden opzoekvragen naar zelf een onderzoeksvraag formuleren
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Groep 6* Groep 7* Groep 8* VO

Door leerkracht 
geformuleerde 
opzoekvragen, ieder 
duo start bij andere 
vraag

Interesseweb maken 
in steekwoorden. 
Elk duo kiest een 
onderdeel naar 
interesse 

Specifiek interesse 
gebied ➝ wat wil je 
weten? Formuleer 
hierbij een vraag. 
Kiezen per duo

Vraag in duo 
formuleren. 
Zoekwoorden erbij 
bedenken
(controle vraag en 
zoekterm) 

Informatie zoeken op 
Junior Winkler Prins 
Online

Informatie verzamelen 
op aangeboden 
websites

Informatie zoeken 
op één aangeboden 
website, daarna zelf 
zoeken op internet

Informatie zoeken op 
internet met behulp 
van de zoekwoorden

Informatie  in 
steekwoorden noteren

Aantekeningen 
maken: kort en in 
eigen woorden

Verslaglegging op 
basis van gemaakte 
aantekeningen

Verslaglegging op 
basis van gemaakte 
aantekeningen

Per vraag de 
antwoorden 
bespreken: lln 
vertellen en vullen 
elkaar aan**

Duo vertelt uikomst 
van het  onderzoek in 
eigen woorden**

Duo vertelt het 
antwoord op de 
vraag**

Duo vertelt het 
antwoord op de 
vraag**

*  Aan het einde van elk leerjaar wordt zo mogelijk al toegewerkt naar het beginniveau van het volgende 
leerjaar.

**		Je	kunt	opdracht	geven	om	de	woorden	uit	het	onderdeel	‘Woordenschat’	te	gebruiken	bij	het	beantwoorden	
van de onderzoeksvraag. 

Accenten in de fase waarin leerlingen worden voorbereid op de academische manier van 
leren op de BSA:

Groep 6 Groep 7 Groep 8 VO

Leesstrategieën Leesstrategieën Leesstrategieën Leesstrategieën

Zoekwoorden
(WinklerPrins Junior)

Interesse gebied 
(richten) 

Vraag formuleren Onderzoeksvraag 
formuleren + 
zoekwoorden 

Steekwoorden Verslag in eigen 
woorden (schriftelijk)

Verslaglegging 
op basis van 
aantekeningen

Verslaglegging op basis 
van aantekeningen

Hoofd- en bijzaken 
onderscheiden

Hoofd- en bijzaken 
onderscheiden

Hoofd- en bijzaken 
onderscheiden

Hoofd- en bijzaken 
onderscheiden

Werkwijze:
Tijdens de voorbereiding ordent de leerkracht de vragen die aan het eind van de kern van les 1 zijn gefor-
muleerd. Het is belangrijk dat de leerkracht deze vragen redigeert en definitief opstelt. Zo nodig worden ze 
aangevuld. De leerkracht selecteert de bronnen (boeken en sites) waarvan de kinderen gebruik maken.
Aan het begin van de kern van dag 2 blikt de leerkracht met de groep terug op de in les 1 gelezen tekst. Vervol-
gens worden de vragen (opzoekvragen en onderzoeksvragen) gegeven. Leerlingen zoeken in tweetallen naar 
antwoorden en kiezen voor een geschikte manier om hiervan verslag te doen. Aan het eind van de kern delen 
de leerlingen de gevonden informatie met de groep. Het presenteren kan ook in kleine groepjes.

De onderzoeksvragen
Om gericht onderzoek te kunnen doen, worden door leerkracht en leerlingen vragen opgesteld tijdens de 
kern van dag 1. De leerlingen lezen een tekst en de leerkracht peilt voor welke onderwerpen de kinderen 
belangstelling hebben. De leerlingen stellen zelf ook vragen en krijgen feedback op wat een goede vraag is. 
We onderscheiden twee niveaus in onderzoeksvragen:
1.  Vragen die noodzakelijk zijn om voldoende basiskennis te krijgen over het onderwerp.
2.  Vragen die de diepte ingaan. 

Goede onderzoeksvragen voldoen aan deze kenmerken:
•	 Ze	zijn	duidelijk
•	 Ze	zijn	afgebakend
•	 Ze	gaan	niet	of	nauwelijks	over	details
•	 Het	antwoord	kun	je	vinden	en	is	niet	zelf	te	bedenken
•	 Het	zoeken	van	antwoorden	kost	niet	te	veel	tijd
•	 Een	eventuele	deelvraag	heeft	een	relatie	met	het	hoofdthema
•	 Deelvragen	hebben	een	opbouwend	karakter	en	werken	toe	naar	het	hoofdthema
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•	 Het	zijn	diepgaande	vragen,	die	een	beroep	doen	op	het	zoeken	van	verbanden,	redenen,	oorzaken,	
principes, uitgangspunten, functies, dilemma’s en standpunten. 

Belangrijk is dat de leerkracht een beeld heeft op welk niveau de kinderen na hun onderzoek uit moeten 
komen. Zie hiervoor de techniek ‘Begin bij het eind’ van ‘Teach like a champion*’. De vragen moeten de 
kinderen motiveren om onderzoek te doen.
 
*  Meer informatie over ‘Teach like a champion’ van Doug Lemov (2012) vind je in de literatuurlijst ach-

terin dit ABC.

De onderzoeksvragen zijn een combinatie van de input van leerlingen en leerkracht en past bij het thema 
van die week. Incidenteel kan er ruimte worden gegeven voor onderzoek naar eigen vragen van een leer-
ling over het onderwerp. 

Het zoeken naar informatie
Het zoeken naar aanvullende informatie kan op verschillende manieren. Leerlingen kunnen verschillende 
‘rollen’ spelen en die elk naar een ander eindresultaat toe werken. 
•	 De	journalist:	De	leerlingen	doen	onderzoek	en	schrijven	een	interview,	een	nieuwsbericht,	column,	

opiniestuk of reportage.
•	 De	wetenschapper:	De	leerlingen	doen	onderzoek	naar	oorzaken,	gevolgen,	uitvindingen,	werkwijze	etc.	
•	 De	politicus:	De	leerlingen	doen	onderzoek	naar	argumenten	en	werken	toe	naar	een	debat.

Het product
Afhankelijk van de gekozen rol maken de kinderen een verslag, een ‘product’. De manier waarop ze dat 
doen, nodigt kinderen uit om verder na te denken over het onderwerp. Kinderen gaan immers in gesprek, 
vormen een mening, leggen uit of debatteren. Door bijvoorbeeld verschillen en overeenkomsten onder 
woorden te brengen, raken kinderen mogelijk met elkaar in gesprek. We proberen te voorkomen dat 
leerlingen slechts (letterlijk) informatie overbrengen van hun bron naar de groep.      

De presentatie 
Kinderen presenteren hun project kort. Het gaat erom dat er een voorbeeld van onderzoek en presentatie 
aan de groep wordt gegeven. Slechts een of twee groepjes presenteren daarom hun product. De presentatie 
is altijd kort: ongeveer 5 minuten. Het doel is dat kinderen kort vertellen hoe ze te werk zijn gegaan, wat het 
resultaat was en wat de vervolgvraag was. Want goed onderzoek nodigt uit tot verder onderzoek. 
Een bijzondere presentatievorm is het debat. Een aantal keren per jaar oefenen de kinderen van groep 6, 
7 en 8 deze vorm. In de week voor elke vakantie wordt een onderwerp gekozen dat zich hiervoor leent. 
Het moet geschikt zijn voor verschillende argumenten en om onderzoek te doen naar de onderbouwing 
van deze argumenten.                           

Materialen:
•	 Informatieve	boeken	(naslagwerken)	
•	 Computers	met	internet
•	 (Junior)	Winkler	Prins	Online	licentie	

2.8. Kern dag 3 (alleen VO)

Leerlingen ordenen hun informatie en presenteren hun eindproduct. Dan kan in de vorm van een pre-
sentatie, een verslag of een debat over stellingen.

BSA in het voortgezet onderwijs

Achtergrond
Sinds januari 2010 is er een BSA-groep op het Gerrit Rietveld College (GRC). Sinds november 2011 is 
er ook een BSA-groep voor de categorale gymnasia: het Christelijk Gymnasium Utrecht (CGU) en 
Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG). 

Werkwijze
In het VO wordt standaard BSA-programma gevolgd, dat op enkele punten enigszins is aangepast, reke-
ning houdend met de specifieke behoeften van brugklasleerlingen met een taalachterstand. De belang-
rijkste overweging hiervoor is dat docenten in het voortgezet onderwijs ervan uitgaan dat hun leerlingen 
over vaardigheden beschikken als presenteren, debatteren en het maken van een werkstuk.

Om de BSA-leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden, werkt het VO-pro-
gramma met een cyclus van drie lessen, waarbij de derde les steeds is gewijd aan presenteren, debatteren 
en het maken van een werkstuk.  

De eerste periode van de brugklas-BSA is een ‘boot camp’ waarin heel gericht aandacht wordt besteed aan 
deze vaardigheden. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Specifieke BSA-lessen’.

De BSA-VO telt wekelijks twee lessen van elk 75 of 90 minuten. De lessen worden gegeven in een cyclus 
van drie. Elke cyclus duurt dus anderhalve week.

De lessen kennen globaal dezelfde structuur als op de BSA-PO
 1. Leestafel
 2. Woordenschat (nieuwe woorden semantiseren)
 3. Kern
 4. Woordenschat (woorden uit vorige les consolideren met behulp van www.wrts.nl)
 5. Boekenclub (1 x per week)
 6. Boeken ruilen

De kern
Tijdens de kern van de les staat begrijpend lezen centraal. Er worden teksten gelezen, vergeleken, samen-
gevat, etc. Dit gedeelte van de les duurt 40 minuten. De tekst wordt gelezen en besproken met de leer-
lingen en ook worden leesstrategieën ingezet. De tekst is in het VO aanleiding om de leerlingen onder-
zoek te laten doen of in debat te laten gaan.

Op de BSA-VO werken we in een cyclus van drie lessen. De kern van de les wisselt.
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Les 1
•	 Woordenschat:	Leerlingen	krijgen	een	tweede	set	nieuwe	woorden	aangeboden	bij	de	tekst	die	deze	

les wordt behandeld.
•	 Kern:	We	lezen	en	bespreken	de	tekst.	De	docent	biedt	extra	achtergrondinformatie	en	leidt	de	leer-

lingen naar geschikte onderzoeksvragen of stellingen voor het debat.
•	 We	bepalen	welke	rol	geschikt	is	om	het	onderzoek	uit	te	voeren.	Die	van	onderzoeker?	Dan	geef	je	

een mondelinge presentatie naar aanleiding van de onderzoeksvraag. Die van politicus? Dan leid je 
een debat naar aanleiding van een stelling. Die van journalist? Dan maak je een schriftelijk product 
naar aanleiding van een deelonderwerp.

Les 2
•	 Woordenschat:	De	leerlingen	maken	een	woordenschattoetsje	over	de	aangeboden	woorden.
•	 Kern:	De	leerlingen	zoeken	informatie	om	onderzoeksvragen	te	beantwoorden	of	om	hun	stellingen	

voor het debat te onderbouwen. Ze vergelijken hierbij ook teksten uit verschillende kranten van de 
leestafel en maken een keuze in hun bronnen. 

Les 3
•	 Woordenschat:	De	docent	biedt	de	eerste	set	nieuwe	woorden	aan,	voor	de	tekst	die	de	volgende	les	

zal worden behandeld.
•	 Kern:	Leerlingen	ordenen	hun	informatie	en	presenteren	hun	eindproduct.	Dan	kan	in	de	vorm	van	

een presentatie, een verslag of een debat over stellingen.

2.9 Boekenclub

Doel:
Leesmotivatie bevorderen
Leesbegrip kweken
Kennis van de wereld vergroten
Woordenschat vergroten
Leerlingen ontwikkelen smaak, ze leren van welk soort boeken ze houden

Tijdsduur:
10 minuten per les, of één keer 20 minuten per week

Werkwijze:
De boekenclub, of leesclub, is een bijzonder onderdeel van de BSA. De leesclub is bedoeld om het en-
thousiasme van kinderen om thuis zelfstandig te lezen, te stimuleren. 

Uitgangspunt is dat kinderen zoveel mogelijk thuis lezen. Op de BSA gaan ze met elkaar in gesprek over 
wat ze hebben ‘meegemaakt’ tijdens het lezen: ze delen hun ervaringen, stellen vragen, vertellen over de 

ontdekkingen die ze tijdens het lezen hebben gedaan, over de drang om anderen deelgenoot te maken van 
dit boek, enzovoort. Er zijn allerlei invullingen mogelijk. 

We gebruiken tijdens de boekenclub de methode Chambers*, die vooral is gericht op de kwaliteit van 
gesprekken over boeken. Maar een andere werkwijze is ook mogelijk: het doel is altijd BSA-leerlingen te 
stimuleren thuis veel en graag te lezen. Dat kan op heel veel manieren. In het kader hiervan is op de BSA 
bijvoorbeeld ‘boekpromotie in 5 minuten’ ontwikkeld. 

Een aantal van de in dit hoofdstuk genoemde mogelijkheden, is door het BSA-team inmiddels besproken 
en met succes uitgeprobeerd. Dit zijn: 

•	 Methode	Chambers	*	(zie	bijlage	3)	*	De	‘boekentip	van	de	week’	door	leerkracht	of	leerling.
•	 Werken	met	vraagkaartjes	(zie	bijlage	1)
•	 Samen	dezelfde	tekst	lezen:	de	hele	groep	leest	tijdens	de	les	hetzelfde	korte	verhaal	of	boekfragment.	

Hierna bespreken de leerlingen hun ervaringen aan de hand van vraagkaartjes (zie bijlage 1). Bespre-
ken kan ook in kleine groepjes.

•	 Thema	van	de	week	(zie	afspraken)
•	 Boekpromotie	in	5	minuten	(zie	afspraken)	
•	 Verzameling	van	ideeën	voor	de	boekenclub	(zie	bijlage	6)	
•	 Bespreken	onderzoek	Kortlever	en	Lemmens**	(zie	afspraken	en	bijlage	7)		

*  Meer informatie over de methode Chambers vind je in de literatuurlijst achterin dit ABC.
**  Meer informatie over dit onderzoek vind je in de literatuurlijst achterin dit ABC.

Materialen:
In elk BSA-lokaal staat een kast met een selectie geschikte boeken voor deze groep. Kinderen kunnen 
deze boeken lenen en mee naar huis nemen. 

In het PO maken we gebruik van het CAD-systeem van de bibliotheek. In elk lokaal is een bloemlezing 
kinderliteratuur aanwezig. De overige materialen voor de boekenclub vind je in de bijlagen aan het eind 
van dit hoofdstuk.
In het VO wordt gebruik gemaakt van de leeslijst voor de brugklas, van de desbetreffende scholen.

Afspraken over werkvormen vanaf zomer 2012:

• Boekenkast
Kinderen kunnen boeken van de BSA lenen: per leerjaar is er boekenkast met boeken beschikbaar. Als 
kinderen een goede tip of een verzoekje hebben, kan dit boek door de BSA worden aangeschaft. 

• Genres
Gedurende het jaar zullen de leerkrachten de kinderen kennis laten maken met verschillende genres. 
Kinderen mogen, ter afwisseling, ook non-fictie en strips lezen. 
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• De vragenkaartjes
De vraagkaartjes (zie bijlage 1) worden geplastificeerd en kunnen als volgt worden gebruikt: 

In duogesprekken. De kinderen worden in tweetallen verdeeld en krijgen beide vijf dezelfde vraagkaarten. Twee 
verschillende korte verhalen worden over de duo’s verdeeld. Na lezing ondervragen de kinderen elkaar. 

Kinderen kiezen zelf een kaartje om over boek te kunnen vertellen.
 
Leerlingen kiezen een kaartje en stellen de vraag aan een medeleerling.

De leerkracht kiest een kaartje en vertelt waarom hij/zij juist die vraag heeft gekozen bij een boek dat 
wordt besproken. 

Kaartjes worden willekeurig uitgedeeld.

• Het thema van de week
De leerkracht richt een tafel in met boeken die allemaal over één bepaald thema  gaan. 

• Structuur
De leerkracht stelt vragen over de structuur van boeken in het algemeen. Bijvoorbeeld:
Kennen de kinderen boeken met een open einde? Hoe vonden ze dat?
Kennen de kinderen boeken met een akelig einde? Hoe vonden ze dat?
Vragen over vertelperspectief. Wat vind je prettiger lezen: een ik-perspectief of een vertellend perspectief? 
Vragen over het tijdsverloop in een boek: chronologisch, heden en verleden gehusseld, etc.

• Boekpresentatie
De leerkracht bereidt een korte (5 minuten) presentatie voor van een boek naar keuze. Als er genoeg tijd 
is kun je de introductie uitbreiden.  De enige doelstelling is van de presentatie is: de kinderen krijgen zin 
om het boek te lezen! 
Laat de voorkant van het boek zien.
Lees de titel hardop. 
Vraag de leerlingen waarover ze denken dat het boek zal gaan.
Lees de achterflap voor. 
Vraag de leerlingen of deze tekst past bij hun verwachtingen.
Lees een klein stukje voor uit het boek en stop op een spannend moment.
Zet het boek rechtop, frontaal neer, op een voor iedereen zichtbare plaats.
Zeg dat wie het wil lezen, het mag pakken bij het onderdeel ‘vrij lezen’.

• Onderzoek van Kortlever en Lemmens
Kortlever en Lemmens* hebben recent onderzoek gedaan naar de relatie tussen lezen en de resultaten van 
de CITO-toets (zie bijlage 7). Dit onderzoek leidt tot een aantal aanbevelingen die je kunt bespreken in 
de BSA-klas.

*  Meer informatie over dit onderzoek vind je in de literatuurlijst achterin dit ABC.

Het is belangrijk om kinderen aan te zetten tot lezen in hun vrije tijd:

Laat kinderen een leeftijdniveau ‘hoger’ lezen 
Het onderzoek maakt duidelijk hoeveel kinderen lezen
Laat de kinderen het perspectief zien: als je veel leest, dan...
Maak het ‘dringend’ voor kinderen
Lever maatwerk, breng in kaart hoe een kind leest
Inventariseer onderwerpen die leerlingen leuk vinden om over te lezen
Pleit ervoor dat kinderen zelf ook moeilijke teksten kiezen om te lezen: dus niet altijd sport of sensatie-
verhalen
Beloon het intellectuele leesgedrag van kinderen

• Boekensites
Geschikte sites voor kinderen om zelf fijne boeken te zoeken zijn:
www.leesplein.nl
www.boekenzoeken.org
www.entoennu.nl
www.leesfeest.nl

• Uitleensysteem BSA
Vanaf april ’12 is op de BSA PO een nieuw uitleensysteem voor de kinderen van kracht. Kinderen kun-
nen een boek uitzoeken in een van de BSA-lokalen en dat lenen. Het lenen van een boek kan elke middag 
vanaf 17.00 uur. 

De leerlingen nemen het gekozen boek mee naar de bibliotheekvrijwilligster in het kantoor van de loca-
tieleider. De bibliotheekvrijwilligster heeft daar naamkaartjes van ieder kind en scant het boek. Een boek 
mag je drie weken lenen. Daarna krijgt de leerkracht bericht van de bibliotheekvrijwilligster. De leer-
kracht waarschuwt het kind dat het boek weer terug moet naar de BSA.
In principe mag het kind één boek lenen. Een nieuw boek lenen is pas mogelijk als het andere boek is ingele-
verd. Aan het eind van het jaar krijgt iedere leerkracht een overzicht van de door de kinderen gelezen boeken.

•  Tips voor boekpresentaties
Het kan motiverend zijn om in de klas te laten zien wie wat heeft gelezen. Bijvoorbeeld met de ‘boeken-
wolk’. Aan de muur komt een poster te hangen waarop wolkjes staan met de namen van de kinderen. De 
kinderen schrijven in de wolkjes de titel op van het boek dat ze hebben gelezen en één steekwoord dat 
uitdrukt wat ze van het boek vonden.

Het is een idee om de boekentip aan te kleden met behulp van een ‘boekenkist’. Kinderen kunnen op de 
kist staan bij het promoten van hun boek. Je kunt ook denken aan een ‘boekenhoed’ die kinderen op 
kunnen zetten bij hun presentatie.



BSA   Curriculum 2012-2013

74

Curriculum 2012-2013   BSA

75

In de brugklas wordt in een grafiek bijgehouden hoeveel woorden er door de groep als geheel worden gele-
zen. Dit wordt berekend op basis van een schatting van woorden op één pagina X het aantal pagina’s. 

• Boekenclub volgens Teach Like a Champion 
De volgende technieken uit Teach Like a Champion* zijn goed bruikbaar in het lesonderdeel boekenclub:
Rekken (stel vervolgvragen als iets interessant is, om kennis uit te breiden)
Goed is goed (leg de lat hoog bij het beoordelen van het juiste antwoord)
Stem (Maak afspraken als kinderen zacht of onduidelijk praten) 

*  Meer informatie over de Teach Like a Champion vind je in de literatuurlijst achterin dit ABC.

• Boekenclub en ouders
Het is van belang om ouders te informeren en te equiperen hun kinderen meer te laten lezen. Argumen-
ten hiervoor zijn:

Kinderen die veel lezen hebben vaker een hoge CITO-score.

Kinderen die veel lezen, kennen meer woorden. Als je elke dag een kwartier in een boek leest, kun je 1000 
woorden per jaar leren. In groep 8 moeten kinderen 17.000 woorden kennen.

Kinderen die veel lezen zijn beter in begrijpend lezen, spelling, grammatica en schrijven.
Kinderen die geregeld in de bibliotheek komen, zijn beter in taal.

Kinderen van ouders die zelf lezen en die met hun kind praten over boeken, komen verder in het onderwijs. 

De leesprestaties van kinderen nemen af in de zomervakantie.

Bijlagen

Bijlage 1: Vraagkaartjes
Bijlage 2: 23 manieren om de boekenkring spannend te houden
Bijlage 3: Methode Chambers
Bijlage 4: Een artikel over het belang van lezen voor woordenschat (Sardes) 
Bijlage 5: Hand-out van Sardes over boekintroductie
Bijlage 6: Met succes uitgeprobeerde ideeën voor de boekenclub  
Bijlage 7: Onderzoek Kortlever & Lemmens om te gebruiken in de klas 

2.9  Boekenclub, bijlage 1
  Vraagkaartjes van Chambers*
 

1. Over wie gaat het verhaal?
8. Wat voor verhaal dacht je 

dat het was toen je de titel zag? 
Klopte dat?

15. Ken je iemand die dit 
verhaal heel mooi zou vinden? 

2. Welk personage boeit jou het 
meest? Wat vind je boeiend aan 

hem of haar?

9. Ken je verhalen die hierop 
lijken?

16. Wordt de plaats van het 
verhaal precies beschreven? 
Wat zou je er nog meer over 

willen weten?

3. Wat vind je het interessantst 
aan dit verhaal?

10. Zijn jou woorden of zinnen 
opgevallen die je bijzonder 

mooi vond?

17. Was er een personage 
dat je aan iemand deed denken 

die je kent?

4. Waar speelt het verhaal zich 
af? Is de omgeving belangrijk 

voor het verhaal?

11. Als de schrijver jou zou 
vragen wat er beter kon, wat 

zou je dan zeggen?

18. Was er een personage dat je 
deed denken aan iemand uit 

een ander verhaal?

5. Wat zou je nog meer 
willen weten? 

12. Zag je taal die precies past 
bij een personage en niet bij 

iemand anders?
19. Wie vertelt het verhaal?

6. Was er iets wat je nog 
nooit bent tegengekomen in 

een verhaal?

13. Was er iets in het verhaal 
wat je zelf wel eens hebt meege-

maakt?

20. Had je het gevoel dat jij 
zelf het verhaal meemaakte?

7. Waren er dingen die niet 
klopten?

14. Zag je het verhaal voor je 
ogen gebeuren? Wat zag je?

21. Waren er woorden in het 
verhaal die je niet kende?
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2.9  Boekenclub, bijlage 2
  23 manieren om de boekenclub spannend te houden

1.  Maak voor elk van de vragen van Chambers* een geplastificeerd kaartje en doe ze door elkaar in een 
doos. Pak bij de bespreking van een boek een willekeurig kaartje en begin het gesprek met die vraag. 

2.  Geef elke leerling een kaartje (zie hierboven) en laat ze per tweetal de vragen aan elkaar stellen over 
het boek dat zij als laatste hebben gelezen. 

3.  Maak een lijstje met auteursnamen van boeken die rouleren in je groep. Noem alleen de achternaam en 
vraag de leerlingen de voornaam te noemen. Wie kent de meeste? (Kan mondeling en schriftelijk).

4.  Noem de naam van een schrijver en vraag de leerlingen zoveel mogelijk boektitels van die schrijver op 
te schrijven. Wie heeft de meeste? Wie heeft de meeste ervan gelezen?

5.  Kopieer een flaptekst op een blad papier. Zeg dat de leerlingen moeten raden om welk boek het gaat. Lees 
de tekst voor, totdat een leerling de titel van het boek raadt.  Kan hij/zij het verhaal nog samenvatten?

6.  Scan een aantal dramatische illustraties uit enkele bekende boeken. Laat ze zien op het scherm. Vraag 
de leerlingen op te schrijven uit welke boeken de afbeeldingen komen. Wie kent de meeste? Neem een 
klein aantal, zodat je tijd hebt om te praten over wat er te zien is op de afbeelding. Wie staat erop? Wat 
gebeurt er? Hoe loopt het af?

7.  Scan een aantal dramatische illustraties uit enkele onbekende boeken. Laat de leerlingen raden wat 
zich afspeelt. Toon dan het boek waaruit de betreffende afbeelding afkomstig is en vertel kort waar-
over het gaat. Wie wil het boek lenen?

8.  Doe vijftien boeken (heel verschillend: fictie, non-fictie, strips, gedichten, etc.) elk in een niet-doorzichtige 
papieren zak. Laat iedere leerling een zak kiezen. Volgende week moeten ze iets kunnen vertellen over het 
boek in de zak. Ze hoeven het niet uit te lezen. Ze moeten wel kunnen zeggen waarom ze het boek zouden 
aanraden of niet. Doel is kinderen te laten kennismaken met verschillende soorten boeken.

9.  Ga naar www.boekenzoeker.nl. Vul samen met een leerling gegevens in en laat zo zien wat ze aan deze 
site kunnen hebben. 

10. Ga naar www.leesplein.nl. Laat het overzicht van de site zien en ga naar boeken zoeken op onderwerp. 
Vraag de kinderen op welk onderwerp je moet klikken. Wie kent een van de boeken die bij dit onder-
werp genoemd worden? Geef de kinderen zonodig de tijd om een interessante titel over te schrijven.  

11. Ga naar www.leesplein.nl. Ga naar ‘laat je horen’, ‘mijn stempel’ en laat zien hoe kinderen zelf hun 
mening over een boek kunnen delen en recensies kunnen lezen van andere kinderen. Tip: kijk vooraf 
of er een boek tussen staat dat onlangs door enkele kinderen is gelezen.

12. Introduceer zelf een boek (zie onder ‘afspraken’). Wie wil het boek na afloop van de les lenen?

13. Beeld een bekende boektitel uit met gebaren. Wie raadt als eerste om welke titel het gaat? Je kunt het 
makkelijker maken door een lijstje met titels op het scherm te tonen en te zeggen dat het een titel is 
die daar tussen staat. Waar ging het boek ook al weer over? Kan een van de leerlingen misschien zelf 
een titel uitbeelden?

14. Noem de namen van enkele hoofdpersonen en vraag de leerlingen op te schrijven in welke boeken 
deze personages voorkomen. Je kunt het makkelijker maken door een lijstje met titels te geven en de 
leerlingen daaruit te laten kiezen. Je kunt het moeilijker maken door in plaats van hoofdpersonen de 
namen van bijfiguren te noemen, of de namen van dieren die in het verhaal voorkomen. Kan iemand 
nog vertellen wat voor iemand dit personage was? Of wat hij beleefde in het verhaal?

15. Maak een set kaartjes met titels en een set kaartjes met bijbehorende hoofdpersonen. Geef ieder kind 
een kaartje en laat ze hun partner zoeken. Speel eventueel zelf ook mee als er een oneven aantal is. Wie 
vindt zijn partner als eerste? Kloppen alle namen en titels? Vraag een of twee koppels iets te vertellen 
over het boek of het personage.

16. Kopieer de inhoudsopgave van een informatief boek. Lees een stukje voor en vraag de leerlingen wat 
de titel van dit boek zou kunnen zijn. Wat voor informatie zou je kunnen vinden bij het hoofdstuk 
met deze titel? Wie kan iets over dit onderwerp vertellen?

17. Praat eens met de kinderen over hun leesgewoonten. Wanneer lezen zij meestal? Lezen zij wel eens in 
meerdere boeken tegelijk? Lezen ze wel eens om in een bepaalde stemming te komen? Of om te ont-
snappen in een fantasiewereld? Lukt dat ook altijd? Wat gebeurt er dan precies? Lezen hun broertjes 
en zusjes ook graag? Geven zij elkaar wel eens tips? Komen ze wel eens in de bibliotheek? Met wie?

18. Laat de kinderen als huiswerk een mooie aanbeveling schrijven van het beste boek dat zij dit jaar ge-
lezen hebben. Verzamel de beschrijvingen in een fraaie map. Die wordt ter inzage gelegd en wordt 
volgend jaar doorgegeven aan de kinderen die dan in de groep komen. Een kind mag natuurlijk altijd 
meer tips geven als hij/zij dat wil.

19. Lees een kort verhaal (eventueel een sprookje) of grappig gedicht voor. Wie wil de bundel lenen?

20. Gooi de woorden van een aantal titels door elkaar en laat ze zien op het scherm. Wie herkent de 
meeste titels?

21. Gooi een aantal voor- en achternamen van schrijvers door elkaar en laat ze zien op het scherm. Wie 
kan de meeste namen goed bij elkaar zetten?

22. Maak een alternatieve omschrijving van een aantal boektitels, bijvoorbeeld ‘Oorlogswinter’ wordt 
‘Vredeslente’;	‘De	dikke	meester	Jaap’	wordt	‘De	dunne	juf	Ans’;	‘Brief	voor	de	koning’	wordt	‘Tele-
gram voor de prinses’, enzovoort. Doe eerst bij een titel voor hoe het werkt. Laat de kinderen daarna 
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zelf de juiste titels raden. Je kunt het makkelijker maken door het lijstje met de juiste titels erbij te 
geven of een lijstje te geven met een groter aantal titels, waar de juiste titels tussen staan. Waar ging 
het boek over? Is het een aanrader?

23. Scan een aantal kaften van boeken en maak de titels onherkenbaar. Laat de scans zien op het scherm. 
Wie weet de titel nog? 

2.9  Boekenclub, bijlage 3
  De methode Chambers 

Gesprekken over boeken kunnen kinderen (en volwassenen) een heel andere kijk geven op lezen en op 
een gelezen boek. De methode van Aidan Chambers* is een geschikte methode om op een zinvolle en 
stimulerende manier over boeken te praten. Als meer kinderen hetzelfde boek hebben gelezen, is er meer 
uit te wisselen en te discussiëren. Maar ook als kinderen verschillende boeken hebben gelezen, biedt de 
methode een goed uitgangspunt voor gesprekken. 

De methode Chambers omvat drie soorten vragen:
Basisvragen
Basisvragen vragen zijn bedoeld om het praten over boeken op gang te krijgen. Naarmate kinderen meer 
gewend zijn om over boeken te praten, zullen ze geneigd zijn minder op deze vragen in te gaan.
•	 Wat	vond	je	leuk,	mooi,	goed	aan	dit	boek?	(Wat	is	je	opgevallen?	Waar	had	je	meer	over	willen	lezen?)
•	 Wat	vond	je	niet	leuk	aan	dit	boek?	(Waren	er	stukken	die	je	vervelend	vond?	Heb	je	stukken	overge-

slagen? Welke? Als je het boek niet uit hebt, waar ben je dan opgehouden met lezen? Waarom daar?)
•	 Wat	was	er	moeilijk	of	onduidelijk?	(Wat	vond	je	vreemd?	Was	er	iets	dat	je	nog	nooit	in	een	boek	

bent tegengekomen? Was er iets dat je totaal verraste? Waren er dingen die niet klopten?)
•	 Zag	je	bepaalde	patronen	of	verbanden?	(Was	er	iets	dat	steeds	terugkwam	in	het	verhaal?)

Algemene vragen
Algemene vragen gaan iets verder en hebben te maken met bijvoorbeeld verwachtingen, vergelijkingen 
met andere verhalen of personages en gaan over hoe de kinderen het verhaal beleefd hebben.
•	 Wat	voor	soort	boek	dacht	je	dat	het	zou	zijn,	toen	je	het	pakte?	Klopte	dat?
•	 Heb	je	andere	boeken	gelezen	die	hierop	lijken?	(Wat	waren	overeenkomsten,	verschillen?)
•	 Heb	je	dit	boek	al	eerder	gelezen?	(Zo	ja,	wat	vond	je	nu	anders?)
•	 Zijn	je	dingen	opgevallen	in	de	taal	van	het	boek,	bepaalde	woorden	of	uitdrukkingen?	
•	 Als	de	schrijver	je	zou	vragen	wat	er	beter	zou	kunnen	aan	dit	boek,	wat	zou	je	dan	zeggen?
•	 Toen	je	het	boek	zat	te	lezen,	zag	je	toen	in	je	fantasie	hoe	het	verhaal	zich	afspeelde?
•	 Hoeveel	verschillende	verhalen	kun	je	in	dit	verhaal	vinden?
•	 Is	dit	een	boek	om	snel	te	lezen,	of	juist	langzaam?
•	 Wat	ga	je	je	vrienden	over	dit	boek	vertellen?	(Wat	zou	je	niet	vertellen,	om	het	plezier	niet	te	beder-

ven? Ken je iemand die dit zeker een goed boek zou vinden? Wat zou ik aan anderen moeten vertellen 
om hen te helpen besluiten om het wel of niet te lezen?)

•	 We	hebben	nu	elkaars	commentaar	op	dit	boek	gehoord.	Ben	jij	verrast	door	iets	dat	iemand	heeft	gezegd?
•	 Nu	je	van	alles	over	dit	boek	hebt	gehoord	en	besproken,	wat	vind	jij	dan	uiteindelijk	voor	jezelf	het	

belangrijkst aan dit boek?
•	 Weet	je	iets	over	de	schrijver,	of	over	hoe	dit	verhaal	tot	stand	kwam?	Zou	je	daar	meer	over	willen	weten?

Specifieke vragen
Specifieke vragen gaan over specifieke kenmerken van het verhaal.
•	 Hoe	lang	duurt	de	periode	waarin	het	verhaal	zich	afspeelt?	Zijn	er	stukken	in	het	verhaal	die	een	
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langere periode beslaan, maar die snel worden verteld? Zijn er stukken die een heel korte periode be-
schrijven, maar die heel langzaam worden verteld?

•	 Waar	vindt	het	verhaal	plaats?	(Maakt	dat	uit?	Had	het	overal	kunnen	plaatsvinden?)
•	 Welk	personage	vind	je	het	interessantst?	(Welk	personage	vind	je	niet	leuk?	Zijn	er	personages	die	je	

doen denken aan mensen die je kent?)
•	 Is	er	een	personage	dat	niet	voorkomt	in	het	verhaal,	maar	zonder	wie	het	verhaal	niet	had	kunnen	

plaatsvinden? (Waarom wordt dat personage niet genoemd?)
•	 Wie	vertelt	het	verhaal?	Hoe	weet	je	dat?	Is	het	een	ik-figuur?	(Wat	vindt	de	verteller	van	de	persona-

ges en van de gebeurtenissen?)
•	 Stel	je	voor	dat	jij	de	toeschouwer	bent.	Door	wiens	ogen	zag	je	het	verhaal?	Zag	je	het	verhaal	door	

de ogen van een personage of ook door de ogen van andere personages?
•	 Heb	je	ook	gelezen	wat	de	personages	denken	of	voelen?	Of	werd	het	verhaal	verteld	‘van	buitenaf ’,	

zonder dat je weet wat iemand denkt of voelt?

Een geoefende leerkracht is in staat om de drie soorten vragen op de juiste momenten af te wisselen en 
aan te voelen welke vraag het gesprek een stapje verder kan brengen. Het gaat er niet om het lijstje vragen 
helemaal af te werken. Soms is het antwoord op een vraag aanleiding uitgebreid door te praten over een 
onderwerp, zonder dat andere vragen nog aan bod komen. Hoe het gesprek ook verloopt, de persoon-
lijke beleving van het lezen staat centaal. Die is voor iedereen anders. Daarom is het belangrijk dat de 
kinderen veel gelegenheid krijgen om op elkaar te reageren.

Deze samenvatting komt uit: ‘Boekenbendes’ Draaiboek naschoolse leesclubs. Wil je meer weten, lees 
dan Chambers’ boek ‘Vertel eens’. De boekenclub wordt behandeld in hoofdstuk 14. Zie ook het litera-
tuuroverzicht aan het einde van dit ABC.

2.9  Boekenclub, bijlage 4
  Onderzoek leesbevordering en belang voor woordenschat (Sardes)

Aantal woorden per leesvolume

% Aantal minuten vrij  Aantal gelezen
 lezen per dag woorden per jaar 
98 65,0 4.358.000
90 21,1 1.823.000
80 14,2 1.146.000
70 9,6 622.000
60 6,5 432.000
50 4,6                                         282.000
40 3,2 200.000
30 1,3 106.000
20 0,7 21.000
10 0,1 8.000
2 0,0 0

Cunningham	&	Stanovich	(2001),	‘What	reading	does	for	the	mind’,	Journal	of	Direct	Instruction,	1/2,	137-149.	

Woorden in verschillende soorten gesproken en geschreven taal  

Frequentie van gemiddelde woord*) Laagfrequente woorden per 1000
Geschreven teksten
Abstracte taal wetenschappelijke artikelen  4389                128.0
Kranten                                                      1690 68.3 
Populaire tijdschriften  1399 65.7
Boeken voor volwassenen  1058 52.7
Strips                                                              867 53.5
Jeugdboeken                                                    637 30.9
Prentenboeken  578 16.3
  
Televisieteksten
Populaire shows voor volwassenen                   490 22.7
Populaire shows voor kinderen  543                  20.2
Tekenfilms  598 30.8
Sesamstraat  413                  2.0
  
Gesprekken van volwassenen
Getuigenverklaringen  1008 28.4
Hooggeschoolden tegen vrienden en echtgenoten  496        17.3
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Kinderen die 1 miljoen woorden per jaar lezen, breiden per jaar hun woordenschat uit met ten minste 
1000 woorden:
1 miljoen woorden per jaar komt overeen met bijna een kwartier lezen per dag. Voor kinderen uit de 
middenklasse is dit een gemiddelde hoeveelheid.

Uit:	‘Learning	word	meanings	from	context	during	normal	reading’	van	W.	Nagy,	W.,	R.	Anderson	en	P.	Her-
man	(1987).*

Vrij lezen heeft positieve effecten op:
•	 leesvaardigheid
•	 schrijfstijl
•	 woordenschat
•	 spelling
•	 kennis	van	grammatica

Uit:	The	Power	of	Reading	van	Stephen	Krashen	(1993)*	

Een goede omgeving voor vrij lezen:
 1. Boeken (veel, gevarieerd)
 2. Leestijd (ingeroosterd)
 3. Voorlezen (frequent, ook in hogere groepen)
 4. Gesprekken over boeken onder leiding van de leerkracht (‘boekenkring’)

Uit: The reading environment van Aiden Chambers

2.9  Boekenclub, bijlage 5
  Hand-out Sardes over boekpromotie

Doel
Leesvolume vergroten ter versterking van:
•	 Leesbegrip	(toepassen	van	strategieën)
•	 Kennis	van	de	wereld
•	 Woordenschat	(incidentele	verwerving	nieuwe	woorden,	consolidering	en	verdieping	van	reeds	ver-

worven woorden)
•	 Grammatica
•	 Spelling
•	 Schrijfstijl

Werkwijze
•	 Mini-spreekbeurten
•	 Methode	Chambers*:	gespreksvaardigheden
•	 Boekentip	van	de	week
•	 Website	met	tips	voor	kinderen
•	 Kinderen	ruilen	boeken	(vast	onderdeel	van	het	programma)

Sites
•	 www.leesplein.nl
•	 www.boekenzoeker.org
•	 www.entoennu.nl
•	 www.leesfeest.nl
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2.9  Boekenclub, bijlage 6
 Verzameling van op de BSA uitgeprobeerde ideeën voor de boekenclub

1.  Boeken sorteren op genre
2.  Voor elkaar (in tweetallen) een boek zoeken. Vooraf 1 minuut met elkaar praten over de vraag welke 

boeken je graag leest (eventueel met behulp van de werkvorm ‘ping-pong’: twee kinderen zitten tegen-
over elkaar. De een vraagt, de ander antwoordt, de ander vraagt, de een antwoordt.)

3.  In tweetallen of viertallen een top 10 maken van boeken. Dit vervolgens met elkaar delen en met de 
groep één gezamenlijke top 10 maken.

4.  Van één schrijver meerdere titels bespreken.
5.  De leerlingen lopen met een boek dat ze zelf hebben gelezen door de ruimte. Op een signaal van de 

leerkracht blijven ze stilstaan en gaan ze in gesprek met de leerling dichtbij. Gedurende 1 à 2 minuten 
promoten ze hun boek aan elkaar. Op het signaal van de leerkracht lopen ze door elkaar heen, totdat 
er weer een signaal volgt en ze met iemand anders hun boekpromotie delen. Dit kan ook met muziek: 
als de muziek stopt, zoeken ze iemand op om over het boek te vertellen.

6.  In tweetallen een titel van een boek veranderen. De GVR -grote vriendelijke reus- wordt de ‘kleine, 
gemene dwerg’. Vervolgens met een ander tweetal elkaars titel raden. Heeft iemand dit boek gelezen? 
Wat vond hij/zij ervan?

7.  Boekenmarkt. De leerkracht selecteert vijftien of twintig boeken, legt ze op een tafel, noemt de titel 
en leest een klein stukje van de achterflap hardop voor: Wie wil dit boek lezen? Instructie: ‘Vandaag 
heb ik twintig boeken. Iedereen kiest een boek. Je roept STOP als je het boek wilt. Je leest het boek 
thuis. Als je het niet uit leest, vertel je waarom niet en wat je er wel uit hebt gelezen’.

8.   De vakken van de boekenkast gebruiken om boeken te ordenen. Elk vakje een genre: spannend, his-
torisch, griezel, school. Het verdelen van de boeken in genres kun je ook samen met de kinderen doen. 
Elk groepje krijgt dan een stapeltje boeken en bedenkt in welk vak de boeken horen.

9.  Boekpromotie op de standaardmanier: laat het boek zien, lees de achterflap, lees een stukje voor.
10. Leespromotie voor de BSA-VO. Boeken presenteren die op de boekenlijst van school staan. Extra 

aandacht besteden aan de achtergrond van het boek, de schrijver, de discussie of een boek lectuur of 
literatuur is. Waarom staat dit boek op de lijst? Deze werkwijze helpt kinderen voorbereid te zijn als 
ze bij de talen ‘iets’ met boeken moeten doen. Minder grage lezers worden op het goede spoor gezet.

11. Geef kinderen een stuk tekst uit een boek mee, waarin iets wordt verteld over de hoofdpersoon. Huis-
werk: teken de hoofdpersoon en vertel (of onderstreep) welke aanknopingspunten uit de tekst je hebt 
gebruikt. Tijdens de volgende les hier kort op in gaan. Wie wil het boek lezen?

12. Kies een boek om te bespreken. Reserveer het boek bij de dichtst bij zijnde boekhandel. Laat een of 
twee kinderen het boek voor de BSA kopen. Tijdens de volgende les vraagt  de leerkracht: ‘Is het ge-
lukt? Hoe ging het? Ben je het al gaan lezen?’

13. Boeken uitdelen in de groep. Kinderen lezen in tweetallen de achterflap en gaan samen in gesprek. 
‘Waar zal het boek over gaan? Wat verwacht je? Wie spelen een rol in het boek?’ Stimuleer de kinderen 
om dóór te vragen, om te voorkomen dat de antwoorden vrijblijvend worden (‘leuk’, ‘spannend’).

14. Zoek de elf titels: hoe overleef ik - moord in - de brief  - de gebroeders - voor de koning - verdwenen? 
-mijn eerste zoen - griezelverhaal - de dikke - Leeuwenhart - voorgoed - het allerlaatste - Istanbul - alleen 

beer - hallo aarde - dat had je - Obama - hier maan - de weg naar verandering - gedroomd - meester Jaap 
- mocht mee

15. Wat is de voornaam van deze schrijvers?  Dragt, Vriens, Beckman, Rood, Goudsmit, Slee, Diekman, 
Dahl, Hoogstraten, Lindgren, Daniels, Hagen, Dijkzeul, Horowitz

16. Laat de kinderen ieder een boek uit de kast pakken. Opdracht: Lees twee bladzijden van dit boek en 
bepaal of je het wilt lezen.

17. We verzamelen boeken en bladzijden die aanslaan bij de kinderen. De BSA-leerkracht meldt aan de 
locatieleider welk boek is besproken en welke bladzijde enthousiaste reacties ontlokte tijdens het voor-
lezen. Een voorbeeld hiervan is: ‘Echte helden willen scoren’ van Arend van Dam, pagina 5.

18. Maak gebruik van internet. Op www.leesplein.nl kun je boeken op genre selecteren en zo titels en 
schrijvers vinden. Je vindt hier ook boekpresentaties en recensies die je in de klas kunt gebruiken.

19. Veel  schrijvers hebben een eigen website. Die website kun je in de klas laten zien en bespreken, samen 
met enkele boeken van deze schrijver. Sommige schrijvers hebben een blog. Hier kunnen kinderen op 
reageren. 

20. Websites: Arend van Dam. Hij schreef nogal wat historische romans. / Paul van Loon. In het oog 
springende site, veel beweging en actie. / Jacques Vriens. Geschikt om meer te vertellen over de ach-
tergrond van de schrijver / Roald Dahl. Mooie site, in het Engels. / Mirjam Oldenhave. Zij schreef 
onder meer ‘Mees Kees’ en ‘Flits / De Nieuwsjagers’. Je kunt het boek aanklikken, zodat kinderen de 
achterflap kunnen meelezen op het digibord. Er staan ook recensies op de pagina. / Isabel Abedi. 
Duitse schrijfster. Leuk om in het Duits te lezen met de kinderen en te vertalen. Zouden kinderen in 
Duitsland dezelfde boeken lezen en leuk vinden als wij?

Bij
LA

g
En

Bij
LA

g
En



BSA   Curriculum 2012-2013

86

Curriculum 2012-2013   BSA

87

2.9  Boekenclub, bijlage 7
  Samenvatting van het onderzoek Kortlever & Lemmens* om te gebruiken in de BSA-klas 

Dit is het eerste onderzoek naar de relatie tussen boeken lezen en CITO-scores in Nederland.

Belezenheid is: hoe vaak je leest én het niveau van de boeken die je leest in je vrije tijd.

Conclusie: Belezenheid hangt samen met hogere CITO-scores

Boeken worden verdeeld in vier niveaus naar leeftijd: 7-9, 10-12, 13-15, 16+

Er zijn verschillen tussen jongens en meisjes. Jongens kiezen vaker makkelijkere boeken, meisjes lezen meer.

Kinderen die veel lezen hebben vaker een hoge CITO-score.

Kinderen die veel lezen, kennen meer woorden. Als je elke dag een kwartier in een boek leest, kun je 1000 
woorden per jaar leren. In groep 8 moet je 17.000 woorden kennen.

Kinderen die veel lezen zijn beter in begrijpend lezen, spelling, grammatica, rekenen en schrijven.

Kinderen die geregeld in de bibliotheek komen, zijn beter in taal.

Computerspelletjes en televisie kijken hebben een negatief effect op CITO-scores. 

* Meer informatie over dit onderzoek vind je in de literatuurlijst achterin dit ABC.

2.10  Einde van de les

Doel: 
De leerlingen: 
•	 Kunnen	uitleggen	wat	ze	deze	les	hebben	geleerd
•	 Kunnen	uitleggen	op	welke	wijze	ze	hebben	bijgedragen	aan	de	academische	sfeer	tijdens	de	les
•	 Kunnen	vertellen	hoe	ze	zich	op	de	volgende	les	moeten	voorbereiden
•	 Voelen	zich	gezien	

Werkwijze:
Aan het einde van de les wordt aan leerlingen gevraagd te reflecteren op wat er is geleerd. Hierbij kan de 
agenda dienst doen als geheugensteun. Er is ook reflectie op de bijdrage die ze hebben geleverd aan de 
academische sfeer. 
Dan volgt een vooruitblik op de volgende les. De leerkracht vertelt wat het huiswerk is voor die bijeen-
komst. Bij voorkeur schrijven de kinderen dit in hun agenda. 
De leerlingen kunnen boeken lenen of terug brengen.
Bij het afscheid geven de kinderen de leerkracht een hand. Er is even persoonlijk contact.
In de BSA-brugklas van de Gerrit Rietveld Academie blijven leerlingen bij toerbeurt een kwartiertje langer. 
Samen met de leerkracht praten ze persoonlijk over hoe zij (op de BSA) functioneren.

2.11 Huiswerk (alleen voor PO)

Het huiswerk op de BSA-PO is onderdeel van het aanleren van de woordenschat. Zie voor meer infor-
matie hierover bij het hoofdstuk Woordenschat. 

Tijdens het schooljaar 2012-2013 wordt het geven en beoordelen van huiswerk verder verdiept. 

In het VO krijgen leerlingen geen huiswerk van de BSA.
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3.1  Eerste week van het schooljaar BSA-PO

Elk schooljaar beginnen de lessen van de BSA op dezelfde manier. De eerste week van het schooljaar is 
bedoeld om de kinderen en de leerkracht (weer) te laten wennen aan de BSA en aan elkaar. De doelen, 
vaste gewoonten en regels worden (weer) voor het voetlicht gebracht.

De eerste twee lessen wordt er geen tekst gelezen en geen onderzoek gedaan. In plaats daarvan interviewen 
de kinderen elkaar. De eerste les over hun tijdsbesteding en liefhebberijen. De vragen in het interview van 
de tweede les zijn meer gericht op de leerdoelen van de kinderen (zie de bijlagen bij dit hoofdstuk).

Tijdens het onderdeel woordenschat wordt aandacht besteed aan het lezen van kranten en tijdschriften 
(artikel, column) en boeken (genre, paperback, enzovoort).

Bij de eerste lesweek hoort ook de eerste ouderavond. Ook tijdens deze avond, die voor de ouders van 
leerlingen in groep 6 een kennismaking is en voor de anderen een hernieuwde kennismaking, worden de 
doelen van de BSA voor de ouders duidelijk gemaakt. Ook wordt met hen gesproken over de rol die zij 
zelf thuis kunnen spelen om hun kind te ondersteunen op de BSA.
Voor het programma van de ouderavond, zie hoofdstuk .. Ouderbetrokkenheid.

Specifieke BSA-lessenH3
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3.1  Eerste week van het schooljaar, bijlage 1
 Agenda eerste week 

Agenda maandag 27 en 28 augustus 2012
15.30  De leestafel:
 Je weet hoe een krant is opgebouwd.
 Je weet wat het hoofddoel van de leestafel is. 
16.00  De agenda doornemen:
 Je weet wat je vandaag gaat leren.
16.05  Woordenschat:
 Je leert 5 nieuwe woorden:
 1. het artikel   2. de rubriek   3. het katern   4. de column   5. Het commentaar
16.15  Interview:
 Je stelt elkaar vragen om elkaar beter te leren kennen.
16.40  Doelstellingen en regels:
 We bespreken de regels en de doelen van de BSA. 
16.55  Terugblik:
 Je kijkt terug op wat je vandaag geleerd hebt. 

Huiswerk: 
	 •	Je	neemt	een	boek	mee	wat	je	in	de	vakantie	gelezen	hebt.
	 •	Je	maakt	de	voorkant	van	je	map.	

Agenda van 29 en  30 augustus 2012
15.30  De leestafel:  
 Je weet wanneer een artikel geschikt is om er met elkaar over te praten tijdens de leestafel.
 Je vat de tekst kort samen.
15.45  De agenda doornemen:
 Je weet wat je vandaag gaat leren.
15.50  De boekenclub:
 Je weet welke verschillende vertelperspectieven er zijn.
 Je vertelt elkaar meer over je eigen gelezen boek. 
16.15  Woordenschat:
 Je leert 5 nieuwe woorden:
 1. het genre   2. de fictie  3. het vertelperspectief   4. de paperback/de hardcover   5. de uitgeverij
16.20  Interview 2:
 Je stelt elkaar vragen om elkaar beter te leren kennen.
16.40  Persoonlijke doelen:
 Je formuleert je eigen persoonlijke doelen en beschrijft ook hoe je deze doelen wilt gaan behalen. 
16.55  Terugblik:
 Je kijkt terug op wat je vandaag geleerd hebt. 

3.2  Eerste week van het schooljaar, bijlage 2
 Interviewvragen eerste week

[volgt ]
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3.1  De eerste week van het schooljaar, bijlage 3
 Hand-out regels op de BSA 

Regels: 
Om beter te worden, moet je veel moeite doen. 
	 •	Je	hebt	altijd	je	huiswerk	gemaakt.	
	 •	Je	bent	altijd	aanwezig	op	de	BSA,	als	je	ziek	bent	meld	je	je	af	bij	Harmen.	

Op de Brede School Academie wordt gestudeerd, daarom heerst er rust.
	 •	Niet	rennen,	maar	lopen	in	de	gangen.	

Algemeen
	 •	Petten	moeten	in	de	les	af.	
	 •	Geen	snoep,	alleen	gezonde	tussendoortjes	of	traktaties.	
	 •	We	gaan	zorgvuldig	met	alle	materialen	van	de	BSA	om.

3.2  Eerste periode BSA-VO

Kennismaking
Het kennismaken met de kinderen gebeurt mede aan de hand van twee interviews. Dit is een werkvorm die 
hoort bij de ‘Vreedzame School’. Ze is reeds voor de reguliere BSA uitgewerkt en aangepast aan het VO. 
In de kennismakingsperiode wordt ook aandacht besteed aan het kunnen samenwerken met iedereen. De 
docent kan dit stimuleren door de kinderen elke les met iemand anders te laten samenwerken. 
De formulieren voor de interviews vind je in bijlage 1, achterin dit hoofdstuk.

Boot camp
De boot camp periode duurt vijf weken. Het programma volgt een cyclus van twee lessen per week. 

Les 1: We volgen de standaard BSA-les.
Les 2: Laten kennismaken met / het trainen van vaardigheden die zij gedurende het hele schooljaar nodig 
zullen hebben tijdens de lessen van de BSA, maar ook tijdens de reguliere lessen op school. 

Tijdens les 2 van de boot camp is de kern van de les gericht op: 
Week 1: journalistieke genres
Week 2: onderzoek
Week 3: presentatievaardigheden 
Week 4: debatvaardigheden
Week 5: schrijfvaardigheden

In één week wordt voor beide lessen dezelfde tekst gebruikt, zodat er geen tijd verloren gaat met het lezen 
van de tekst. Tijdens les 2 wordt alle aandacht gericht op de vaardigheid die centraal staat. 

Boot camp week 1, journalistieke genres
Doel: 
De leerlingen kennen de kenmerken van verschillende journalistieke genres.
De leerlingen kunnen het journalistieke genre van een artikel bepalen.

Werkwijze:
De docent vraagt leerlingen om zo veel mogelijk journalistieke genres (ofwel soorten artikelen) te noteren. 
Daarbij mogen ze door de kranten van de leestafel bladeren. De docent verzamelt de uitkomsten op de 
flap-over.

Daarna deelt hij de hand-out uit met een korte omschrijving van de kenmerken van de belangrijkste 
journalistieke genres (nieuwsbericht, column, opiniestuk, achtergrondverhaal/analyse, interview, repor-
tage). De docent bespreekt deze hand-out klassikaal met de leerlingen (bijlage 2). 

De leerlingen krijgen vervolgens in groepjes van drie, een bundeltje met zes artikelen (zie bijlage 2). Ze 
moeten met behulp van de hand-out van elk artikel aangeven om welk genre het gaat.
De docent geeft de oplossing (respectievelijk: column, opiniestuk, nieuwsbericht, reportage, interview, 
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nieuwsanalyse) en bespreekt aan de hand van het voorbeeldartikel nogmaals de journalistieke genres 
waarvan blijkt dat leerlingen die lastig vinden.

Tenslotte proberen leerlingen van elk journalistieke genre een artikel te vinden in de kranten van de lees-
tafel. Degene die als eerste zes goede artikelen vindt, heeft gewonnen.

Handige link:
http://apps.nrc.nl/stijlboek/stijlgids/journalistieke-genres

Woordenschat:
het genre, objectief, subjectief, de opinie, de actualiteit

Boot camp week 2, onderzoek
Doel:
•	 De	leerlingen	weten	aan	welke	criteria	een	goede	onderzoeksvraag	voldoet.
•	 De	leerlingen	weten	dat	zij	naast	digitale	bronnen	ook	schriftelijke	bronnen	kunnen	raadplegen	om	

antwoorden te vinden.
•	 De	leerlingen	weten	dat	schriftelijke	en	digitale	bronnen	verschillen	in	bruikbaarheid	en	weten	wat	

die verschillen zijn. 

Werkwijze:
Leerlingen denken in groepjes van vier na over criteria waaraan een goede onderzoeksvraag moet vol-
doen. Dit doen ze eerst individueel. Ze noteren ieder hun gedachten in één van de trapeziumvormige 
vlakken op de ‘placemat’ van het groepje (zie bijlage 3).
Daarna overleggen ze met elkaar en noteren ze een gezamenlijke top drie in de centrale rechthoek. De 
docent bespreekt de uitkomsten klassikaal met de leerlingen.

Vervolgens wordt de hand-out met criteria uitgedeeld (bijlage 3). De docent controleert klassikaal de 
overeenkomsten en verschillen van de criteria die de leerlingen hebben gevonden.

De docent laat de onderstaande onderzoeksvragen op het scherm zien. Met behulp van de hand-out gaan 
de leerlingen na of de onderzoeksvragen aan de criteria voldoen.

Hoeveel	neushoorns	worden	er	jaarlijks	gestroopt?
Bij deze vraag hoort een simpel antwoord. Kan wel nuttige, feitelijke informatie opleveren bij het beant-
woorden van een ruimere onderzoeksvraag naar het stropen van neushoorns.

Waardoor	wordt	de	neushoorn	meer	dan	door	stropen	met	uitsterven	bedreigd?
Dubbelzinnige vraag. Wat wordt bedoeld? Ergere oorzaken dan stropen of meer oorzaken dan enkel 
stropen?

Waarom	wordt	er	zo	weinig	gedaan	tegen	het	stropen	van	neushoorns?
Niet feitelijk. Het begrip ‘zo weinig’ is subjectief en moraliserend.

Hoe	wordt	geprobeerd	om	het	stropen	van	neushoorns	tegen	te	gaan?
Goede onderzoeksvraag. Misschien nog beter: ‘In hoeverre …’, want die woordkeuze laat ruimte dat er 
wellicht niets tegen stropen wordt gedaan.

Waar	komt	de	naam	neushoorn	vandaan?
Dit antwoord is algemeen bekend.

Hoe	komt	het	dat	sommige	mensen	geloven	dat	geneesmiddelen	gemaakt	van	de	hoorn	van	neushoorns	werken,	
en	andere	mensen	niet?
Deze vraag is te ruim en waarschijnlijk niet te beantwoorden binnen 45 minuten, of is zelfs helemaal niet 
te beantwoorden. 

Leerlingen gaan op zoek naar het antwoord op de onderzoeksvraag:  Hoe wordt geprobeerd om het stro-
pen van neushoorns tegen te gaan? 

De ene helft van de klas maakt gebruik van internet, de andere helft van de klas gebruikt schriftelijke 
bronnen. In een onderwijsleergesprek probeert de docent de voor- en nadelen van beide bronnen onder 
de aandacht te brengen (zie bijlage 3).

Woordenschat:
in hoeverre, digitaal, het criterium, relevant, onderbouwen

Boot camp week 3, presentatievaardigheden
Doel:
•	 De	leerlingen	weten	aan	welke	criteria	een	goede	presentatie	moet	voldoen.
•	 De	leerlingen	kunnen	een	goede	presentatie	geven	en	beoordelen	aan	de	hand	van	de	criteria.

Werkwijze:
De docent geeft een presentatie van 2 à 3 minuten naar aanleiding van de onderzoeksvraag Hoe wordt 
geprobeerd het stropen van neushoorns tegen te gaan? Uiteraard voldoet deze presentatie aan alle criteria. 
De docent gebruikt hierbij onderstaand schema.

Begin
Afgelopen jaar zijn er in Zuid-Afrika 448 neushoorns afgeslacht. Voor het huidig jaar verwacht men dat 
dit aantal rond de 515 zal komen te liggen. Hoe wordt er geprobeerd stropen tegen te gaan?

Midden

Einde
Ondanks al deze maatregelen (korte opsomming, wordt de neushoorn nog steeds met uitsterven bedreigd. 
De strijd tegen stropen is nog niet gewonnen!

De docent vraagt aan de leerlingen wat zij goed vinden aan de presentatie. 
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Daarna wordt de hand-out presentatievaardigheden uitgedeeld en besproken (zie bijlage 4). 

De leerlingen krijgen 10 minuten om op basis van deze hand-out een presentatie van 2 à 3 minuten voor 
te bereiden over een onderwerp dat ze hebben gelezen tijdens de leestafel. Ze gebruiken hierbij een 
kaartje waarop ze aantekeningen maken (zie bijlage 4).

Vervolgens houden alle leerlingen hun presentatie in groepjes van drie, dus aan twee andere leerlingen. 
Telkens geven de twee leerlingen feedback op de presentatie van de ander aan de hand van de criteria op 
de hand-out. De docent loopt rond en luistert mee. Als er tijd over is kunnen één of twee leerlingen hun 
presentatie voor de hele groep houden.

Woordenschat:
de anekdote, de statistiek, het citaat, beklijven, articuleren 

Boot camp week 4, debatvaardigheden
Doel:
•	 De	leerlingen	kennen	verschillende	debatvormen
•	 De	leerlingen	kennen	de	regels	van	het	debatteren
•	 De	leerlingen	weten	waaraan	een	goed	argument	voldoet

Werkwijze:
Een leerling van het school debatteam geeft een workshop over debatteren. De workshop gaat als volgt:

Theorie: 
De leerling legt uit wat debatteren is en waarom je het nodig hebt. Daarna wordt ingegaan op verschillende 
debatvormen. De nadruk ligt op de werkwijze van Het Lagerhuis (zie www.debatindeklas.nl). Tenslotte 
wordt iets verteld over een goede debathouding en aan welke eisen een goed argument moet voldoen. 

Praktijk: 
Eerst wordt er een kort debatspel (De Luchtballon, zie www.debatindeklas.nl) gedaan. Daarna gaan de 
leerlingen debatteren over twee stellingen. Bij voorkeur is één van de twee stellingen controversieel voor 
de groep (‘Hoofddoekjes moeten verboden worden’, zodat de kinderen leren dat je als debater ook de 
advocaat van de duivel moet kunnen spelen.

Handige links: 
www.debatindeklas.nl
www.schooldebatteren.nl
www.ericstam.nl 
www.debatblog.nl/2009/12/16/hoe-maak-je-een-argument-overtuigend/

Woordenschat:
het debat, de stelling, de advocaat-van-de-duivel, het argument, parlementair

Boot camp week 5, schrijfvaardigheden
Doel: 
•	 De	leerlingen	kunnen	een	objectief	artikel	en	een	subjectief	artikel	herkennen.
•	 De	leerlingen	weten	hoe	een	objectief	artikel	en	een	subjectief	artikel	zijn	opgebouwd.
•	 De	leerlingen	kunnen	een	objectief	artikel	schrijven	en	een	subjectief	artikel	schrijven	over	een	be-

paald onderwerp.

Werkwijze:
De docent laat de leerlingen verschillende krantenkoppen zien, gecombineerd met een fragment uit het 
bijbehorende artikel. (zie bijlage 5)
Leerlingen moeten zelf aangeven of het artikel objectief of subjectief is. 
De docent geeft de oplossing en bespreekt met de leerlingen de kenmerken van een objectief en een sub-
jectief artikel.

Daarna wordt aan groepjes van drie leerlingen een objectief of subjectief artikel zonder alinea’s, op A3-
formaat uitgedeeld. (zie bijlage 6) De leerlingen moeten zelf het begin, midden en einde van het artikel 
bepalen en in de kantlijn aangeven wat de kenmerken van elk gedeelte zijn. 
Vervolgens lopen de groepjes een rondje langs de andere artikelen, bekijken het resultaat en schrijven er 
zo nodig aanpassingen bij.
De docent bespreekt klassikaal de uitkomsten.

Daarna wordt de hand-out met het stappenplan voor het schrijven van een objectief artikel en een sub-
jectief artikel uitgedeeld. (zie bijlage 7)

In eerste instantie zullen leerlingen als ze in de rol van journalist functioneren, een ‘gewoon’ objectief of 
subjectief artikel schrijven. Als ze dit goed onder de knie hebben, kunnen ze zich wellicht een keer wagen 
aan een specifiek journalistiek genre, zoals een fictief nieuwsartikel, een interview (objectief ), of een co-
lumn (subjectief ).

Woordenschat:
verifiëren, afbakenen, uitwerken, controversieel, warm maken voor

Bijlagen:

1  Vragen voor het eerste en voor het tweede BSA-interview
2  Hand-out journalistieke genres en voorbeeldartikelen
3  Hand-out onderzoeksvragen, bronnen, trapezium
4  Hand-out presentatievaardigheden, kaartje
5  Hand-out schrijfvaardigheden: objectieve artikelen en subjectieve artikelen
6  Hand-out schrijfvaardigheden: artikelen zonder alinea’s
7  Hand-out schrijfvaardigheden: stappenplan objectieve en subjectieve artikelen
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3.2  Eerste periode VO , bijlage 1
 Vragen voor het eerste en voor het tweede BSA-interview

Eerste interview:

Welk vak vind je tot nu toe het leukst?

Waarom heb je voor jouw middelbare school gekozen?

Waar ben je goed in?

Hoeveel broers en zussen heb je?

Welke sport beoefenje?

Waar woon je? (woonplaats en wijk)

Wat doe je het liefst na schooltijd?

Wat is je favoriete televisieprogramma?

Tweede interview:

Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?

Vind je dat je goed kunt samenwerken met anderen? Leg uit

Op welke krant zijn jullie thuis geabonneerd?

Volg je het nieuws / de actualiteit? Wen zo ja: op welke manier? Zo nee: waarom niet?

Wat is de reden dat je hebt gekozen voor de BSA?

Gebruik je de computer vaak? En zo ja: waarvoor?

Wat wil je later worden?

Lees je vaak? Zo ja: wat lees je?

3.2  Eerste periode VO, bijlage 2
 Hand-out journalistieke genres en voorbeeldartikelen

Een nieuwsbericht:
•	 is	betrekkelijk	kort,	maar	kan	sterk	in	lengte	verschillen
•	 is	objectief:	geeft	de	feiten	weer
•	 geeft	antwoord	op	de	vragen:	wat?	wie?	waar?	wanneer?	waarom?	hoe?

Een column:
•	 is	betrekkelijk	kort
•	 is	subjectief:	geeft	de	mening	van	de	schrijver	weer
•	 heeft	een	persoonlijk,	humoristisch	en/of	luchtig	karakter

Een opiniestuk:
•	 is	betrekkelijk	lang
•	 is	subjectief:	geeft	de	mening	van	de	schrijver	weer	
•	 heeft	een	duidelijke	structuur	en	een	serieus	karakter

Een achtergrondverhaal / analyse:
•	 is	betrekkelijk	lang
•	 is	objectief,	maar	zit	tegen	subjectief	aan:	geeft	verschillende	meningen	en/of	feiten	weer,	die	worden	

voorzien van commentaar en een conclusie. De lezer moet op basis van deze informatie zijn eigen 
conclusie kunnen trekken.

•	 geeft	een	bredere	kijk	op	de	actualiteit

Een vraaggesprek / interview :
•	 is	meestal	betrekkelijk	lang,	maar	kan	sterk	in	lengte	verschillen
•	 geeft	de	opvattingen	en/of	het	karakter	van	een	persoon	weer
•	 heeft	de	vorm	van	een	dialoog

Een reportage:
•	 is	betrekkelijk	lang
•	 geeft	een	beschrijving	weer	van	een	gebeurtenis	aangevuld	met	achtergronden
•	 heeft	de	vorm	van	een	ooggetuigenverslag

Er	zijn	ook	nog	andere	genres	zoals	bijvoorbeeld	recensie,	necrologie,	portret	en	commentaar;	
zie http://apps.nrc.nl/stijlboek/stijlgids/journalistieke-genres
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Heren politici: blijf af, van die marshmallows
Asha	ten	Broeke	−	29/11/11,	09:00

Vergeef me, Moeder Aarde, want ik heb gezondigd. Ondanks al mijn planeetvriendelijke idealen 
heb ik me onlangs laten verleiden tot het aanschaffen van een klimaatverpestende automobiel.
De gezinswagen maakt dat ik bij vriendenbezoek aan de andere kant van het land niet langer mijn twee 
kinderen	plus	buggy	en	bagage	per	bus,	trein	en	tram	hoef	te	vervoeren;	iets	wat	drie	uur	van	je	dag	kost,	
en vanwege alle hartverzakkingen - “Nee, NU doorlopen anders gaan de deuren dicht en sta ik nog hier 
op het perron” - ook minstens drie jaar van je leven.

Ik maak mezelf wijs dat het voor de aarde niet uitmaakt dat er voor onze deur nu zo’n gemaksvehikel 
staat. “Ach, de aarde warmt heus niet zoveel op van één extra auto.” Dat is natuurlijk een smoes. Ik weet 
zelfs hoe de smoes heet: cognitieve dissonantiereductie. Dat betekent dat wanneer je iets doet waar je 
eigenlijk niet achter staat, je je idealen aanpast aan je gedrag zodat je je niet zo’n loser voelt.

Mijn innerlijke excuustruus wordt daarbij geassisteerd door het feit dat de opwarming van de aarde de 
laatste tijd nauwelijks in het nieuws is geweest. Klimaat sceptici hebben zo succesvol gelobbyd voor twijfel 
dat zelfs veel groen geïnclineerde medemensen hun activisme tot nader order hebben opgeschort, en 
dankzij de eurocrisis waren we bovendien veel te verdiept in onze economische navel om nog te letten op 
smeltende gletsjers en stijgende temperaturen. 

Het was vorige week dan ook ruw wakker worden, toen in aanloop van de klimaatconferentie in Durban 
het ineens weer zoetjesaan opwarmingsnieuws begon te regenen. Optimistisch was het niet: een tweede 
Verdrag van Kyoto zit er niet in. Aanpassing is het nieuwe toverwoord. 

Dit gebrek aan onmiddellijke daadkracht getuigt in het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ allerminst 
van langetermijnvisie. Nu is het uitstellen van behoeftes in ruil voor een latere beloning ook erg moeilijk, 
toonde onderzoeker Walter Mischel al in 1972 aan. Hij gaf zeshonderd kinderen van rond de vijf jaar een 
marshmallow, met de boodschap dat als ze die het komende kwartier niet opaten, ze er nog eentje kregen. 

Dat bleek lastig. De kinderen draaiden op hun stoel, deden hun ogen dicht om de verleiding maar niet 
te hoeven zien. Sommigen aaiden de marshmallow, alsof het een diertje was. Ondanks al die inspannin-
gen ging een flinke meerderheid van de kinderen binnen de vijftien minuten voor de bijl. 

Ziehier de maatschappij in het klein. De lange termijn is in onze samenleving op vrijwel elk vlak onder-
geschikt aan de dictatuur van het Nu Hebben. Liever nu een hamburger dan over vijf jaar geen overge-
wicht. Liever nu hypotheekrenteaftrek dan over tien jaar ook nog een functionele huizenmarkt. Liever nu 
lekker blijven rijden, vliegen, en produceren dan nu onze CO2-uitstoot matigen ten behoeve van de 
volgende generaties.

Ik ben me er pijnlijk van bewust dat de autobezitter in mij voor deze valkuil allesbehalve immuun is. Wat 
ik echter nog pijnlijker vind, is hoe stevig de Nu-cultus wordt omarmd door mensen die betaald worden 
om beter te weten - politici, bijvoorbeeld. Er bestaat een gezegde: we hebben de aarde niet geërfd van 
onze ouders, maar te leen van onze kinderen. Het is tijd om van de marshmallow af te blijven. We zijn 
geen kleuters meer.

Bron: Volkskrant

‘Het dierenwelzijn is geen mensenrecht, 
dus stem tegen verbod op ritueel slachten’

Fred	Grünfeld	−	12/12/11,	14:37

In de kwestie van het verbod op ritueel slachten speelt geen botsing van mensenrechten; want het 
dierenwelzijn hoe belangrijk ook is geen mensenrecht. Het moge duidelijk zijn dat het een teken van 
beschaving is dat dieren geen onnodig leed wordt toegebracht. Daarmee kan gesteld worden dat er 
zwaarwegende argumenten zijn voor een verbod, maar dat is niet voldoende om een inbreuk op een 
mensenrecht te rechtvaardigen. Dat stelt hoogleraar Mensenrechtenschendingen Fred Grünfeld.
Gevoelens van angst en vrees hebben joden en moslims als morgen de Eerste Kamer het initiatief wets-
voorstel van het verbod op ritueel slachten niet afwijst. Dierenwelzijn krijgt dan voorrang boven de 
rechten van de mens. Dit is meer dan alleen een beperking van de vrijheid van godsdienst want het is een 
krenking wanneer hun identiteit en hun religieus gebod ondergeschikt wordt gemaakt aan het bedwelmd 
slachten van dieren. Zijn de rechten van de mens dan absoluut en kan daar geen enkele beperking op 
plaatsvinden? Nee, zo is het niet. 

Omgekeerde wereld
In de eerste plaats hebben we hier te maken met een klassiek grondrecht dat de overheid zich heeft te 
onthouden van ingrijpen. Er is géén enkel grondrecht in Nederland bekend, waarin een aantasting van 
dat grondrecht door de overheid, alleen door de belanghebbende met een verzoek voor een ontheffing 
van die aantasting, kan worden hersteld. Dat is de omgekeerde wereld en klemmend nu het om een fun-
damenteel mensenrecht gaat. Dat zou in dit wetsvoorstel wel het geval zijn. 

In de brief van 25 november 2011 aan de Eerste Kamer wordt gesteld dat ontheffing van de plicht tot 
voorafgaande bedwelming alleen kan worden verkregen ‘als op basis van onafhankelijk vastgesteld bewijs 
is aangetoond dat het welzijn van slachtdieren bij de rituele slacht niet in grotere mate wordt benadeeld 
dan in het geval van slacht middels voorafgaande bedwelming’. Wanneer de PvdA vervolgens in dit ver-
band vraagt of de regering andere voorbeelden kan noemen waarbij de bewijslast op de rechthebbende en 
niet op de overheid rust, luidt het antwoord: ‘andere voorbeelden van een dergelijke bewijslast zijn het 
kabinet niet bekend’. Een unieke inperking van dit grondrecht dus. 

Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kan de vrijheid aan een ieder zijn godsdienst  
te belijden en de daarmee verband houdende geboden en voorschriften ‘alleen bij wet worden beperkt als 
dat in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de openbare veiligheid, voor de 
bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten 
en vrijheden van anderen’.

In	deze	kwestie	van	het	verbod	op	ritueel	slachten	speelt	geen	botsing	van	mensenrechten;	want	echt,	het	
dierenwelzijn hoe belangrijk dan ook is geen mensenrecht. Het moge duidelijk zijn dat het een teken van 
beschaving is dat dieren geen onnodig leed wordt toegebracht. Daarmee kan gesteld worden dat er zwaar-
wegende argumenten zijn voor een verbod, maar de vraag is of dat voldoende is een inbreuk op een 
mensenrecht te rechtvaardigen. 
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Menselijke waardigheid
Naar mijn mening kan je het begrip menselijke waardigheid niet zo ver oprekken dat deze in het geding 
is, omdat je de slacht zonder bedwelming afgrijselijk vindt. Waarom moet het belang van degenen die in 
hun godsdienstvrijheid worden beperkt juist in dit geval wijken: hoe meet men dat ten opzichte van het 
mogelijke kortstondige leed van dieren en hoe weegt men dat leed af tegen fundamentele rechten? De 
vraag moet ook gesteld worden waarom, terwijl in veel andere gevallen het leed dieren aangedaan onein-
dig veel groter is, juist op dit beperkte terrein maatregelen zo veel noodzaak en prioriteit moeten hebben. 
 
Volgens de indieners van dit initiatief wetsvoorstel valt dit onder de beperking van de goede zeden ‘want 
het wetsvoorstel beoogt immers het dierenwelzijn te verbeteren’. Dit belang - van het dierenwelzijn - 
moet bovendien opwegen tegen de opgelegde beperking van het grondrecht van recht op vrijheid van 
gedachte,	geweten	en	godsdienst.	De	indieners	zeggen	ja	en	ik	zeg	volmondig	nee;	dit	belang	weegt	niet	
op tegen de beperking van dit mensenrecht en ik doe op een beroep op de Senatoren om morgen Nee te 
stemmen. De Eerste Kamer heet toch niet voor niets de ‘Chambre de Réflexion’,  een instituut waar 
maatschappelijke worteling en reflectie samenkomen.

Een korte toelichting van mij op deze felle oproep, te meer omdat ik zelf niet godsdienstig ben. De vraag 
is niet zozeer of de overheid heeft te bepalen of de koe de laatste vier stappen al dan niet onbedwelmd 
mag zetten. Het gaat om bescherming van religieuze minderheden die zich door deze voorstellen ernstig 
bedreigd voelen. De ervaring van uitsluiting gaat veel verder dan de beperkte groep die het direct aangaat. 
Dus verder dan zij voor wie het uitsluitend eten van kosher of halal vlees een absoluut gebod is. Het raakt 
de brede groep die zich verbonden voelt met de religie of de culturele en historische achtergrond, doordat 
er zo weinig respect getoond wordt voor hun argumenten. 

Een gevoeligheid voor vroegtijdige signalen in een samenleving bij schendingen van de Rechten van de 
Mens is wezenlijk, juist om de rechtsstaat gedachte in stand te houden. Elke stap naar uitsluiting is zo’n 
belangrijke vroegtijdige waarschuwing. Democratie is meer dan een kwestie van meerderheden, het is 
vooral een waarborg van de fundamentele rechten van de mens waar ook ter wereld.

Fred Grünfeld is bijzonder hoogleraar naar Oorzaken van Mensenrechten Schendingen aan de Universi-
teit Utrecht bij het Centrum voor Conflict Studies en universitair hoofddocent in de Internationale Be-
trekkingen aan de Universiteit Maastricht en het Maastricht Centrum voor de Rechten van de Mens.

Bron: Volkskrant

Aanslag centrum Luik
LUIK -  Een wapenfreak heeft dinsdag dood en verderf gezaaid in de Waalse stad Luik. In hartje 
centrum, dicht bij de kerstmarkt, opende hij kort na het middaguur het vuur op voorbijgangers. 
Vier voorbijgangers kwamen om het leven, onder wie een peuter van 17 maanden. De schutter 
pleegde zelfmoord. Er zijn 123 mensen in ziekenhuizen opgenomen.

Het jonge kindje overleed even voor elf uur in het ziekenhuis. De dader, de 33-jarige Nordine Amrani, 
sloeg toe op het plein Saint Lambert, de centrale ontmoetingsplek van Luik. Hij gooide explosieven in de 
richting van enkele bushokjes, waar mensen stonden te wachten. Ook schoot hij met een machinegeweer 
in de menigte, meldden getuigen.
Een jongen van 15 bezweek ter plekke, een 17-jarige jongeman en een 75-jarige vrouw stierven eerder al in het 
ziekenhuis. Een 20-jarige jongeman liep ernstige verwondingen op aan zijn hoofd en is er slecht aan toe.

Kogelwonden
Enkele gewonden zijn er slecht aan toe. Sommigen zouden kogelwonden hebben, anderen zijn in shock 
geraakt. Zes lichtgewonde slachtoffers werden in het ziekenhuis van Maastricht opgevangen.
Amrani was enkele jaren geleden al veroordeeld wegens verboden wapenbezit en drugs. Kort na de schiet-
partij waren er meldingen over een of meer handlangers, maar na enkele uren stelden de autoriteiten dat 
het een eenmansactie betrof.
Koning Albert II en koningin Paola brachten een bezoek aan Luik. Ook een grote delegatie ministers onder 
leiding van premier Elio Di Rupo bezocht de stad, waar ‘s avonds een herdenkingswake werd gehouden.

‘Rennen voor je leven’
„Je rent voor je leven”, aldus een getuige, die de aanslag overleefde. Over het motief van de actie konden 
de autoriteiten nog niets zeggen. Mogelijk handelde Amrani uit haat tegen justitie. De autoriteiten sloten 
een terroristische daad, bijvoorbeeld met islamitische achtergrond, uit.
De politie zou Amrani nog steeds in de gaten hebben gehouden. Hij had zich dinsdag opnieuw moeten 
melden in het paleis van justitie aan het plein voor een verhoor.

Zware jongen
Amrani gold als zware jongen, ook wegens zedenfeiten en heling. Een rechter had hem veroordeeld tot 
58 maanden en 11.000 euro boete nadat de politie niet alleen 2800 cannabisplanten, maar ook een heel 
wapenarsenaal bij hem had aangetroffen. Zo had hij een raketwerper, een AK-47 (kalasjnikov) en duizen-
den wapenonderdelen thuis.
De Belgische premier Elio Di Rupo reageerde met afgrijzen op de „ernstige feiten”. Zijn eerste gedachten 
gaan naar de slachtoffers, hun families en vrienden, en naar alle inwoners van Luik, luidde het. De pre-
mier sprak van „een tragedie waarvoor woorden tekortschieten”.

Tweede klap
De dodelijke aanslag kort voor Kerstmis is de tweede grote klap voor Luik in nog geen 2 jaar. Begin vorig 
jaar was in de buurt van het plein nog een gasontploffing in een huis, waarbij 14 doden vielen.

Bron: Telegraaf
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Indonesië 
’De regering doet te weinig om ons te helpen’

door	Esther	de	Jong	in	Jakarta	−	06/02/07,	22:43

De inwoners van Jakarta zijn teleurgesteld in de Indonesische regering. Grote delen van de stad 
staan al dagen onder water en een oplossing lijkt nog niet in zicht.
Duizenden mensen zijn dakloos geworden nadat zware moessonregens grote delen van de miljoenenstad 
onder water hebben gezet. Ze wonen in opvangkampen, moskeeën en op begraafplaatsen. Zeker 44 men-
sen zijn omgekomen.

Ook een groot gedeelte van de wijk Bendungan Hilir in het centrum van Jakarta staat sinds vorige week 
donderdag onder water. De markt, een van de lokale trekpleisters, is net als het ziekenhuis overstroomd. 
Het water lijkt niet meer weg te kunnen stromen. Als het peil zakt, brengt een enkele regenbui het weer 
terug op het niveau waarop het was.
Zo’n duizend vluchtelingen hebben onderdak gevonden in een basisschool in de wijk. De 25-jarige 
Nelly slaapt er al vijf nachten in een klaslokaal, dat ze deelt met dertig anderen. „Ik zou niet weten waar 
ik anders zou moeten slapen”, vertelt ze.

Het schoolgebouw heeft twee wc’s, waar duizend vluchtelingen gebruik van maken. Haar familie woont 
aan de andere kant van Java en geld om daarheen te gaan heeft ze niet. Ze maakt zich zorgen over de 
gezondheid van haar bijna drie jaar oude dochtertje, dat al dagen last heeft van diaree.
In Bendungan Hilir begint inmiddels een tekort te ontstaan aan babyvoedsel, schoon water en medicamen-
ten. „We hebben al vanaf gisteren gebrek aan bepaalde medicijnen”, vertelt Nuraini, een legerarts die werkt 
in een hulppost. De meeste mensen die zich bij haar melden, hebben diaree en last van huiduitslag.

Artsen waarschuwen voor het uitbreken van ziektes, zoals cholera, tyfus en dysenterie. Ook zijn ze bang 
voor een uitbraak van malaria en andere door ongedierte overdraagbare ziektes.
Mohammad Syaifudin zit voor de hulppost op een klapstoeltje te wachten op medicijnen. Zijn ouders, 
vrouw en kind zitten al vijf dagen vast op de tweede etage van zijn woning, midden in het overstroomde 
gebied. Hij trilt van vermoeidheid. „Ik wil heel graag weg uit mijn huis, maar ik zou niet weten waar ik naar 
toe kan.” Hij voegt eraan toe dat hij bang is voor plunderingen, de reden dat hij het al zo lang uithoudt.

Jakarta wordt ieder jaar overstroomd door de moessonregens. Maar het is vijf jaar gelden dat het op deze 
schaal gebeurde en toen was het water al na twee dagen verdwenen. Milieuorganisaties zeggen dat de 
overstroming voorkomen had kunnen worden als de lokale overheid rekening zou houden met de jaar-
lijks terugkerende tropische stormen. Afvoerkanalen worden niet of nauwelijks aangelegd, en als ze er wel 
zijn, zitten ze vak vol met vuilnis.

In de van oudsher groene stad is bijna geen stukje groen meer te bekennen. Aannemers bouwen lukraak 
en soms zelfs in zogenoemde ’overloopgebieden’ van rivieren, die bedoeld zijn om regenwater op te van-
gen. Door de toestroom van migranten is er grote vraag naar woningen. Veel laagliggende gebieden zijn 
volgebouwd met nauwe sloppenwijken.

In Bendungan Hilir wijst buurtbewoner Stefano Felix Lamuri op twee zeer luxueuze winkelcentra, die 
zijn gebouwd in een groen overloopgebied. Lamuri kan zijn teleurstelling in de regering nauwelijks voor 
zich houden. Dat er mensen zijn overleden door de overstroming noemt hij ’onnodig’. „We leven in zo’n 
moderne tijd, bijna iedereen heeft een mobiele telefoon, maar de regering werkt totaal niet mee. Zij 
moeten actie ondernemen, maar dat doen ze niet.” 

Bron: Trouw
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Carel Kraayenhof de Piazzolla 
van de Lage Landen

STAN	RIJVEN	|	Trouw	−	29/09/11,	00:00

Onlangs ontving componist/bandoneonspeler Carel Kraayenhof de Gouden Eeuw Award voor zijn hele 
oeuvre. Hij begeleidt met zijn sextet het Nationale Ballet bij Van Manen’s ‘Vijf Tango’s’ en toert met de 
nieuwe productie ‘Puur’ door het land.
Carel Kraayenhof (1958) is wellicht ‘s werelds grootste bandoneon-speler. Van Astor Piazzolla-fan ont-
popte hij zich tot diens gerespecteerde erflater. Net als zijn Argentijnse leermeester, die met zo’n driehon-
derd composities de bandoneon tot een volwaardig concert- instrument verhief, is Kraayenhof een ver-
nieuwer. Behalve naar de tango nuevo sloeg hij zijn vleugels uit naar klassiek, pop en filmmuziek. Onder 
meer soleerde hij wereldwijd onder de Estlandse dirigent Kristjan Järvi, speelde hij mee op platen van 
Marco Borsato en werkte hij samen met Ennio Morricone. En sinds Kraayenhofs optreden tijdens het 
huwelijk	van	Máxima	en	Willem-	Alexander	staat	de	afkorting	BN	ook	voor	BandoNeon.

We ontmoeten elkaar in de catacomben van het Amsterdamse Muziektheater, waar Het Nationale Ballet 
met de voorstelling ‘Goud’ zijn vijftigste verjaardag viert. Hoogtepunt daarin vormen de ‘Vijf Tango’s’ 
van Hans van Manen.
Kraayenhof: “Zijn tango-choreografie was in 1977 een historische gebeurtenis, zowel voor de dans- als 
voor de muziekgeschiedenis. Van Manen maakte hiermee het oeuvre van Piazzolla bekend in nieuwe 
kringen. Dat leidde in 1983 tot Piazzolla’s Nederlandse debuut in Vredenburg. De directie gunde Piaz-
zolla aanvankelijk de kleine zaal, maar zelfs twee uitverkochte grote zalen bleken niet genoeg. Daar begon 
de tangorevival van de jaren tachtig.”
Voor Kraayenhof symboliseert die tijd een uiterst vruchtbare periode. Hij verruilde filosofiestudie en trekhar-
monica voor de bandoneon, die hij via een Argentijnse banneling bemachtigde. “Hij nam ook elpees voor me 
mee uit Argentinië, van Pugliese en Piazzolla. Hun grammofoonplaten speelde ik na, zij waren mijn eerste 
leermeesters. Daarna studeerde ik in Parijs bij Mossalini die me alles bijbracht over houding en techniek.”

Hoe ontstond het contact met Piazzolla?
“April 1987 belde zijn manager: of ik naar Amsterdam wilde komen. Piazzolla wilde mijn instrument 
lenen, het zijne was kapot. Hij vond het zo bijzonder dat een Nederlander bandoneon speelde. ‘Speel eens 
wat voor me’ zei hij. Hij greep mijn hand en zei: ‘Jij bent in Buenos Aires geweest, hè jongen. Ik ga je 
uitnodigen’. Een half jaar later belde Piazzolla uit New York: ‘Ik heb drie maanden werk voor je.’ Acht 
voorstellingen per week op Broadway!”

En met Van Manen?
“Tot mijn verbazing werd ‘Vijf Tangos’ gedanst op een krassige oude vinylplaat. Aangezien alle andere 
balletten live werden begeleid door Holland Symfonia, stelde ik Van Manen voor dat ook te doen met 
Piazzolla’s tango’s. ‘Laat maar eens zien wat je kan’, was zijn reactie. We hebben het ballet begeleid, maar 
Hans was uitsluitend bezig met de dansers. Toch zei hij: ‘Je kunt meteen beginnen’.”
 
Naast de begeleiding van Het Nationale Ballet toert u dit najaar met de productie ‘Puur’. Waarom die 
naam?

“Om twee redenen. De titel verwijst naar een geheel akoestisch optreden, een septet met vier strijkers. 
Tegelijktertijd is het een kwinkslag naar de politiek, naar de culturele situatie van nu, waarin zo weinig 
plaats	wordt	gemaakt	voor	het	echte	musiceren.	Dit	is	ook	het	jaar	waarin	prinses	Máxima	via	het	Oran-
je Fonds heeft aangekondigd om kinderen in contact te brengen met muziek.”

Bent u al gevraagd voor 2-2-12?
Kraayenhof: “Nee, nog niet. Ik heb op 2-2-02 door dat huwelijk nationale bekendheid gekregen. Het 
gevolg is dat mensen je opeens commercieel vinden, of arrogant. Je hebt immers je hoofd boven het 
maaiveld uitgestoken. Ik kies zorgvuldig uit hoe en wanneer ik ‘Adios nonino’ uitvoer. Als mensen het 
heel graag willen horen, spelen we het. Maar er zijn ook gelegenheden waarbij we denken: ‘nu even niet’. 
Meestal krijgen we als commentaar: waarom hebben we ‘Adios nonino’ niet gehoord?”

Bron: Trouw
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Waar gaat deze eurotop nu weer over?
door Hans	Klis

Vanavond begint weer de volgende cruciale top van de Europese leiders in een reeks van cruciale 
toppen over de schuldencrisis in de eurozone. Het gaat om de redding van de euro, maar waar gaan 
Merkel en consorten het nu weer over hebben?
Wat de leiders van de eurozone en de rest van de Europese leiders vanavond eindelijk eens willen laten 
zien, aan de financiële markten en de wereld, is dat zij in staat zijn om tot een ambitieus reddingsplan van 
de euro te komen. Op 27 oktober kwamen zij ook al samen en besloten onder andere tot een vergroting 
van het Europese noodfonds naar 1.000 miljard, maar dat is ze niet gelukt aangezien investeerders als 
China er nog weinig in zien om zich bloot te stellen aan de crisis.
De 27 Europese regeringsleiders beginnen om 19.30 uur aan een informeel diner waar ook EU-president 
Herman Van Rompuy en Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank aanschuiven. Dit 
duurt naar verwachting tot 22.30 uur, waarna de leiders morgenochtend om 11.00 beginnen met het 
formele overleg. Wat gaat er op deze top besproken worden?

Een ingrijpende herziening van het verdrag van Lissabon
De Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy willeningrijpende veranderin-
gen in het EU-verdrag. Zij willen bijvoorbeeld dat landen automatische sancties krijgen opgelegd wan-
neer ze begrotingsregels overtreden.
EU-president Herman van Rompuy ziet liever beperkte aanpassingen die sneller doorgevoerd kunnen 
worden omdat deze niet geratificeerd hoeven te worden door alle landen – een tijdrovend proces – en de 
EU snel maatregelen kan implementeren om de aanhoudende schuldencrisis te bezweren. Een alternatief 
op deze plannen is dat de eurolanden onderling een nieuw verdrag afsluiten, maar dat kan mogelijk lei-
den tot een scheidslijn tussen de eurolanden en de niet-eurolanden. Iets wat de voorzitter van de Euro-
pese Commissie, José Manuel Barroso, wil voorkomen.

Toch weer die eurobonds
Hoewel het voor Merkel en Sarkozy al vaststaat dat de creatie van zogeheten eurobonds, gezamenlijke 
Europese schuldenpapieren, geen optie is wordt daar vanavond en morgen opnieuw over gepraat. Van 
Rompuy en Barroso zijn voor de invoering van deze nieuwe vorm van obligaties waar lidstaten garant 
staan voor elkaars schuld.
Maar omdat daardoor de rentes stijgen op bestaande schuldenpapieren van landen die nog relatief weinig 
last hebben van de schuldencrisis zien Duitsland en Frankrijk daar liever van af. Alleen noodlijdende 
landen in de eurozone zoals Griekenland, Italië en Spanje zullen van de creatie profiteren omdat de rente 
lager is dan die op hun obligaties. Hierdoor zouden zij makkelijker kapitaal kunnen verkrijgen op de fi-
nanciële markten. Volgens Merkel moet de discussie over eurobonds pas gevoerd worden na het einde van 
de schuldencrisis.

Moet er meer druk komen op de ECB?
De Europese Centrale Bank is natuurlijk onafhankelijk. President Draghi luistert uiteraard wel naar de 
politiek, maar neemt zijn eigen beslissingen. Toch dringt Frankrijk aan op massaal ingrijpen van de ECB 
om rust te brengen op de Europese obligatiemarkt door bijvoorbeeld bestaande schuldenpapieren op te 
kopen om de rentes te drukken. Dat doet de centrale bank al sinds augustus maar Draghi heeft al aange-

geven dat	dit	“tijdelijk”	is,	want	het	geeft	een	verkeerde	signaal	aan	de	eurolanden;	het	dwingt	ze	niet	tot	
het strengere regulering op hun begrotingen.

Hoe wordt het Europese noodfonds ESF eindelijk die ‘big bazooka’?
Zat er eerst nog maar 280 miljard euro in het noodfonds, in maart werd dat bedrag nogverhoogd naar 440 
miljard en eind oktober kwam de EU overeen tot een ‘big bazooka’ van 1.000 miljard euro. Van die be-
loofde ‘slagkracht’ is echter nog weinig terechtgekomen aangezien investeerders daar weinig brood inzien.
Maar hoe komt de ‘rijke’ EU aan dat bedrag nu ‘arme’ landen als China, dat per hoofd van de bevolking 
armer is dan Europa, hebben aangegeven niet direct te willen bijdragen? Dat is de vraag die vanavond en 
morgen speelt bij de Europese leiders. De landen kunnen elk zelf meer bijdragen aan het fonds, maar dat 
is onder andere voor Frankrijk geen optie. Het land levert al een grote bijdrage aan het Europese nood-
fonds en ziet een nog grotere garantiestelling voor het fonds als een serieuze bedreiging voor de krediet-
waardigheid en dat brengt weer de rating van het EFSF in gevaar. Een mogelijkheid is dat het Internati-
onaal Monetair Fonds bijspringt, maar dat is wel een slecht signaal naar de financiële markten, dat 
betekent namelijk dat de eurozone niet zijn eigen boontjes kan doppen.

Vinden de Europese leiders bij deze top wel een oplossing voor de schuldencrisis
De grootste vraag bij de EU-top is natuurlijk of de leiders dit keer wel met een stevige oplossing kunnen 
komen voor de schuldencrisis die ook de financiële markten gerust kunnen stellen. Gezien de resultaten 
van de afgelopen toppen is dat misschien niet reëel. Minister van Financiën Jan Kees de Jager liet vanmid-
dag tegenover het Financieel Dagbladin ieder geval al weten geen definitieve beslissingen te verwachten, 
maar in het beste geval een politiek besluit op hoofdlijnen.

Bron:	NRC
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3.2  Eerste periode VO, bijlage 3
 Hand-out onderzoeksvragen, bronnen, trapezium

Op de BSA-VO moet een onderzoeksvraag voldoen aan de volgende criteria. Een onderzoeksvraag is:

Relevant, dit houdt in dat de onderzoeksvraag: 
interessant is, dat wil zeggen: de moeite van het beantwoorden waard
vraagt naar dingen die niet algemeen bekend zijn
geen ja, nee of ander simpel antwoord oproept (weetjes, feitjes etc.)

Duidelijk, dit houdt in dat de onderzoeksvraag:
uit één vraag bestaat 
geen vage en/of onbekende woorden bevat
niet op meerdere manieren valt uit te leggen

Feitelijk, dit houdt in dat de onderzoeksvraag:
geen meningen of dingen bevat die jij voor waar aanneemt
vraagt naar een antwoord dat onderbouwd kan worden met feiten

Passend, dit houdt in dat de onderzoeksvraag:
vraagt naar iets reëels, dat wil zeggen: iets waarop een antwoord te vinden is
binnen maximaal 45 minuten beantwoord moet kunnen worden

Handout Bronnen

Digitaal

voordeel                                     nadeel

Schriftelijk

voordeel                                    nadeel

Schema trapezium

(trapezium)
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3.2  Eerste periode VO, bijlage 4
 Hand-out presentatievaardigheden, kaartje

Op de BSA-VO moet een presentatie voldoen aan de volgende criteria:

Begin: pakkende introductie
Het begin introduceert de onderzoeksvraag. Tegelijkertijd moet het begin ook de aandacht van de toe-
hoorders trekken. Dat kan op verschillende manieren:

•	 Doe	een	verrassende,	uitdagende	of	schokkende	uitspraak
•	 Geef	een	voorbeeld	of	korte	anekdote
•	 Geef	een	indrukwekkende	statistiek
•	 Geef	een	interessant	citaat
•	 Geef	de	aanleiding	voor	het	onderzoeken	van	deze	vraag
•	 Betrek	de	toehoorders	door	hen	aan	te	spreken	of	een	vraag	te	stellen	(‘Wisten	jullie	dat…	?’)

Je zegt in elk geval niet: ‘Ik ga mijn presentatie houden over…’ of ‘Mijn onderzoeksvraag is…’ Je denkt 
vooraf goed na over hoe je begint: noteer de volledige zin(nen) en leer die uit je hoofd.

Midden: gestructureerde informatie
Het midden geeft gestructureerd antwoord op de onderzoeksvraag. Je kunt dit doen door de vragen Wie? 
Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoe? te beantwoorden. Je hebt je goed ingelezen in de stof en weet waar 
je over praat. Noteer dus alleen steekwoorden, getallen en citaten.

Einde: beklijvende conclusie of samenvatting
Het einde geeft een conclusie of samenvatting. Formuleer deze kort en krachtig in één of twee zinnen. 
Denk er aan: het einde moet ook blijven hangen in het geheugen van de toehoorder. Dat kan op verschil-
lende manieren:
•	 Kom	terug	op	je	uitspraak,	je	voorbeeld,	anekdote,	statistiek	of	citaat	uit	het	begin.
•	 Ga	in	op	mogelijke	gevolgen	van	de	kwestie	die	je	hebt	onderzocht,	of	vertel	over	toekomstige	ontwik-

kelingen.
•	 Leg	een	link	met	een	overeenkomstige	zaak,	die	bijvoorbeeld	plaatsvond	in	een	andere	tijd	of	op	een	

andere plaats.
•	 Betrek	de	toehoorders	door	hen	aan	te	spreken	of	een	vraag	te	stellen.

Je zegt in elk geval niet: ‘Dat was mijn presentatie’ of ‘Meer kon ik niet vinden’. Je denkt van te voren 
goed na over hoe je je presentatie eindigt: noteer de volledige zin(nen) en leer die uit je hoofd.

Duidelijk
•	 Je	spreekt	in	een	rustig	tempo	en	je	articuleert	duidelijk.
•	 Je	gebruikt	alleen	woorden	en	inhoud	en	die	je	zelf	begrijpt.

Handout Presentatievaardigheden, kaartje voor de presentatie

Begin

Midden

Einde
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3.2  Eerste periode VO, bijlage 5
 Hand-out schrijfvaardigheden: objectieve en subjectieve artikelen

objectieve artikelen
Het belangrijkste leerpunt: er kunnen best meningen aan bod komen, zolang er maar geen mening 
door de schrijver zelf geuit wordt.

Partijtop GroenLinks stuurt Jolande Sap weg

(…)

Bij de recente verkiezingen verloor GroenLinks zes van haar tien zetels. Desondanks bleef Sap aan, omdat 
ze naar eigen zeggen veel steun kreeg van leden. Bovendien, zo betoogde ze, was ze met grote steun in 
juni nog gekozen als lijsttrekker.

Bron: Volkskrant

Het geld blijft stromen voor Obama

(…)

Obama kreeg vrijdag nog een meevaller in de schoot geworpen. Het werkloosheidscijfer daalde in sep-
tember tot onder de 8 procent. Het cijfer kwam daarmee op hetzelfde niveau, als toen hij aantrad als 
president.

Zijn tegenstander Mitt Romney boorde de cijfers meteen de grond in. ‘Dit is niet hoe echt herstel eruit-
ziet’, constateerde de Republikein in een verklaring. ‘We hebben in september minder banen geschapen 
dan in augustus en minder banen in augustus gecreëerd dan in juli. We zijn meer dan 600.000 banen 
kwijt in de industrie sinds Obama aan de macht kwam.’

Bron: Volkskrant

Volkorenbrood maakt dik? Zestien miljoen experts verschillen van mening

(…)

Eten, zegt Frans Kok, hoogleraar voeding & gezondheid aan Wageningen Universiteit, is net voetbal. 
Behalve zestien miljoen bondscoaches telt Nederland ook zestien miljoen voedingsexperts. Iedereen is 
zijn eigen autoriteit. Iedereen kent wel een tante bij wie een dieet fantastisch werkt of kinderen die zo-
maar ineens lactose intolerant worden.

Kok zegt dat hij het meemaakt in lezingen dat hij eerst omstandig wetenschappelijk uitlegt waarom iets 
niet werkt en dat er dan iemand opstaat en zegt: bij mij werkt het wel. Dan ben je dus uitgepraat.

Bron: Volkskrant

subjectieve artikelen
Wijs op het feit dat er vaak aanhalingstekens gebruikt worden: het gaat om een uitspraak, een mening, 
niet om een algemeen gelden feit.

‘Holleeder uitnodigen met ‘zuivere motieven’. Nou, berg je dan maar’

(…)

De enige motieven om Holleeder uit te nodigen zijn sensatiezucht, kijkcijfers, roem voor programmama-
kers. Doe maar. Maar bespaar ons gewapper met zuiver ondergoed. Journalistiek relevant zijn ook vragen 
over spijt en geweten aan willekeurig geboefte. Aan zo’n prachtwijkbewoner bijvoorbeeld, die een hoogbe-
jaarde vrouw berooft en verkracht. Maar dat is te min voor College Tour, dat op klinkende namen mikt. 

Bron: Volkskrant

‘Haren, dat zijn wijzelf ’

(…)

Is er een oplossing? Ja, maar niet zo lang we niet onder ogen zien dat ons systeem zulke uitwassen produ-
ceert (en misschien zelf een uitwas ís). Zoals het kapitalisme ontaardt in een permanente crisis, zo stuurt 
het neoliberalisme aan op infantilisering (omdat kinderen nu eenmaal makkelijker te verleiden zijn tot 
koopgedrag) en een verwording van ons bestel tot teletubbiedemocratie (zodat de ‘waarheid’, die zelden 
eenvoudig is, geen kans meer krijgt om gehoord te worden). In tijden van economische voorspoed is het 
consumentisme de mantel der liefde die de innerlijke leegte bedekt.

Bron: Volkskrant

Bij
LA

g
En

Bij
LA

g
En



116

BSA   Specifieke BSA-lessen 2012-2013

117

Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA

Op een gewone school leren kinderen het leven

(…)

Ouders moeten hun kind juist leren dat het op school niet altijd gaat zoals thuis. Over het algemeen is het 
primair en voortgezet onderwijs in Nederland van goede kwaliteit, blijkt uit internationale vergelijkingen. 
De kinderen zijn gelukkig en de meeste kinderen gaan graag naar school. Leraren slagen erin kinderen naar 
hun beste vermogen te laten leren en ontwikkelen, ook al zijn de omstandigheden niet altijd optimaal. De 
eisen van overheid, inspectie en ouders zijn hoog, maar het mag allemaal niet te veel kosten.

Bron: Trouw

3.2  Eerste periode VO, bijlage 6
 Hand-out schrijfvaardigheden: artikelen zonder alinea

The Beatles: van tienerliefde tot wereldvrede

Gepubliceerd op: 5 oktober 2012, auteur: Etienne Stekelenburg (http://www.geschiedenisbeleven.nl/)

Het begrip Beatle was ooit een scheldwoord. Had je als man rond 1970 langer haar dan gemiddeld, dan 
kreeg je ‘Beatle’ naar je hoofd. En dat terwijl de immens populaire The Beatles toch juist altijd over liefde 
en vrede zongen. The Beatles brengen op 5 oktober 1962 in Groot-Brittannië hun eerste single, Love Me 
Do, uit. Het is niet alleen de start van een band die wereldwijd furore maakt, het blijkt ook het begin van 
een nieuwe tijd. Paul McCartney (1940 - ) schrijft Love Me Do in 1958. Hij is dan zestien jaar en verliefd 
op zijn vriendin Iris Caldwell. Zoals bij later werk van The Beatles schrijft McCartney samen met John 
Lennon (1940 – 1980) de liedjes. In dit geval neemt Lennon het refrein voor zijn rekening wanneer ze 
weer eens spijbelen van school om aan muziek te werken. Het duurt nog vier jaar voordat Love Me 
Do daadwerkelijk wordt opgenomen in de Londense Abbey Road Studio. Het nummer klimt niet hoger 
dan de zeventiende plaats in de hitlijsten van 1962, maar wanneer de single op 27 april 1964 in Amerika 
uitkomt, is Groot-Brittannië desondanks al een jaar in de ban van de Beatlemania. Liverpool is de eerste 
Britse havenstad waar zeelieden bij thuiskomst hun uit Amerika meegebrachte rock-’n-rollplaatjes van 
Elvis, Chuck Berry en Bill Haley laten horen. De muziek heeft een enorme invloed op muzikanten in 
Liverpool. Onder aanvoering van The Beatles ontstaat er een nieuwe muziekstroming die voortkomt uit 
de Amerikaanse rock-’n’-roll, skiffle en rhythm & blues. Het nieuwe muziekgenre heet inmiddels Mer-
seybeat, vernoemd naar de rivier de Mersey die langs de havenstad loopt.De Britse jeugd heeft nieuwe 
helden gevonden en laat zich graag meevoeren op de golven van de Merseybeat en Beatlemania. Niet al-
leen de jonge Britten zien wat in de jeugdige rebellie van The Beatles, na 1964 verovert Beatlemania de 
hele wereld. In februari van dat jaar kijken 73 miljoen Amerikanen naar het eerste tv-optreden van The 
Beatles in The Ed Sullivan Show. Volgens gitarist George Harrison (1943 – 2001) zouden er zelfs geen 
misdaden	tijdens	het	tv-optreden	zijn	gepleegd.	Voor	The	Beatles	is	het	succes	een	volkomen	verrassing;	
de bandleden zijn verbaasd over de beroering die ze teweeg brengen. Op het hoogtepunt van de Beatle-
mania zegt drummer Ringo Starr (1940 -) dat ze dit misschien nog een paar jaar volhouden en dat hij 
dan genoeg geld hoopt over te houden om een kapperszaak te gaan beginnen. Het loopt allemaal anders. 
The Beatles worden rijk en hebben invloed op een nieuwe generatie. Tijdens wereldtournees raakt de 
band niet alleen beïnvloed door geestverruimende drugs maar ook door denkers, politici en spirituele 
leiders. Hoewel Lennon de naam heeft om politiek betrokken te zijn, beweert McCartney dat hij degene 
was die de band een politiek bewustzijn gaf. Vanaf 1965 spreken de bandleden zich regelmatig uit over 
maatschappelijke vraagstukken en politiek en dus niet meer alleen over de liefde. Sir Paul vertelt in een 
interview met het blad Prospect (2008) dat de filosoof Bertrand Russel hem tijdens een ontmoeting in 
1965 wees op de oorlog in Vietnam en andere misstanden in de wereld. “Ik herinner me dat ik dezelfde 
avond nog terugging naar de studio en de andere jongens, en vooral John, vertelde over de oorlog in 
Vietnam en hoe slecht die oorlog was”. De vier jongens uit Liverpool hebben een enorme invloed en 
fungeren voor veel jongeren als voorbeeld tegen de gevestigde orde. De opkomst van protestbewegingen 
zoals Flowerpower vallen samen met de visie van The Beatles en hun uitspraken over oorlog, honger en 
liefdeloosheid. Op het hoogtepunt van de Flowerpower-en hippiebeweging in de zomer van 1967 nemen 
The Beatles deel aan het Our World Project, het eerste wereldwijd uitgezonden satelliettv-programma, 
beschikbaar voor zo’n 400 miljoen mensen. Speciaal voor het project wordt aan Lennon en McCartney 
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gevraagd een lied te schrijven dat iedereen over de hele wereld kan begrijpen. Apart van elkaar beginnen 
Lennon en McCartney eind mei van dat jaar aan het nummer. Uiteindelijk valt de keuze op het lied dat 
Lennon heeft geschreven. All You Need Is Love voldoet aan alle wensen. De boodschap van Love & 
Peace is duidelijk voor iedereen, het is makkelijk te spelen, de tekst is makkelijk te onthouden en het 
beantwoordt aan het gevoel van de mondiale jeugdbeweging van die tijd. Tijdens de uitzending, op 25 
juni 1967, spelen ze All You Need Is Love. De tv-show is maar liefst in 24 landen te zien, duurt zes uur 
en bevat de muziek van zes continenten. All You Need Is Love is na Revolution 1 wellicht het meest po-
litieke lied van The Beatles. De op 27 augustus 1967 overleden Beatlesmanager Brian Epstein raadt het 
viertal echter aan om geen politieke of controversiële uitspraken (meer) te doen. John Lennon laat zich 
uiteindelijk na 1970 in zijn solowerk, interviews en demonstraties nog het meest uit over politiek. Het 
merendeel van het werk van The Beatles is en blijft inderdaad een variant op het thema ‘Hou van Mij’, 
precies zoals bij hun eerste single in 1962. Vijftig jaar na het uitkomen van Love Me Do blijkt voor he-
dendaagse muziekhelden de liefde nog steeds het grote thema. Het pleidooi voor wereldvrede en ver-
draagzaamheid wordt nu gedaan door hedendaagse pophelden als Bono van U2 en Chris Martin van 
Coldplay. Er is niet zo veel veranderd, alleen het taboe op de haardracht wellicht. 

Vredenburgplein: broeinest van historie

Gepubliceerd op: 25 september 2012, auteur: Cas Nagtzaam (http://www.geschiedenisbeleven.nl/)

Momenteel wordt aan het Utrechtse Vredenburgplein een nieuw muziekcentrum gebouwd. Het zogenaam-
de Muziekpaleis gaat verschillende muziekzalen, die momenteel nog verspreid liggen over de stad, bundelen 
tot een bolwerk van muziek. Het plein waarop het Muziekpaleis verrijst, kent een fascinerende geschiedenis. 
Wie vanaf het station naar de Utrechtse binnenstad wandelt, valt meteen de grote betonnen wand op van 
het Muziekpaleis in aanbouw. De wand doet denken aan een enorm billboard, versierd met cirkels. Rechts 
van de wand bevindt zich een gedeelte van het veel lagere Muziekcentrum Vredenburg. Uiterlijk gezien doet 
niets meer vermoeden dat op de plaats waar dit moderne bouwwerk verrijst een eeuwenoude geschiedenis 
schuilgaat. In 1529 werd, in opdracht van Antoine de Lalaing (1480-1540), die in 1528 namens Keizer 
Karel V (1500-1558) de macht kreeg in Utrecht, begonnen met de bouw van eendwangkasteel op de plek 
van het Utrechtse Vredenburgplein. Omdat het kasteel bedoeld was om de vrede te bewaren, kreeg het de 
toepasselijke naam Vredenburg. Het werd gebouwd op de plek waar eerder het Catharijneconvent van de 
Johannieterorde gevestigd was. Grote delen van dit klooster, waaronder de kerk en het hoofdgebouw, wer-
den opgenomen in de structuur van het kasteel. Kasteel Vredenburg was geen lang leven beschoren, want al 
in 1577 begonnen de burgers met de sloop, uit angst dat vreemde troepen het kasteel zouden bezetten. Geen 
irreële angst, want het kasteel was eerder bezet geweest door de Spanjaarden, voordat ze uit de stad werden 
verdreven naar aanleiding van de Pacificatie van Gent. Na de sloop ontstond een plein op de plek waar het 
kasteel had gestaan, dat pas later de naam Vredenburgplein zou krijgen. Het gedeelte van het kasteel dat deel 
uitmaakte van de stadsmuur bleef staan, evenals grote delen van de hoektorens. De slotgracht werd gedempt 
met het puin afkomstig van de sloop van het kasteel. In de 19e eeuw groeiden er bomen op het Vredenburg-
plein en stonden er molens op de twee overgebleven bastions. In 1918 werd een houten jaarbeursgebouw 
op het Vredenburgplein opgericht. Dit bleek een groot succes, want binnen de kortste keren werd de Jaar-
beurs uitgebreid met nog meer handelsgebouwen. Zodanig zelfs dat de schouwburg, die vanaf de 18e eeuw 
deel uitmaakte van de bebouwing op het plein, in 1941 plaats moest maken voor een uitbreiding van de 
Jaarbeurs. Deze grote uitbreiding leidde uiteindelijk tot ruimtegebrek op het plein. In de jaren 50 verhuisde 
de Jaarbeurs naar een permanente vestiging aan de Croeselaan, waar ze tot op de dag van vandaag gehuisvest 
is. In de jaren 70 van de 20e eeuw werden de overbodig geworden Jaarbeursgebouwen op het Vredenburg-
plein gesloopt. Toch bleef het plein zijn handelsfunctie behouden, nog altijd is er op het plein drie dagen in 
de week markt. Vanaf de 19e eeuw werden de stadsommuring en de torens van kasteel Vredenburg geleide-
lijk gesloopt, omdat de Utrechtse stadsverdediging zijn functie verloor. Om de bouw van Hoog Catharij-
ne mogelijk te maken, werd in de jaren 60 van de 20e eeuw een gedeelte van de fundamenten gesloopt.  
Bijna twintig jaar later werd een groot muziekcentrum geopend op de overblijfselen van het vroegere kasteel. 
Muziekcentrum Vredenburg werd ontworpen door de architect Herman Hertzberger (1932). Een klein 
gedeelte van de resten van het kasteel, werd door Hertzberger in het nieuwe centrum geïntegreerd. Het 
Muziekcentrum werd ontworpen als een huiskamer van de stad: een horizontaal, uitgestrekt gebouw, met 
een grote centrale zaal. Hertzberger vond het belangrijk de menselijke maat tot uitdrukking te brengen in 
het gebouw, als reactie op de grootschalige gebouwen van de Jaarbeurs die ervoor op deze plek stonden. 
Hertzberger, dezelfde architect die Muziekcentrum Vredenburg ontwierp in de jaren 70, kreeg ook de op-
dracht als hoofdarchitect van het Muziekpaleis. De zalen van het Muziekpaleis werden ontworpen door 
verschillende architectenbureaus, zodat het gebouw een hybride uiterlijk gaat krijgen. Om te kunnen starten 
met de bouw van het Muziekpaleis, moest een gedeelte van het oude Muziekcentrum Vredenburg worden 
gesloopt. Hertzberger heeft ervoor gekozen een groot deel, waaronder de grote zaal, van het muziekcentrum 
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te behouden en dit onderdeel te laten uitmaken van het eclectische complex. Deze rijke geschiedenis maakt 
het Vredenburgplein tot een broeinest van historie, waarbij in nieuwe structuren steeds weer een gedeelte 
van het verleden werd verwerkt. Maar hoe lang zal het duren voordat ook dit splinternieuwe gebouw wordt 
gesloopt? En zal dan een deel van het Muziekpaleis worden hergebruikt in een nieuw gebouw? Op het ant-
woord op deze vragen zullen we waarschijnlijk nog even moeten wachten.

‘Goede leraren zijn net zo onmisbaar als vrije pers, een fatsoenlijke rechtsstaat 
en voldoende zonuren’

OPINIE	-	Martijn	Simons	−	05/10/12,	10:14

Iedereen heeft op school gezeten. Niet altijd met plezier, en ook niet altijd even succesvol, maar iedereen 
kent de middelbare school van binnen. En iedereen weet wat leraren kunnen betekenen. Deze week is het 
Nationale Onderwijsweek en vandaag is het De Dag van de Leraar. De dag is, volgens de site, ‘bedoeld 
om het imago van het leraarsvak te verbeteren en het belang van goede leraren te benadrukken door de 
beroepsgroep op een positieve manier onder de aandacht te brengen’. Dat is prima. En meer dan dat. 
Afgelopen maandag zag ik de documentaire ‘De les van de leraar’ van Arjan Vlakveld. De film volgt drie 
docenten. Twee ervan geven les op een middelbare school, de derde geeft leiding aan een instituut voor 
huiswerkbegeleiding. De film focust met name op de omgang tussen leraar en leerling, de manier waarop 
de leraar de kinderen probeert te motiveren, te begeleiden tijdens die vreemde, onrustige jaren van de 
puberteit. Neomi Lotte is docente Nederlands op een vmbo. Hoewel ik van huis uit een zwak heb voor 
docenten Nederlands, vond ik Neomi’s manier van lesgeven in eerste instantie een beetje betuttelend. 
Maar al vrij snel had ik in de gaten dat het precies was wat haar leerlingen fijn vonden, dat er iets rustge-
vends en vriendschappelijks van haar stem en houding uitgingen, iets vertrouwenwekkends. Neomi had 
wat moeite met een bepaald meisje, geen kwaad meisje, gewoon een meisje zoals er zoveel meisjes zijn: 
giechelen en kletsen, anderen van het werk houden zonder nare bedoelingen. Tijdens een cursus leerde 
Neomi nieuwe manieren om met zo’n situatie om te gaan. Ze testte ze uit, ze bleken te werken. Neomi 
zei dat ze door haar eigen gedrag te veranderen, ook dat van haar leerlingen kon beïnvloeden. Van dat 
besef werd ze gelukkig, dat zag je.  Jelmer Evers geeft geschiedenis op UniC, een school in Utrecht die 
zich afficheert als ‘vernieuwend’ en ‘eigentijds’. Jelmer geeft onder meer les door filmpjes te maken die de 
leerlingen op eigen gelegenheid via YouTube kunnen bekijken, en hij wil de fixatie op de cijfers en toetsen 
verminderen, waardoor het leren meer centraal komt te staan en de leerlingen vanuit ‘intrinsieke motiva-
tie’ aan de slag gaan. Hij wil de toets vormen naar het onderwijs, in plaats van andersom. Jelmer is bevlo-
gen en betrokken, voor Jelmer wil je als puber nog wel je best doen, en als het niet voor Jelmer is, dan ten 
minste voor jezelf. Zou Neomi op haar vmbo zich ook zo’n aanpak kunnen veroorloven, vroeg ik me af. 
De hele film is, zonder drammerig of belerend te worden, een pleidooi voor goede leraren, en zo’n plei-
dooi kan niet vaak genoeg gehouden worden. Goede leraren zijn net zo onmisbaar als vrije pers, een 
fatsoenlijke rechtsstaat en voldoende zonuren. Zelf ben ik nog altijd de leraar dankbaar die me kennis liet 
maken met Jan Hanlo, met Nescio en K. Schippers. Tijdens het kijken naar ‘De les van de leraar’ dacht 
ik herhaaldelijk aan de broer van een vriend van mij. Een paar jaar geleden werd hij gekozen tot leraar 
van het jaar. Voorwaar een prestatie. Ik dacht aan het gesprek dat we voerden, aan de manier waarop hij 
vertelde over zijn leerlingen. Zo zei hij het: zijn leerlingen. Hij praatte en praatte. Over de lessen, de sfeer 
op school, de dingen die hij meemaakte: en in niets verschilde het van de manier waarop hij over zijn 
eigen kinderen sprak. Als je ziet hoe de geportretteerde docenten in ‘De les van de leraar’ hun taak opvat-
ten en niets dan het beste willen voor hun leerlingen, is het op zijn minst merkwaardig dat er niet veel 
meer mensen dit vak kiezen. Het is pijnlijk om je te realiseren dat het voortgezet onderwijs nog altijd 
onvoldoende in staat blijkt genoeg gemotiveerde, capabele mensen te vinden. Aan wie dat ligt, ik weet 
het niet, in ieder geval niet aan Jelmer en Neomi.
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‘De mensheid heeft een ambitieus doel nodig: een kolonie op Mars’

OPINIE	-	Tim	van	Opijnen	−	17/08/12,	11:36

Het was genieten deze zomer. Vooral de Olympische Spelen waren een schitterend hoogtepunt en dat kwam 
natuurlijk vooral omdat onze nationale sporthelden zich waarachtig goed konden meten met de best ge-
trainde lichamen op aarde. En zeg nou zelf, wiens hart ging niet harder kloppen van bewondering toen 
Epke zijn fabelachtige routine op de rekstok aan de wereld toonde, zelfs zijn internationale concurrenten 
vergaten even de competitie en verborgen hun bewondering niet. Dan zijn we plotseling als stug volk toch 
best trots dat zoiets exceptioneels in Nederland ‘gekweekt’ kan worden. Die olympische ‘spirit’ van weder-
zijds respect en saamhorigheid onder de sporters en publiek, die zich elke twee jaar van iedereen meester lijkt 
te maken, is toch eigenlijk een interessant fenomeen. Met z’n miljarden genieten we voor twee en een halve 
week van een 12 miljard euro kostend feestje en domineert sport, hoe obscuur ook (luchtdrukpistool schie-
ten is een sport?), het nieuws. Nu wil ik het hier niet hebben over of de Olympische Spelen te duur zijn, 
maar over of we de olympische spirit en aandacht niet kunnen organiseren rond een doel wat een veel groter 
effect op de mensheid kan hebben. Immers als er één ding is dat het grootste media-evenement ter wereld 
bewijst, is dat iedereen erbij wil horen en dat het de verbeeldingskracht van verschillende generaties stimu-
leert om het beste uit zichzelf te halen. Wat zou dat doel dan moeten zijn, hoor ik u zich al hardop afvragen. 
Ik heb wel een idee. Dat doel moet groots en spectaculair zijn. Het moet iets positiefs en ongelooflijk ambi-
tieus zijn waar we ons met z’n miljarden achter kunnen scharen en het liefst iets wat in potentie de funda-
menten	van	ons	bestaan	kan	veranderen.	In	dat	opzicht	is	er	maar	een	doel	dat	dat	kan	bewerkstelligen;	een	
kolonie op Mars. Wat? Jazeker, een kolonie op Mars. Dat wordt misschien niet goedkoop, maar zeg nou zelf, 
spectaculair wordt het wel! Om een beeld te krijgen van de kosten kijken we even naar de Apollo-missie. 
Inclusief het hele voortraject, zijn die in 2010, gecorrigeerd voor inflatie, geschat op zo’n 90 miljard euro. 
De schattingen wat betreft de kosten voor verschillende missies naar Mars beginnen bij een schamele 10 
miljard euro - de kosten van de organisatie van een gemiddelde Olympische Spelen, wat dus reuze mee valt 
- maar ergens rond de 200 miljard euro lijkt een stuk waarschijnlijker, wat eigenlijk ook in het niet valt als 
je bedenkt hoeveel geld we ondertussen hebben gestoken in het overeind houden van de banken. Er is zelfs 
al een clubje Nederlandse entrepreneurs, dat onder de naamMars One dit project van de grond probeert te 
tillen. Een kolonie op Mars als technologische stimulans om ontwikkelingskosten te drukken zou je, zoals 
nu gedaan wordt door de Xprize foundation, internationale competities moeten organiseren om bepaalde 
technologische problemen op te lossen die de reis en overleven op Mars mogelijk maken. Een bedrijf zoals 
spaceX lijkt nu al aan te tonen dat ruimtevaart inderdaad veel goedkoper en toch veilig kan doordat het veel 
efficiënter en gerichter kan werken dan Nasa. Daarnaast zal er grote vooruitgang worden geboekt in het 
ontwikkelen van bijvoorbeeld super efficiënte recycling methodes, zonnecellen, brandstof en het groeien 
van voedsel dier hier direct op aarde ook een toepassing zullen vinden. En, zoals het project Mars One voor-
stelt, wordt deze missie het grootste media-evenement van de eeuw, wat miljarden aan TV-rechten oplevert. 
De financiën zouden, naast dat het een globaal gefinancierd project wordt, dus eigenlijk niet zo’n groot 
probleem moeten zijn. Maar hebben we er verder nog wat aan? Curiosity, het wagentje dat Nasa vorige week 
onder ongekende belangstelling op Mars zette, doet nu vooral geologisch onderzoek. Met mensen ter plek-
ke kunnen we bijvoorbeeld echt onderzoeken of er ooit leven op Mars is geweest, of zelfs nog is. Bovendien 
misschien nog wel belangrijker, zitten we nu vast op deze aarde en dat is voor ons als uiterst nieuwsgierig 
soort veel te definitief. De mensheid heeft een gezamenlijk ambitieus doel nodig dat ons verenigt en net als 
de Olympische Spelen laat zien dat wanneer we het beste uit onszelf halen, we tot ongelofelijke prestaties in 
staat zijn. En waarom zouden we het niet doen. Wat hebben we te verliezen?

3.2  Eerste periode VO, bijlage 7
 Hand-out schrijfvaardigheden: stappenplan objectief artikel

1. Je kiest of krijgt een informatief onderwerp.
2. Je zoekt feitelijke informatie op over het onderwerp. Een gevonden feit moet je bij tenminste nog één 

bron verifiëren. Je bakent het onderwerp af: waar wil je het wel over hebben en waar wil je het niet 
over hebben?

3. Je schrijft een objectief artikel. Op de BSA-VO moet een objectief artikel voldoen aan de volgende 
criteria:

Begin: pakkende introductie
Het begin introduceert het informatieve onderwerp. Tegelijkertijd moet het ook de aandacht van de le-
zers trekken. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor:
•	 Doe	een	verrassende,	uitdagende	of	schokkende	uitspraak.
•	 Geef	een	voorbeeld	of	korte	anekdote.
•	 Geef	een	indrukwekkende	statistiek.
•	 Geef	een	interessant	citaat.
•	 Geef	de	aanleiding	voor	het	schrijven	over	dit	onderwerp.

Je schrijft in elk geval niet: “Ik ga iets schrijven over…” of “Mijn onderwerp is…”.

Midden: gestructureerde informatie
Het midden geeft gestructureerd antwoord op de vragen Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoe? Je 
werkt elk antwoord uit met de nodige details.

Einde: beklijvende conclusie of samenvatting
Het einde geeft een conclusie of samenvatting. Formuleer deze kort en krachtig in zo min mogelijk zin-
nen. Tegelijkertijd moet het einde ook blijven hangen in het geheugen van de lezers. Daar zijn verschil-
lende mogelijkheden voor:
•	 Kom	terug	op	een	uitspraak,	voorbeeld,	anekdote,	statistiek	of	citaat	uit	het	begin.
•	 Ga	in	op	mogelijke	gevolgen	of	toekomstige	ontwikkelingen	van	deze	kwestie.
•	 Leg	een	link	met	een	overeenkomstige	zaak,	bijvoorbeeld	in	een	andere	tijd	of	op	een	andere	plaats.
•	 Sluit	af	met	een	uitsmijter:	iets	om	nog	over	na	te	denken	voor	de	lezers.
Je schrijft in elk geval niet: “Einde” of “Dit was het!”

Duidelijk
Je schrijft zonder spelfouten en grammaticaal correct.
Je gebruikt alleen inhoud en woorden die je zelf begrijpt.

4. Je schrijft de titel. Je kunt kiezen voor een titel die voor de lezers meteen duidelijk maakt waar het artikel 
over gaat, of voor een titel die bij de lezers nieuwsgierigheid opwekt door minder informatie te geven.
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3.2  Eerste periode VO, bijlage 7
 Hand-out schrijfvaardigheden: stappenplan subjectief artikel

1. Je kiest of krijgt een controversieel onderwerp.
2. Je zoekt feitelijke informatie op over het onderwerp. Een gevonden feit moet je bij tenminste nog één 

bron verifiëren. Je noteert argumenten voor en tegen. Op basis van deze argumenten vorm je jouw 
opinie.

3. Je schrijft een subjectief artikel. Op de BSA-VO moet een subjectief artikel  voldoen aan de volgende 
criteria.

Begin: pakkende introductie
Het begin van je artikel introduceert het controversiële onderwerp. Tegelijkertijd moet het duidelijk maken 
wat jouw opinie is en de lezers daar al warm voor maken. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor:
•	 Doe	een	verrassende,	uitdagende	of	schokkende	uitspraak.
•	 Geef	een	voorbeeld	of	korte	anekdote.
•	 Geef	een	indrukwekkende	statistiek.
•	 Geef	een	interessant	citaat.
•	 Geef	de	aanleiding	voor	het	schrijven	over	dit	onderwerp.
Je schrijft in elk geval niet: “Ik ga iets schrijven over…” of “Mijn onderwerp is…”.

Midden: gestructureerde informatie
Het midden geeft gestructureerd de verschillende argumenten die jouw opinie onderbouwen. Daarnaast 
kun je mogelijke tegenargumenten weerleggen.

Einde: beklijvende conclusie of samenvatting
Het einde geeft een conclusie of samenvatting. Formuleer deze kort en krachtig in zo min mogelijk zin-
nen. Tegelijkertijd moet het einde ook blijven hangen in het geheugen van de lezers. Daar zijn verschil-
lende mogelijkheden voor:
•	 Kom	terug	op	een	uitspraak,	voorbeeld,	anekdote,	statistiek	of	citaat	uit	het	begin.
•	 Ga	in	op	mogelijke	gevolgen	of	toekomstige	ontwikkelingen.
•	 Leg	een	link	met	een	overeenkomstige	zaak,	bijvoorbeeld	in	een	andere	tijd	of	plaats.
•	 Sluit	af	met	een	uitsmijter:	een	boodschap,	waarschuwing,	advies	of	vraag	aan	de	lezers.
Je schrijft in elk geval niet: “Einde” of “Dit was het!”

Duidelijk
•	 Je	schrijft	zonder	spelfouten	en	grammaticaal	correct.
•	 Je	gebruikt	alleen	inhoud	en	woorden	die	je	zelf	begrijpt.

4. Je schrijft de titel. Je kunt kiezen voor een titel die voor de lezers meteen duidelijk maakt waar het artikel 
over gaat, of voor een titel die bij de lezers nieuwsgierigheid opwekt door minder informatie te geven.

3.3 Vakken vol verhalen 

‘Vakken vol verhalen’ is de naam die we op de BSA geven aan een periode van vijf weken waarin de wer-
ken aan een thema. Het is een periode die de gewone gang van zaken op een inspirerende manier onder-
breekt. De VVV-lessen zijn in principe hetzelfde als de reguliere BSA-lessen. Het belangrijkste verschil is 
dat de teksten een thema uitdiepen en van verschillende kanten belichten. De doelstellingen tijdens VVV 
zijn dezelfde als tijdens de reguliere BSA-lessen. De  titel is afkomstig van de methode ‘Vakken vol ver-
halen’, een van de bronnen die we gebruiken. Ook dit onderdeel is in ontwikkeling.

Doel:
Binnen een thema met de kinderen uitgebreid onderzoek doen naar een geschiedenisonderwerp. 

Tijdsduur:
40 minuten (in plaats van de kern), gedurende een periode van vijf weken

Werkwijze:
Bij het onderzoek kruipen de kinderen in de huid van een persoon uit die tijd. We beginnen met het le-
zen van één of meer basisteksten. Via verdiepende teksten zoomen de leerlingen in op een specifiek on-
derwerp. De kinderen doen in tweetallen verder onderzoek naar dit specifieke onderwerp. Ze lezen de 
teksten die ze tijdens hun onderzoek vinden en presenteren hun bevindingen in de groep.

Alle teksten worden door alle leerlingen gelezen. De basistekst en de verdiepende teksten worden stuk 
voor  stuk gedurende de periode van Vakken vol Verhalen klassikaal behandeld. De kinderen krijgen de 
verdiepende teksten al in de tweede of derde les als huiswerk (lezen) mee.

Vanaf dit moment beginnen de kinderen met hun onderzoek tijdens de BSA-lessen. De verdiepende 
teksten vormen de basis voor hun onderzoek. De leerkracht geeft de kinderen daarnaast ook andere ge-
schikte bronnen zoals boeken en websites, voor verder onderzoek.

Een deel van de teksten wordt geselecteerd uit de methode Vakken Vol Verhalen, maar altijd een niveau 
hoger: groep 7 leest dus de teksten van VVV van groep 8.

Bij Vakken Vol Verhalen hoort een uitstapje, dat verdieping geeft aan het thema dat op de BSA wordt 
behandeld.

De volgende geschiedenisonderwerpen worden aangeboden:
Groep 6:    De Romeinen & Geschiedenis van de VOC
Groep 7:    De 80-jarige oorlog & De industriële revolutie
Groep 8:    De Middeleeuwen & ?
VO:          Helden uit Utrecht

Bij
LA

g
En
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Materialen:
Boekenkisten bij elk thema bestellen bij de bibliotheek

Afspraken vanaf zomer 2012:
In het schooljaar 2012-2013 zullen we met het BSA-team Vakken Vol Verhalen uitdiepen: dit onderdeel 
is in ontwikkeling. Uit de evaluatie van het schooljaar 2011-2012 blijkt dat vooral de wijze waarop de 
leerkracht de kinderen tijdens hun onderzoek begeleidt en de wijze waarop de kinderen hun onderzoek 
presenteren, nader moeten worden uitgewerkt.
Meer onderdelen van Vakken vol Verhalen zijn nog in ontwikkeling. Ze krijgen een plaats in de volgende 
editie van dit ABC. 

na de evaluatie van schooljaar 2011-2012 
zijn onderstaande afspraken gemaakt:

Groep 6: 
•	 De	Romeinen	(invulling	tijdens	schooljaar	2012-2013)

•	 Geschiedenis	van	de	VOC
 Dit is een thema in de methode Vakken Vol Verhalen. Niveau 7 is geschikt voor de BSA-leerlingen 

van groep 6. 
 De leerkracht maakt een selectie van verhalen uit de methode VVV: ze zijn niet allemaal geschikt voor 

de BSA.
 Het thema krijgt meer inhoud door een deel van de film ‘De scheepsjongens van Bontekoe’ te laten 

zien. Ook het uitstapje naar de Bataviawerf in Lelystad, is een uitstekende verdieping.
 Onderdeel van VVV is het vormgeven van je personage: een poppetje wordt ‘aangekleed’ met pas-

sende kleding en attributen. Dit knutselen is huiswerk: in de groep knutselen kost te veel tijd.
•	 Het	uitstapje:	Bataviawerf	in	Lelystad
•	 Materiaal:	film	‘Scheepsjongens	van	Bontekoe’

Groep 7: 
•	 De	80-jarige	oorlog	(invulling	tijdens	schooljaar	2012-2013)
•	 De	industriële	revolutie
 De basisteksten gaan uit van de centrale vraag ‘Wat is de industriële revolutie?’ We bieden de kinderen 

twee basisteksten aan, waarin de tijd van de industriële revolutie goed wordt neergezet. Een deel van 
deze teksten wordt als huiswerk meegegeven.

 Mogelijke bronnen zijn: Dokukit, Eigenwijzer, Winkler Prins (studieversie of juniorversie)
 De verdiepende teksten gaan over de volgende onderwerpen:

	 •	Basis	van	de	industriële	revolutie	(voor-tijdens-nu		&	machtsverhoudingen	rijk-arm)	
   (personages: iemand van adel en armoedzaaier)
	 •	Uitvinding	van	de	stoommachine

   (personages: Newton en arbeider)
	 •	Kinderarbeid	en	de	Wet	van	Van	Houten
   (personages: kind en Van Houten)
	 •	Fabrieken	en	arbeiders,	leefomstandigheden,	werkomstandigheden
   (personages: arbeider en fabriekseigenaar)
	 •	Ontstaan	van	steden,	de	trek	van	platteland	naar	stad
   (personages: boer en stadhouder)
	 •	Utrecht	in	de	19e	eeuw
   (Personages: Utrechter en ziekenverzorger)
	 •	Textiel	en	het	waterrad
   (Personages: wever en spinner)
	 •	Uitvinding	elektriciteit
   (Personage: Edison)

De verdiepende teksten gaan in op genoemde onderwerpen en worden uitgedeeld aan het eind van les 2 
van Vakken Vol Verhalen. In de loop van de weken daarna worden deze teksten stuk voor stuk klassikaal 
behandeld. De overige lestijd wordt besteed aan het onderzoek.

Het uitstapje: 
film ‘Kruimeltje’ in ’t Hoogt bekijken (tijdens les 2?)

Materialen: 
Boeken om aan te schaffen: Kruimeltje (Chris van Abkoude) en Zwarte Sneeuw (Simone van der Vlugt). 
Boekenkist van de bibliotheek

Groep 8:  
•		 Een	tweede	thema	is	nog	niet	vastgesteld.	Ideeën	zijn:	Leonardo	da	Vinci,	de	Tweede	Wereldoorlog,	

de Egyptische tijd. Of het oprichten van een bedrijf, met verdieping uit Max Havelaar, microkredie-
ten, enzovoort? We kunnen een econoom als spreker vragen.

•		 de	Middeleeuwen

Kinderen kiezen een personage uit de tijd van de Middeleeuwen en doen onderzoek. Hier worden teksten 
bij gezocht die kinderen handvatten geven om gericht onderzoek te doen. Bij het selecteren van de tek-
sten letten we bijvoorbeeld op de rol en positie van de man, de vrouw of het kind in deze periode.
Het vertonen van (een deel van) de film ‘Kruistocht in spijkerbroek’ en het bezoek aan het Archeon vor-
men een goede verdieping. 

Het uitstapje: 
bezoek aan het Archeon in Alphen aan den Rijn

Materialen: 
Film ‘Kruistocht in spijkerbroek’ 
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BSA-VO: 

•	Beroemde	Utrechters

Het thema ‘Beroemde Utrechters’ wordt verder ontwikkeld in het schooljaar 2012-2013.

Uitstapje: 
bezoek aan het Utrechts Archief, aan de Lange Nieuwstraat.
Op basis van dit uitstapje onderzoeken de leerlingen welke Utrechters een belangrijke rol hebben of welke 
Utrechters in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld in de Utrechtse maatschappij en geschiedenis.

We maken hierbij gebruik van het genre ‘biografie’. De kinderen kruipen in de huid van een of meer van 
deze personen en maken een biografische presentatie of film over deze persoon. 
Tot slot bedenken ze, hoe zij zelf hun sporen zouden willen nalaten in de maatschappij of geschiedenis. 
Dit presenteren ze eveneens.

3.3  Vakken vol verhalen, bijlage
 Op avontuur bij de VOC, schema groep 6

Les Activiteiten & (minuten) Woordenschat

1 Episode 1: Brief Jocoba
introductie + uitleg VVV (10)- 
aanbieden woordcluster (10)- 

Episode 2: De VOC, het VOC-schip en de mensen aan boord
tekst 1 & tekst 2 + sleutelschema A maken (30) - 
filmpje ‘Heren Zeventien’ (5)- 

Huiswerk:oefen de woorden op de website VVV, dit geldt voor 
iedere les

Handel drijven, handelen - 
in, handelscentrum, 
handelswaar, handelsroute 
De vloot- 
De concurrent- 
Het logo- 
De VOC- 

2 aanbieden woordcluster (10)- 
tekst 3 & 4 (20)- 
indelen van personages (5)- 
CV invullen m.b.v. teksten (10)- 
onderwerp kiezen, een top 3 maken (5) - 
filmpje ‘Specerijen uit Indië: De start van een bloeiende handel’ (5)- 

Huiswerk: hoofdpersoon maken en eventueel CV afmaken 

De kiel, het ruim, de romp, - 
de dekken, de spanten 
De lading- 
Het proviand - 
De ambacht, de - 
ambachtslieden 

3 Episode 3: Het leven aan boord
aanbieden woordcluster (20)- 

tekst 5 & 6 (20) - 
personages op de goede dekken plaatsen, uitleg knutselen van de - 
dekken op de boot voor thuis en materialen meegeven (10)
Filmpje ‘De vaarroute van de VOC’ (5)- 

Huiswerk: knutselopdrachten

De ziekenboeg- 
De kombuis - 
De kajuit- 
De hut - 
De doorsnede- 
Verversen - 
Het zijde- 
De metalen - 

4 aanbieden woordcluster (15)- 
tekst 7, 8 & 9(35)- 
Filmpje ‘Ruim baan voor de VOC. De eerste multinational ter - 
wereld’ (5)

Huiswerk: sleutelschema D + E invullen

Houdbaar- 
De bacterie - 

 (de specerijen herhalen)
Besmettelijk- 
Het buskruit- 
Hardnekkig- 
Het symptoom- 
De oorzaak- 
De vitamine - 

 (scheurbuik herhalen)

5 voorbereiden Batavia bezoek i.p.v. leesclub (20)- 
 

fragment van film: De scheepsjongens van Bontekoe minuut - 
0.33;	ongeveer	10	minuten	(10)
aanbieden woordcluster (10)- 
tekst 10, 11 & 12 (25)- 
woorden consolideren (10)- 

De vesting- 
De moestuin - 
Het fort - 

 (pakhuis, vruchtbaar 
herhalen)
Enteren- 
De buit- 

6 Uitstapje naar Batavia werf 

7 aanbieden woordcluster (10)- 
tekst 13, 14 & 15 (25)- 
werken aan sleutelopdrachten (20)- 

Huiswerk: werken aan de sleutelopdrachten en de uitnodiging voor 
je ouders versieren. 

De muiterij- 
Het protest - 
Stichten- 
Het hoofdkwartier- 
De bevolking - 
Afkomstig - 
Immers- 

8 werken aan sleutelopdrachten (55)- 
Huiswerk: schrijf een verslag over het bezoek aan de Batavia. 

9 sleutelopdrachten verwerken tot verhaal (55)- 
Huiswerk: oefenen presentatie

10 oefenen presentatie (45)- 
presentatie voor ouders (45)- 

Huiswerk: opdrachtenblad 5 (het leven van je hoofdpersoon: hoe 
gaat het verder?

Bij
LA

g
En
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3.4 Zomerschool 

Inleiding
Sinds 2011 schieten in Nederland de zomerscholen als paddenstoelen uit de grond. Veel van die scholen 
bieden een programma gericht op vrijetijdsbesteding. Een klein deel richt zich op de ‘harde’ kant. Veelal 
gaat het dan om het bestrijden of opheffen van leerachterstanden. 

De BSA gelooft niet in het incident. Een schilderweek tijdens de zomervakantie of een lesmiddag bij een 
voetbalclub is weliswaar leuk, maar het bestrijden van taalachterstanden vraagt om andere oplossingen. 
Het zomerschoolprogramma is daarom ingebed in het BSA-curriculum en is onderdeel van een groter 
geheel. De BSA kent een PO-zomerschool en een POVO-zomerschool voor kinderen die naar de brug-
klas gaan.

Onderwijstijdverlenging wordt vaak ingezet in de vorm van sport of cultuur. Hoe belangrijk ook, de BSA 
maakt ook voor haar zomerschoolprogramma een andere keuze. Het uitgangspunt van alle BSA-activitei-
ten is onderwijs. Uiteraard gegeven op een inspirerende, boeiende manier. Het zomerschoolprogramma 
is gericht op versterking van de cognitieve ontwikkeling, via motiverende activiteiten rond dagelijks wis-
selende onderwerpen. Het ochtendprogramma is gericht op woordenschat en begrijpend lezen, het mid-
dagprogramma bevat meer speelse activiteiten die thematisch aansluiten bij het ochtendprogramma.

Hoge verwachtingen
We spreken het hardop uit: het zomerschoolprogramma richt zich op de bovenkant: op talentvolle leer-
lingen met een havo/vwo-profiel. Doel is de verborgen talenten bij allochtone kinderen in de wijk Over-
vecht aan te spreken. Doelgroep zijn kinderen die geselecteerd zijn voor de Brede School Academie. Dit 
zijn kinderen uit de bovenbouw van de basisschool, met een sterk leerpotentieel en een goede leerhou-
ding. Voor kinderen die naar de brugklas gaan, is de POVO-Zomerschool ontwikkeld.

Samenhang
De BSA Zomerschool wil een integraal onderdeel zijn van een samenhangend onderwijsbeleid in Utrecht. 
De zomerschool sluit pedagogisch en didactisch aan bij de BSA en bij de scholen waarvan de leerlingen 
afkomstig zijn. Hierdoor ontstaat een samenhangende educatieve aanpak, met voor de kinderen herken-
bare werkwijzen en vertrouwde omgangsregels. 

Infrastructuur
De bestaande Brede School Academie biedt de infrastructuur voor de zomerschool: gebouw, materialen, 
leerkrachten zijn reeds aanwezig.

Zomerschool PO

Programma
Het onderwijsprogramma van de zomerschool borduurt voort op het curriculum van de Brede School 
Academie. Dat staat in het teken van woordenschat, kennis van de wereld en begrijpend lezen. De zom-
ervariant geeft de gelegenheid om dieper in te gaan op een onderwerp. 

Het programma van een zomerschool-lesweek is gebaseerd op een centraal thema. Voor groep 7 bijvoor-
beeld, is dat in de zomer van 2012 de robot. Alle lesonderdelen zijn gelinkt aan dit onderwerp. Daarbij 
wordt de invalshoek van de techniek grotendeels buiten beschouwing gelaten. Of het nu gaat om drama, 
debat, of de woordfabriek, alles staat in dienst van het hogere doel: het vergroten van de taalvaardigheid. 
Gedurende de week buigen de kinderen zich over de vraag ‘of een robot hun vriend kan zijn’. 

In samenwerking met Sardes, het UCK en Wikikids is een lesprogramma samengesteld dat die vraag 
vanuit verschillende oogpunten onderzoekt. Uiteraard worden er informatieve teksten rondom de robot 
behandeld en gelezen. 
Bij de boekenclub staat de jeugdroman ‘De schat in het heelal’ van Stephen Hawking op het rooster. Er 
wordt gedebatteerd over het onderwerp en kinderen maken hun eigen Wikipedia pagina.
Het creatieve deel van het programma is voor rekening van het UCK. Dat ontwikkelde de lessenserie 
‘Moviemaker’, waarbij kinderen hun eigen film maken.
Tussen de middag vervaardigen de leerlingen hun eigen lunch. In het midden van de week staat een be-
zoek aan science center Nemo in Amsterdam gepland.

Tijd Activiteit (minuten): Uitvoering: 

9.00 Leestafel (20) Zoals op BSA

9.20 Agenda doornemen (5) Zoals op BSA

9.25 Woordfabriek (60) De Woordfabriek dient een verbinding te 
hebben met Wikikids en het eindproduct (=een 
gezamenlijk artikel schrijven op Wikikids-pagina).

10.25 Pauze (10) Iets eten en drinken

10.35 Leesclub (20) Een gezamenlijk boek lezen en bespreken (volgens 
methode Chambers*). 

10.55 Terug- en vooruitblik (5) Zoals op BSA

11.00 UCK- activiteit (90) Het maken van een film m.b.v. een storyboard. 

12.30 Lunch voorbereiden (30) & 
lunch nuttigen (25)

13.25 Film: De IJzeren Man (30) DVD in drie middagen bekijken 
(ma, di, do) 

13.55 Wikikids (60) zie www.wikikids.nl Werken aan het eindproduct (verbinding met 
Woordfabriek) op ma, di, do. 
Presentatie ouders op vrij. 

14.55 Terug- en vooruitblik (5) Zoals op BSA
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Stappen voor eerste middag Wikikids:

Algemene website bekijken: www.wikikids.nl 
•	 Kidsportaal	doorlopen	(wat	mag	wel	en	wat	mag	niet)	
•	 Tips	opbouw	artikel
•	 Stappenplan	om	een	artikel	te	schrijven
•	 Hoe	maak	ik	mijn	artikel	op?	
•	 Vragen:	aan	stellen	kan	in	de	boomhut

Onze website bekijken: http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/portaal:ABBU
•	 pagina	doorlopen	(aanvullen	van	artikelen…)	
•	 aanmelden/registreren	
•	 gebruikersnaam	=	je	eigen	naam	plus	zomerschool,	dus:	Melisa	zomerschool
•	 wachtwoord	=	zomerschool
•	 portaal	ABBU	➝ gebruikersnamen, selecteer je eigen naam, even oefenen: 
•	 schrijf	een	stukje	over	jezelf,	maak	kopjes,	en	sla	op	door	alt	+	S	in	te	drukken
Aan de slag: 
•	 een	kopje	kiezen	en	op	zoek	naar	informatie
•	 let	op	de	regels:	
 geen letterlijke tekst overnemen, maar in eigen woorden & bron vermelden
 niet knoeien in bestaande teksten, maar aanvullen 
 gebruik de woorden van de woordenlijst in je verhaal & nieuwe woorden opschrijven

Doelen: 

9.00  Leestafel: 
 Je kunt een stuk uit de krant lezen en vertellen waar het over gaat.
 Je kunt praten over het nieuws. 

9.20  Agenda:
 Je weet wat je vandaag gaat leren. 

9.25  De Woordfabriek: 
 Je kunt nieuwe woorden gebruiken. 
 Je kunt meer over robots vertellen.
 Je kunt een debat voeren. 
 Je kunt een essay maken.

10.30  Pauze 

10.40  Leesclub: 
 Je kunt praten over een verhaal. 

Je kunt dieper nadenken over een verhaal. 
 Je kent verschillende genres. 

11.00  Film maken: 
 Je kunt de film-vaktaal herkennen en snappen. 
 Je kunt samen een film bedenken en maken. 

12.30  Lunch: 
 Je kunt een gezonde lunch maken. 

13.30 Film kijken: 
 Je kunt je inleven hoe het is om een robot als vriend te hebben. 

Je kunt verbanden leggen tussen de film, het boek, en het artikel over robots op wikikids.

14.00 Wiki-kids:
 Je kunt werken met wiki-kids. 
 Je kunt informatie opzoeken en verwerken. 
 Je kunt onderzoek doen. 
 Je kunt een artikel schrijven. 

15.00 Afsluiting: 
 Je weet wat je thuis moet doen voor de volgende dag. 

* Bezoek aan Nemo (woensdag hele dag): 
 Je kunt in een museum informatie vinden. 
 Je kunt de weg vinden in Nemo.
** Presentatie aan de ouders (vrijdagmiddag): 
 Je kunt voor een groep vertellen wat je ontdekt en geleerd hebt. 
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Zelf een film maken: ‘Kan een robot je vriend zijn?’
(Door	Robbert	Bleys/	Astrorama	Film,	juni	2011)

Les 1: Introductieles
-  In deze les leren kinderen een aantal basis zaken rondom film. Wat kun je ermee en hoe wordt in 

grote lijnen een film gemaakt (idee-synopsis-scenario/storyboard-productie-opnames-montage). Er 
worden voorbeelden getoond van verschillende vormen van film zoals speelfilm, reportage en clip.

-  De kinderen stellen zich voor dmv een korte camera-opdracht. Bij het terugkijken komt spelenderwijs 
een klein stukje techniek aan de orde wat betreft camerawerk.

-  Beeldtaal, het is belangrijk in film om je verhaal te vertellen met beelden.  
   (voorbeelden) Mogelijkheden van montage worden getoond. (Beelden aan elkaar plakken, gebruik 

van muziek, voice overs, titels etc.)
-  Er zal gewerkt worden aan een korte speelfilm van ca. 3 à 5 minuten. Het  
   uitgangspunt hierbij zullen de volgende standpunten zijn:
 - 1.  Robots zijn gevoelloos, ze moeten daarom alleen als machine worden gebruikt. 
  Ze zijn niet geschikt als vriendje.
 - 2.  Een robot is een prima vriendje, want je kunt hem zo maken zoals je zelf wilt.  
 - 3.  Robots kunnen niet zelf nadenken. Als er iets onverwachts gebeurt, kunnen mensen in 
  gevaar komen.
 - 4.  Robots zijn alleen fijn voor mensen die eenzaam zijn en die geen vrienden kunnen maken.
-  Het thema wordt besproken. Er worden 3 groepjes gemaakt, elk groepje kiest een standpunt. De 

groepjes gaan onderling met elkaar brainstormen en overleggen op welke manier het gekozen stand-
punt uitgebeeld kan worden.

Les 2: Storyboard & productie
-  De ideeën uit de vorige les worden uitgewerkt tot een scenario en een storyboard.
-  Er wordt een rolverdeling gemaakt en er worden locaties af gesproken waar gefilmd gaat worden.
-  Er wordt evt. alvast geoefend wat betreft camerawerk en acteren.
-  Er worden voorbereidingen getroffen voor de opnames van de volgende dag. Dit kan bv. zijn: toe-

stemming vragen om op een bepaalde locatie te mogen filmen, nodige attributen, kleding, props etc. 
bij elkaar zoeken.

Les 3: Opnames
-  De opnames voor de film worden gemaakt.

Les 4: Montage & presentatie
-  Uitleg van montage. 
-  De kinderen gaan onder begeleiding aan de slag om hun filmpje te monteren. De tijd zal waarschijn-

lijk ontoereikend zijn om de montage in 1 les af te krijgen. Ik zal na de les de montage afwerken zodat 
de filmpjes ’s middags gepresenteerd kunnen worden.

Wat vooraf ging:

Profiel van de Zomerschool (proef)
Duur: een week (twee keer achter elkaar uitgevoerd), aan einde van zomervakantie
Doelgroep: leerlingen uit groep 7 en/of 8, BSA en BSA-wachtlijst
Programma: uitgangspunt is het materiaal bij het thema Robots van De Woordfabriek. Dit wordt in de 
ochtenden uitgevoerd. ’s Middags wordt hierop aangesloten met meer speelse activiteiten. 
Uitvoering: BSA-docent en UCK-docent (de laatste alleen ‘s middags)
Didactische en pedagogische aanpak: werkwijze BSA
Locatie: Kaap Hoorndreef, BSA

Doel van de zomerschool in 2010
Vaststellen of het proefprogramma aantrekkelijk, haalbaar en effectief is.
Kinderen een extra impuls geven op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen, mondelinge taal, 
denkvaardigheid en studievaardigheid.

Zomerschool 2011 en 2012
Verdere uitwerking op basis van de evaluatie van het voorgaande jaar.

Bijlagen:

Bijlage 1 Brief voor ouders, informatieavond zomerschool
Bijlage 2 Brief voor ouders, presentatie zomerschool
Bijlage 3 Hand-out Stappenplan werken met Wikikids
Bijlage 4 Tabbladen zomerschool
Bijlage 5 Inhoud powerpoint voorbereiding zomerschool
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3.4  Zomerschool PO, bijlage 1
 Brief voor ouders, informatieavond zomerschool

Utrecht, 20 april 2011

Geachte ouder,

U heeft ons laten weten dat u uw kind opgeeft voor de zomerschool in augustus. Dank daarvoor!

Om u goed te informeren wat precies de bedoeling is, nodigen we u uit voor een informatieavond. Die 
avond wordt u op de hoogte gesteld van het programma wat uw kind gaat volgen. Ook de openingstij-
den, het uitstapje naar Nemo en de groepssamenstelling komen aan bod. Daarnaast stellen we u graag 
onze Zomerschooldocenten voor.

3.4  Zomerschool PO, bijlage 2
 Brief voor ouders, uitnodiging voor presentatie

Utrecht,	8	augustus	2011

Beste ouders van ……………………………………..

Wij nodigen u graag uit voor onze presentatie aanstaande vrijdag op de BSA. De kinderen presenteren 
wat zij deze week tijdens de Zomerschool ontdekt en geleerd hebben over ‘Robots’. 
Zo hebben zij gedebatteerd, het museum NEMO bezocht, een artikel op internet geschreven, een essay 
gemaakt en een film gemaakt. Kortom: zij hebben u veel te vertellen. 
U bent van harte welkom op vrijdag 12 augustus op de BSA vanaf 14.00 uur. 
Graag tot dan! 

Met vriendelijke groeten, 

Harmen van der Woude 
Yaëlle van de Stolpe

Bij
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3.4  Zomerschool PO, bijlage 3
 Hand-out Stappenplan werken met Wikikids

Website:1.  http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/portaal:ABBU

Aanmelden/registreren2. 
Klik rechtsboven op ‘aanmelden/registreren’a. 
Vul in: b. 

Gebruikersnaam:  Yaelle_zomerschooli. 
Wachtwoord:  zomerschoolii. 

Ga naar het kopje ‘Gebruikersnamen’ op de hoofdpagina van de Zomerschoolc. 
Klik op ‘Hier staan de gebruikersnamen’d. 
Zoek je naam op bij ‘Groep 7’e. 
Klik op je eigen naam f. 
Klik op het tabje ‘Bewerk’g. 
Op deze pagina ga je wat informatie schrijven over jezelfh. 
Klik onderaan op ‘Pagina opslaan’ i. 
Klik rechts bij het logo van de zomerschool op ‘Klik hier’ om terug te gaan naar de hoofdpagina j. 

  van de Zomerschool

Als je je artikel op papier helemaal goed hebt afgemaakt (juiste informatie, goede Nederlandse  3. 
 zinnen, geen taalfouten), mag je je artikel toevoegen aan het bestaande artikel van groep 6. 

Ga naar het kopje ‘Artikelen’ op de hoofdpagina van de Zomerschoola. 
Klik op ‘Hier staan alle artikelen’b. 
Zoek het kopje die hoort bij je artikel en klik hieropc. 
Klik rechts op ‘Bewerk’d. 
Je kunt nu je artikel toevoegen op de pagina, type je tekst e. 
Ben je klaar, klik onderaan op ‘Bewerking ter controle bekijken’f. 
Ben je tevreden? Klik onderaan op ‘Pagina opslaan’g. 

3.4  Zomerschool PO, bijlage 4
Tabbladen zomerschool

  De Woordfabriek

  De leesclub

  Film maken

  De lunch

  Onderzoek & Presentatie 

Bij
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3.4  Zomerschool PO, bijlage 5
 Inhoud powerpoint voorbereiding zomerschool

lBSA Zomerschool
Voorbereiding

Donderdag 30 juni
Overzicht ma, di, do
9.00 Leestafel
9.20 Agenda
9.25 De Woordfabriek
10.25 Pauze
10.35 De Leesclub
10.55 Terug- en vooruitblik
11.00 De filmmakers
12.30 Lunch
13.25 Film: De IJzeren Reus
13.55 Wikikids
14.55 Terug- en vooruitblik

Vrijdag
9.00 Leestafel
9.20 Agenda
9.25 De Woordfabriek
10.25 Pauze
10.35 De Leesclub
10.55 Terug- en vooruitblik
11.00 De filmmakers
12.30 Lunch
13.25 Presentaties voor ouders en afsluiting

Programma
1 De woordfabriek
 - woordenschat
 - debatteren
 - het essay
2 Wikikids (kopjes bedenken)
3 Relatie excursie en schoolprogramma
 - Doelen excursie
 - Inhoud excursie (wat doen we?)
 - Hoe verbinden we de excursie met programma?
4 Relatie kijken naar de IJzeren Reus en programma
5 Evalueren zomerschool 

Woordenschat
Centrale woorden vooraf semantiseren met goede voorbeeldzin
Zelf onbekende woorden laten opzoeken met Woordhulp Nieuwsbegrip (thuis), bij het bespreken van de 
tekst hierop terugkomen
Woorden bij het debat (donderdag)
Woorden bij het film maken (o.a. storyboard)
 - de taal van de filmmaker
 - centrale woorden
 - extra schooltaalwoorden
Woorden in de film De IJzeren Reus
 - praten over de film: relatie met gevonden informatie & debat
   (tijdsverdeling?)
Wikikids
Kopjes bedenken
Google checken (handig zoekwoorden, relevante informatie)
Een groepje kiest een kopje waar de hele week (ma, di & do) aan gewerkt wordt. Op het portaal werken 
de kinderen in een kladdocument tot ze tevreden zijn over de tekst, het product van die dag zetten ze in 
de encyclopedie. Ze hebben de instructie gehad dat het feitelijke informatie moet zijn
De volgende dagen werken ze door aan het stuk (als de moderatoren een stuk hebben afgewezen werken 
ze het stuk bij, in overleg met de leerkracht)
Debat
Doel (centrale woorden gebruiken)
Standpunten (maandag)
Oefenen: ballondebat (dinsdag)
 - rollen op kaartjes (kaartjes trekken)
	 -	15	min	(5	min.	per	ronde;	5	min	nabespreken)
 - 1e ronde (tijdsverdeling, hoe stemmen?)
 - 2e ronde (tijdsverdeling, hoe stemmen?)
Voorbereiden echt debat dinsdag (standpunt, argumenten, informatie)
 - leerlingen zoeken informatie (handige zoekwoorden)
Echte debat: donderdag
Relatie met essay (vrijdag)
  - leerlingen kiezen het onderwerp waarover ze morgen
   een essay willen schrijven
 - leerlingen noteren uitspraken die ze in hun essay willen gebruiken
Essay
Minimaal vijf schooltaalwoorden
Criteria voor beoordeling:
 - Woordgebruik (woorden geleerd?)
 - Gebruik van informatie (opgedaan
    in de loop van de week)
 - Kracht van argumenten
 - Originaliteit

Bij
LA
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Criteria vooraf geven
Evalueren zomerschool
Programma
 - Inhoud
 - Omvang
Opbrengst 
 - Perceptie leerkrachten (woordenschat, begrijpend lezen en leesmotivatie)
 - Kwaliteit eindproducten
Leerlingen
 - Evaluatieformulier

3.5 Zomerschool POVO

Inleiding:
De zomerschool POVO van de BSA is een zomerschoolprogramma van een week. Ze is bedoeld voor 
talentvolle en gemotiveerde leerlingen met een taalachterstand die de overstap maken van de basisschool 
naar havo-vwo.

Door de zomerschool te volgen, bestrijden de leerlingen de ‘dubbele dip’ op gebied van begrijpend lezen: uit 
onderzoek blijkt dat leerlingen in de zomervakantie van niveau eind groep 8 kunnen terugzakken naar eindni-
veau groep 7. Op de zomerschool bereiden de leerlingen zich bovendien concreet voor op hun middelbare 
schooltijd door belangrijke vaardigheden te oefenen en alvast kennis te maken met de nieuwe school.

Doel: 
1. Leerlingen zetten strategieën voor begrijpend lezen beter in bij het lezen van schoolboekteksten. Deze 

strategieën zijn: voorspellen, problemen oplossen, verbanden leggen en samenvatten. 
2. Leerlingen kunnen verschillende manieren toepassen om een schoolboektekst om te zetten in een 

schema of samenvatting ter voorbereiding op een toets.
3. Leerlingen kunnen beter aantekeningen maken.
4. Leerlingen hebben een grotere schooltaalwoordenschat.
5. Leerlingen kunnen uitleggen wat het belang van lezen is voor de verdere ontwikkeling hun taalvaar-

digheid. 
6. Leerlingen kunnen enkele boeken noemen die ze zouden kunnen lezen in de brugklas.
7. Leerlingen kunnen uitleggen op welke manier zij hun talenten beter kunnen benutten.
8. Leerlingen voelen zich al een beetje thuis op hun nieuwe school. 

Doelgroep:
Alle leerlingen van groep 8 met een BSA-profiel, die naar een van de betreffende scholen gaan.
 
Deze leerlingen:
-  hebben het cognitieve niveau en de werkhouding die nodig is voor havo/vwo/gymnasium.

-  hebben een taalachterstand die hen belemmert om op hun cognitieve niveau te presteren. Deze taal-
achterstand is niet veroorzaakt door een leerprobleem of een gedragsprobleem.

-  zijn zeer gemotiveerd om ook buiten schooltijd te werken aan hun taalvaardigheid. 

Als er op de school ook een Brede School Academie is gevestigd, kan de werving van de zomerschool-
leerlingen zich richten op de groep die voor de BSA is geselecteerd. Een tip is om op de eerste BSA-infor-
matieavond voor ouders en leerlingen meteen óók iets te vertellen over de mogelijkheid om naar de zo-
merschool te gaan. Belangstellenden kunnen dan meteen worden geregistreerd. 

Locatie: 
Het zomerschoolprogramma vindt plaats op de VO-school (of de VO-scholen) waar de leerlingen naar 
toe gaan.

Het ochtend- en middagprogramma vindt plaats in een - aantrekkelijk - theorielokaal. De tafels staan 
opgesteld in carré. Er is een digibord aanwezig, zo mogelijk met internet, maar dat is niet noodzakelijk. 

Het lunchprogramma vindt plaats in verschillende bijzondere ruimtes in het schoolgebouw, zoals het 
dramalokaal, het technieklokaal, een praktijklokaal, de kantine, gymzaal, fietsenhok of een buitenruimte. 
Leerlingen hebben zo ook die lokalen al eens gezien (zie ook de paragraaf over lunchactiviteiten). 

In het programma is een excursie buiten school opgenomen (zie ook de paragraaf excursie).

Periode: 
De zomerschool vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie van het voortgezet onderwijs. Op 
dat moment zijn de lokalen nog vrij, maar is er wel al ondersteunend personeel op school aanwezig. Een 
nadeel is wel dat docenten van het primair onderwijs dan al weer aan het werk zijn. Sommige leraren in 
het voortgezet onderwijs hebben die week hun opstartweek. De beschikbaarheid van personeel is hier-
door niet groot. Een alternatief is om de op één na laatste vakantieweek van het VO te kiezen.

Thema:
Het overkoepelende, inhoudelijke thema van de zomerschool is ‘Haal meer uit je talent’. 

De volgende talentthema’s staan centraal: 
-  Veel oefenen is nodig om van je talent ook daadwerkelijk een succes te maken. Oefen daarom ook je 

‘leerspieren’. 
-  Als je iets wilt bereiken is het belangrijk om doelen te stellen, goed te plannen en te organiseren en om 

door te zetten.
-  Geloof in jezelf en in wat jij belangrijk vindt, in plaats van in vooroordelen. 

Een ander belangrijk uitgangspunt van het programma is het leren kennen van leerstof van enkele vak-
ken. Hoe zorg je ervoor dat je de leerstof uit de lesboeken goed begrijpt en goed kunt leren? 

Bij
LA
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De volgende vakken komen aan de orde:
-  Biologie: schoolboektekst over de werking van spieren (relatie met talentthema: veel oefenen van je 

leerspieren) 
-  Geschiedenis: schoolboektekst over ontdekkingsreizigers (relatie met talentthema: doelen stellen, or-

ganiseren, plannen en doorzetten)
-  Wiskunde: schoolboektekst over schaalmodellen (relatie met talentthema: laat je niet afleiden door 

vooroordelen over wiskunde en ‘geloven in jezelf ’ als architect).
-  Aardrijkskunde: tekst over bevolking en cultuur in India (relatie met talentthema: maakt het voor je 

talent uit in welk land je woont?)

Expositie:
De leerlingen werken toe naar het maken van een expositie over de talentthema’s die aan de orde zijn 
gekomen. De expositie kan de vorm krijgen van een kleurrijke ‘talentenkast’. In de kast worden de pro-
ducten die de leerlingen tijdens de zomerschool maken op een ludieke/creatieve manier tentoongesteld. 
De talentenkast is onderdeel van de presentatie aan het einde van de week en kan daarna worden tentoon-
gesteld in de school.

De talentenkast voldoet bij voorkeur aan een aantal voorwaarden. De kast: 

-  is opvallend, aantrekkelijk en kleurrijk
-  heeft een gedeelte van 30 cm hoog (liefst met glazen deurtjes!) voor het tentoonstellen van de ‘leer-

spiertrofeeën’
-  heeft een gedeelte (bijvoorbeeld enkele laden) waarin een of meer landkaarten getoond kunnen worden.  
-  heeft een gedeelte van circa 30 centimeter hoog (liefst met glazen deurtjes) waarin de gemaakte ku-

buswoningen getoond kunnen worden. 
-  heeft ruimte om een aantal van de gemaakte schema’s/samenvattingen te laten zien.
-  heeft ruimte om de A-4 posters met de talentthema’s te presenteren. 

Basisprogramma:
Het basisprogramma bevat vier lesdagen en één excursiedag(deel). Globaal zijn er de volgende onderdelen:
 
•	 Ochtendprogramma	in	de	vorm	van	een	uitgebreid	BSA-programma
•	 Lunchactiviteit
•	 Middagprogramma	gericht	op	het	talentthema	
•	 Voorbereiding	op	de	presentatie
•	 Presentatie
•	 Excursie	(bij	voorkeur	op	donderdag)

Ochtendprogramma: 
Het ochtendprogramma telt vier dagen en lijkt sterk op het basisprogramma van de BSA. Het programma 
is echter uitgebreid met het verwerken van leerstof , als voorbereiding op het leren van een toets. Voor het 
ochtendprogramma is het nodig dat de leraar kennis van en ervaring met het BSA-programma heeft. 
Op de laatste dag van de zomerschool wordt tijdens het ochtendprogramma een klein onderzoekje  
gedaan. Het ochtendprogramma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Tijd Activiteit Doel

09.15-
09.30

Binnenkomst: hand geven aan leerkracht, plaatsje 
zoeken, spullen inleveren, installeren, uitdagend artikel 
uitkiezen voor de leestafel

Je staat in de ‘werkstand’

09.30-
09.35

Start met agenda: wat gaan we vanochtend doen en 
welke relatie heeft dat met de talentthema’s? 

Je weet wat je kunt leren. 

09.35 – 
10.05

Leestafel:  uitdagend artikel naar keuze lezen en 
bespreken met anderen. Hierbij pas je de strategieën 
(voorspellen, problemen oplossen, samenvatten, 
verbanden leggen) toe. 

Je bent beter geworden in het lezen 
van uitdagende teksten. Je bent beter 
geworden in het verwoorden van 
wat je hebt gelezen. Je bent beter 
geworden in het voeren van een 
gesprek.

10.05- 
10.35

Modelen van de instructietekst uit een brugklasmethode 
uit het vakgebied dat die dag aan de orde is.
Semantiseren van de schooltaalwoorden die in deze 
tekst voorkomen. 

Op de laatste dag wordt deze tijd ingevuld met het 
uitvoeren van een onderzoekje naar aanleiding van een 
onderzoeksvraag. 

Je bent beter geworden in het 
toepassen van de strategieën van 
begrijpend lezen: voorspellen, 
problemen oplossen, samenvatten, 
verbanden leggen.)
Je kent de betekenis van enkele 
schooltaalwoorden.

10.35
10.50

Pauze

10.50-
11.20

Oefenen met manieren van samenvatten en 
schematiseren:  wat werkt bij dit vakgebied/deze 
leerstof? (denk bijvoorbeeld aan het maken van een 
woordspin, een structurerend schema, stroomdiagram, 
het noteren van steekwoorden en/of hoofdgedachten)

Op een van de dagen wordt deze tijd ingevuld met het 
vervolg van het onderzoek en het kort presenteren van 
het onderzoeksresultaat.

Je bent beter geworden in het 
verwerken van de leerstof uit 
leerboeken.

11.20-
11.35

Consolideren van de schooltaalwoorden die tijdens het 
modelen van de tekst aan bod zijn gekomen. 

Je kent enkele schooltaalwoorden 
beter. 

11.35-
11.50

Kennismaken met boeken van de boekenlijst die op de 
nieuwe school wordt gehanteerd. 
Bespreken belang van het lezen van boeken voor je 
taalontwikkeling en het belang van taalontwikkeling 
voor hele ontwikkeling.

Je leert voor jou nieuwe boeken 
kennen en kunt inschatten of dat 
boek iets voor jou is. 
Je bent je ervan bewust dat lezen 
belangrijk is voor je taalontwikkeling 
en daarmee voor je hele 
ontwikkeling.

11.50-
12.00

Terugblik: wat heb je vanochtend geleerd en hoe kan 
dat jou helpen in de brugklas? Vooruitblik: wat ga je 
vanmiddag leren en hoe kun je wat je vanochtend hebt 
geleerd daarbij gebruiken?  

Je kunt verwoorden wat je hebt 
geleerd en wat je daar aan hebt voor 
school.

Tussen de middag hebben de kinderen een uur lunchpauze. Er is een half uur tijd om te eten. 
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Daarnaast is er een activiteit die specifiek gericht is op het ‘leven van een brugklasser’. Deze activiteiten 
duren een half uur en vinden plaats in een ander soort lokaal plaats dan de rest van de dag. Zo maken de 
leerlingen kennis met een ander deel van de school en met speciale lokalen.

In de kantine: Toplunch. Hoe stel je een gezond lunchpakket samen?  

In het dramalokaal, de gymzaal of in een van de gangen: Hoe overleef ik de brugklas? Hoe loop je zonder 
angst en beven langs dat groepje grote vijfdejaars? Hoe maak je contact met een groepje leerlingen? 

In het technieklokaal, het praktijklokaal, een buitenruimte of de fietsenstalling: Lopen of fietsen? Kleine 
problemen met je fiets leer je zelf oplossen, zoals een voorband plakken, of een ketting erop leggen.

In de gymzaal: Luid en duidelijk graag! Luid en duidelijk spreken voor een groep. Deze activiteit is ter 
voorbereiding op spreken in de klas en ook ter voorbereiding op de presentatie van de laatste dag.

Middagprogramma op dag 1, dag 2 en dag 3:

Op drie middagen wordt gewerkt aan een talentthema. De middagen zien er in grote lijnen als volgt uit: 

Tijd Activiteit Doel

13.00 – 
13.15

Binnenkomst, lezen in leesboek/kranten/
tijdschriften/boekje over leren leren (Help ik 
word slim!) 

Je staat in de ‘werkstand’

13.15-
13.30

Agenda en introductie: wat gaan we vanmiddag 
doen, wat is het talentthema waar we mee gaan 
werken en welke relatie heeft dat met wat we 
eerder hebben gedaan en straks zullen doen? 

Je kunt verwoorden wat je 
vanmiddag kunt leren. 

13.30-
13.45

Filmpje ter introductie van het talentthema 
met luistervragen ten behoeve van begrijpend 
luisteren en de opdracht om aantekeningen te 
maken met behulp van een structuur.

Je kunt een verband leggen met 
de inhoud van de film en het 
talentthema.
Je kunt gericht aantekeningen maken 
van wat je hoort. 

13.45-
14.00

Leesopdracht met verdieping van het 
talentthema/instructie voor het maken van 
het product voor de talentenkast. Leerlingen 
‘modelen’ samen de tekst en bespreken die aan 
de hand van een vraag.  

Je bent beter geworden in het 
toepassen van de strategieën van 
begrijpend lezen: voorspellen, 
problemen oplossen, samenvatten, 
verbanden leggen.)

14.00-
14.15

Pauze

14.15-
15.00

In een groepje een product maken voor in de 
talentenkast. 

Je bent wat handvaardiger geworden.

15.00-
15.15

Terugblik: wat heb je vanmiddag geleerd en 
wat heb je daaraan in de brugklas? Hoe is het 
gegaan vanmiddag? Wat ging goed en doen we 
dus morgen weer? Wat kon beter? 
Vooruitblik: wat gaan we hierna leren? 

Je kunt vertellen wat je hebt geleerd. 
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Middagprogramma dag 4:
De eindtijd is afhankelijk van de activiteit.

Op donderdagmiddag is er een excursie, aansluitend bij een van de thema’s. Voorbeeld: een bezoek aan 
het Rietveld Schröderhuis, aansluitend bij het filmpje over Rietveld. 

Er kan eventueel ook voor gekozen worden om op deze dag een teambuildingsactiviteit te plannen, met 
het oog op het belang van samenwerking om verder te komen.

Middagprogramma dag 5: 
De eindtijd is 16.45 uur of eventueel later, afhankelijk van het tijdstip waarop de presentatie voor ouders 
wordt gepland: vanaf 16.00 uur of vanaf 16.30 uur of later.

- Afmaken producten voor de expositie
- Inrichten van de expositie 
- Voorbereiding van de presentatie 
- Opening expositie met een presentatie voor de ouders en andere belangstellenden. 

Tijdens de presentatie beantwoorden de leerlingen de volgende vragen: 
- Wat hebben we geleerd over lezen, leren, boeken lezen, POVO?
- Wat hebben we geleerd van de talentthema’s tijdens de middagen?

 

Bijlagen:

Bijlage 1: Zomerschool POVO handleiding dag 1, leerspieren
Bijlage 2: Zomerschool POVO handleiding dag 2, op ontdekkingsreis 
Bijlage 3: Zomerschool POVO handleiding dag 3, schaalmodellen 
Bijlage 4: Zomerschool POVO handleiding dag 4, cultureel debat Noord-Zuid
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Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Voorstellen aan de andere docenten.
Map geven.
Vragen of ze meegenomen boek in willen leveren
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 
Check of iedereen aanwezig is en absenten meteen nabellen. 

Kennismaken met docenten.
Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x volkskrant in delen
1x trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Educatieve tijdschriften (Historia, KIJK, national 
geographic junior, Quest enz)
Map per kind met voor elke dag een apart tabblad. 

09.30 Leestafel-XL – 
voorstelspel

Aangeven dat de kinderen 1 minuutje de tijd hebben om een artikel te kiezen 
om te gaan lezen. Na 1 minuut een signaal: dan moeten ze een beslissing 
nemen en dit artikel zo goed mogelijk lezen, ook als het moeilijk is. Daarvoor 
krijgen ze 10 minuten. Als het artikel eerder uit is, kiezen ze meteen een 
ander artikel en lezen ze verder. 
De tijd bewaken!
Leestafel-XL-voorstelronde: 
De kinderen een minuutje de tijd geven om na te denken waar het artikel 
over gaat en of in hoeverre het artikel bij hun als persoon past of juist niet. 
Geef een eigen voorbeeld (bv: dit artikel gaat over afvalscheiding en dat ze in 
Utrecht een plan hebben om mensen meer afval te laten scheiden. Het artikel 
past bij mij, want ik ben zelf ook altijd milieubewust bezig of: dit gaat over 
het geld dat kinderen verdienen met hun bijbaantjes. Het artikel past niet 
bij mij, want ik heb nog geen bijbaantje, maar het past ook weer wel bij mij, 
want ik houd wel van geld verdienen). 
Vraag om tijdens de voorstelronde goed naar elkaar te luisteren, zodat ze 
straks aan het spel mee kunnen doen. Goed luisteren naar elkaar is altijd 
belangrijk	op	de	BSA;	begrijpend	luisteren	is	belangrijk,	door	naar	elkaar	te	
luisteren leer je van elkaar, daardoor wordt het leren bovendien ‘socialer’, dus 
gezelliger en bij een goede sfeer leer je ook weer meer... 
Aangeven dat de kinderen 1 minuutje de tijd hebben om een artikel Tijdens 
de voorstelronde schrijf je in steekwoorden alle onderwerpen van de gelezen 
artikelen op. 
Aan het einde van de voorstelronde lees je een paar van de onderwerpen op. 
Je laat kinderen opschrijven wie daar ook al weer over had gelezen en of die 
persoon zich er wel/niet bij vond passen. Als ze het hebben genoteerd vraag 
je: wie had hier ook al weer over gelezen en paste het artikel wel/niet bij je? 
Als naam goed is: 1 punt, als daarnaast wel/niet goed is: extra punt. 

Artikel kiezen. Artikel lezen. 

Nadenken over de inhoud van het artikel en 
waarom ze als persoon wel/niet bij dit artikel passen 
(verbinden tekst met zichzelf ). Zichzelf voorstellen. 
Luisteren naar elkaar. 

Inhoud en personen aan elkaar proberen te koppelen. 

Namenlijst 
Naambordjes

10.15 Toelichting 
programma en 
agenda van het 
dagdeel.

Geef een overzicht van het weekprogramma. Leg hierbij, (met aanstekelijk 
enthousiasme	;-)!),	nadruk	op	de	volgende	zaken	(maak	desnoods	lijstje	met	
steekwoorden zodat ze mee kunnen kijken).
-	 Modelen;	docent	laat	zien	hoe	goede	lezers	eigenlijk	lezen:	probeer	zoveel	

mogelijk na te doen tijdens alle leesactiviteiten (leestafel, teksten lezen, 
onderzoek doen, zelf lezen thuis). Leg het belang van goed begrijpend 
lezen uit voor schoolsucces.

- We oefenen het werken met echte brugklasteksten. 
- Talentthema’s: je zit hier omdat je talentvol bent, maar talent alleen is niet 

genoeg: je moet er ook energie in steken om een succes van je talent te 
maken. Elke dag leer je daar iets over. We proberen daarbij steeds een link 
te leggen met wat we ’s morgens hebben gelezen in de brugklastekst. 

- Vaak een filmpje: daarbij leren aantekeningen te maken, want dat moet je 
heel goed kunnen op de middelbare school

- Hoe overleef ik de brugklas: je doet elke dag wel iets wat echt met de de 
overstap naar de brugklas te maken heeft tijdens de lunchactiviteiten.

- Expositie en presentatie: alles wat je hebt geleerd vat je samen in een 
expositie (de ‘talentenkast’) en de presentatie aan je ouders.

Luisteren en meekijken Weekprogramma 
Agenda van het dagdeel

Bijlage 1:  handleiding zomerschool POVO dag 1; leerspieren
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11.15 Tekst verwerken Zelf een manier uitleggen en laten uitproberen: 
Uit je hoofd leren: zelf een keer overnemen en de onderdelen die je nog steeds 
niet kent vaker oefenen.  
Begrijpen hoe het werkt: pijlenschemaatje maken.
Samenvatten kennis: hoofdgedachte opschrijven.  

Tekst biologie. Schrijfpapier met gaatjes. 

12.00 Boekenclub: 
groepsinterview

OW-assistent (OA) heeft A-4’tjes gemaakt met de titels/auteur van alle 
meegenomen boeken. Daarna heeft OA de boeken in groepjes van drie op 
tafels klaar gelegd. 
Docent en OA doen het groepsinterview voor samen met nog 1 leerling. 
Degene die het boek heeft gelezen houdt het boek in de lucht. De eerste 
interviewer stelt de eerste vraag: waarom moet ik dit boek absoluut lezen? 
Daarna stelt de ander een vraag. Zo gaan ze door tot het signaal. Als de één 
een vraag stelt, maakt de ander aantekeningen op het postertje. 
De kinderen bij hun eigen boek plaats laten nemen en het interview uit laten 
voeren.
Steeds signaal geven na drie minuten dat ze over moeten stappen op een 
ander boek.  
(NB als niet alle kinderen een boek mee hebben, sluiten ze zich aan bij een 
ander groepje). 

Bekijken voorbeeld groepsinterview. 
Zelf uitvoeren groepsinterview.

Boeken van de kinderen. 
Een boek dat docent  of onderwijsassistent zelf ook 
heeft gelezen. 
A-4’tje per boek. Dikke stift.
Pen per groepje. 

12.20 Consolideren De schooltaalwoorden oefenen met een “triotoets”, waarbij ze in een groepje 
van 3 alle schooltaalwoorden in de juiste zin kunnen invullen.  

In trio proberen alle schooltaalwoorden goed in te 
vullen.

Toetsje schooltaalwoorden

12.30 Lunchactiviteit: 
Toplunch

Uitleggen opdracht toplunch
Meehelpen. 

Lunch klaar maken.
Uitrekenen voedingswaarde en noteren op kaartje. 
Uitstallen lunch
(Elkaars lunch bekijken). 
Lunch opeten (bij voorkeur buiten).

Lunchbuffetje
Overzichtslijst op flap met voedingswaarde voor alle 
onderdelen van het lunchbuffet zie: http://www.
calorietabel.nl/index.php?idd=b
Kantineruimte van de school/buitenruimte van de 
school.
Opdracht toplunch 

13.15 Binnenkomst Lln zich laten installeren en tekst laten lezen over leerspieren met opdracht te 
denken aan wat ze hebben geleerd bij het modelen. 
OA gaat knutselactiviteit vast inrichten

Tekst lezen Onderzoekstekst over leerspieren. 

13.25 Agenda 
doornemen.

Zeggen dat we straks terugkomen op de leerspieren. 
Agenda kort doornemen.

Meekijken Agenda middagdeel

13.30 Filmpje Herhalen dat zij talentvol zijn, maar dat talent alleen niet voldoende is. 
Aangeven dat ze filmpje gaan kijken en op gaan letten wat deze persoon heeft 
gedaan om van zijn talent een succes te maken. Aangeven dat het handig is 
om aantekeningen te maken, zodat je dat meteen oefent voor straks in de les 
als de leraar aan het woord is. Aangeven dat je aantekeningen op heel veel 
verschillende manieren kunt maken en dat het handig is na te denken over 
hoe je het aanpakt. Aangeven dat we ze daarbij helpen. 
Aangeven dat we met een ‘luistervraag’ gaan werken: Luistervraag letterlijk 
laten opschrijven en aantekeningen verder laten voorstructureren:
Wat heeft de hoofdpersoon gedaan om van zijn talent een succes te maken??
o ..
o ..
o ..
o ..
o ..
- Andere belangrijke dingen die ik moet/wil onthouden: 
o ..
o ..
o .. 

Aantekenblad voorstructureren. 
Filmpje bekijken
Aantekeningen maken. 

Schrijfblad met gaatjes voor elk kind.
Filmpje Affelay op USB
Digibord 
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14.00 Talentthema Laat de leerlingen de hand out met talentthema’s dag 1 zien. Laat ze hun 
aantekeningen vergelijken met de handout: welke van de talentthema’s 
herkennen zij in hun aantekeningen? 

Aantekeningen en handout talentthema vergelijken. Handout talentthema dag 1

14.15 Onderzoekje Leg uit: Als je beter wilt sporten moet je veel oefenen (net als de 
hoofdpersoon van de film), maar als je beter wilt leren ook. Stel dat er ook 
‘leerspieren’ zouden bestaan: welke spieren zouden dat zijn? 
De tekst nog een keer laten bestuderen. Opdracht geven: schrijf op welke 
zogenaamde leerspieren je moet trainen om beter te kunnen leren. 
Nabespreking: welke leerspier is bij jou al het beste getraind en welke zou je 
nog beter willen trainen?  

Tekst lezen en noteren / onderstrepen van de 
leerspieren. 

Tekst over leerspieren. 

14.30 Talentenkast Aangeven dat elk duo een trofee gaat maken voor één van de leerspieren uit 
de tekst. 
Kort voordoen hoe je een trofee in elkaar zet 
 
Begeleiden bij het knutselen (NB: waarschuw de kinderen voor de kracht van 
10 secondenlijm als je die mocht gebruiken!)

Aan het einde vertellen dat deze trofeeën onderdeel worden van de 
talentenkast. Bij de presentatie moeten ze iets kunnen vertellen over het 
belang van oefenen als je iets goed wilt kunnen, dus ook het oefenen van je 
‘leerspieren’. 

In tweetallen een trofee knutselen met daarop 
aangegeven voor welke leerspier die is bedoeld. 

-9 onderstukken en 9 bovenstukken voor het in elkaar 
knutselen van een soort trofee (bijv. kleine kandelaar 
als onderstuk en een mooi bakje dat daarop geplakt 
kan worden als bovenstuk)
-10-secondenlijm
-goede knutsellijm
-spuitbus zilververf
-oude kranten
-aluminiumfolie
-doosje om de trofees te laten drogen en te vervoeren.

15.00 Terugblik en 
vooruitblik

In ‘logboekje’ drie dingen laten opschrijven die ze vandaag geleerd hebben 
waar ze wat aan denken te hebben op de nieuwe school. 
Ordenen map: alle blaadjes bij tabblad 1.
Vooruitblik op volgende dag. 

Blaadje in de map bij dag 1. 

15.15 Naar huis
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09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Map geven.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x Volkskrant in delen
1x Trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen.
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Meekijken met agenda. Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL Kinderen 10 minuten verder laten lezen. 
Duo’s met elkaar laten praten over wat ze hebben gelezen mbv W-vragen. 
Kort nabespreken door te vragen of ze in één zin kunnen vertellen waar het 
artikel van je duomaatje over ging. 

Lezen
Met elkaar praten over het kiezen van artikelen, en 
W-vragen stellen/beantwoorden.

Leestafelmateriaal
Flipoverbord
Dikke stift
Handout W-vragen

10.05 Schoolboektekst Modelen tekst: voorspellen en woorden semantiseren, 1 alinea modelen met 
samenvatten, rest door leerlingen zelfstandig laten lezen. Af en toe vraag 
stellen om kids te betrekken bij het proces. 

Meekijken met modelen. 
Vragen beantwoorden.

Tekst ontdekkingsreizen
Handout woordenlijst ‘reisverhalen en 
ontdekkingsreizigers’ 

10.40 Pauze Pauze laten houden aan de werktafels in kleine groepjes, zodat ze elkaar beter 
leren kennen. 
OA gaat na pauze lunch voorbereiden.

Thee drinken, kletsen met anderen, WC enz. Thee en suiker en kopjes.

10.55 Tekst verwerken Laat ll. de geschiedenistekst voor zich nemen. Praat met hen over een goede 
aanpak om de tekst samen te vatten. Verwijs naar de aanpak van gisteren 
(biologie). Zou die aanpak hier ook werken? 

Wijzen op de structuur van deze tekst: korte blokjes over verschillende 
personen. Dat leent zich goed voor het maken van een eenvoudig schema. 
Eerste blokje samen invullen op de flap: wat zou wel/niet belangrijk zijn om 
te onthouden voor de toets.
Daarna de ll. de overige blokjes zelfstandig laten invullen. 

Nabespreken m.b.v. schema reisverhalen ingevuld: hebben we dezelfde 
informatie? Goede hoofdlijnen? Vat eventueel daarna de tekst samen a.h.v. 
de vragen bij de tekst en het schema: welke redenen hadden mensen om op 
ontdekkingsreis te gaan? Wat was het verschil tussen de vroege en de latere 
ontdekkingsreiziger wat dit betreft? 

Ten slotte bespreken: Is dit een goede aanpak om een dergelijke tekst voor te 
bereiden voor een toets?  

Meedenken. 
Luisteren/kijken naar voorbeeld. 
Zelf uitproberen van de verwerkingsmethode.

Tekst geschiedenis. Schrijfpapier met gaatjes.
Flap met blanco schema met kolommen: wie, 
wanneer, waarheen, waarom, extra.
Handout schema reisverhalen blanco
Schema reisverhalen ingevuld (voor gebruik docent)

11.45 Boekenclub Ll. een boek uit collectie laten kiezen dat lijkt op een boek dat ze al kennen, 
bijvoorbeeld omdat ze de schrijver kennen, omdat de kaft op een eerder 
gelezen boek lijkt of omdat ze al eens iets over dat onderwerp hebben gelezen. 
(Als dat niet lukt, dan het boek kiezen met de meest aantrekkelijke kaft.)
Daarna kort duogesprek over de keuzes. Leerkracht stelt een vraag, duo praat 
daar 2 minuutjes samen over:  waarom dit boek gekozen? wat herkende je 
erin van een boek dat je al kende? Nagesprek over een paar boeken: kent 
iemand toevallig dit boek al? Zo ja, vertel er iets over.

Boek kiezen.
Samen praten over de gekozen boeken en eventueel 
eerder gelezen boeken.

Boekencollectie op basis van de boekenlijst van de 
brugklas van de school.

12.00 Consolideren Mix en koppel: Deel de kaartjes uit. Op jouw teken gaan de leerlingen door 
elkaar rondlopen en op zoek naar de twee personen die bij hen horen. Er 
moet een ‘trio’ ontstaan van woord, omschrijving en voorbeeldzin. Ze zoeken 
iemand die ‘vrij’ is en lezen hun kaartje op. Past het bij elkaar? Blijf dan bij 
elkaar en ga op zoek naar nummer drie. De ll. mogen de kaartjes niet aan 
elkaar laten zien, maar moeten aan elkaar oplezen wat er op hun kaartje staat. 
N.B. Er zijn vier trio’s en er is een kwartet

Woorden en zinnen van de woordkaartjes oefenen. Uitgeknipte kaartjes met woorden, betekenissen en 
voorbeeldzinnen.
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12.15 Lunchactiviteit: 
hoe overleef ik.

Begeleiden lunchactiviteit: hoe overleef ik Oefeningen doen en hierop reflecteren Dramalokaal, sportzaal, aula oid. Evt buiten eten. 
Opdracht: lunchactiviteit hoe overleef ik. 

13.00 Binnenkomst Lln zich laten installeren en artikel vast laten doorlezen. Zich installeren en artikel vast doorlezen Artikel ordelijkheid

13.05 Talentthema en 
agenda.

Agenda kort doornemen. Meekijken Agenda middagdeel

13.10 Talentfilmpje Aangeven dat ze filmpje gaan kijken over iemand met talent: Paul de Chaillu, 
een ontdekkingsreiziger in de 19e eeuw. Hij maakte reizen naar Gabon, 
Afrika (wijs aan op de wereldbol) en schreef daar boeken over die hem heel 
beroemd maakten. In de film zien de ll. iemand die een boek van Chaillu als 
bron gebruikt om een van die reizen na te doen. 
Tijdens de film gaan we letten op twee dingen: wat is ervoor nodig om zo’n 
reis te maken? En: welke gevaren kun je tegenkomen?
 
Ll. gaan hier aantekeningen bij maken. Aantekeningen maken voorbereiden 
door voorstructureren van het blad: 
- Kijk-/luistervraag (letterlijk opschrijven)
o Wat neemt O’Hanlan mee op reis?
o Met welke vervoermiddelen reist  hij?
o Welke gevaren worden er genoemd? 
- Andere belangrijke dingen die ik moet/wil onthouden.
Aangeven dat het handig is een structuur in je aantekeningen te maken. 
Bespreken wat de ll. hebben opgeschreven. Conclusie: er komt nogal wat bij 
kijken om zo’n reis te maken. 

Aantekenblad voorstructureren:
- Kijk-/luistervraag (letterlijk opschrijven)
o Wat neemt O’Hanlan mee op reis?
o Met welke vervoermiddelen reist  hij?
o Welke gevaren worden er genoemd? 
- Andere belangrijke dingen die ik moet/wil 
onthouden.
Filmpje bekijken tot 16.27 min.
Aantekeningen maken. 
Nabespreken

Thee en suiker en kopjes.

13.35 Talentthema Handouts talentthema uitdelen, laten modelen twee aan twee en bespreken: 
Is ordelijkheid ook belangrijk voor andere leerlingen of alleen voor VWO-
leerlingen? Wat kun je doen aan de genoemde risico’s? Niets! Maar je kunt wel 
je kansen vergroten door ordelijk te werken.
Leg verband met de film: je kunt zo’n expeditie alleen goed volbrengen als je 
je goed voorbereidt en alles goed organiseert. 
Leg evt ook nog verband met de leerspieren van gisteren: welke leerspieren 
kun je hier goed bij gebruiken? 

Artikel twee aan twee modelen en hierover praten in 
de groep.

Artikel ordelijkheid

13.50 Onderzoek en 
talentenkast

Uitleggen dat de leerlingen in groepjes van drie een expeditie gaan 
uitstippelen op een landkaart van Zuid Amerika of Afrika. 
Bespreek met de groep kort hoe je kunt zien welk soort gebied iets is op die 
landkaart.
Deel de handout ‘in het spoor van de ontdekkingsreizigers’ uit en leg uit wat 
er moet gebeuren. Talent leidt tot succes als je je werk goed organiseert en 
voorbereidt. Dat gaan de groepjes nu doen met deze expeditie. 
Dit zijn de instructies voor de leerlingen (wijs erop dat ze eerst een planning 
maken en ook de taken goed verdelen: denk aan de leerspieren plannen en  
samenwerken!):
Kies een route en teken die in klad op de kaart op het dunne papier. Schrijf 
op door welke landen of gebieden de route loopt. 
Bedenk welke vervoermiddelen je nodig hebt op deze route en wanneer je van 
vervoermiddel moet wisselen. Plak daar een gele sticker en nummer die V1, 
V2, V3, enz. 
Zoek in het artikel ‘Gevaarlijke dieren’ welke gevaarlijke dieren op de route 
kunnen voorkomen en hoe je je daartegen kunt beschermen. Plak daar een 
fel-oranje sticker en nummer die 1, 2, 3, enz. 
Bedenk wat je voor andere goede raad je aan de expeditieleden kunt geven, 
bijvoorbeeld over de uitrusting die je nodig hebt (bergschoenen voor in de 
bergen, muskietennet voor in het oerwoud, water voor in de woestijn, etc.) 
Plak daar een blauwe sticker en nummer die 1. 2, 3, enz. 

In drietallen een expeditie uitstippelen op een 
landkaart.
Route aangeven met rode stift.
Vervoermiddelen aangeven met gele stickers 
(nummeren).
Waarschuwingen voor gevaarlijke dieren aangeven 
met fel-oranje stickers (nummeren).  
Goede raad aangeven met blauwe stickers 
(nummeren). 
Eerst uitwerken in klad, daarna in net.
Reisinstructies bij genummerde stickers opschrijven 
op apart blad.
Eerst planning maken en taken goed verdelen!

-Handout ‘in het spoor van de ontdekkingsreizigers’
- Hand out ‘gevaarlijke dieren’
-Landkaarten van Zuid-Amerika en Afrika op wat 
dikker papier
-Dezelfde landkaarten op dun papier om te oefenen 
(klad).
-Staatkundige landkaart van Zuid Amerika en Afrika 
om de namen van de landen goed te zien. 
-Stickervellen (geel, fel-oranje en blauw)
-Stiften.
-Blanco A3-papier om reisinstructies op te schrijven.
-Paperclips
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13.50 Onderzoek en 
talentenkast

Schrijf op het blanco A3-papier de route en de reisinstructies die passen bij 
de stickers. Geef het blad de titel van jullie expeditie en verdeel het in vier 
stukken:
Route 
Vervoer
1.
2.
3.
etc. 
Gevaarlijke dieren
1.
2.
3.
etc.
Goede raad
1.
2.
3.
etc.
Bij voldoende tijd nabespreken, waarbij groepjes vertellen over de expeditie 
die zij hebben voorbereid.

15.00 Terugblik en 
vooruitblik

In ‘logboekje’ drie dingen laten opschrijven die ze vandaag geleerd hebben 
waar ze wat aan denken te hebben op de nieuwe school. 
Bespreken wie wat waar enz van volgende dag. 

Geef brief mee over de presentatie aan ouders op vrijdag.

Logboekje (apart blad in de map waar ze titel  
logboekje boven zetten). 

Uitnodiging ouders voor presentatie op vrijdag.

15.15 Naar huis
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09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Map geven.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x Volkskrant in delen
1x Trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen.
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Meekijken met agenda. Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL Kinderen 10 minuten verder laten lezen. 
Kinderen in duo’s aan elkaar W-vragen laten stellen over het artikel. 
In de groep nabespreken: waar zou je nog wel meer over willen weten van de 
artikelen die in jouw duo zijn gelezen? Welke vraag kun je daarover stellen? 

Lezen
Met elkaar praten over het kiezen van artikelen, 
en W-vragen stellen/beantwoorden. Vervolgvragen 
bedenken.

Leestafelmateriaal
Flipoverbord
Dikke stift
Handout W-vragen

10.05 Schoolboektekst Modelen tekst: voorspellen en woorden semantiseren. Vooral de structuur van 
de tekst modelen: 
Kopjes
Dikgedrukte woorden
De 4 punten op het einde van de alinea.  
Verwijzing naar ‘bronnen’ ergens verderop in het boek. 
Per kopje de kern eruit laten halen: 
laat ze steeds individueel een alinea lezen en daarna in duo discussiëren wat 
volgens hen de drie belangrijkste kernzinnen van die alinea stuk zijn. Deze 
laten onderstrepen. 

Nabespreken: in hoeverre zou dit een goede manier zijn om de tekst te leren 
voor een toets?

Meekijken met modelen. 

Individueel een alinea lezen en twee aan twee de 
kernzinnen eruit onderstrepen. 

Tekst Cultuurverandering
Woordenlijst

10.45 Pauze Pauze laten houden aan de werktafels in kleine groepjes, zodat ze elkaar beter 
leren kennen. 
OA gaat na pauze lunch voorbereiden.

Thee drinken, kletsen met anderen, WC enz. Thee en suiker en kopjes.

10.55 Tekst verwerken Laat ll. de aardrijkskundetekst over cultuurverandering voor zich nemen. 

Geef aan dat je soms een tekst niet moet leren, maar dat je hem ook als 
bron moet kunnen gebruiken voor een activiteit. Bijv. een werkstuk of een 
werkstuk. We gebruiken de tekst nu als bron voor het voeren van een klein 
debat voeren. Leg kort uit wat een debat/stelling/argument is. De stelling 
luidt: 

‘Ieders leven wordt beter van cultuurvermenging.’

Leg nogmaals uit wat een argument is. Geef een voorbeeld van een argument 
voor en een argument tegen in de tekst. Laat duo’s in de tekst verder zoeken 
naar argumenten voor en tegen en deze in een schemaatje zetten. 

Het laatste kwartier organiseer je een kort debat. Je verdeelt de kinderen in 
voors/tegen (al dan niet zelf gekozen). Je vraagt om de beurt aan de groep 
voors/tegens om een argument naar voren te brengen.  

Argumenten voor en tegen zoeken. 

Argumenten in een debatvorm naar voren brengen. 

Tekst aardrijkskunde Schrijfpapier met gaatjes met 
daarop twee kolommen: voor en tegen. 

11.45 Boekenclub Ll kiezen als duo een boek uit de selectie dat ze nog niet kennen. Ze lezen 
gedurende 5 minuten om de beurt aan elkaar voor. Laat ze aan het einde een 
minuutje bespreken of ze het boek verder zouden willen lezen of niet. 
Vraag aan de hele groep om het boek in de lucht te steken als ze het wel een 
keer verder zouden willen lezen. 

Boek kiezen.
Samen lezen in het boek.
Praten over het boek. 

Boekencollectie op basis van de boekenlijst van de 
brugklas van de school.

Bijlage 3:  handleiding zomerschool POVO dag 3; cultureel debat Noord - Zuid
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Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

12.05 Consolideren Duotoets: de leerlingen maken in een trio of een duo de toets. Ze mogen 
spieken in hun woordenlijsten. Samen nabespreken en kijken hoeveel je al 
goed had. 

Woorden proberen in een goede zin te zetten. Woordentoets dag 3

12.15 Lunch Lunch  en voorbereiding op de excursie van de middag. Lunchen en afspraken maken voor de excursie Lunch

13.00 Excursie Zelf georganiseerde educatieve excursie zo mogelijk met raakvlakken met een 
van de behandelde teksten of een talentthema. 

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x volkskrant in delen
1x trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen.
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Voorstellen en naar elkaar luisteren.
Meekijken met agenda.

Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL Kinderen 15-20 minuten verder laten lezen. 
Nagesprek met startzinnen: 
- Waar ik verbaasd over was
- Waar ik verontwaardigd over was
- Wat ik grappig vond was.. 
- Waar ik nieuwsgierig naar werd was..
- Wat ik vreemd vond was..
- Wat ik nog niet wist was.. 

Lezen
Met elkaar praten over de gelezen artikelen.

Leestafelmateriaal
Flipoverbord
Dikke stift
Handout W-vragen

10.05 Schoolboektekst Een kleine intro over wat de wiskundige term “op schaal” betekent. Uitleggen 
dat architecten, waar we het vanmiddag over gaan hebben, hiermee werken en 
dat de schoolboektekst die we vandaag gaan behandelen hierover gaat.
Uitleggen dat je zult zien dat zelfs bij een vak als wiskunde taal erg belangrijk 
is.

Modelen van het ‘begrijpend lezen’ van een opdracht. Samenvatten in termen 
van;	wat	moet	ik	nu	dus	precies	uitrekenen?	(je	hoeft	de	opdracht	verder	niet	
helemaal precies uit te rekenen).
Schooltaalwoorden semantiseren.
Een kind voor laten doen van de volgende opdracht. 
Kinderen in duo’s nog een opdracht laten lezen. Nabespreking: leg in eigen 
woorden uit wat je volgens jou moet uitrekenen.  

Meekijken met modelen. Zelf oefenen. 
Vragen beantwoorden.

Hand out met tekst wiskunde over afbeeldingen op 
schaal.
Handout lijst met schooltaalwoorden en betekenis en 
voorbeeldzin.

10.45 Pauze OA gaat na pauze lunch voorbereiden. Thee drinken, kletsen met anderen, WC enz. Thee en suiker en kopjes.

Bijlage 3:  handleiding zomerschool POVO dag 3; cultureel debat Noord - Zuid

Bijlage 4:  handleiding zomerschool POVO dag 4; werken op schaal
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Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

11.00 Tekst verwerken Kringgesprek over het verschil van het leren van een tekst zoals voor biologie 
en geschiedenis aan de ene kant en wiskunde aan de andere kant.  
Schema van de verschillen (laten) maken op het bord. 

Meedenken/praten. 
Schema maken

Tekst wiskundeboeken met opdrachten over schaal.

11.30 Boekenclub: 
groepsinterview

Dat had ik niet van mezelf verwacht!! Het doel is om een boek te vinden 
waarvan je niet zou verwachten dat je het leuk zou vinden, maar waarvan je 
toch denkt dat het misschien wat voor je is.  De boeken verspreiden over de 
tafels. De leerlingen twee (of meer) boeken laten kiezen die ze niet meteen 
zelf zouden kiezen. Ze schrijven de titels op in hun map. Ze lezen de kafttekst 
en lezen bladzijde 20 van het boek. Ze schrijven minimaal 1 pluspunt op van 
elk boek. Daarna maken ze een keuze: welk van de twee zou misschien toch 
nog wel iets voor je kunnen zijn en waarom? 
Nabespreking: enkele gekozen boeken bespreken. 

Boeken bekijken en stukjes lezen. 
Aantekeningen maken in hun map: pluspunten. 
Vertellen welk boek je wel wat lijkt en waarom.

Boeken met daarop sticker met de school waar het 
boek gelezen mag worden voor hun lijst.

11.50 Consolideren De schooltaalwoorden oefenen met een “duotoets”, waarbij ze in een groepje 
van 2 alle schooltaalwoorden (van alle dagen) in de juiste zin kunnen 
invullen. 
Check samen met leerlingen. 

In duo proberen alle schooltaalwoorden goed in te 
vullen.

Invulzinnen schooltaalwoorden van alle dagen.

12.00 Lunchactiviteit: 
lopen of fietsen?

Een helft van de groep luncht, de andere helft doet mee met de lunchactiviteit 
fietsenmaken

Lunch, band leren plakken, ketting om leren leggen. - praktijklokaal van de school
-Opdracht fietsreparatie
- broodjes en drinken
- twee (oude) fietsen waarvan band lek mag en waar 
ketting af kan
- bandreparatieset
- handschoentjes
- fietspomp
- waterbak

13.00 Excursie Zelf georganiseerde educatieve excursie zo mogelijk met raakvlakken met een 
van de behandelde teksten of een talentthema. 

13.00 binnenkomst Lln zich laten installeren en vast tekst van talentthema laten doorlezen. Zich installeren en tekst doorlezen Tekst: over vooroordelen.

13.05 Agenda. Agenda. Meekijken Agenda.

13.10 Filmpjes Inleiding: je hebt talent, dus maak er wat van. Weet wat je wilt bereiken, 
luister niet naar vooroordelen over wat je wel kunt en wat je niet kunt.  
Vanochtend hebben we het over schaalmodellen gehad. Vanmiddag hebben 
we het over mensen die vaak werken met schaalmodellen: architecten. We 
gaan een filmpje bekijken over twee architecten die graag iets wilden doen 
met hun talent, die inzichzelf geloofden en die en hun eigen weg zijn gegaan, 
zonder teveel te luisteren naar vooroordelen van zichzelf en mensen om hen 
heen: Gerrit Rietveld en Piet Blom. 
Gerrit was eigenlijk geen architect maar een ‘gewone’ timmerman, maar met 
zijn eigen ideeën en hij wist wat hij wilde. Hij heeft het wereldberoemde 
Rietveld Schröderhuis ontworpen.
Piet kwam uit een omgeving waar de meeste mensen een lage opleiding en 
laag betaalde banen hadden. Het is hem echter gelukt om wel een betere 
opleiding te volgen en architect te worden, ondanks vooroordelen over zijn 
afkomst. Hij heeft de wereldberoemde ‘kubuswoningen’ ontworpen. 
Aantekeningen laten maken bij de filmpjes: Kijkvraag 1: waarvan denk je dat 
mensen het een beetje raar vonden in het werk van Rietveld/Blom? 
Kijkvraag 2: Wat vind je zelf mooi of goed aan het ontwerp van deze 
architecten? 
Maak een schemaatje om je aantekeningen voor te structureren: 
Rietveld: raar – mooi/goed
Blom: raar – mooi/goed
Nabespreking: wat hebben ze opgeschreven. 

Aantekenblad voorstructureren. Filmpje bekijken
Aantekeningen maken. 

Schrijfblad met gaatjes voor elk kind.
De filmpjes over Rietveld en Piet Blom.

Bijlage 4:  handleiding zomerschool POVO dag 4; werken op schaal
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Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

13.45 Onderzoek Kondig aan dat ze straks gaan werken met een schaalmodel: ze gaan de 
bouwplaat van de kubuswoning van Piet Blom. Laat de bouwplaat zien. 
Vraag: wie denkt: wow, dat lijkt me veel te moeilijk…! Dat kan ik vast niet!! 
Daarna bespreken dat je vooroordeel over of je iets wel of niet kunt belangrijk is. 
Laat ze de tekst over vooroordelen nog een keer samen ‘modelen’ met als 
leesvraag: hoe verklaar je dat uit onderzoek blijkt dat vrouwen, die bij een 
wiskundetoets te horen krijgen dat dit een toets is waar vrouwen veel moeite 
mee hebben,  vaak minder goed op deze toets scoren. (Antwoord op basis 
van de gelezen tekst: als je een vooroordeel hebt over wat een bepaalde groep 
mensen goed of niet goed kan en je wordt aan dat voordeel herinnerd voor je 
ermee aan de slag gaat, dan scoor je slechter. )
Onderzoeksopdracht geven: welke oplossingen voor dit fenomeen worden 
genoemd in het artikel? (belangrijkste twee oplossingen: 1 bewust ervan zijn 
dat dit principe zo werkt en dan proberen hier niet op te letten en 2: even aan 
iets leuks denken voor je begint en zeker niet aan die vooroordelen.
In hun logboekjes laten opschrijven: wat kun je hiervan leren voor jezelf??

Artikel onderzoekend lezen.
Opschrijven in logboekje wat ze hiervan meepikken 
voor zichzelf. 

4 x modelplaat kubuswoning. 
Artikel over Vooroordelen
Hun logboekjes

14.15 Talentenkast Inleiding: bouwplaat/schaalmodel maken met het geloof in jezelf zonder 
vooroordelen: dit kunnen we gewoon!
Bespreek welke leerspieren van dag 1 je hiervoor nodig zult hebben.
Uitleggen hoe je bouwplaat aanpakt. Vandaag alleen knippen en stukjes in 
enveloppe bewaren. 
(Kijk evt. van tevoren zelf het volgende instructiefilmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=VGsa8bRS6ys)
Laat ze plan maken voor samenwerking. 
Als ze eerder klaar zijn, kunnen ze vast beginnen met ‘rillen’ / vouwen of een 
andere groep helpen. 

Plan van aanpak bedenken in groepje van 4.

Schaalmodel knutselen

(Verder onderzoek doen).

Artikel over leerspieren van dag 1
4 modelbouwplaten van de kubuswoning (evt nog een 
extra om als leerkracht mee te oefenen vooraf!!)
Fijne schaar per leerling
4 enveloppes (oid) om de uitgeknipte stukjes in te 
doen.
1 liniaal per leerling (evt. 1 per 2 leerlingen).

15.05 Terugblik en 
vooruitblik

In ‘logboekje’ drie dingen laten opschrijven die ze vandaag geleerd waar ze 
wat aan kunnen hebben straks op de middelbare school.  

Reflecteren en opschrijven Logboekje (apart blad in de map waar ze titel  
logboekje boven hebben gezet). 

15.15 Naar huis Afscheid nemen Afscheid nemen

Bijlage 4:  handleiding zomerschool POVO dag 4; werken op schaal
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Bijlage 5:  handleiding zomerschool POVO dag 5; expositie en presentatie
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Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x volkskrant in delen
1x trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen. Vooruitblik op de presentatie van vanmiddag: alles 
wat je hier geleerd hebt in tips, adviezen enz. presenteren aan ouders. Filmpje 
ervan maken als ‘tips voor de brugklas’. 
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Voorstellen en naar elkaar luisteren.
Meekijken met agenda.

Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL (of 
juist inkorten als 
nog tijd nodig om 
zaken af te maken) 

Kinderen 15-20 minuten verder laten lezen. 
Leestafelgesprek waarbij je als leerkracht denkvragen stelt naar aanleiding van 
wat ze gelezen hebben. 

Lezen
Denkvragen beantwoorden.

Leestafelmateriaal

10.10 Voorbereiding 
presentatie/
expositie deel 1

Even	opfrissen;	wat	waren	de	talentthema’s	van	deze	week	ook	al	weer?	Je	
kunt hierbij de handouts met de talentthema’s gebruiken

De groepjes die gister de bouwplaten hebben gemaakt nu duo’s laten maken. 
Het ene duo gaat een deel van de bouwplaat in elkaar zetten (rillen en 
plakken). 
Het andere duo maakt een korte presentatie over wat het talentthema’s van 
de trofeeën en de landkaarten. Zij ontwerpen voor ieder thema één A-3 met 
een ‘leus’ en een beeld dat ze toe kunnen lichten aan hun ouders over het 
ontwikkelen van talent. 
Na de pauze wisselen de duo’s om!

Bouwplaat afmaken

inventariseren leermomenten.

Handouts met de talentthema’s
Per groep minimaal 3 A-3 vellen en stiften oid.
(alternatief: PC’s en USB stick)

De enveloppes met de uitgeknipte bouwplaat van de 
dag hiervoor.
Goede knutsellijm per groepje (geen prittstift!!) 

10.40 Pauze

10.55 Voorbereiden 
presentatie / 
expositie deel 2

Nu wisselen de duo’s om. Het ene duo maakt de bouwplaat verder af. Het 
andere maakt een A-3 over het taltenthema vooroordelen (eventueel moeten 
de andere posters ook nog afgemaakt.)

NB: als dit praktisch geregeld kan worden, dan kan de presentatie ook als 
PPT worden gemaakt. Houd dan wel rekening ermee dat ze snel kunnen 
worden gepresenteerd (op USB stick opslaan bv)

Idem

11.25 Boekenclub

(afhankelijk van 
beschikbare tijd 
korte of langere 
versie)

Presenteer het weetje: als je elke dag een kwartiertje leest dan lees je ca 
1.000.000 woorden per jaar en hiervan leer je ca 1000 nieuwe woorden! 
Doen dus! Evt: Even kort rondje wat zij een goede tijd vinden om dat 
kwartiertje per dag te plannen.

Als er nog tijd is: raad een boek.

Een leerling of een docent ‘grabbelt’ of kiest een boek zonder dat anderen het 
zien en wikkelt het in een krant oid, zodat bij het voorlezen niet zichtbaar 
is welk boek het is. Dan leest docent/leerling de eerste bladzijde voor. Als 
iemand denkt te weten welk boek het is, dan mag hij de titel roepen. Als 
het goed is stoppen en de leerling iets over het boek laten vertellen, of met 
elkaar bedenken wat voor soort boek het zal zijn. Als het na 1 bladzijde nog 
niet geraden is het boek laten zien en zelfde soort nabespreking. Leerlingen 
noteren op hun boekenlijstje in hun map. 
Als er nog tijd is nog een boek doen. 

NB, leerlingen kunnen dit ook in groepjes doen…

Luisteren/voorlezen en nadenken over het boek.
Aantekeningen maken in hun map: pluspunten. 

A-3 met daarop het weetje over 15 minuten lezen per 
dag is 1.000.000 woorden is 1000 nieuwe woorden

Boeken met daarop sticker met de school waar het 
boek gelezen mag worden voor hun lijst.
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Bijlage 5:  handleiding zomerschool POVO dag 5; expositie en presentatie
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Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x volkskrant in delen
1x trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen. Vooruitblik op de presentatie van vanmiddag: alles 
wat je hier geleerd hebt in tips, adviezen enz. presenteren aan ouders. Filmpje 
ervan maken als ‘tips voor de brugklas’. 
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Voorstellen en naar elkaar luisteren.
Meekijken met agenda.

Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL (of 
juist inkorten als 
nog tijd nodig om 
zaken af te maken) 

Kinderen 15-20 minuten verder laten lezen. 
Leestafelgesprek waarbij je als leerkracht denkvragen stelt naar aanleiding van 
wat ze gelezen hebben. 

Lezen
Denkvragen beantwoorden.

Leestafelmateriaal

10.10 Voorbereiding 
presentatie/
expositie deel 1

Even	opfrissen;	wat	waren	de	talentthema’s	van	deze	week	ook	al	weer?	Je	
kunt hierbij de handouts met de talentthema’s gebruiken

De groepjes die gister de bouwplaten hebben gemaakt nu duo’s laten maken. 
Het ene duo gaat een deel van de bouwplaat in elkaar zetten (rillen en 
plakken). 
Het andere duo maakt een korte presentatie over wat het talentthema’s van 
de trofeeën en de landkaarten. Zij ontwerpen voor ieder thema één A-3 met 
een ‘leus’ en een beeld dat ze toe kunnen lichten aan hun ouders over het 
ontwikkelen van talent. 
Na de pauze wisselen de duo’s om!

Bouwplaat afmaken

inventariseren leermomenten.

Handouts met de talentthema’s
Per groep minimaal 3 A-3 vellen en stiften oid.
(alternatief: PC’s en USB stick)

De enveloppes met de uitgeknipte bouwplaat van de 
dag hiervoor.
Goede knutsellijm per groepje (geen prittstift!!) 

10.40 Pauze

10.55 Voorbereiden 
presentatie / 
expositie deel 2

Nu wisselen de duo’s om. Het ene duo maakt de bouwplaat verder af. Het 
andere maakt een A-3 over het taltenthema vooroordelen (eventueel moeten 
de andere posters ook nog afgemaakt.)

NB: als dit praktisch geregeld kan worden, dan kan de presentatie ook als 
PPT worden gemaakt. Houd dan wel rekening ermee dat ze snel kunnen 
worden gepresenteerd (op USB stick opslaan bv)

Idem

11.25 Boekenclub

(afhankelijk van 
beschikbare tijd 
korte of langere 
versie)

Presenteer het weetje: als je elke dag een kwartiertje leest dan lees je ca 
1.000.000 woorden per jaar en hiervan leer je ca 1000 nieuwe woorden! 
Doen dus! Evt: Even kort rondje wat zij een goede tijd vinden om dat 
kwartiertje per dag te plannen.
Als er nog tijd is: raad een boek.
Een leerling of een docent ‘grabbelt’ of kiest een boek zonder dat anderen het 
zien en wikkelt het in een krant oid, zodat bij het voorlezen niet zichtbaar 
is welk boek het is. Dan leest docent/leerling de eerste bladzijde voor. Als 
iemand denkt te weten welk boek het is, dan mag hij de titel roepen. Als 
het goed is stoppen en de leerling iets over het boek laten vertellen, of met 
elkaar bedenken wat voor soort boek het zal zijn. Als het na 1 bladzijde nog 
niet geraden is het boek laten zien en zelfde soort nabespreking. Leerlingen 
noteren op hun boekenlijstje in hun map. 
Als er nog tijd is nog een boek doen. 

NB, leerlingen kunnen dit ook in groepjes doen…

Luisteren/voorlezen en nadenken over het boek.
Aantekeningen maken in hun map: pluspunten. 

A-3 met daarop het weetje over 15 minuten lezen per 
dag is 1.000.000 woorden is 1000 nieuwe woorden

Boeken met daarop sticker met de school waar het 
boek gelezen mag worden voor hun lijst.
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Bij
LA

g
En

Bij
LA

g
En

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

11.45 Consolideren De schooltaalwoorden oefenen met een duotoetsje waarbij ze in een groepje 
van 2 alle schooltaalwoorden (van alle dagen) in de juiste zin kunnen 
invullen. 
Check samen met leerlingen. 

In duo proberen alle schooltaalwoorden goed in te 
vullen.

Invulzinnen schooltaalwoorden van alle dagen.

12.00 Lunchactiviteit Luid en duidelijk durven spreken.
Vanmiddag gaan ze presentatie houden. Ze oefenen daarom luid en duidelijk 
durven spreken. Handig in de klas en als je een presentatie moet kunnen 
houden. 

Zie lunchopdracht luid en duidelijk spreken.  

Broodje eten en drinken kiezen.
Kiezen in welke subgroep.
Oefenen met luid/duidelijk spreken.

Lunchopdracht luid en duidelijk spreken.
Kurk per persoon.

13.00 Agenda Kort agenda doornemen Bekijken Agenda middag dag 5

13.05 Voorbereiding 
presentatie / 
expositie deel 3

Bespreek kort welke onderwerpen nog meer aan bod zijn gekomen tijdens 
deze zomerschool: 
- Actief begrijpend lezen (voorspellen, problemen oplossen, verbanden 
leggen en samenvatten) en schooltaalwoorden
- Leren van een tekst (welke verwerkingsvormen heb je allemaal?)
- De POVO-lunchactiviteiten: goede lunch, duidelijk spreken, hoe 
overleef ik, band plakken/ketting omleggen.  
- Boeken lezen: soms moet je gewoon uitproberen en dan blijkt een 
boek best leuk. 

Geef elk groepje (evt andere groepjes maken als dat beter is voor sfeer, anders 
liever zelfde groepen houden) de opdracht om een van de onderwerpen te 
vervatten in minimaal drie tips voor in de brugklas. Per tip een strook maken.

Meedenken. 
Luisteren/kijken naar voorbeeld. 
Zelf uitproberen van de verwerkingsmethoden.

Per groepje 3 stroken papier

13.30 Presentatie/
expositie 
voorbereiden 4

Laat van alle presentatiematerialen een expositiemaken, bijvoorbeeld een 
‘talentenkast’ waar je de trofeeën in zet, de landkaarten in verwerkt, de 
kubuswoningen in zet en waar je de posters opplakt (evt posters van PPT). 
Bespreek eerst ontwerp met de groep en verdeel dan de taken.

Ontwerpen, inrichten, knutselen Alle presentatiematerialen. 
Kastruimte/boekenplanken/ander object om 
presentatiemateriaal in te verwerken.

14.00 Presentatie 
oefenen

Maak  vier groepen. Geef elke groep de opdracht een presentatie van max, 5 
minuten voor te bereiden bij een onderdeel van het presentatiemateriaal: 
- De trofeeën met bijbehorende tips over dat talentthema + tips over 
lezen van een tekst en woordenschat
- De landkaarten met bijbehorende tips over dat talentthema + tips 
over tekst leren voor een toets
- De kubuswoningen met tips over bijbehorend talentthema + tips 
over lezen van boeken
- Tips naar aanleiding van de vier POVO-lunchactiviteiten.

Geef volgende opdracht: 
- Welke tips wil je vertellen? (noteer in steekwoorden wat je wilt 
vertellen!)
- Hoe kun je die leuk vertellen? 
- Wat kun je daarbij laten zien? 
Wie doet wat (iedereen doet een onderdeel van de presentatie!) 
Geef als aandachtspunten mee: 
- Pakkende opening
- Steekwoorden als geheugensteuntje
- Duidelijk spreken
- Pakkende uitsmijter

Presentatie voorbereiden
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Bijlage 5:  handleiding zomerschool POVO dag 5; expositie en presentatie

Bij
LA

g
En

Bij
LA

g
En

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

14.30 Generale repetitie De presentatie per groepje wordt geoefend zonder publiek. De andere 
groepen geven tips/tops. Ze letten hierbij ook op de aandachtspunten 
die je hebt meegegeven: 
- Welke tips wil je vertellen? (noteer in steekwoorden wat je 
wilt vertellen!)
- Hoe kun je die leuk vertellen? 
- Wat kun je daarbij laten zien? 
Wie doet wat (iedereen doet een onderdeel van de presentatie!) 
Geef als aandachtspunten mee: 
- Pakkende opening
- Steekwoorden als geheugensteuntje
- Duidelijk spreken 
- Pakkende uitsmijter

Met de groep de belangrijkste verbeterpunten bespreken en toepassen.

Presenteren oefenen, feedback geven, bijstellen nav 
feedback

15.10 Praktische 
voorbereiding 
presentatie

Laat de groep nadenken en plan bedenken voor de praktische 
voorbereiding in subgroepjes.  (of presenteer je eigen plan) Denk aan: 
Stoelen
Talentenkast
evt digibord klaar met USB 
versnaperingen
 ouders ontvangen
opruimschema voor na de presentatie
Laat nog even bedenken welke leerspieren je hiermee traint!

Voer plan uit.

Plannen, organiseren, uitvoeren. Stoelen voor ouders
Talentenkast / expositie 
Versnaperingen

16.00 (of later 
tijdstip: in 
dat geval tot 
die tijd een 
ontspannende 
activiteit 
plannen)

Presentatie aan 
ouders en overige 
belangstellenden.

Docent heet welkom en leidt presentaties in. 

De presentatie uitvoeren zoals geoefend/ besproken.

Presenteren/luisteren. Presentatiematerialen

16.30 Afsluiting Laten opruimen volgens opruimschema. Evaluatieformulier laten 
invullen, afscheid nemen en succes wensen op nieuwe school

Opruimen, evaluatieformulier invullen, afscheid 
nemen

Evaluatieformulier

16.45 Naar huis
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Leerlingen van de BSAH4

4.1 Profiel van de BSA-leerling

BSA-kinderen geven blijk van een hoog leerpotentieel, maar presteren minder goed vanwege een taalach-
terstand. Hun denk- en leerniveau is over de gehele linie op havo/vwo niveau, maar blijft relatief achter 
bij vakken waar taalvaardigheid een grote rol speelt. Bij vakken waar taal een minder grote rol speelt, 
presteren zij relatief beter. De achterblijvende taalvaardigheid vormt de belemmering om op het potenti-
ële niveau te presteren.

Hun taalachterstand komt dus niet voort uit een ander probleem, zoals dyslexie of een gedragsprobleem.  
Als deze kinderen hun taalvaardigheid ontwikkelen, is de verwachting dat zij zullen presteren op een ni-
veau bij hun leerpotentieel past. Zij halen dan met gemak havo/vwo niveau. De kinderen zijn zich hier-
van bewust en zijn zeer gemotiveerd om hun taalniveau te verbeteren. 

Samengevat:
-  Over de hele linie hoog potentieel denk/leerniveau, duidelijk havo/vwo niveau.
-  Relatief lagere scores bij de talige vakken (de resultaten CITO-rekenen zijn relatief hoger dan die bij 

CITO-taal). 
-  Onderpresteren als gevolg van achterblijvende taalvaardigheid ten opzichte van het verwachte leerni-

veau.
-  Met wegwerken taalachterstand kunnen ze makkelijk havo/vwo niveau halen.
-  Kinderen zijn intrinsiek zeer gemotiveerd om woordenschat, leesvaardigheid en hun kennis van de 

wereld te vergroten.

BSA-kinderen zijn dus geen kinderen die: 
-  Over de gehele linie gemiddeld scoren en van wie niet wordt verwacht door het verhogen van hun 

taalniveau de andere vakken opeens ook heel goed gaan.
-  Wel goed scoren, maar door andere oorzaken dan taalachterstand onderpresteren: bijvoorbeeld door 

hun thuissituatie, dyslexie, gedragsprobleem.
-  Goed scoren en voor wie de Nederlandse taal geen belemmering vormt.
-  Onderpresteren als gevolg van taalachterstand, maar niet intrinsiek gemotiveerd genoeg zijn om hard 

te werken aan hun taalvaardigheid.
 

Schema profiel BSA-leerling

De leerling 

Is betrokken Weet wat hij/zij kan 

Is gemotiveerd Gaat zorgvuldig met anderen om 

Is nieuwsgierig Gaat zorgvuldig met materialen om 

Is  geboeid Is bewust van eigen mogelijkheden 

Is positief Is bewust van speciale positie 

Wil leren Trots op BSA-er te zijn 

Denkt creatief Waardeert de BSA setting 

Is coöperatief Kent eigen belemmeringen 

Kan samenwerken Levert goede producten 

Kan luisteren Leest 

Is rustig Maakt huiswerk 

Is optimistisch Heeft goed taalgebruik 

4.2 Selectie van de BSA-leerling PO

Selectieprocedure PO en tijdpad 2012

Op dinsdag 13 maart 2012 van 13.30-14.30 uur is er een bijeenkomst voor alle IB-ers van de wijk Over-
vecht. Tijdens deze bijeenkomst worden zij geïnformeerd over de selectieprocedure van de BSA voor de 
nieuwe groep 6, de stand van zaken, de doorstroom naar Gerrit Rietveld College en de toetsing.

We werken volgens een stappenplan:

Stap 1 week 12 en 13 
*  De IB-er en de leerkrachten scannen apart van elkaar aan de hand van de selectiecriteria de huidige 

groepen 5 voor een eerste selectie. Hiervoor is een checklist gemaakt. Zie bijlage 1 aan het eind van 
dit hoofdstuk.

Stap 2 week 13 en 14 
*  De IB-er en de leerkracht overleggen hun selectie met elkaar. Dit is dus de tweede selectieronde.
*  De namen en de aantallen leerlingen die overblijven, worden via de mail teruggekoppeld naar de 

werkgroep OTV (uiterlijk 30 maart). Dit is nodig om te weten hoeveel ouders we kunnen verwachten 
op de ouderavond.
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*  De ouders van de geselecteerde leerlingen worden schriftelijk en mondeling (dit kan telefonisch of in 
persoonlijk een gesprek) geïnformeerd door de leerkracht of de IB-er over de OTV. Ze worden uitge-
nodigd voor de ouderavond in week15, op dinsdag 17 april.

Stap 3 week 15
*  Er is een ouderavond voor de ouders van de geselecteerde leerlingen. Hun aanwezigheid melden ze bij 

de leerkracht of de IB-er van de eigen basisschool. 
*  De ouders hebben na de ouderavond nog 1 week om te beslissen of hun kind naar de BSA zou willen 

(uiterlijk  26 april).

Week18 Tulpvakantie

Stap 4 week 19, 20 en 21 
*  Er vinden gesprekken plaats met individuele ouders en kinderen. In dit gesprek moet bij ouders en 

leerling duidelijk zijn welke investering de BSA vergt. Ze moeten hun motivatie tonen. 
  De gesprekken duren ongeveer 20-30 minuten per kind. De gesprekken kunnen door de leerkracht 

en/of de IB-er worden gedaan. 
* Na afloop van deze gesprekken beslist de IB-er samen met de leerkracht welke kinderen definitief voor 

aanmelding bij de BSA geschikt zijn.
*  De basisscholen geven hun definitief geselecteerde leerlingen door aan de werkgroep OTV (uiterlijk 

25 mei).

Stap 5 week 22
*  Alle ouders en kinderen krijgen een officiële brief van de Brede School Academie waarin staat: ‘Gefe-

liciteerd’ of ‘Helaas’. De brief is ondertekend door de BSA. (zie bijlagen 2 en 3 aan het eind van dit 
hoofdstuk). 

Bij de brief ‘Gefeliciteerd’, is een inschrijfformulier en een contract gevoegd, met een antwoordenvelop. 
Alle documenten worden door de BSA verstuurd. Ouders sturen zelf het contract en het inschrijfformu-
lier terug naar de BSA. Uiterlijk 1 juni.

*  Er is een powerpointpresentatie voor de ouderavond van geselecteerde leerlingen, zowel voor PO als 
VO, waarin zij worden voorgelicht over de BSA.

Voor vragen over geselecteerde leerlingen en alle overige vragen tijdens de selectieprocedure kunnen leer-
krachten en IB’ers terecht bij: 
Vera Bartelink, OBS Overvecht, locatie Teun de Jagerdreef
030-2618598    v.bartelink@obsovervecht.nl
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4.2  Selectie van de BSA-leerling, bijlage 1
 Checklist PO

Goede resultaten, nieuwsgierig en geen gedragsproblemen!!! De toppers. Naam: Naam: Naam: Naam:

Onderpresteerder of high potential *

Resultaten

Cito rekenen vanaf M5

Cito begrijpend lezen vanaf M5

Cito (lees-)woordenschat vanaf groep 5

Werkhouding ja/nee

- maakt huiswerk

- heeft brede interesse

- is leergericht/betrokken

- heeft doorzettingsvermogen

- kan samenwerken

- is positief

Motivatie ja/nee

- zullen ouders gemotiveerd zijn om hun kind te ondersteunen, te stimuleren en te brengen en halen?

Gedrag ja/nee
(Algemeen: het onderpresteren mag niet te wijten zijn aan gedragsproblemen en het gedrag mag geen 
belemmerende invloed hebben op het onderwijsproces in de OTV groep)

- levert een positieve bijdrage aan het pedagogisch klimaat 

- levert een positieve bijdrage aan het lesverloop, heeft een goede luisterhouding

- is in staat om in een groep, een onderwijssetting te functioneren 

*  Onderpresteerder: leerling presteert structureel minder dan hij, op grond van zijn capaciteiten zou 
kunnen en belandt als gevolg daarvan, ten onrechte op het VMBO.

*  High potential: leerling presteert conform de verwachting en stroomt ook uit naar het HAVO/VWO. 
Hoewel de leerling niet onderpresteert zou hij toch baat hebben bij een uitbreiding van onderwijs-
tijd.

Bij
LA

g
En

Bij
LA

g
En
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4.2  Selectie van de BSA-leerling, bijlage 2
 Brief aangenomen BSA-PO

mei 2010
Aan: de ouders/verzorgers van

Geachte ouder/verzorger,

Een groot aantal kinderen heeft zich aangemeld voor de toelatingsprocedure voor een plek aan de Brede 
School Academie Overvecht. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, maakt een loting onderdeel uit van 
de procedure. Een notaris heeft deze loting onlangs verricht.
Het doet ons genoegen u te kunnen melden dat uw kind is aangenomen op de Brede School Academie 
Overvecht. 
Dat betekent dat uw kind, vanaf volgend schooljaar, twee middagen per week, de Brede School Academie 
bezoekt. 
U ontvangt in de maand juni nadere informatie. 
Met vriendelijke groet,

Arjen Scholten
Vera Bartelink
Brede School Academie Overvecht

4.2  Selectie van de BSA-leerling, bijlage 3
 Brief afgewezen BSA-PO

Utrecht, mei 2011
Aan: de ouders/verzorgers van

Geachte ouder/verzorger,

Een groot aantal kinderen heeft zich aangemeld voor de toelatingsprocedure voor een plek aan de Brede 
School Academie Overvecht. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, maakt een loting onderdeel uit van 
de procedure. 
Tot onze spijt is uw kind uitgeloot voor een plek aan de Brede School Academie Overvecht. De dertig 
beschikbare plaatsen zijn vooralsnog toebedeeld aan andere leerlingen uit de wijk. 
Wij snappen dat dit een teleurstelling is voor u en uw kind. Uitgelote kinderen krijgen echter een plaats 
op onze wachtlijst. Wanneer er, in de loop van het jaar, nieuwe plaatsen vrij komen aan de Brede School 
Academie, komen kinderen van de wachtlijst bij voorrang in aanmerking.
Met vriendelijke groet,

Arjen Scholten
Vera Bartelink
Brede School Academie Overvecht

Bij
LA

g
En

Bij
LA

g
En
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4.3 Selectie van de BSA-leerling VO

Selectieprocedure en tijdpad voor VO

Het selecteren van leerlingen voor de BSA-VO verloopt volgens een vaste procedure en volgens een vast-
gesteld tijdpad. Voor elke betrokken partij zijn de taken vastgesteld in een schema.

Week 2:
BSA
Voorlichten van alle toeleverende basisscholen via de directies/leerkrachten groep 8.

Niet de scholen in Overvecht, want die zijn al op de hoogte. 

Er is een brief voor dit doel beschikbaar (zie bijlage 7). BSA-folder met de brief meesturen en verwijzen 
naar de BSA-website.

Week 3-6:
BSA
Testimonials van leerlingen op posters, BSA-folders, video BSA.

BSA/VO 
Tijdens de open dagen in het VO: folder BSA uitdelen en voorlichting geven over BSA. Zorgen dat alle 
mensen die meewerken aan de open dagen in enkele zinnen de kern van de BSA kunnen uitleggen.

Week 4-15:
BSA
Op een netwerkbijeenkomst POVO toelichten wat BSA is en aangeven dat bij de warme overdracht ge-
vraagd zal worden om geschikte leerlingen voor te dragen.

Week 17:
BSA
Herinneringsbrief versturen aan leerkrachten groep 8. Hen vragen of zij geschikte leerlingen in beeld 
hebben die mogelijk ook naar GRC/CGU/USG willen.

Leerkrachten aansporen om : 
-  Deze leerlingen en hun ouders te vertellen over de BSA en uit te leggen waarom ze leerlingen geschikt 

vinden.

-  Ouders een folder te geven en naar de BSA-website te verwijzen
-  Ouders en leerlingen te stimuleren om naar de voorlichting over BSA op GRC/CGU/USG te gaan. 
-  De namen op te schrijven ter voorbereiding op de warme overdracht.

OBO
IB’er Vera Bartelink maakt lijst van deelnemende BSA-leerlingen uit groep 8 en van leerlingen op de 
wachtlijst.

Deze leerlingen wordt medegedeeld dat zij zullen worden uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomst. 
De ouders kunnen hun kind dan opgeven voor een intakegesprek. Als een kind geschikt is, dan krijgt het 
voorrang bij plaatsing.

Week 18-19:
BSA
De BSA vragen om een bijdrage aan de voorlichtingsbijeenkomst op GRC/CGU/USG.

VO
Aanmeldingen VO-scholen analyseren: 

-  Eerste selectie van leerlingen die in aanmerking zouden kunnen komen op basis van CITO-scores.
-  Bekijken verschillen CITO-scores taal en rekenen.
 
Voorbereiden warme overdracht op de VO-scholen:

-  Doorspreken leerlingprofiel
-  Doorspreken ‘elevator pitch’ over BSA
-  Vertellen hoe aangegeven kan worden dat kind wordt voorgedragen voor BSA (bijvoorbeeld door  

naam kind aan te vinken op een overdrachtsformulier).
-  Leerkrachten folder meegeven en aansporen om voorgedragen leerlingen en hun ouders vast informa-

tie te geven en te vertellen dat zij uitgenodigd zullen worden voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tij-
dens die bijeenkomst kunnen ze zich opgeven voor een intakegesprek.

OBO
IB’er Vera Bartelink stimuleert ouders van huidige BSA-leerlingen en leerlingen die op de wachtlijst staan 
en die naar GRC/CGU/USG gaan, om naar de ouderavond te gaan. 

Week 19-20:
VO
Verzamelen gegevens van voorgedragen leerlingen ten behoeve van de uitnodiging.
Warme overdracht: aan elke leerkracht wordt gevraagd of zij leerlingen willen voordragen voor BSA. Als 
men niet voorbereid is, dan informatie meegeven (brief en folder) en vragen of zij de namen van gegadig-
den alsnog door willen geven.
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Week 20-21:
VO
Scholen die niet meegedaan hebben aan de warme overdracht: 
De leerkrachten van groep 8 van deze leerlingen benaderen met de vraag of er leerlingen in aanmerking 
komen. 

-  Voorgedragen leerlingen met hun ouders uitnodigen voor voorlichtingsbijeenkomst.
-  Uitleg geven waarom kind is geselecteerd
-  Folder meesturen
-  Verwijzen naar website
-  Uitleg geven over het programma van de voorlichtingsbijeenkomst
-  Aangeven dat aan het einde van de bijeenkomst mogelijkheid is om in te schrijven voor  intakege-

sprek
-  Adviseren om het er nog even met leerkracht groep 8 over te hebben (als dit nog niet is gebeurd).

Tip 1: deze bijeenkomst combineren met informatieavond voor nieuwe leerlingen. 
Tip 2: de uitnodiging tegelijk met bevestiging plaatsing versturen. (ook ivm loting voor sommige VO-
scholen is dit handig).

Week 21-22:
BSA
Met kernteam en VO bespreken hoeveel groepen starten en wie de groep(en) gaan bemensen. 

VO
Voorbereiden intake: 
Rapporten bestuderen en opvallende zaken aangeven op intakeformulieren als aandachtspunt bij de in-
take.

Week 22-23:
BSA/VO
Voorlichtingsbijeenkomst. Alle ouders meteen ook laten inschrijven voor intakegesprekken.

Week 23-24-25:
BSA/VO
Intakegesprekken met ouders én leerlingen. Liefst met docent én BSA-medewerker.
Ouders vertellen voor welke datum afgemeld moet worden als zij beslissen niet mee te doen. 
Aangeven dat voor de herfstvakantie nog second opinion gevraagd zal worden aan mentoren. 
Aangeven dat we met de BSA-VO beginnen na de herfstvakantie, om kinderen eerst even te laten wennen 
aan de school en het huiswerk.

Week 35 (na de zomervakantie):
BSA
Inschrijven/administreren bij BSA intern en GRC/CGU/USG intern.

VO
Mentoren voorlichten over BSA. 
Met mentoren bespreken welke kinderen in aanmerking komen. Hen vragen om leerlingen te observeren 
met het oog op second opinion na enkele weken. Mentoren alert laten zijn op leerlingen die ‘boven ko-
men drijven’.

Week 38:
VO
Second opinion van mentoren inventariseren en eventueel leerlingen uitnodigen die boven zijn komen 
drijven voor intakegesprek.

Uitnodigen definitief geselecteerde leerlingen:
-  Uitnodiging met informatie over tijden enz. 
-  Contractje opstellen (in bezit van gymnasium BSA-docent Mark Woertman)
-  Toestemmingsbrief geven voor gebruik van beeldmateriaal
-  Alarmformulier laten invullen (aanpassen: e-mailadres ouders en leerlingen)

Mentoren en afdelingsleiders doorgeven welke leerlingen zijn aangenomen op de BSA
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4.3  Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 1
 Checklist profiel BSA-leerling VO

Naam: Naam:

Algemeen

Komt van (basis)school:

Dyslectisch:

Cito eindtoets

score totaal

score taal

score rekenen

score informatieverwerking

NIO/NDT/WISC/SON

score totaal

Lvs (indien aanwezig) groep 7/8 (A t/m E)

cito rekenen 

cito begrijpend lezen

cito woordenschat

Gedrag 
(Algemeen: het onderpresteren mag niet 
zijn als gevolg van gedragsproblemen)

-aanwijzingen gedragsproblemen in de 
RAAD formulieren van de basisschool

4.3  Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 2:
 Brief voorlopig aangenomen VO

Utrecht, 18 juni 2012

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Onlangs hebben we met u en uw kind een intakegesprek gevoerd. Daarin is voor ons duidelijk geworden 
dat hij/zij over voldoende (intrinsieke) motivatie beschikt voor de Brede School Academie Gymnasium 
en tevens goed beseft waarom hij/zij extra onderwijs wil volgen op het gebied van taalvaardigheid (woor-
denschat en begrijpend lezen), kennis van de wereld en academische vaardigheden. We hebben daarom 
besloten om uw kind voorlopig toe te laten tot de BSA Gymnasium. Gefeliciteerd!

In de eerste weken van het komend schooljaar zal ook de mentor nog observeren of uw zoon/dochter 
voldoet aan de criteria van de BSA Gymnasium. Daarna zullen we een definitieve beslissing tot toelating 
nemen. De lessen starten de eerste week na de herfstvakantie.

Alvast een fijne zomervakantie gewenst en u hoort nog van ons!

Met vriendelijke groeten, 

Marieke Hermans (contactpersoon BSA USG)
m.hermans@usgym.nl 

Mark Woertman (docent BSA Gymnasium en contactpersoon BSA CGU)
m.woertman@cgu.nl 
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4.3 Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 3
 Brief afgewezen VO

Utrecht, 18 juni 2012

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Onlangs hebben we met u en uw kind een intakegesprek gevoerd. Daarin hebben u en uw zoon/dochter 
aangegeven af te zien van deelname aan de BSA Gymnasium. Middels deze brief laten wij formeel weten 
hier kennis van genomen te hebben.

Wij danken u voor uw interesse en tijd.

Met vriendelijke groeten, 

Marieke Hermans (contactpersoon BSA USG)
m.hermans@usgym.nl 

Mark Woertman (docent BSA Gymnasium en contactpersoon BSA CGU)
m.woertman@cgu.nl 

4.3  Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 4
 Brief definitief aangenomen VO

(wordt later toegevoegd)

Bij
LA

g
En

Bij
LA

g
En
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4.3  Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 5:
 Observatieformulier academische houding VO

Naam leerling:

Observatieformulier voorgeselecteerde BSA leerlingen  
op academische houding hoog - laag

De leerling straalt uit zin te hebben in  
(de nieuwe uitdaging op) het Gymnasium.

O O O O

De leerling laat zich positief/niet negatief uit over leren en je best 
doen voor school.

O O O O

De leerling wil graag laten zien hoe slim hij/zij is. O O O O

De leerling heeft een positieve instelling, toont zich snel 
enthousiast.

O O O O

De leerling heeft een nieuwsgierige, onderzoekende houding. O O O O

De leerling heeft een brede interesse. O O O O

De leerling werkt hard, toont inzet. O O O O

De leerling stelt uit zichzelf vragen. O O O O

De leerling durft haar/zijn mening te geven. O O O O

De leerling heeft een kritische houding ten opzichte van de lesstof, 
neemt niet alles meteen voor waar aan.

O O O O

De leerling vindt het leuk om samen te werken met andere 
leerlingen.

O O O O

De leerling is actief betrokken bij de les, let op, wil vragen 
beantwoorden.

O O O O

De leerling gaat in de les meteen aan de slag. O O O O

De leerling doet moeite zijn/haar spullen in orde te hebben. O O O O

Overige observaties:

4.3  Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 6
 Observatieformulier mentoren VO

(volgt later)
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4.3  Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 7
 Brief om kinderen aan te melden voor de BSA-VO
Utrecht, 12 mei 2011

Beste leerkracht van groep 8, 

Eén of meer van uw leerlingen gaan naar de H/V- of GYM-afdeling van het Gerrit Rietveld College. Nu 
bestaat er voor deze leerlingen de mogelijkheid zich aan te melden bij de Brede School Academie. Dit is 
een naschoolse voorziening voor talentvolle leerlingen die de ambitie hebben om hun HAVO of VWO 
diploma te halen en die extra willen investeren in taalvaardigheid (woordenschat en begrijpend lezen) en 
kennis van de wereld. Zie ook de bijgeleverde folder. 

Leerlingen die in aanmerking komen voor deze voorziening hebben het volgende profiel: 
 
-  Over de hele linie hoog potentieel denk-/leerniveau: duidelijk H/V-niveau
-  Relatief lagere scores bij de talige vakken ten opzichte van andere vakken (CITOscore rekenen is bij-

voorbeeld relatief hoger dan CITO taal)
-  (Grote kans op) onderpresteren als gevolg van achterblijvende taalvaardigheid, die niet door een leer-

probleem wordt veroorzaakt. Met het wegwerken taalachterstand wel makkelijk H/Vniveau kunnen 
halen.

-  Intrinsiek zeer gemotiveerd om woordenschat, leesvaardigheid en kennis van de wereld te vergroten.

Tijdens de warme overdracht met het Gerrit Rietveld College zal aan u worden gevraagd of leerlingen uit 
uw groep voldoen aan dit profiel. Wij zouden het daarom op prijs stellen als u ter voorbereiding hierop 
alvast bepaalt welke leerlingen dat zijn.
 
Mocht een leerling in aanmerking komen, dan zal het GRC de ouders uitnodigen voor een voorlichtings-
bijeenkomst. Deze vindt waarschijnlijk plaats op 7 juni, in aansluiting op de algemene voorlichtings-
avond op het GRC. Na deze bijeenkomst kunnen de ouders hun kind aanmelden. Hierna vindt een in-
takegesprek plaats waarna besloten wordt of de leerling meedoet. 
 
Als u zelf ook aanwezig wilt zijn bij deze voorlichtingsbijeenkomst of verder nog vragen heeft, dan kunt 
u contact opnemen met Froukje Hoobroeckx 06 3390 6768. 
Ook op www.bredeschoolacademieutrecht.nl kunt u terecht voor meer informatie.
 
Alvast bedankt voor uw inspanning. Met vriendelijke groet!
 
Froukje Hoobroeckx
PO-VO coördinatie Brede School Academie

4.4 Richtlijn voor leerlingen met problemen BSA-PO

Als basis dient het profiel van de leerling. Zie aldaar.

stap Situatie Actie Opmerking

1 Leerling valt  op in de 
groep

Leerkracht  bespreekt dit met leerling

2 Leerling blijft opvallen Leerkracht bespreekt dit met 
locatieleider

3 Locatieleider observeert in de klas 

4 Overleg tussen locatieleider en 
leerkracht op basis van profiel

5 Er worden oplossingen  en 
interventies besproken en 
teruggekoppeld naar leerling door 
leerkracht

Probleem kan exclusief bij de leerling 
liggen maar ook tussen de leerling en 
leerkracht liggen

6 Leerling blijft opvallen Locatieleider zoekt contact met de 
IB-er  van de school van herkomst .
Er volgt  gesprek met kind door de 
IB-er. 

Kind krijgt 1 week om  zich 
zichtbaar te verbeteren.

7 Leerling blijft opvallen Locatieleider en IB-er gaan in 
gesprek met ouders

Kind krijgt 2 weken om zich 
zichtbaar te verbeteren

8 Leerling blijft opvallen Projectleider BSA gaat over  tot 
verwijdering

NB: de gesprekken moeten wel worden vastgelegd

4.5 Procedure bij problemen met BSA-leerlingen VO

Stap 0:  Docent onderzoekt of sprake is van een probleem en voert hiervoor een gesprek met de betref-
fende leerling. 

Stap 1:  Docent informeert contactpersoon over probleem.
Stap 2:  Contactpersoon informeert bij de mentor van deze leerling en overige vakdocenten naar de 

werkhouding, thuissituatie, behaalde cijfers en CITO-score. 
Stap 3: Docent en contactpersoon voeren een gesprek met de leerling en benutten daarbij de verza-

melde informatie. 
Stap 4:  De contactpersoon nodigt ouders uit voor een gesprek. 
Stap 5:  Als besloten is voor het beëindigen van de samenwerking sluit projectleider BSA als eindverant-

woordelijke af met nog een laatste contact met ouders middels gesprek of brief. 
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De bedenkers van de BSA zijn overtuigd van de kracht van het concept BSA. Die overtuiging wordt be-
vestigd in de rapportage van Oberon (‘BSA’ers presteren beter!’, bijlage bij hoofdstuk 5, Monitoring). 
Tussen een concept en de uitvoering in de dagelijkse praktijk, gaapt vaak een gat. De uiteindelijke op-
brengst van het BSA-concept valt of staat bij de kwaliteit van de docent die het programma uitvoert.

De BSA stelt hoge eisen aan docenten. Zij moeten inhoudelijk, didactisch en relationeel goed onderlegd 
zijn. Daarnaast moeten zij goed kunnen functioneren zij in de professionele setting van de kennisge-
meenschap.

De BSA investeert op diverse manieren in de kwaliteitsverbetering van docenten. Het team wordt voort-
durend geschoold en getraind. 

Dit gebeurt dagelijks, in de kennisgemeenschap, waar kennisontwikkeling centraal staat.

Daarnaast zijn er maandelijkse trainingen van onderwijsbureau Sardes, regelmatige klassenbezoeken en 
(coachings-)gesprekken.

In 2012 ontving de BSA de Jos van Kemenade Award, voor vernieuwend personeelsbeleid.

5.1 Profiel van de BSA-docent
A. Omgang met anderen B. Bewustzijn/zelfbeeld C. Leerhouding 

Benoemen wat je ziet Prikkelen, nieuwsgierig maken Aanspreken op of inspelen 
interesses leerlingen 

Benoemen wat je verwacht Expliciete feedback geven Waardering uiten 
complimenteren 

Voorbeeldgedrag uitstralen Reflecteren met kinderen Modelen (voorbeeld) 

Werkvormen inzetten die 
samenwerking stimuleren 

Wijzen op bijzondere 
verantwoordelijkheid als BSA 
leerling 

Doorvragen 

Kinderen altijd aanspreken  op 
normoverschrijdend gedrag 

Hoge verwachtingen benoemen Eigen enthousiasme tonen

Verwijzen naar norm en status 
BSA-leerling 

 Welke taal gebruik je? Programma BSA uitvoeren 

Stimuleren dat leerlingen elkaar 
aanspreken 

Toon: Je hebt bijzonder talent 
maar je moet nog wel knokken. 

Expliciet maken wat er 
verwacht wordt 

Afwisselend 

Authentiek nieuwsgierig zijn 

Variëren in werkvormen 

DocentenH5



200

BSA   Docenten 2012-2013

201

Docenten 2012-2013  BSA

De BSA-docent in de omgang met anderen...

Stuurt op wenselijk gedrag. 

Benoemt voortdurend wenselijk gedrag. 

Laat voortdurend voorbeeldgedrag zien. 

Zet werkvormen in die samenwerking stimuleren. 

Spreekt leerlingen altijd aan op normoverschrijdend gedrag. 

Verwijst leerlingen naar de norm en de status van de BSA. 

Stimuleert leerlingen om elkaar aan te spreken op afwijkend gedrag. 

Zet het gedachtegoed van de Vreedzame School in. 

Het bewustzijn van de BSA-docent...

Prikkelt en maakt de leerlingen nieuwsgierig. 

Geeft leerlingen expliciete feedback. 

Reflecteert samen met leerlingen. 

Wijst leerlingen op de bijzondere status van de BSA. 

Heeft hoge verwachtingen van leerlingen en benoemt deze. 

Communiceert de volgende toon: “Je hebt bijzonder talent, maar je moet nog wel knokken”. 

De leerhouding van de BSA-docent... 

Voert het programma van de BSA uit. 

Speelt zoveel mogelijk in op de interesses van leerlingen. 

Waardeert leerlingen actief en spreekt complimenten uit. 

Laat voorbeeldgedrag zien (modelt). 

Is niet tevreden met een eerste antwoord en vraagt door bij leerlingen. 

Laat het eigen authentieke enthousiasme zien. 

Maakt expliciet naar leerlingen wat er verwacht wordt. 

Laat voortdurend afwisseling  en variatie zien in werkvormen.

Zet voortdurend eigen nieuwsgierigheid in.

5.3 Coaching en beoordeling van docenten

De docenten die werken voor de Brede School Academie worden intensief gecoacht, gevolgd en beoor-
deeld. Hierbij zijn zowel leidinggevenden van de BSA betrokken, als deskundigen van Sardes.
De collega’s van Sardes focussen bij hun klassenbezoeken op de inhoud van de BSA-lessen, zoals die ook 
wordt besproken tijdens de trainingsavonden voor de leerkrachten. De leidinggevenden van de BSA 
concentreren zich op het functioneren van de docent. Er vinden regelmatig trainingavonden plaats voor 
het gehele BSA-team (zie de jaarplanning).

Voor de beoordeling en coaching van BSA-docenten wordt gebruik gemaakt van de ‘Gesprekscyclus’ van 
SPO Utrecht, de werkgever van de openbare basisscholen in de stad. Op regelmatige basis worden voort-
gangs- en functioneringsgesprekken met docenten gevoerd.

Daarnaast vindt jaarlijks een aantal klassenbezoeken plaats. De gesprekken en klassenbezoeken zijn, om 
praktische redenen, verdeeld over de locatieleider (Harmen van der Woude) , de projectleider (Johan 
Bosma) en de coördinator (Arjen Scholten).

Klassenbezoeken Sardes
Alle docenten van de BSA worden een aantal keren per schooljaar bezocht door Hans Cohen de Lara en 
Kees Broekhof van Sardes. Zij kijken, per definitie, naar de onderwijsinhoud. Getracht wordt de bezoe-
ken te koppelen aan de inhoudelijke thema’s van de trainingsavonden. De commentaren van Kees Broek-
hof en Hans Cohen de Lara hebben niet de status van een (formele) beoordeling: zij adviseren. Hun 
verslagen worden door de projectleiders van de BSA, Arjen Scholten en Johan Bosma, ingezien.

Docenten die bij de BSA beginnen, volgen een initiële training van drie dagdelen bij Sardes.

Per jaar zijn er zes teamtrainingen en twee studiemiddagen.

De dagelijkse bijeenkomsten van de kennisgemeenschap BSA zijn gericht op kennis- en vaardighedenuit-
breiding van deelnemende docenten.

Er volgen vier klassenbezoeken per jaar, per docent. Twee daarvan zijn gericht op de inhoud, twee op de 
‘academische’ setting.

Iedere docent heeft twee voortgangsgesprekken per jaar. Deze gesprekken worden gevoerd met de pro-
jectleiding. In sommige gevallen vloeit daar een coachingstraject uit voort.

Tijdens de gebruikelijke trajecten van begeleiding en coaching kan de behoefte aan intensievere begelei-
ding ontstaan. Die wordt in eerste instantie uitgevoerd door bovenstaande medewerkers. In bijzondere 
gevallen kan een externe coach worden ingeschakeld.

De beoordeling van docenten is in handen van de projectleiding. Van iedere docent wordt een dossier 
bijgehouden.
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De BSA kiest voor een lichte vorm van verslaglegging. De primaire taak van verslaglegging via rapporten 
ligt bij de deelnemende basisscholen. Ook de toetsing hoort daar thuis. De BSA maakt voor haar moni-
toring gebruik van de gegevens uit het LVS (leerlingvolgsysteem) van de scholen.

De manier waarop we over leerlingen rapporteren is tijdens schooljaar 2012-2013 onderwerp van ver-
dere verdieping voor het BSA-docententeam. Dit hoofdstuk zal dus in de loop van dit schooljaar verder 
worden uitgebreid en vernieuwd.

6.1 Het feedback formulier (leerling rapport)

De BSA heeft geen eigen rapport. Wel is in augustus 2012 een feedback formulier ontwikkeld. Dit for-
mulier vormt de basis voor gesprekken met kinderen, ouders en scholen.

Het feedback formulier wordt twee keer per jaar verstrekt en besproken. In het formulier krijgt de BSA 
leerling met name kritiek op zijn of haar ‘houding’. Daarnaast wordt er gereflecteerd op een aantal es-
sentiële BSA vaardigheden.

In augustus 2012 is het eerste ‘BSA-rapport’ vernieuwd en vervangen door het ‘feedback formulier’. Dit 
nieuwe formulier wordt gedurende het schooljaar 2012-2013 uitgeprobeerd en geëvalueerd.

6.2 Procedure rondom leerlingbespreking

Docenten vullen tweemaal per jaar het feedback formulier in. Dit vormt de basis voor een aantal gesprekken:

1.  Met de scholen van herkomst. De locatieleider van de BSA bespreekt de vorderingen van de BSA 
leerlingen met de IB‘ers van deelnemende scholen.

2.  Met de kinderen. De docenten bespreken de formulieren met de BSA-leerlingen
3.  Met ouders. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt gesproken met de ouders. De BSA zou de contac-

ten met ouders graag intensiveren, maar daarvoor ontbreekt domweg de tijd.
4.  Met de docenten.

Schema leerlingbesprekingen tijdens de tweede periode 2010 – 2011 
(versie 3 maart 2011).

Tot week 16, uiterlijk 23 april:
Rapport geschikt maken voor digitaal gebruik. Projectleider Johan Bosma zoekt hiervoor contact met de 
grafische school. Het is de bedoeling dat het rapport digitaal wordt ingevuld en vervolgens geprint op dik 
papier met BSA-logo.

Week 17 en 18:
Rapporten invullen (digitaal).

Week 19:
Rapporten worden geschreven

Week 20:
Docenten BSA voeren leerling-besprekingen

Week 21:
Rapporten gaan mee met de kinderen. De rapporten worden drie keer geprint. Een exemplaar is voor 
ouders en leerling, een exemplaar voor het BSA-archief, een gaat naar de school van het kind. De ouders 
krijgen bij het rapport een brief en een contract voor het volgende schooljaar op de BSA.

Week 22:
Er vindt terugkoppeling naar de scholen plaats, via een gesprek met de IB’er van de school, over het kind 
en het BSA-rapport. Locatieleider Harmen van der Woude bezoekt de scholen.

VerslagleggingH6
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4.  Verslaglegging, bijlage
 Het feedback formulier

Feedback versie 23 augustus 2012

Jaar: Periode: Groep: Naam:
  

BSA-houding

Is (op tijd) aanwezig

O ja

O

Heeft zijn/haar spullen netjes en op orde

O ja

O

Maakt zijn/haar huiswerk

O ja

O

Heeft een actieve werkhouding

O ja

O

Toont belangstelling

O ja

O

Levert een positieve bijdrage

O ja

O

Leest regelmatig

O ja

O

BSA-vaardigheden

Begrijpend lezen

O gaat  
 goed

O

Woordenschat

O gaat  
 goed

O

Onderzoeksvaardigheden

O gaat  
 goed

O

Ontwikkeling

Ingevuld door: 

Denk bij ‘Ontwikkeling’ aan:  Kennis van de wereld
    Leesmotivatie
    Ambitie
    Autonomie
    Originaliteit
    Meningsvorming
    Doorzettingsvermogen
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In Nederland wordt al tientallen jaren geëxperimenteerd met het verschijnsel leertijduitbreiding. De be-
kendste vorm in de stad Utrecht is de verlengde schooldag. Kinderen volgen na schooltijd cursussen op 
het gebied van kunst en sport. Ook de weekendschool is een vorm van leertijduitbreiding. Vreemd ge-
noeg zijn de effecten van deze initiatieven nooit gemeten.

Het concept van de BSA is juist sterk opbrengstgericht en daarom monitort de projectleiding de effecten 
van haar onderwijs. Daarbij gaat het in eerste instantie om de effecten op de zogenaamde ‘harde kant’: de 
opbrengsten op het gebied van begrijpend lezen. In samenwerking met onderzoeksbureau Oberon wordt 
nu ook een instrument ontwikkeld om de ‘zachte’ kant in beeld te krijgen: de academische houding.

7.1 Monitoring en opbrengsten aan de ‘harde kant’: begrijpend lezen

De opbrengsten van de BSA worden op twee manieren gemeten, intern en extern.

Externe monitoring
In opdracht van het ministerie van OC&W monitort onderzoeksbureau Trier de effecten van leertijduit-
breiding in het algemeen. Gedurende vier jaar wordt een aantal projecten rondom leertijduitbreiding 
intensief gevolgd. De BSA is daar een van. Trier doet een uitspraak over de effecten van leertijduitbreiding 
in het algemeen. Dat verschaft de BSA nuttige informatie. Over de specifieke opbrengsten in Utrecht 
wordt echter niets vermeld.

Interne monitoring
Natuurlijk wil de BSA inzicht krijgen in de eigen opbrengsten. Onderzoeksbureau Oberon heeft de re-
sultaten van de eerste anderhalf jaar BSA onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn positief. (Zie 
de bijlage aan het eind van dit hoofdstuk ‘BSA’ers presteren beter!’)

Werkwijze
Zowel Tier als Oberon maken voor hun onderzoek gebruik van de toetsgegevens van het LVS van de 
deelnemende scholen. Alle deelnemende scholen leveren die gegevens aan. Op de BSA worden geen 
toetsen afgenomen.

7.2 Monitoring en opbrengsten aan de ‘zachte kant’: academische houding 

De BSA is geïnteresseerd in de effecten van haar onderwijs op de zogenaamde ‘zachte’ kant, de houding 
van kinderen. De BSA zet immers in op de vorming van een academische houding van haar leerlingen 
(Voor meer informatie zie hoofdstuk 1.12).

In samenwerking met Oberon wordt nu een instrument ontwikkeld om de resultaten op dit gebied in-
zichtelijk te maken. 

7.1  Monitoring, bijlage: BSA’ers scoren goed!
 BSA-ers scoren goed!

De leerlingen van de Brede School Academie (BSA) Overvecht behalen goede resultaten. Iedere week 
krijgen deze leerlingen, afkomstig van de elf basisscholen in de wijk, op twee middagen na schooltijd 
anderhalf uur extra les in taal. Dat betaalt zich uit. 

Onderzoek Oberon
Onderzoeksbureau Oberon vergeleek de scores van de BSA-leerlingen op de Cito-toetsen voor begrij-
pend lezen en woordenschat (oude en nieuwe toetsen) met de gemiddelde landelijke scores op deze on-
derdelen. De gegevens komen uit het leerlingvolgsysteem van de betrokken scholen en hebben betrek-
king op de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012. De onderzoekers keken naar verschillende cohorten 
van BSA-leerlingen: 
	 •	cohort	1	startte	in	2010-2011	in	groep	8
	 •	cohort	2	startte	in	2010-2011	in	groep	7
	 •	cohort	3	startte	in	2010-2011	in	groep	6
	 •	cohort	4	startte	in	2011-2012	in	groep	6
De cohorten 2 en 3 zijn dus het meest interessant, want zij hebben inmiddels anderhalf jaar BSA gevolgd. 

Begrijpend lezen
De scores voor begrijpend lezen lagen voor de meeste BSA-ers op het moment dat zij begonnen met de 
BSA onder het landelijk gemiddelde. Bij de toetsen in het schooljaar 2011-2012 scoren de meeste BSA-
ers boven het landelijk gemiddelde. Zij hebben dus meer vooruitgang geboekt dan volgens het landelijke 
gemiddelde verwacht kon worden. Alleen cohort 4 laat nog geen stijging zien.
De onderstaande grafieken laten de scores van de verschillende cohorten op de verschillende toetsen zien. 
De verticale pijlen geven het moment aan waarop het betreffende cohort startte met de BSA. 

Vaardigheidsscores oude Cito-toets begrijpend lezen

MonitoringH7
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Vaardigheidsscores nieuwe Cito-toets begrijpend lezen

Woordenschat
De scores voor woordenschat vertonen, in de woorden van de onderzoekers, ‘een grilliger beeld’. De BSA-ers 
boeken wel winst op het gebied van woordenschat, maar de winst is minder sterk dan bij begrijpend lezen. 
Op de grafieken is te zien dat de scores op het moment dat de leerlingen starten met de BSA onder het 
landelijk gemiddelde liggen en dat dit ook het geval is bij de laatste meting. De toetsscores buigen tussen 
groep 6 en groep 8 steeds iets verder af van het landelijk gemiddelde. De scores van de twee ‘jongste co-
horten’ – cohort 3 en 4, met respectievelijk anderhalf jaar en een jaar BSA – bewegen wel iets meer rich-
ting het landelijke gemiddelde. Vooral cohort 3 doet het relatief goed.

Vaardigheidsscores BSA-cohorten op oude Cito-toets woordenschat

Vaardigheidsscores BSA-cohorten op nieuwe Cito-toets woordenschat

Om de woordenschatscores van de BSA-leerlingen goed in perspectief te plaatsen is het goed om ze te 
vergelijken met de gemiddelde groei van de woordenschat onder allochtone leerlingen op de basisschool. 
Dan blijkt dat de groei van de woordenschat een veel positiever beeld laat zien dan wat gemiddeld voor 
allochtone leerlingen verwacht kan worden. 
Overigens geven de cijfers ook het ervaringsgegeven weer dat woordenschatgroei zoals gemeten door de 
Cito-toetsen moeilijk te beïnvloeden is. 

Niet-cognitieve opbrengsten
De	leerlingen	leren	niet	alleen	meer	taal;	ze	groeien	in	zelfvertrouwen,	motivatie	en	werkhouding.	Daarnaar	is	
geen onderzoek gedaan, maar de docenten van de BSA zien op deze punten duidelijk vooruitgang. De leerlin-
gen merken dit zelf ook. Anass zegt: “Je leert beter te zijn in de dingen die je moeilijk vindt.” Het is de bedoe-
ling om het volgende schooljaar de niet-cognitieve opbrengsten meer systematisch in kaart te brengen. 

Wat heb je geleerd? De leerlingen aan het woord
•	 Zakaria:	“Door	veel	lezen	en	praten	over	wat	je	hebt	gelezen	wordt	je	taal	beter	en	ook	je	woorden-

schat en je wordt er slimmer van, want je kennis over veel dingen wordt ook beter.”
•	 Imane:	“Ik	heb	veel	woorden	geleerd	die	ik	niet	kende.”
•	 Ruchan:	“Ik	heb	geleerd	hoe	je	beter	kan	samenvatten	en	hoe	je	woorden	leuk	kan	leren.”
•	 Amal:	“Ik	ben	twee	niveaus	omhoog	gegaan	met	woordenschat.	En	ik	begrijp	nu	teksten	beter.	En	

door die teksten te lezen weet ik nu veel meer.”
•	 Michael:	“Ik	heb	geleerd	dat	lezen	heel	belangrijk	is	en	ik	vind	het	leuk	om	te	lezen,	want	ik	ga	steeds	

meer dingen begrijpen.” 

1  Appel,	R.,	Kuiken,	F.	&	Vermeer,	A.	(2001),	Nederlands	als	tweede	taal	in	het	basisonderwijs.	Utrecht/
Zutphen: ThiemeMeulenhoff.
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  8.1 Jaarplanning 2012-2013

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

33 zomervak zomervak zomervak zomervak zomervak verdieping:

34 20-08 voorbereiden trainingsavond

35 27-08 start lessen PO algemene ouderavond PO toetsing &

36 03-09 rapporten

37 10-09  

38 17-09 

39 24-09 

40 01-10

41 08-10 toets afnemen Trainingsavond

42 herfstvakantie herfstvak herfstvak herfstvak herfstvak herfstvak verdieping:

43 22-10 VVV PO; BOOT CAMP VO offerfeest

43 29-10 VVV PO; BOOT CAMP VO

45 05-11 VVV PO; BOOT CAMP VO algemene ouderavond VO academisch

46 12-11 VVV PO; BOOT CAMP VO algemeen

47 19-11 VVV PO; BOOT CAMP VO

48 26-11 toets afnemen trainingsavond

49 03-12 leerling-bespreking in team Sinterklaas

50 10-12 rapporten schrijven

51 17-12 feedbackgesprekken met scholen/ouders  

52 kerstvakantie kerstvak. kerstvak. kerstvak. kerstvak. kerstvak.

1 kerstvakantie kerstvak. kerstvak. kerstvak. kerstvak. kerstvak. verdieping:

2 07-01 studiemiddag

3 14-01 academisch 

4 21-01 &

5 28-01 taal 

6 04-02 afnemen toets

7 11-02 trainingsavond

8 krokusvakantie krokusvak krokusvak krokusvak krokusvak krokusvak verdieping:

9 25-02 VVV PO & VO

10 04-03 VVV PO & VO

11 11-03 VVV PO & VO

12 18-03 VVV PO & VO nog nader

13 25-03 VVV PO & VO in te vullen…

14 01-04 toets afnemen pasen

15 08-04 

16 15-04 informatie ouderavond

17 22-04

18 tulpvakantie tulpvak tulpvak tulpvak tulpvak tulpvak

19 tulpvakantie tulpvak tulpvak tulpvak tulpvak tulpvak verdieping:

JaarplanH8
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  8.1 Jaarplanning 2012-2013

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

20 13-05 trainingsavond

21 20-05 pinksteren

22 27-05

23 03-06 informatieavond VO

24 10-06 toets afnemen

25 17-06 leerling-bespreking in team ABC

26 24-06 rapporten schrijven 

27 01-07 feedbackgesprekken met scholen/ouders  afronding met kinderen afronding met kinderen

28 08-07 bijwerken ABC studiemiddag

29 15-07 bijwerken ABC

30 22-07 zomervak zomervak zomervak. zomervak t/m 01-09 t/m 01-09
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8.2 Jaarplan BSA 2012-2013

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de inhoudelijke doelen zijn van het BSA-team, voor het school-
jaar 2012-2013. De doelen zijn vastgesteld op basis van evaluaties van het afgelopen schooljaar. Hiervan 
wordt ook in dit hoofdstuk verslag gedaan.

Kennisgemeenschap BSA
In samenwerking met Oberon is vorig schooljaar een model ontwikkeld om de dagelijkse teambijeen-
komsten te structureren en te optimaliseren. Deze werkwijze is inmiddels geïmplementeerd en geëvalu-
eerd. De huidige werkwijze wordt omschreven in dit handboek van de BSA. Uitgangspunt van de team-
bijeenkomsten is dat het onderdeel ‘kennisontwikkeling’ wezenlijk is voor het concept van de Brede 
School Academie.

Doel Vanaf de start van het schooljaar wordt gewerkt volgens de in dit ABC 
omschreven werkwijze
Gedurende het jaar wordt het concept doorontwikkeld en gewijzigd: aan het 
einde van het schooljaar wordt de nieuwe versie vastgesteld
Er wordt een structuur ontwikkeld voor de relatie van de KG met de 
trainingsbijeenkomsten en het kernteam
Er is een planning ontwikkeld voor het hele schooljaar

Activiteiten Dagelijkse bijeenkomsten volgens vast schema
Maandelijkse evaluatie in kernteam
Studiebijeenkomsten
Inspirerende inbreng van eigen personeel en mogelijk derden
Evaluatie met Oberon in november
Tweejaarlijkse evaluatie in kernteam

Verantwoordelijk Froukje Hoobroeckx, Arjen Scholten, Harmen van der Woude (locatieleider, 
projectleider)

Curriculum
De afgelopen twee jaargangen is het BSA-curriculum geïmplementeerd, uitgeprobeerd en geëvalueerd. 
Het gehele programma is vastgelegd in dit ABC van de BSA. Voor dit jaar staan geen grote wijzigingen 
gepland. Nuanceringen en verfijningen van het curriculum worden opgenomen in het ABC.
Voor het Gerrit Rietveld College wordt een andere lesopzet ontwikkeld, analoog aan de werkwijze op de 
BSA van het gymnasium. Er wordt gewerkt in cycli van drie lessen.

Doel Het huidige BSA PO-curriculum wordt uitgevoerd en verfijnd
Het curriculum is beschreven in dit ABC van de BSA
In september 2012 is een curriculum ontwikkeld voor BSA-VO Gerrit 
Rietveld College
Modelen heeft speciale attentie van de docenten
Borging methodiek volgens ‘Teach like a champion’* van Doug Lemov. 

*Meer informatie over dit boek vind je in de literatuurlijst achterin dit ABC.

Activiteiten Ontwikkeling in werkoverleg en verdieping
Aanpassingen worden besproken en vastgesteld in kernteam
6 trainingsavonden
2 studiemiddagen
Bespreking met externe begeleiders van Sardes

Verantwoordelijk Arjen Scholten, Harmen van der Woude, Froukje Hoobroeckx (projectleider, 
locatieleider)

Cultuur
Tijdens de eerste fase van de ontwikkeling van het BSA-concept lag de nadruk vanzelfsprekend op de 
totstandkoming van het curriculum. Zaken als pedagogisch klimaat, academische leerhouding, leerling- 
en docent profiel zijn weliswaar besproken, maar niet systematisch aan de orde geweest. Hierdoor ver-
schillen de opvattingen over bovengenoemde zaken per teamlid. Het komende studiejaar wordt gebruikt 
om te komen tot een expliciete, gemeenschappelijk gedragen visie op bovenstaande zaken. Dit moet 
vervolgens ook vertaald worden naar het niveau in de klas. Hiervoor wordt tenminste één studiemiddag 
ingezet. Op de verdiepingsmomenten wordt het onderwerp met regelmaat geagendeerd. 

Doel In januari 2013 is er een gedragen visie over de BSA-cultuur
In april 2013 ligt er een beschreven voorstel voor het  onderdeel BSA-
cultuur
Het team van de BSA kan de cultuur verwoorden en expliciet maken in 
gedrag 
Verkenning met externe adviseur

Activiteiten Komen tijdens verdiepingsmomenten aan de orde
Twee trainingsavonden
Studie(middagen)
Beschrijven en opnemen in ABC

Verantwoordelijk Johan Bosma, Froukje Hoobroeckx, Arjen Scholten, Harmen van der 
Woude
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Monitoring
De externe monitoring is in handen van onderzoeksbureau Tier. Dit bureau onderzoekt de effecten van 
onderwijstijdverlenging in algemene zin. De aanlevering van gegevens voor de externe monitoring, via de 
deelnemende scholen, moet worden gestroomlijnd. 
De interne monitoring meet de opbrengsten van de BSA in Utrecht. Afgelopen schooljaar heeft adviesbu-
reau Oberon de resultaten van de BSA in kaart gebracht (zie de rapportage in hoofdstuk 5 Monitoring).
Dit jaar krijgt de monitoring van Oberon een vervolg. Oberon meet komend studiejaar ook de ‘zachte 
kant’: de effecten van het BSA-onderwijs op houding en attitude van de leerlingen.
Het VO was tot dusver niet betrokken bij de monitoring. Volgend schooljaar wordt daar een begin mee 
gemaakt. Er is een nulmeting aan het begin van het schooljaar en een meting in mei 2013.
Daarnaast hanteert de BSA een bescheiden eigen toetsing, met name gericht op het meten van vorderin-
gen in het woordenschatonderwijs.

Doel Gegevens voor de landelijke monitoring worden regelmatig en goed 
aangeleverd
In juni 2013 volgt een nieuwe rapportage van Oberon 
Oberon toetst ook het domein academische houding

Activiteiten Controleren van aangeleverde gegevens
Contact met de ontvangende instanties
1 x per twee maanden overleg over dit onderdeel in het kernteam BSA
Overleg met projectleider en onderzoekers
Er wordt een eenduidige toetsing voor woordenschat ontwikkeld
De rapportencyclus en het rapport zelf worden herzien
De procedure voor de overgang wordt herzien
Bekijken of ook onderzoek- en presentatievaardigheden meetbaar zijn
Eén trainingsavond

Verantwoordelijk Arjen Scholten, Johan Bosma, Froukje Hoobroeckx, 
Harmen van der Woude

Gymnasium

Doel In oktober 2012 start een BSA-gymnasium groep, met 15 leerlingen
Het bootcamp-programma wordt geëvalueerd en aangepast
Een module Vakken Vol Verhalen ontwikkelen in samenwerking met het 
Gerrit Rietveld College
Aanbod leesstrategieën ontwikkelen in samenwerking met Sardes
Impuls geven aan het lesonderdeel boekenclub

Activiteiten

Verantwoordelijk Arjen Scholten, Yaëlle van de Stolpe, Mark Woertman

Kosten

Gerrit Rietveld College
In oktober 2013 wordt gestart met één BSA-klas. De samenwerking met het Gerrit Rietveld College 
wordt geborgd. Inhoudelijk streven we naar een koppeling met het taalbeleid in het jaarplan van het Ger-
rit Rietveld. Vakdocenten van het Gerrit Rietveld worden geschoold door Sardes.
De ambities voor wat betreft het taalbeleid van het Gerrit Rietveld (‘spoor 2’) worden op een laag pitje 
gezet. De BSA is onvoldoende in de gelegenheid hierop te sturen. In verband hiermee wordt de coördi-
natietijd voor het Gerrit Rietveld teruggebracht tot één uur per week. 

Doel Na de herfstvakantie start de BSA klas
De eerste periode wordt gewerkt volgens het bootcamp-programma
Introductie van de cyclus van drie lessen
Ontwikkelen blok ‘Vakken Vol Verhalen’
Ontwikkelen blok ‘academische houding’
Er is een functiebeschrijving van de coördinator Gerrit Rietveld ontwikkeld
In augustus 2012 wordt duidelijk of de BSA de financiering van ‘spoor 2’ 
(taalbeleid) voortzet.

Activiteiten Maandelijks overleg tussen docent, projectleiding GRC en de projectleider 
van de BSA
Aan de hand van activiteitenkaarten worden de acties uitgevoerd

Verantwoordelijk Johan Bosma, Froukje Hoobroeckx

Kosten Materiaal € 2000,-
Externe begeleiding € 10.000,-

Zomerschool
De pilot zomerschool wordt dit jaar voortgezet. We bekijken of het bereik kan worden uitgebreid. Voor groep 
7 wordt een nieuw thema ontwikkeld. De bestaande programma’s voor groep 6 en POVO worden herzien.

Doel In september evaluatie zomerschool 2012
In zomer 2013 starten vier zomerschoolgroepen
Curriculum is verbeterd/aangepast
Nieuwe thema’s ontwikkelen voor zomerschool 2012
Kosten omlaag brengen

Activiteiten Werkgroep start in januari en heeft 5 à 6 bijeenkomsten
Overleg met andere zomerscholen in het land
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Verantwoordelijk Arjen Scholten, Johan Bosma

Kosten Materiaal € 5000,-
Personeel € 12.000,-

Communicatie
De websites van de zomerschool en de BSA zien er professioneel uit, maar worden onvoldoende onder-
houden. De mogelijkheden blijven onderbenut. Voor dit jaar staat structureel bijhouden op de planning. 
Teksten van brochures en folders moeten worden herschreven, opnieuw gedrukt en verspreid. Sardes 
produceerde in 2012 een methodebeschrijving. Tot nu toe verschenen artikelen over de BSA in verschil-
lende vakbladen zoals Didactief en Jeugd School en Wereld (JSW).

Doel Digitale communicatie BSA en Zomerschool professionaliseren en 
onderhouden (sites, webblog, sociale media)
Publicaties (boek en in tijdschriften)

Activiteiten Posters en flyers (laten) maken

Verantwoordelijk Johan Bosma, Arjen Scholten, Froukje Hoobroeckx

Overlegstructuur: donderdag
Het kernteam overlegt wekelijks, afwisselend staan inhoud en praktische zaken op de agenda. Het kern-
team bestaat uit: projectleiding, locatieleiding en de voorzitters van het teamoverleg, dus: Arjen Scholten, 
Harmen van der Woude, Froukje Hoobroeckx.
De teambijeenkomsten vinden dagelijks plaats (zie ook hoofdstuk 7 Kennisgemeenschap BSA). Gezocht 
wordt naar een logische verbinding tussen de twee organen.
De voorzitters van de kennisgemeenschap hebben op regelmatige basis contact, elke drie weken hebben 
ze uitgebreid overleg.
In schooljaar 2012-2013 zijn zes teamtrainingen gepland. Deze trainingen worden verzorgd door Sardes, 
in samenspraak met het kernteam. Onderwerpen kunnen voortkomen uit de kennisgemeenschap en uit 
het kernteam.
Er is tenminste 1 studiemiddag geagendeerd. Onderwerp: gedeeld domein, de BSA-cultuur.

Doel Ontwikkelen goede overlegstructuur, verbinding maken tussen kernteam en 
de teambijeenkomsten
Trainingen, scholing/studie  in duidelijke structuur

Activiteiten Evaluatie kernteam
Beschrijven in ABC

Verantwoordelijk Johan Bosma, Arjen Scholten

Kosten Materiaal : 
Personeel: 

Docenten
Het afgelopen schooljaar is gewerkt met een eigen BSA-gesprekscyclus, inclusief klassenbezoeken. Zie 
hiervoor ook hoofdstuk 3 Docenten. Deze werkwijze, beschreven in hoofdstuk 3 van dit ABC, wordt dit 
jaar voortgezet.

Doel Personeelsbeleid is BSA-specifiek
Beleid is beschreven en bekend

Activiteiten Bespreken en maken in kernteam
Gesprekken voeren
Coaching en begeleiding inhuren
Evalueren in kernteam

Verantwoordelijk Johan Bosma, Arjen Scholten

Kosten Materiaal : €
Personeel: extern € 4000,-

Oudercontacten
Uitgangspunt is: de zorg voor oudercontacten ligt primair bij de school van herkomst van de BSA-leerlin-
gen. Van ouders wordt tenminste verwacht dat zij hun kind ondersteunen bij de BSA-schoolloopbaan.
Er worden twee ouderavonden georganiseerd. Ouders zijn daarnaast ook welkom bij afsluitingen van 
themaprojecten. Ouders ontvangen twee keer per jaar een schriftelijke rapportage over de vorderingen 
van hun kind op de BSA.
Afgelopen schooljaar is een succesvol concept ontwikkeld voor ouderinformatieavonden. Het thema 
‘Lezen, talent en de CITO-toets’ sloeg aan bij de ouders.

Doel Ontwikkelen van een BSA-visie op ouderbetrokkenheid
Verkennen van nieuwe mogelijkheden

Activiteiten Twee ouderavonden organiseren

Verantwoordelijk MT

Kosten Materiaal : €
Personeel: extern € 4000,-

POVO
Rond de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs (POVO) van BSA-leerlingen is afgelo-
pen schooljaar een aantal zaken verbeterd en zijn de volgende doelstellingen geformuleerd.
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Intake
De procedure rondom de werving van BSA-leerlingen in het voortgezet onderwijs is geëvalueerd en aan-
gescherpt. De nieuwe procedure is uitgetest bij het Gerrit Rietveld College en het gymnasium. Deze 
procedure wordt geëvalueerd, aangescherpt en opgenomen in het ABC van de BSA.

Opbrengsten
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om BSA-leerlingen te toetsen op hun ‘referentieniveau lezen 
zakelijke teksten’. Op dit moment is het mogelijk om van leerlingen aan te geven of ze op niveau F1 of 
F2 presteren. Er blijkt echter nog geen geschikt toetsmiddel voorhanden om aan te geven welke subdoe-
len binnen dit domein wel/niet worden beheerst. 
Op het Gerrit Rietveld zijn de opbrengsten bij brugklasleerlingen geanalyseerd. Hiervoor zijn de CITO-volg-
toetsen gebruikt. Er is een 0-meting begrijpend lezen uitgevoerd. In mei 2012 zijn alle brugklasleerlingen op-
nieuw getest. BSA-leerlingen bleken meer vooruitgang te hebben geboekt dan niet BSA-leerlingen. Het is 
echter niet met zekerheid vast te stellen of deze vooruitgang enkel aan de BSA-lessen is toe te schrijven.

Afstemming en doorlopende leerlijnen
Op het Gerrit Rietveld College is overleg geweest over het taalbeleid voor leerlingen met een BSA-profiel. 
Het Gerrit Rietveld zegde toe dat de BSA feed back kan geven op dit taalbeleid. Het betreffende onderdeel 
van het taalbeleidsplan is echter nog niet zover ontwikkeld dat het aan de BSA kon worden voorgelegd.
Er zijn gesprekken gevoerd met de directie van de Openbare Basisscholen Overvecht (OBO) en het Ger-
rit Rietveld College over afstemming van het onderwijs in woordenschat en het lezen van zakelijke tek-
sten. Docenten willen met elkaar onderzoeken hoe deze doorgaande lijn beter kan worden afgestemd. Er 
heeft echter nog geen overleg tussen de docenten plaats gevonden.

Leerlingbegeleiding
De rol van de coördinator voortgezet onderwijs binnen de leerlingbegeleiding is vastgesteld. Ook de rol van 
mentoren bij leerlingbegeleiding is nu helder. De richtlijn is doorgesproken met de coördinatoren van het 
Gerrit Rietveld en de beide gymnasia. De richtlijn leerlingbegeleiding wordt opgenomen in het ABC. 

Onderzoek
Samen studenten van de Marnix Academie is onderzocht hoe brugklasleerlingen de overgang van het PO 
naar het VO hebben ervaren. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen leerlingen die tweetalig worden 
opgevoed en kinderen bij wie dat niet het geval is.

Zomerschool
Er is een POVO-zomerschool ontwikkeld voor leerlingen met het BSA-profiel die naar het voortgezet on-
derwijs gaan. De zomerschool vindt plaats in de laatste week van de vakantie van het voortgezet onderwijs. 

Doel Evalueren en verder aanscherpen van de wervingsprocedure voor de 
zomerschool op het VO
Op alle BSA VO-scholen de opbrengsten van de zomerschool analyseren. 
Dit gebeurt met behulp van op de school gebruikte toetsen. Bij de analyse 
is aandacht voor de doelstellingen uit de referentieniveaus taal. Bij de 
analyse zo mogelijk aansluiting zoeken bij de monitoring van BSA PO (zie 
hoofdstuk 5 van dit ABC)
Het initiatief van leraren om de doorgaande leerlijn ‘lezen zakelijke teksten’ 
onderling af te stemmen, ondersteunen. 
Toezien op implementatie van leerlingbegeleiding
De uitkomsten  van het onderzoek onder brugklasleerlingen communiceren 
Evalueren en aanpassen van het programma van de POVO-zomerschool
Uitvoeren POVO-zomerschool
Opstellen implementatieplan en begeleiden van VO-scholen die een BSA 
willen opzetten.

Activiteiten Werkplan opstellen en uitvoeren

Verantwoordelijk Froukje Hoobroeckx (MT)
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9.1 Overlegstructuur Brede School Academie, algemeen

De leerkrachten van de BSA hebben allemaal een initiële training gekregen, gericht op het uitvoeren van 
het BSA-curriculum. Daarnaast zijn er trainingsbijeenkomsten door het schooljaar heen. Die zijn be-
doeld om de achtergronden (theorie) en de praktische vaardigheden (didactiek) verder te verdiepen, 
mede naar aanleiding van observaties en filmopnamen in de BSA-klas. In het teamoverleg krijgt het da-
gelijkse onderwijs vorm.  Het is de bedoeling dat de leerkrachten in een open sfeer reflecteren op de 
(gewenste) praktijk en zo leren van elkaar. 

Trainingen
Frequentie: 6 x per jaar
Deelnemers: docenten, locatieleiding, projectleiding
Doelen: evaluatie afgelopen periode, vooruitkijken komende periode. Een inhoudelijk thema staat centraal.

Teamoverleg
Frequentie: dagelijks tussen 13.00 en 15.00
Deelnemers: docenten, voorzitter teamoverleg
Doelen: praktische voorbereiding, lesvoorbereiding inhoudelijk, evaluatie, brainstorm, verdieping, be-
spreken organisatorische zaken.

Kernteam 
Frequentie: wekelijks
We onderscheiden: inhoudelijk overleg (met een inhoudelijk thema op de agenda), praktisch overleg 
(met praktische zaken op de agenda) en bilateraal overleg (projectleiding onderling, voorzitters teamover-
leg onderling).
Deelnemers: projectleiding, locatieleiding, voorzitters teamoverleg
Doelen: voortgang BSA in het algemeen 

Hoe verhouden de overleggen zich tot elkaar?
Er is een logische verbinding tussen de trainingen, het reguliere teamoverleg en het kernteamoverleg.

De voorzitters van het teamoverleg nemen deel aan het inhoudelijk kernteamoverleg. Op deze momenten 
doen zij verslag van wat er in het teamoverleg aan de orde is geweest. Uit het kernteamoverleg kunnen 
agendapunten voor het teamoverleg worden voorgedragen. In het (kern)teamoverleg worden doelen voor 
de teamtrainingen vastgesteld. In het teamoverleg worden thema’s uit de trainingen verder uitgewerkt. 
De uitkomsten van trainingen, teamoverleg en kernteamoverleg worden tijdens de laatste twee schoolwe-
ken verzameld en besproken. Op basis hiervan wordt in het ABC van de BSA vastgelegd wat de actuele 
stand van zaken is van het curriculum en de praktische organisatie van de BSA. Dit actuele ‘ABC van de 
BSA’ vormt een handboek voor het volgend schooljaar. 

Overlegstructuur 
kennisgemeenschap BSA

H9
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9.2 Structuur teamoverleg 

Het teamoverleg kent zes, steeds terugkerende overlegactiviteiten:

1. Praktisch voorbereiden van de BSA-les van de dag
2. Ontwikkelen van de BSA-lessen. Teksten zoeken, woorden verzinnen, etc. 
3. Weekevaluatie 
4. Brainstorm thema
5. Verdieping naar aanleiding van een inhoudelijk thema. Themakeuze heeft een relatie met de inhoud 

van de trainingsbijeenkomsten
6. Overkoepelende organisatorische zaken of inhoudelijke punten die snel om actie vragen

Bij het teamoverleg wordt gewerkt in een tweewekelijkse cyclus, waarin alle zes overlegactiviteiten steeds aan 
bod komen. De A-groep, die op maandag en woensdag lesgeeft, en de B groep, die op dinsdag en donderdag 
lesgeeft, draaien hun eigen cyclus. De inhoud wordt afgestemd in een overleg tussen de voorzitters van de 
beide groepen. In onderstaand schema staat aangegeven hoe de cycli van groep A en B zijn opgebouwd.  

Ma Di Wo Do

Groep A B A B 

Voorzitter* H Fr H Fr

Personeel

???? 7/8 7/8 7/8 7/8

Week 1

Praktische voorbereiding op de BSA-les van de 1. 
dag

30 min 30 min 30 min 30 min

Ontwikkelen van de BSA-lessen2. 90 mn 90 min

Weekevaluatie3. 45 min

Brainstorm thema4. 10 min 

Verdieping n.a.v. een thema5. 75 min 15 min

Overkoepelende organisatorische zaken of 6. 
inhoudelijke punten die snel actie vragen

30 min

Week 2

Voorbereiden van de BSA-lessen1. 30 min 30 min 30 min 30 min

Ontwikkelen van de BSA-lessen2. 80 min 90 min

Weekevaluatie3. 45 min

Brainstorm thema4. 10 min

 Verdieping n.a.v. een thema 5. 75 min 15 min

Overkoepelende organisatorische zaken of 6. 
inhoudelijke punten die snel actie vragen

30 min

*	Voorzitters	teamoverleg:	H	is	Harmen	van	der	Woude,	F	is	Froukje	Hoobroeckx

Invulling overlegactiviteiten

1. Praktische voorbereiding op de BSA-les van de dag
•	 Duur:	30	minuten
•	 Kranten	klaarleggen
•	 Woorden	opschrijven
•	 Flip-over	beschrijven
•	 Etc.
•	 Maar	ook	‘mind	switch’:	focus	op	komst	leerlingen

2. Ontwikkelen van de BSA lessen 
•	 Duur:	120	minuten
•	 Tekst	zoeken,	tekst	aanpassen	en	voorbereiden			 35	minuten
•	 Woorden	selecteren	 	 	 	 	 15	minuten
•	 Materiaal	maken	(zoals	huiswerkbladen)	 	 30	minuten
•	 Agenda	maken	(incl.	bepalen	activiteiten)		 	 15	minuten
•	 Onderzoeksvragen	bedenken	en	bronnen	zoeken	 25	minuten

Als twee leerkrachten ieder eenzelfde groep draaien, moeten deze taken onderling worden verdeeld en 
afgestemd. Als één leerkracht twee dezelfde groepen draait, heeft deze in wezen twee keer zoveel voorbe-
reidingstijd als een leerkracht die één groep draait. In onderling overleg bekijken hoe deze leerkrachten 
elkaar kunnen ondersteunen.

Leerkrachten die niet op locatie Kaap Hoorndreef lesgeven, hebben te maken met reistijd, van het team-
overleg (op de Kaap Hoorndreef ) naar leslocatie. Ook hiervoor wordt in onderling overleg bepaald hoe 
deze leerkrachten tegemoet gekomen kunnen worden.

3.	Weekevaluatie
•	 Duur:	45	minuten
•	 Rondje	ervaringen:	op	leerlingniveau,	op	lesniveau,	op	groepsniveau	en	op	teamniveau.
•	 Inhoud
•	 Werkvormen
•	 Leerlingen
•	 Organisatie
•	 Structuur
•	 Terugkijken	op	centrale	thema’s	die	tijdens	verdieping	zijn	behandeld.	
•	 Inventariseren
•	 Punten	die	actie	behoeven
•	 Te	bespreken	punten	voor	verdere	verdieping

4.	Brainstorm	thema
Duur: 10 minuten
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Onder leiding van de voorzitter ideeën genereren voor een onderwerp dat aan bod kan komen naar aan-
leiding van de Nieuwsbegriptekst van die week. Vervolgens kiest de docent individueel een tekst rond het 
onderwerp.

5. Verdieping n.a.v. een thema (relatie met inhoud trainingsbijeenkomsten)
•		 Duur:	75	minuten
•	 Thema’s	voor	verdieping	worden	voorbereid	en	ingebracht	in	overleg	met	teamleden	zelf
•	 Thema’s	kiezen	die	aansluiten	bij	de	eigen	lespraktijk	en	ervaringen
•	 Werken	met	uitdagende	werkvormen,	bij	voorkeur	met	ingebouwde	controverses
•	 Toewerken	naar	een	gedeeld	eindproduct
•	 We	volgen	de	leercyclus	volgens	de	theorie	van	Kolb*

*	Meer	informatie	over	de	theorie	van	Kolb	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC.

Voorafgaand aan de verdieping bereidt de voorzitter bij voorkeur samen met een of meer docenten de 
themabespreking voor. De doelstelling en werkvorm worden gezamenlijk bepaald en gekozen.

Tijdens de verdieping heeft de voorzitter een organisatorische rol. De voorzitter stuurt op houding en 
gedrag van teamleden, zijn/haar communicatie is gericht op kennisdeling, op het verkrijgen van ‘com-
mon ground’ (gedeelde betekenisverlening), en op reflectie van het proces.

De uitkomsten van de verdieping worden vastgelegd en bewaard in de verdiepingsmap. De uitkomsten 
worden gemaild naar de leden van het kernteam.

Tijdens de verdieping opereert het team als ‘kennisgemeenschap’. Meer informatie over het BSA-team als 
kennisgemeenschap vind je verderop in dit hoofdstuk.

6. Overkoepelende organisatorische zaken of inhoudelijke punten die snel om actie vragen
•	 Duur:	30	minuten
•	 Bespreken	van	organisatorische	zaken
•	 Bespreken	van	inhoudelijke	punten	die	snel	om	actie	vragen

Onder leiding van de voorzitter worden deze punten besproken. Dit zullen veelal punten zijn die worden 
ingebracht door de voorzitter. Docenten en kernteam  kunnen ook punten aandragen. Dit gebeurt via de 
voorzitter.

9.3 Verdieping, het BSA-team als kennisgemeenschap 

De kennisgemeenschap gaat ervan uit dat een team samen kennis ontwikkelt en deelt. De verdieping bin-
nen de overlegcyclus op de BSA kent een vaste opbouw om deze kennisgemeenschap te verwezenlijken.
Het onderdeel verdieping is daartoe opgedeeld in een cyclus van drie rondes met daartussenin een expe-

rimenteerfase. Deze cyclus is gebaseerd op de leercyclus van Kolb*: ervaren > reflecteren > conceptualise-
ren > experimenteren > ervaren enzovoort. 

*	Meer	informatie	over	de	theorie	van	Kolb	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC.

Eerste ronde: ervaren en reflecteren 
Voorbereiding: de voorzitters van het teamoverleg bepalen samen met het (kern)team het onderwerp van 
de verdieping en welk doel daarmee moet worden bereikt. De voorzitters geven vorm aan deze verdie-
pingsbijeenkomst, waarbij ook teamleden een rol kunnen krijgen.

Uitvoering: Het team reflecteert op de ervaringen die zij heeft met het onderwerp. Leerkrachten bespre-
ken welke knelpunten worden ervaren en welke positieve ervaringen zij hebben. Deze eerste fase resul-
teert in een verzoek om informatie vanuit de theorie, een collega, een expert, een ervaringsdeskundige, 
trainer enz. Deze informatie wordt gebruikt om de praktijksituatie te verbeteren. 
Afronding: de voorzitters bespreken met elkaar de uitkomsten van deze ronde en leggen die vast in een 
groeidocument over dit verdiepingsonderwerp. Het groeidocument wordt centraal opgeslagen in een 
map die voor alle collega’s beschikbaar is. 

Tweede ronde: conceptualiseren 
Voorbereiding: de voorzitters bepalen op welke manier aan de vraag beantwoord kan worden. Zij organi-
seren, eventueel in samenwerking met het (kern)team of de trainers, de invulling van de tweede ronde.
Uitvoering: In deze tweede ronde wordt de input ingebracht. Het team probeert op basis hiervan de be-
staande praktijk verder te conceptualiseren. Deze fase mondt uit in een vernieuwd concept dat uitgepro-
beerd zal worden in de praktijk. Teamleden krijgen de opdracht in de eigen groep met dit vernieuwde 
concept te experimenteren en ervaringen te verzamelen ten behoeve van de derde en laatste ronde.
Afronding: de voorzitters bespreken met elkaar de uitkomsten van deze ronde en maken daar een verslag 
van. Afspraken en opdrachten worden vastgelegd. Het verslag wordt toegevoegd aan het groeidocument. 

Experimenteerfase
In deze fase experimenteren de leerkrachten met de inzichten die zij tijdens het conceptualiseren hebben opge-
daan. Ze voeren de experimenteeropdrachten uit, verzamelen ervaringen en houden bij wat dit oplevert. 
Tijdens de weekevaluaties (zie schema teamoverleg in 7.2)  gedurende deze experimenteerfase, wordt de 
leerkrachten gevraagd naar de voortgang van de experimenten. Zo blijven leerkrachten zich bewust van 
het feit dat ze in de klas zouden experimenteren.
De verdieping krijgt tijdens de experimenteerfase het karakter van een ‘oefenverdieping’: een vaardigheid 
die belangrijk is voor het lesgeven op de BSA wordt met elkaar geoefend. De voorzitter inventariseert 
welke vaardigheden de leerkrachten graag willen oefenen en bereidt, in overleg met het (kern)team, de 
oefenverdieping voor. 

Derde ronde: ervaren en reflecteren
Voorbereiding: De voorzitters bereiden de laatste ronde met elkaar voor, eventueel in samenwerking met 
collega’s.
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Uitvoering: In deze derde ronde reflecteert het team op de ervaringen die tijdens het experimenteren zijn 
opgedaan. Vanuit de ervaringen wordt bekeken wat behouden dient te worden.
Zaken worden standaard voor het werken op de BSA. Deze punten worden opgenomen in de nieuwe 
versie van het ABC van de BSA.
Ervaringen vormen een verrijking van het handelingsrepertoire. 
Andere zaken worden niet meer gebruikt.
Afronding: De uitkomsten van deze laatste ronde worden vastgelegd in het groeidocument van het ver-
diepingsonderwerp. De voorzitters bespreken de uitkomsten. Deze worden gecommuniceerd met beide 
teams en met het kernteam. Er wordt dan ook besproken of het onderwerp nog een keer in een training 
dient terug te komen.
Tijdens de weekevaluaties wordt het onderwerp regelmatig op de agenda gezet om te bekijken in hoe-
verre collega’s er nog mee bezig zijn en wat hun ervaringen zijn. 

De drie fasen van elke ronde
Elk van de drie hierboven beschreven rondes bestaat uit drie fasen: voorbereiding, uitvoering en afron-
ding. Elke fase kent een eigen invulling.

Voorbereiding 
*  De voorzitter bespreekt met teamleden / kernteamleden welke onderwerpen zij willen behandelen en 

wat ze er mee willen bereiken.
*  De voorzitters stellen bilateraal vast welk onderwerp zal worden besproken. Samen met een teamlid 

bepaalt de voorzitter op welke manier het thema wordt besproken. Dat kan door een werkvorm te 
kiezen waarin eigen ervaringen en de eigen lespraktijk een rol spelen. Zij stellen vast wat het eindpro-
duct moet worden en verdelen taken en rollen. Acties, vervolgacties worden vastgesteld en er is ver-
slaglegging.

Een voorbeeld van een voorbereiding vind je in bijlage 1 aan het eind van dit hoofdstuk.

Uitvoering
*  Het teamlid leidt de sessie in en vertelt: wat gaan we doen, waar werken we naar toe en waarom.
*  In principe leidt het teamlid de sessie, behalve wanneer dit moeilijk samengaat met het deelnemen aan 

de kennisontwikkeling. In dat geval neemt de voorzitter de leiding over.
*  De voorzitter heeft als taak houding en gedrag van teamleden zo te sturen, dat hun manier van com-

municeren is gericht op kennisdeling. Ook richt de communicatie zich op het verkrijgen van ‘com-
mon ground’ (gedeelde betekenisverlening).

*  De voorzitter houdt de tijd in de gaten.
*  De voorzitter zorgt dat de verslaglegging plaatsvindt en vervolgactiviteiten worden vastgesteld.
*  De voorzitter evalueert samen met de teamleden het proces (kort!).

Afronding
Afhankelijk van de afspraken die hierover zijn gemaakt in de voorbereiding, vindt de afronding achteraf plaats 
of al tijdens de sessie. In het laatste geval is de afronding opgenomen in de werkvorm. De afronding behelst:
*  Verslag schrijven met hierin de belangrijkste uitkomsten en afspraken. Het verslag wordt opgeslagen 

in het groeidocument van het verdiepingsonderwerp. 
*  Verslag mailen aan alle betrokkenen. 
*  De uitkomsten worden bilateraal besproken door de voorzitters.
*  De uitkomsten van de derde ronde worden besproken met het kernteam en het team. Dit laatste ge-

beurt tijdens de weekevaluatie.
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9.  Overlegstructuur kennisgemeenschap BSA, bijlage 1 
 Voorbeeld van een verdieping

Voorbereiding:
 Vragen die voorzitter en teamlid kunnen bespreken om het doel te verhelderen:
*  Wat wil je inbrengen en waarom? * Met welke informatie wil je zelf naar huis? * Met welke informatie 

moeten de teamleden naar huis gaan? Hoe maken we het voor de andere teamleden interessant? * 
Moet er een product uitkomen (kan concreet zijn, maar ook de oplossing van een probleem) of gaat 
het om samen leren?

 Een voorbeeld: ‘’Mijn kinderen vervelen zich tijdens de leestafel. Ik voel me daar onprettig bij.’’
*  Waarom voel je je daar onprettig bij? Zijn je leerlingen vervelend, of denk je dat er meer uit ze gehaald 

kan worden, of denk je dat je iets niet goed doet? Etc.
 Afhankelijk van het antwoord zal het doel van de kennisverdieping anders zijn.
*  Als de leerlingen vervelend zijn: verkennen waarom leerlingen vervelend doen, via een brainstorm 
bijvoorbeeld.	*	Als	leerlingen	meer	kunnen:	verkennen	van	wát	leerlingen	dan	meer	kunnen,	uitda-
gender formuleren. * Als de leerkracht twijfelt of hij het goed doet: uitwisselen van ervaringen via 
collegiale consultatie, uitdiepen van een casus, komen tot uitspraken over handelingsbekwaamheid 
van docenten.

Bepalen van de werkvorm
Bepaal een werkvorm en geef die een concrete invulling, passend bij het thema. Dit doe je door het doel 
te vertalen naar een werkvorm (zie de bijgeleverde lijst of verzin zelf een werkvorm).

Denk daarbij aan: * Hoe schat je de inzet van de teamleden in? * Hoe zorg je dat alle teamleden er iets 
aan hebben? Past de werkvorm daarbij? * Op welke manier kan bij deze werkvorm naar een gezamenlijk 
eindproduct worden gewerkt? * Welke weerstand verwachten we? * Op welke manier komt dit onder-
werp terug? Tijdens trainingsavonden, de weekevaluatie, individueel?

Uitvoering
De voorzitter stuurt op constructieve kennisdeling. Dit doe je door mensen erop wijzen wanneer ze:
direct oordelen
niet luisteren
onvoldoende doorvragen
direct komen met hun eigen ervaringen en problemen
ideeën of problemen van andere negatief beoordelen zonder argumentatie en alternatieven aan dragen

Bij constructieve kennisdeling gaat het om ‘opdenken’ (samen toewerken naar een idee, een conclusie, 
stelling, oplossing, product) en moet ‘afdenken’ worden voorkomen.

De voorzitter stuurt op het realiseren van ‘common ground’* door: 
*  teamleden te laten doorvragen (‘Begrijp ik goed dat …’)
*  regelmatig samen te vatten in andere woorden

*  anderen te laten samenvatten
*  te vragen naar concrete voorbeelden
 Voorbeeld: het selecteren van vijf uitdagende woorden uit een tekst.
 Door voorzitter zal vragen: Wat is uitdagend? Zijn dat woorden die kinderen leuk vinden? Of zijn dat 

woorden die net iets te moeilijk zijn voor de leerlingen? Woorden die vragen oproepen?
*  Meer informatie over het begrip ‘common ground’ in gesprekken vind je in het praktijkboek Vrije 

Ruimte van Kessels, Broers en Mostert, in de literatuurlijst achterin dit ABC. 

Evaluatie 
De evaluatie duurt maar kort, maximaal 5 minuten, kies dus 2 à 3 evaluatievragen per keer.

Voorbeelden van evaluatievragen: 
Welk leerpunt haal je eruit voor jezelf?
Wel inzicht heb je verworven?
Welke punt heeft hiertoe bijgedragen?
Vind je dat we als groep verder zijn gekomen?
Wat zou je een volgende keer anders willen?
Was de sfeer goed?
Werd er voldoende op elkaar voortgebouwd?
Was er een sfeer van ‘halen en brengen’?
Werd het ingebrachte thema een gedeeld thema?
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9.  Overlegstructuur kennisgemeenschap BSA, bijlage 2 
 Geschikte werkvormen bij verschillende typen doelstellingen

Een aantal van de genoemde werkvormen is uitgelegd in bijlage 3.

Doel:
Verbetering van het dagelijkse uitvoerende werk en het aanpakken van problemen, vragen en knelpunten 
in de praktijk
Werkvormen:
•	 De	casusbespreking
•	 Collegiale	consultatie	of	incidentenmethode
•	 Mindmap	(verdiepen	van	inzicht)
•	 Jubelmuur	en	klaagmuur	(plus-	en	minpunten	worden	in	beeld	gebracht)
•	 Wat	en	hoe	(verduidelijking	door	het	stellen	van	steeds	dezelfde	vraag)
•	 Vraag	achter	de	vraag	(verkennen	van	de	vraag)
•	 Dialoog	(een	manier	van	collegiale	consultatie)

Doel: 
Werken aan meningsvorming en visie
Werkvormen:
•	 Stellingenspel	(op	basis	van	stellingen	‘stelling	nemen’)
•	 Politiek	Café	(aan	de	hand	van	discussievragen	praten	in	groepjes)
•	 Levend	onderzoek	(een	onderwerp	van	wortel	tot	kruin	bekijken,	breder	denken)

Doel: 
Handelingsverlegenheid op basis van veelvoorkomende praktijksituaties (visievorming op het handelen)
•	 Visiespel	(uit	meerdere	mogelijkheden	een	handelingswijze	kiezen)
•	 Vragen,	verwijzen	en	verdiepen	(inbrengen	van	kennis	en	ervaring	en	leren	van	anderen	aan	de	hand	

van kaarten met vragen)
•	 Het	winnende	idee
•	 Levend	onderzoek	(een	onderwerp	van	wortel	tot	kruin	bekijken,	breder	denken)
•	 Jubelmuur	en	klaagmuur
•	 Toveren	(verkort	socratisch	gesprek:	vragen,	ervaringen,	reacties	en	essenties	rond	één	onderwerp)
•	 Karteringszin	(in	kaart	brengen	van	een	probleem	volgens	een	vast	vragenstramien)

Doel:
Op basis van gezamenlijke kennis beslissingen nemen, voor en tegenargumenten gebruiken
Werkvorm:
•	 De	Rechtbank	(afwegen	van	-reeds	bekende-	voor-	en	nadelen)

Doel: 
Zoeken naar gemeenschappelijkheid in handeling en/of meningen, bijvoorbeeld: wat speelt een rol bij…

Werkvormen:
•	 De	Placemat	(inventariseren	van	meningen	en	gemeenschappelijkheid)
•	 Mindmap	(verdiepen	inzicht)
•	 Vragen,	verwijzen	en	verdiepen	(inbrengen	van	kennis	en	ervaring	en	leren	van	anderen	aan	de	hand	

van kaarten met vragen)
•	 Levend	onderzoek	(een	onderwerp	van	wortel	tot	kruin	bekijken,	breder	denken)

Doel:
Leren van succeservaringen
Werkvormen:
•	 Divergeren,	abstraheren,	convergeren	(vanuit	succeservaring	komen	tot	regels	die	toegepast	kunnen	

worden in andere situaties)
•	 Het	winnende	idee	(vormgeven	van	een	krachtig	idee)

Doel:
Out of the box denken: mensen uit denkkader halen en vrij kijken naar een situatie
Werkvormen:
•	 Gekleurde	hoeden	(vanuit	verschillende	perspectieven	naar	dezelfde	situatie	kijken)
•	 Twee	routes	(zowel	rationeel	als	vanuit	gevoelens	een	probleem	bekijken)

Doel: 
Oefenen met (nieuwe) vaardigheden
Werkvorm:
•	 Rollenspel
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9.  Overlegstructuur kennisgemeenschap BSA, bijlage 3 
 Werkvormen voor verdieping

In deze bijlage worden acht verschillende werkvormen behandeld, die geschikt zijn voor de verdieping 
van de kennisgemeenschap BSA. De uitleg gaat steeds vergezeld van een voorbeeld uit de praktijk. We 
behandelen achtereenvolgens:
1. casusbespreking
2. stellingenspel
3. visiespel
4. rechtbank
5. placemat
6. divergeren, abstraheren en convergeren
7. gekleurde hoeden
8. rollenspel

1. Casusbespreking 

In het wekelijks werkoverleg in het onderbouwteam van De Regenboog staat steeds een casus of 
probleem centraal. Leerkrachten brengen cases in en er wordt gestemd over welke casus ze verder 
willen uitwerken. Deze week is gekozen voor de casus van Willemien. Zij is een paar dagen geleden 
begonnen aan het thema ‘Egel’, waar zij zich samen met haar collega’s goed op voorbereid had. Maar 
ze heeft meteen al bij de introductie van het thema het idee gekregen dat het helemaal niet aanslaat 
bij haar allochtone kleuters. Ze wil van haar collega’s in de parallelgroepen graag weten wat hun 
ervaringen zijn rondom het thema. Of ze eventueel andere activiteiten moet inzetten of misschien 
zelfs het thema ‘Egel’ maar helemaal moet laten vallen. Ze bedenken dat het thema misschien te 
weinig ‘echt’ is voor de kinderen, die vaak nog nooit een egel hebben gezien. Al snel hebben ze 
besloten om eens een kijkje te gaan nemen bij de egelopvang in de buurt. 

De casusbespreking kan worden gebruikt voor verbetering van het dagelijkse uitvoerende werk en voor 
het aanpakken van problemen, vragen en knelpunten in de praktijk (Bijker en Van der Heide*). 
Deze werkvorm wordt toegepast bij collegiale consultatie en is daarbij gericht op werksituaties en het 
eigen handelen in de praktijk (zoeken naar oplossingen voor een probleem). Ook kan de casusbespreking 
toegepast worden in intervisie, om te onderzoeken welke persoonlijke kwaliteiten je in kan zetten in 
verschillende werksituaties (gericht op persoonlijke ontwikkeling). 
*Meer	informatie	over	het	boek	Bijker	en	Van	der	Heide,	2006	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC

Casusbesprekingen verlopen globaal als volgt:
1.  Licht de situatie toe: Degene die een situatie aan collega’s wil voorleggen (de inbrenger) vertelt de situatie 

en licht deze uitgebreid toe. Het doel van deze stap is het krijgen van een goed beeld van de situatie. 
2.  Vragenronde: Als de inbrenger klaar is met zijn toelichting mogen de deelnemers één voor één vragen 

stellen aan de inbrenger om de situatie te verhelderen. 
3.  Interpretatieronde: Iedere deelnemer aan het intervisiegesprek geeft zijn of haar interpretatie van de 

situatie, bijvoorbeeld door in één zin weer te geven hoe hij/zij de situatie ziet. 

4.  Herkenningsronde: De inbrenger geeft aan wat hij herkent in de interpretaties van de anderen. Deze stap 
is waardevol voor de inbrenger omdat het laat zien dat je vanuit verschillende invalshoeken naar de situatie 
kunt kijken en omdat zo alle aspecten die meespelen in de situatie duidelijk op een rijtje worden gezet.

5.  Wissel ervaringen uit: Vraag aan de deelnemers of zij soortgelijke situaties hebben meegemaakt en hoe 
zij die hebben aangepakt. Deze stap is bedoeld voor het inventariseren van ervaringen, tips en sug-
gesties die de inbrenger kunnen helpen (beter) om te gaan met de situatie.

6.  Conclusie: Vraag de inbrenger welke tips en suggesties hij meeneemt. Na de inbrenger kunnen ook 
andere groepsleden aangeven welke punten ze waardevol vinden voor de eigen praktijk. 

2. Stellingenspel

In een stad in het zuiden van het land werken een basisschool en een peuterspeelzaal samen in 
zogenaamde koppels. De leerkrachten van de basisschool en leidsters van de peuterspeelzaal volgden 
gezamenlijk de VVE- training van het VVE-programma. In het begin was er vaak sprake van een 
‘cultuurclash’ tussen de leidsters en leerkrachten in de training. Over en weer waren er nogal wat 
vooroordelen over elkaar. Daarom liet de trainer van het VVE-programma aan het begin van de 
training de medewerkers discussiëren rondom een aantal stellingen. Al snel bleek dat leerkrachten 
en leidsters in hun visie op het kind en in hun ambities helemaal niet zo verschillend dachten als 
altijd werd aangenomen.  

Het stellingenspel is een werkvorm die geschikt is om te werken aan meningsvorming en visie. De 
werkvorm draagt bij aan het nemen van beslissingen op basis van consensus (niet iedereen is het 
met de beslissing eens, maar kan zich er wel in vinden). 
Er worden voor het spel een aantal stellingen geformuleerd aan de hand van hoe de meningen in het veld 
verdeeld zijn over enkele fundamentele dilemma’s. Bij elke stelling wordt letterlijk “stelling” genomen. 
De ruimte waarin de deelnemers zitten wordt gedeeld door een (denkbeeldige) lijn. Links van de lijn gaan 
de tegenstanders van de stelling staan en rechts de voorstanders of omgekeerd. 
Het stellingenspel wordt als volgt gespeeld (Papas en Dirkse*):
1.  Voorbereiding: Bedenk eerst wat de opbrengst van het spel moet zijn. Over welke aspecten, argumen-

ten of overwegingen moeten mensen hebben nagedacht? Op welke punten moeten ze een mening 
hebben gevormd? Bedenk vervolgens een aantal prikkelende stellingen (zwart-wit) over het thema. De 
stellingen moeten discussie uitlokken. Wanneer er meer mensen het oneens zijn dan eens, dan nodigt 
dit uit om de stelling te herformuleren.

2. Stelling nemen: Lees een stelling voor en vraag de aanwezigen een “standpunt” in te nemen. Zijn ze 
het geheel eens of oneens met de stelling of ligt het genuanceerder. Laat ieder een plaats innemen ten 
opzichte van de (denkbeeldige) lijn.

3.  Toelichten en herformuleren: Vraag aan enkele deelnemers waarom ze hun positie zo gekozen hebben. 
Vraag één persoon de stelling zodanig te herformuleren dat hij/zij het er mee eens is.

4.  Opnieuw positie bepalen: Herhaal stap 2 met de geherformuleerde stelling. En herhaal stap 2 tot en 
met 4 eventueel totdat er voldoende discussie over de stelling geweest is.

5.  Gemeenschappelijke stelling formuleren: Sluit af met een gezamenlijke stellingname. Gezamenlijke 
stellingname is geslaagd als de groep de stelling zo heeft kunnen herformuleren dat zo veel mogelijk 
mensen het er mee eens zijn. 

Herhaal de stappen eventueel met een geheel nieuwe stelling.
*Meer	informatie	over	het	boek	Papas	en	Dirkse	1999	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC
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3. Visiespel

Op basisschool Prins Willem Alexander lopen de onderbouwleerkrachten nogal eens tegen 
‘pedagogische dilemma’s’ aan. Zo merkte juf Ineke laatst op dat ze een kindje in haar klas heeft dat 
nogal vies ruikt en wekenlang dezelfde kleding draagt. Ze weet niet goed hoe ze daar mee om moet 
gaan en wil graag haar collega’s om raad vragen. Tijdens het wekelijks overleg spelen de leerkrachten 
het visiespel: iedereen mag een dilemma (anoniem) inbrengen en de leerkrachten gaan in groepjes 
discussiëren over een oplossing. Het idee is dat ze met elkaar afspraken maken over soortgelijke 
gevallen en kijken hoe ze soortgelijke problemen in de toekomst kunnen voorkomen of oplossen.

Het visiespel is geschikt om te werken aan werkafspraken en visievorming op basis van concrete (eigen) 
praktijksituaties en dilemma’s.
De basis voor deze werkvorm zijn veel voorkomende praktijksituaties waarin veel professionals zich han-
delingsverlegen zouden voelen. Er is sprake van keuze mogelijkheden, dilemma’s etc. waarbij het niet 
eenduidig is wat de handelswijze zou moeten zijn (Papas en Dirkse*).
Het visiespel is als volgt opgebouwd:
1.  Inventariseren praktijksituaties: Bepaal over welke situaties het tijdens het spel moet gaan. Dit kan in 

de voorbereiding of tijdens de bijeenkomst. Bijvoorbeeld door iedere deelnemer één of meerdere situ-
aties, waar hij in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt, op afzonderlijke kaarten te laten schrijven. 

2.  Situaties bespreken. Iedere situatie wordt afzonderlijk besproken. Welke oplossingen zijn er voor het 
probleem/de situatie? Zijn er afspraken te maken om dergelijke problemen/situaties in de toekomst te 
voorkomen? Kun je in één zin aangeven wat de reden is van de afspraak, wat het doel is en wat de 
meerwaarde voor het kind is?

3.  Achterliggende ideeën: Bespreek tot welke oplossingen de deelnemers zijn gekomen waarom men tot 
deze oplossing gekomen is. Hierbij spelen vragen als:  Wat willen we met deze afspraak bereiken? Wat 
is het hoger gelegen doel? Welke (gemeenschappelijke) uitgangspunten, normen en waarden, mens- 
en maatschappijvisie liggen er aan de oplossingen/afspraken ten grondslag? Hoe verliep de discussie 
in de groep? Wat is het belang van dialoog bij visievorming?

*Meer	informatie	over	het	boek	Papas	en	Dirkse	1999	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC

4. Rechtbank

Een schoolbestuur wil graag in overleg met de schooldirecteuren en onderbouwcoördinatoren kiezen 
voor een VVE-programma dat door alle basisscholen binnen het bestuur gebruikt gaat worden. De 
hamvraag is of er gekozen moet worden voor een gestructureerd  VVE-programma zoals Piramide of 
KoTotaal of voor een kindvolgend VVE-programma zoals Kaleidoscoop of Basisontwikkeling. Voor 
beide soorten programma’s zijn er voor en tegenargumenten. Daarom wordt bij het eerstvolgende 
overleg de rechtbankwerkvorm ingezet. Er worden vooraf drie groepen gevormd: voorstanders van 
een gestructureerde aanpak, voorstanders van een kindvolgende aanpak en ‘rechters’. Beide groepen 
voorstanders krijgen ruim de tijd om zich in te lezen en te verdiepen in de voordelen van de aanpak 
die ze moeten verdedigen. Tijdens de ‘zitting’ volgen de deelnemers een strikte procedure en krijgen 
ze een vaste spreektijd en twee rondes om over en weer op elkaars argumenten te reageren. De 
rechters beslissen uiteindelijk door wiens argumenten ze het sterkst overtuigd werden.

Deze werkvorm is geschikt wanneer er op basis van (gezamenlijke) kennis beslissingen moeten worden 
genomen. Hierbij worden voor- en tegenargumenten verzameld en gewogen.
Het thema of plan dat ten grondslag ligt aan de rechtbank moet zowel voordelen als nadelen kennen. 
De werkvorm is als volgt opgebouwd (Bijker en Van der Heide*):
1.  Groepsindeling: De aanwezigen worden ingedeeld in drie groepen. Voorstanders: hebben als opdracht 

het voorgenomen plan te verdedigen met argumenten vanuit verschillende invalshoeken. Tegenstanders: 
hebben als opdracht een pleidooi tegen het voorgenomen plan te maken op basis van argumenten vanuit 
verschillende invalshoeken. Rechters: hebben als opdracht criteria te formuleren op basis waarvan ze de 
argumenten kunnen beoordelen en een procedure te vinden voor het leiden van de zitting.

 Door de groepen vooraf in te delen kun je mensen bewust door een bepaalde bril laten kijken.
2.  Thema of plan introduceren: Introduceer het thema of plan door er in grote lijnen over te vertellen, 

eventueel aangevuld met documentatie of andere materialen. Het is belangrijk eerst de groepen in te 
delen en de taak uit te leggen zodat deelnemers al vanuit een specifieke invalshoek naar de introductie 
kunnen luisteren.

3.  Zitting: De drie groepen bereiden een eerste zitting van de rechtbank voor. Maak afspraken over hoe-
veel tijd daarvoor beschikbaar is. Dit kan dus eventueel ook gebeuren in een periode tussen twee bij-
eenkomsten van de groep. Vervolgens volgt een rechtbankzitting waarbij voorstanders en tegenstan-
ders hun pleidooi kunnen houden. De rechters zijn verantwoordelijk voor opening, procedure en 
afsluiting.

4.  Uitspraak: De rechters krijgen tijd voor beraad en komen tot een uitspraak. Zij moeten hun oordeel 
toelichten en beargumenteren.

*Meer	informatie	over	het	boek	Bijker	en	Van	der	Heide,	2006	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC
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5. Placemat

Op basisschool De Bijenkorf hebben de onderbouwteamleden een themabijeenkomst over sociaal-
emotionele ontwikkeling. De leerkrachten zitten rond een grote flap waar in het midden staat 
geschreven: ‘zelfvertrouwen van het kind’. Daaromheen liggen vier velden: ‘structuur bieden’, 
‘autonomie stimuleren’, ‘informatie geven’ en ‘emotionele ondersteuning bieden’. Ze krijgen de 
opdracht om in de velden te schrijven wat ze concreet doen in een van de vier of alle vier de 
velden. De meeste leerkrachten hebben veel opgeschreven bij ‘emotionele ondersteuning bieden’ en 
bij ‘structuur bieden’, maar weinig op het veld ‘autonomie stimuleren’. Kennelijk blijft dat aspect 
onderbelicht. Ze praten met elkaar vervolgens over hoe, en op welke manier ze meer aandacht 
kunnen besteden aan ‘autonomie geven’. 

Deze werkvorm is geschikt wanneer je met de deelnemers wil onderzoeken wat er gemeenschappelijk zit 
in meningen en/of het handelen van collega’s. Deze werkvorm is vooral bedoeld om te inventariseren en 
niet om besluiten te nemen (Bijker en Van der Heide*).
De werkvorm wordt als volgt uitgevoerd:
1.  Voorbereiding: Deze werkvorm is het best uit te voeren in groepjes van vier personen. Voor elke groep 

is een groot stuk papier, de “placemat”, nodig dat het grootse gedeelte van de tafel bedekt (bijvoorbeeld 
een flap of papieren tafelkleed). 

 Uitgangspunt voor de placemat is een thema, situatie of vraag.
2.  Individuele ronde: Ieder zit aan zijn kant van de tafel en schrijft op het dichtstbijzijnde gedeelte van de 

placemat wat er bij hem/haar opkomt ten aanzien van het thema. Dit kunnen associaties zijn, oplos-
singen, werkwijzen etc. 

3.  Presentatie ronde: De deelnemers informeren elkaar over hetgeen zij op de placemat geschreven hebben.
4.  Gemeenschappelijke ronde: In het midden van de placemat worden alle zaken geschreven die op de 

vier kanten als min of meer gemeenschappelijk staan. Hierdoor wordt duidelijk waar allemaal overeen-
stemming over is, wat er aan gemeenschappelijks leeft aan werkwijzen etc.

 Wanneer er aan meerdere tafels aan eenzelfde placemat wordt gewerkt kan de gemeenschappelijke 
ronde nog een keer worden herhaald om te kijken wat er gemeenschappelijk is aan de ‘kernen’ van de 
afzonderlijke placemats. 

*Meer	informatie	over	het	boek	Bijker	en	Van	der	Heide,	2006	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC

6. Divergeren, abstraheren en convergeren
Deze werkvorm is geschikt om op basis van succeservaringen te komen tot transfer naar andere situaties.
De essentie van deze werkvorm is dat deelnemers willen leren van een succeservaring en deze als model wil-
len gebruiken voor andere, niet meteen vergelijkbare situaties. Deze vorm van transfer loopt via 3 stappen.
1.  Divergeren: In zo breed mogelijke zin (divergeren = verspreiden) analyseren wat er allemaal heeft 

bijgedragen aan het succes.  Wat zien de aanwezigen als de oorzaken en factoren die gezamenlijk tot 
het	succes	geleid	hebben.	Probeer	daarbij	zo	breed	mogelijk	te	inventariseren;	zowel	interne	als	ex-
terne factoren, zowel primaire als secundaire factoren. Laat daarbij de transfer situatie(s) nog volledig 
buiten beschouwing want dat beperkt de creativiteit in het zoeken naar oorzaken.

2.  Abstraheren: Door het divergeren wordt duidelijk welke oorzaak - gevolg relaties er in deze ene speci-
fieke situatie te leggen zijn. In de volgende stap wordt gekeken of op basis van de oorzaak - gevolg 

relaties in deze ene situatie algemeen geldende regels of principes kunnen worden benoemd.  Zo kan 
je bijvoorbeeld op basis van de manier waarop men in de successituatie draagvlak heeft gecreëerd, al-
gemene regels afleiden voor het creëren van draagvlak.

3.  Convergeren: Vervolgens wordt een nieuwe situatie ingebracht en gaan de deelnemers de algemene 
principes (oorzaak - gevolg relaties) toepassen op deze nieuwe situatie. Alles wat deelnemers op basis 
van de succeservaring hebben geleerd, proberen ze te gebruiken in de plannen voor deze nieuwe situ-
atie (convergeren = bundelen).

7. Gekleurde hoeden

Gekleurde hoeden
De Klimroos is een brede school waarin de basisschool nauw samenwerkt met de kinderopvang en 
de peuterspeelzaal die ze in huis hebben. Ze werken al enige tijd met een VVE-programma, maar 
de samenwerking op zich is nog nooit geëvalueerd. Op een gezamenlijke studiemiddag worden 
“gekleurde hoeden” gebruikt om de samenwerking te evalueren. Hierdoor komen niet alleen de 
sterke en minder sterke samenwerkingselementen naar voren maar ook hoe ieder zich voelt bij de 
samenwerking.

Deze werkvorm is geschikt om mensen uit hun min of meer vastgeroeste denkkader te halen en vanuit 
verschillende perspectieven (out-of-the-box) naar eenzelfde situatie, of thema te laten kijken. 
Wanneer mensen eenmaal een bepaald idee van iets gevormd hebben (meestal vanuit één perspectief ) is 
het moeilijk om hier nog verandering in te brengen of dit te nuanceren. Deze werkvorm (geïnspireerd op 
de zes denk’hoeden’ van leerpsycholoog Edward de Bono*) dwingt mensen om vanuit andere perspectie-
ven naar dezelfde situatie te kijken, door letterlijk een andere bril, of andere pet op te zetten.
De werkvorm wordt als volgt toegepast:
De verschillende perspectieven worden aangeduid met vragen van verschillende kleuren. De kleurenvra-
gen kunnen worden gebruikt voor  terugkijken en reflectie (bij voorbeeld bij evaluatievragen), of juist of 
voor vooruitkijken en planning (bij innovatievragen) worden ingezet. De essentie is dat iedereen ge-
vraagd wordt de vraag of het onderwerp of thema, vanuit alle kleuren te benaderen.

Wit =   benodigde en beschikbare informatie, feiten en cijfers.
  Zijn alle feiten bekend op basis waarvan je een mening kunt vormen of zijn er nog vragen?
Geel =   voordelen, waarden en positieve aspecten.
  Welke positieve elementen zie je? 
Zwart =  waakzaamheid, problemen, risico’s en zwakheden.
  Welke problemen en knelpunten zie je? Wat ervaar je als negatief?
Groen =  alternatieven en creatieve ideeën.
  Hoe voorkom je mogelijke knelpunten?
Rood =   intuïtie, emoties, ingevingen en gevoelsoordelen.
  Hoe voel je jezelf erbij? Loop je er warm voor of laat het je koud?
Blauw =  controle over het denken, focus en samenvatting
  Welke conclusies kun je trekken? Welke koers wil je gaan varen?
*Meer	informatie	over	het	werk	van	leerpsycholoog	Edward	de	Bono	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC
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8. Rollenspel

Op de Montessorischool hebben de leerkrachten net een workshop ‘gesprekken met kleuters’ gevolgd 
waarin ze van alles hebben geleerd over interactievaardigheden van leerkrachten. Ze merken dat ze 
het toch nog steeds lastig vinden om de vaardigheden ook echt toe te passen, en vragen zich af of ze 
het echt ook goed doen. Bovendien zijn er net twee nieuwe stagiaires die ze ook willen betrekken bij 
de professionalisering. In overleg met elkaar besluiten ze een woensdagmiddag te plannen waarin 
ze met elkaar een rollenspel spelen in drietallen: de een speelt het kind en de ander de juf. De derde 
(de stagiaire in eerste instantie) is observator en kijkt met de checklist interactievaardigheden in de 
hand of de vaardigheden in het rollenspel goed worden toegepast.

Deze werkvorm is geschikt als deelnemers of collega’s onderling in een min of meer veilige situatie, willen 
oefenen met (nieuwe) vaardigheden en competenties. 
Voor het leren van nieuw gedrag, bijvoorbeeld bepaalde gesprekstechnieken, worden in trainingen en 
andere bijeenkomsten situaties, eventueel met acteurs, (na)gespeeld. De groep kijkt toe en geeft feedback 
op wat er goed gaat en wat eventuele alternatieven zijn. De leerwinst overstijgt daarmee het individuele 
niveau van degene die de vaardigheid in zijn eentje oefent (Bijker en Van der Heide*). 
Het rollenspel wordt als volgt gespeeld:
1.  Spelsituatie: Neem een casus die als uitgangspunt dient voor het rollenspel. Welke vaardigheid gaat 

geoefend worden in welke situatie en met welke persoenen (rollen). Benoem de aandachtpunten voor 
de verschillende ‘rollen’ (bijvoorbeeld lastig gedrag).

2.  Spelen: Speel de situatie uit. Maak tussentijds time-outs om te benoemen wat er goed gaat, om elkaar 
tips te geven etc. Schrijf de belangrijkste punten op een flap zodat ze niet verloren gaan.

3.  Wissel rollen: Men kan op verschillende manieren de oefensituatie uitbreiden, bijvoorbeeld door op 
een geven moment de rollen om te draaien. Wanneer de oefensituatie een gesprek met een ouder is 
dan kan men het spel nogmaals spelen, maar degene die in het eerste spel ‘ouder’ was, krijgt nu de rol 
van ‘leerkracht’ en omgekeerd. Ook kan men er voor kiezen om de “ouder” dezelfde rol te laten spe-
len, maar met een andere “leerkracht” er tegenover. 

4.  Nabespreken: Bespreek wat men van deze oefening heeft geleerd, zowel actief (als rollenspeler) als 
passief (als observator).

*Meer	informatie	over	het	boek	van	Bijker	en	Van	der	Heide,	2006	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC

9.  Overlegstructuur kennisgemeenschap BSA, bijlage 4
 Uitgangspunten voor de kennisgemeenschap BSA

Definitie
*  Intensieve samenwerking van docenten rond werkpraktijk 
*  Gaat gepaard met een leercultuur waarin docenten kennis uitwisselen, delen en genereren
*  Komt dagelijks bijeen

Doel
Het werken binnen de kennisgemeenschap BSA draagt bij aan:
*  professionalisering van docenten
*  de collectieve capaciteit van de organisatie.
*  verbeteringen in de les- en schoolpraktijk.
*  de ontwikkeling van een onderwijsconcept voor de BSA

Doelen in de dagelijkse praktijk
*  Praktische voorbereiding
*  Brainstorm
*  Weekevaluatie
*  Voorbereiden les
*  Evaluatie
*  Verdiepen

Structuur
De kennisgemeenschap komt niet incidenteel, maar dagelijks bijeen. De bijeenkomsten zijn, per week, 
gestructureerd rondom bovengenoemde doelstellingen. De werkwijze is geformaliseerd en wordt voort-
durend gemonitord.

Cultuur: academisch
Om de kennisgemeenschap effectief te laten zijn, worden hoge eisen gesteld aan de vaardigheden en aan 
de houding van de deelnemers. Tijdens een BSA-studiemiddag is geprobeerd deze vaardigheden en de 
daarbij behorende houding te benoemen. We omschrijven de cultuur van de BSA-kennisgemeenschap als 
de academische cultuur. 
Het resultaat van deze brainstorm vind je in bijlage 5. Gemakshalve negeren we bij deze opsomming het 
onderscheid tussen academische houding en academische vaardigheden.

Kleur van de kennisgemeenschap
Er is geprobeerd duiding te geven aan een specifiek onderdeel van de kennisgemeenschap: de toon of de 
kleur. In termen van muziek is die kleur ‘jazz’. Dat vind je terug in het vermogen om de kaders en de 
structuur los te laten en te zoeken naar vrijheid, energie, improvisatie: de flow. Inspiratie geldt als hoogste 
goed. De nieuwe BSA-film maakt deze kleur goed zichtbaar.

Kennisgemeenschap versus de klas
De omschreven academische cultuur en kleur van de kennisgemeenschap staat niet op zichzelf. Eigenlijk 
gaat die naadloos over op de situatie in de klas. De gewenste houding van BSA-leerlingen is niet anders 
dan die van BSA-docenten.
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9.  Overlegstructuur kennisgemeenschap BSA, bijlage 5
 Brainstorm: wat is academisch? 

Kritisch     reflectief     feedback  ontvangen feedback geven ambitieus veeleisend 

actief initiatiefrijk onderzoekend nieuwsgierig open staan interesse hebben 

goed voorbereid zijn hardwerkend gelijkwaardige inbreng enthousiasme 

begeestering afspraken na komen open houding  hulp vragen  empathie ple-

zier hebben in leren met elkaar flexibiliteit bereidheid te veranderen ont-

wikkelen open staan voor anderen stokpaardjes aan de kant actieve bij-

drage samen willen werken inzet voor kwaliteit gespreksvaardigheid 

presenteervaardigheden didactisch repertoire bijdrage aan de ge-
meenschap experimenteren samen werken luisteren samenvatten goed kun-

nen verwoorden analyseren prioriteren verslagleggen discussiëren 

flexibel discipline positief zijn optimisme constructief kansen benutten 

professioneel innovatie rationaliteit conflicten oplossen betrokken  

inhoudelijk goed op de hoogte lezen van artikelen brengen en halen zicht 

op de hogere doelen niet verliezen in geneuzel gericht op proces en 

product BREDE BLIK maakt huiswerk
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10.1 Taakverdeling team

Projectleiding
Arjen Scholten: 1 dag per week 
Johan Bosma: 1 dag per week
Hun gedeelde takenpakket omvat: personeelsbeleid, ICT, externe communicatie, ontwikkeling van de 
zomerschool, ontwikkeling samenwerking met de gymnasia, ontwikkeling en bewaking van BSA-curri-
culum in het algemeen, financiën, huisvesting, inrichting, externe contacten.

Locatieleiding
Harmen van der Woude: 2 dagen per week
Zijn takenpakket omvat: dagelijkse leiding, coaching, voorzitten teamoverleggen, oudercontacten, 
schoolcontacten, leerling contacten, bibliotheek, website.

POVO-coördinatie
Froukje Hoobroeckx: 1 dag per week

Docenten:
Fieke Salverda, Margreet van der Velden, Mark Woertman, Yaëlle van de Stolpe, Froukje Hoobroeckx, 
Gerry van der Lit.

Selectie en interne monitoring
Vera Bartelink (zij werkt op urenbasis)
Haar takenpakket omvat: ontwikkelen en uitvoeren van de selectieprocedure, interne monitoring PO

Inhoudelijke begeleiding
Kees Broekhof, Hans Cohen de Lara
Hun takenpakket omvat: ontwikkelen, adviseren, trainingen geven, klassen bezoeken

BSA-contactpersonen VO: 
Herry Groothuis, Mark Woertman, Marieke Hermans
Het takenpakket van de BSA contactpersoon VO is in de volgende paragraaf nader uitgewerkt.

10.2 Taken BSA-contactpersoon in het voortgezet onderwijs

Het werk van een BSA-contactpersoon vindt plaats op verschillende niveaus: dat van het kind, van de 
klas, de ouders, de school en de BSA. Concreet houdt de contactpersoon zich bezig met de volgende ta-
ken rond...
De kinderen: 
•	 Het	voeren	van	de	intakegesprekken	en	nagaan	wat	hun	motivatie	is	om	deel	te	nemen	aan	de	BSA.
•	 Aanspreekpunt	zijn	voor	leerlingen	op	school.

•	 Overige	incidentele	contacten	met	leerlingen	onderhouden	(informeel).

De klas: 
•	 De	contactpersoon	komt	drie	keer	per	jaar	in	de	BSA-klas	kijken.	Dit	gebeurt	tijdens	de	eerste	les,	de	

tweede keer tijdens een presentatie van een project, en later in het jaar nog een andere les. De klas-
senbezoeken moeten tijdig met de leerkracht afgestemd.

 
De ouders: 
•	 Eerste	contact	met	ouders	verloopt	via	een	brief.	In	deze	brief	wordt	de	ouders	uitgelegd	wat	de	BSA	

is en waarom zij benaderd worden. Tevens worden zij uitgenodigd voor de BSA-informatieavond. 
•	 Het	tweede	contact	met	ouders	vindt	plaats	tijdens	de	BSA-informatieavond.	Zowel	docent	als	con-

tactpersoon als projectleider BSA zijn hierbij aanwezig. 
•	 Het	derde	contactmoment	bestaat	uit	de	intakegesprekken	met	ouders	en	leerlingen.	Deze	gesprekken	

zullen worden gevoerd door de docent, samen met de contactpersoon.
•	 Incidentele	contacten	met	ouders	zullen	door	de	contactpersoon	worden	onderhouden.	

De school:
•	 Het	voorbereiden	van	de	open	dagen,	in	overleg	met	de	BSA-projectleider.	De	BSA-plek	op	de	open	

dag met video, flyers, poster inrichten en bemensen.
•	 Aanspreekpunt	BSA	zijn	voor	collega’s.	
•	 Informeren	van	mentoren	en	de	rest	van	het	team	over	het	bestaan,	het	doel	en	de	werkwijze	van	de	

BSA.
•	 Contact	houden	met	mentoren	over	de	voortgang	en	de	resultaten	van	BSA-leerlingen
•	 De	mogelijkheid	creëren	dat	ouders	ook	tijdens	reguliere	oudergesprekken	een	gesprek	met	de	BSA-

docent kunnen aanvragen. 

De BSA:
•	 Regelmatig	(volgens	een	planning)	overleggen	met	de	BSA-docent	over	de	voortgang	en	de	resultaten	

van de leerlingen.  
•	 Minimaal	vijf	bijeenkomsten	bijwonen	waarin	de	docent,	de	contactpersoon	en	de	projectleider	BSA-

VO bij elkaar komen. Deze bijeenkomsten worden door de projectleider BSA-VO geïnitieerd. Ze 
vinden plaats volgens onderstaande planning:

•	 Eerste	bijeenkomst:	voor	zomervakantie.	Terugblik	op	afgelopen	jaar	(inhoudelijk),	de	nog	te	nemen	
stappen bt de intakeprocedure na de zomer (contractbrief, alarmformulier sturen en mentoren bevra-
gen), jaarplanning maken.

•	 Tweede	bijeenkomst:	voor	de	herfstvakantie.	Evalueren	van	de	gehele	intakeprocedure	en	definitieve	
aanmelding van leerlingen.

•	 Derde	bijeenkomst:	Na	kerst.	Leerlingbesprekingen.	
•	 Vierde	bijeenkomst:	in	april.	Voorbereiding	warme	overdracht	en	leerling-bespreking.	
•	 Vijfde	bijeenkomst:	in	mei.	Voorbereiding	informatieavond	ouders	en	uitnodigingsbrief	voor	ouders

Team BSA, rolverdeling en takenH10
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10.  Rolverdeling op de BSA, bijlage
 De rol van de mentor en de taak van de BSA-contactpersoon in het voortgezet onderwijs
 Versie mei 2012

Mei:
Op basis van de warme en koude overdracht bekijkt de contactpersoon welke leerlingen in aanmerking 
komen voor de BSA en wie de mentor wordt van deze leerlingen.
Juli/augustus:
De contactpersoon geeft de mentoren van deze leerlingen uitleg over wat de BSA is en wat het profiel is 
van een BSA-leerling (onderpresteerders én high potentials). 
Augustus/september:
De mentoren krijgen de taak (ook vanuit de directie) deze leerlingen de eerste drie weken van het school-
jaar te observeren, om te bevestigen of ze aan het BSA-profiel voldoen. De mentoren kunnen ook infor-
matie opvragen bij andere docenten. De contactpersoon stelt een observatieformulier beschikbaar.
Na de observatieperiode vraagt de contactpersoon de bevindingen van de mentoren.
September/oktober:
De contactpersoon bericht de mentoren welke leerlingen wel en welke niet zullen deelnemen aan de BSA. 
De mentor motiveert deze selectie.
Oktober:
De contactpersoon stelt de mentoren op de hoogte van de taak die zij hebben in de begeleiding van de 
BSA-leerlingen. Deze taak wordt ook door de directie bij de mentor gelegd.

De mentor: 
* verstrekt op verzoek van de contactpersoon informatie over het functioneren van de leerling in de klas. 
* stelt zich op de hoogte van de informatie die de contactpersoon doorgeeft over de leerling: kopie van 

het paspoort, kopie van het rapport, LOVS resultaten, afspraken rondom gedrag, inzet, verwijdering 
uit de groep, absentie.

De contactpersoon:
*  verstrekt gedurende het hele schooljaar alle informatie aan de mentoren die nodig is om deze taak uit 

te voeren. 

Aanvullende afspraken op het Gerrit Rietveld College:
De mentor:
*  voert het functioneren van het kind op de BSA op als gesprekpunt in de gebruikelijke mentorgesprek-

ken en oudergesprekken. 
*  woont minimaal  één keer per jaar een presentatie van de BSA-leerling bij.
*  woont minimaal één BSA-ouderavond bij. 
*  heeft voor het tweede en het derde schoolrapport overleg met de contactpersoon over de schoolresul-

taten van de BSA-leerlingen (LOVS, overige werk en observatie).
*  neemt het functioneren op de BSA mee tijdens leerlingbesprekingen.

De overgang van primair (PO) naar voorgezet onderwijs (VO) op de BSA is in ontwikkeling. Het afge-
lopen schooljaar is een aantal doelen gesteld om een en ander te verbeteren. Deze doelstellingen richten 
zich op:
1.  Voorlichting, aanmelding, intake en voorbereiding
2.  Bepalen hoe zo snel mogelijk referentieniveau 2F voor taal bereikt kan worden 
3.  Afstemming (taal)onderwijs PO en VO
4:  Begeleiding BSA-leerlingen
5:  Onderzoek naar de behoeften van leerlingen bij de overgang POVO
6:  Zomerschool POVO

1. Voorlichting, aanmelding, intake en voorbereiden
Afbakening doelgroep, welke leerlingen komen in aanmerking voor de BSA in het voortgezet on-
derwijs?

Doelstelling:
In september 2011 start een BSA-klas met maximaal zestien leerlingen. Van hen is meer dan 90 procent 
BSA-geschikt is. De eerste ijkdatum hiervoor is de herfstvakantie.  
Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie wordt een tweede BSA-groep gestart. Die bestaat uit leerlin-
gen van de wachtlijst en leerlingen uit de HAVO-groepen en HAVO/GYM-groepen die eveneens BSA-
geschikt zijn. Voorwaarde is dat hiermee een groep van minimaal 14 leerlingen kan worden gevormd. 
Ook van deze leerlingen is meer dan 90 procent BSA-geschikt. Het eerste ijkmoment is februari.
Voor september 2012 geldt dezelfde doelstelling, met dien verstande dat 100 procent BSA-geschiktheid 
wordt nagestreefd.

Uitvoering:
De IB’er van de BSA, de POVO-coördinator BSA, de afdelingsleiders van de brugklas en de taalcoördi-
nator. Dit zijn op het Gerrit Rietveld College: Vera Bartelink, Froukje Hoobroeckx, Marguerite ..... , 
Jacqueline ...... en Herry Groothuis)
Op de bij de BSA betrokken gymnasia zijn de contactpersonen in februari 2012 op de hoogte gesteld van 
de intakeprocedure. Zij voeren deze vanaf dat moment in eigen beheer uit.

2. Bepalen hoe zo snel mogelijk referentieniveau 2F voor taal kan worden bereikt
Doelstelling: 
In augustus 2012 is een meetinstrument voorhanden waarmee gemeten kan worden of een leerling op 2F 
niveau functioneert wat betreft lezen van zakelijke teksten en literaire teksten. Ook de leeswoordenschat 
valt hieronder. Van de leerlingen die in het schooljaar 2012-2013 in aanmerking willen komen voor de 
BSA, is bekend op welke onderdelen zij nog niet aan het 2F niveau voldoen.
Van het curriculum van de BSA en de methode Nieuwsbegrip is bekend welke bijdrage wordt geleverd 
aan het groeien van niveau 1F naar niveau 2F voor het lezen van zakelijke en literaire teksten (inclusief 
leeswoordenschat). Waar het curriculum BSA hiaten vertoont om van 1F naar 2F te komen, is het cur-
riculum aangescherpt. Waar het curriculum van Nieuwsbegrip hiaten vertoont, zijn voornemens bekend 
om het curriculum aan te scherpen.

Bij
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Hierbij wordt gewerkt met het taalbeleid op het Gerrit Rietveld College. We gaan uit van de mogelijkhe-
den zoals NL, NB, BSA en taal in alle vakken)
Doelgroep:
Team Gerrit Rietveld College. In tweede instantie ook de teams van het Christelijk en het Stedelijk Gym-
nasium.
Uitvoering:
Manager onderwijsbeleid Gerrit Rietveld, de taalcoördinator van het Gerrit Rietveld, de POVO-coördi-
nator van de  BSA (José ....., Herry Groothuis, Froukje Hoobroeckx)

3 Afstemming (taal)onderwijs PO en VO 
Docenten PO en VO wisselen kennis en ervaring uit op inhoud, didactiek, pedagogiek, leerlingbe-
geleiding, leerlingvolgsysteem, leren leren en ouderbetrokkenheid. Afbakening: werken met 
Nieuwsbegrip?

Doelstelling: 
In september 2012 hebben de brugklasleraren Nederlands en de brugklasleraren van minimaal één ander 
vak van het GRC samen met leerkrachten groep 8 van minimaal 4 BSO-scholen, maatregelen getroffen 
waardoor hun onderwijs op gebied van het lezen van zakelijke en literaire teksten verder op elkaar is af-
gestemd.
Doelgroep:
Brede School Overvecht en Gerrit Rietveld College (Christelijk Gymnasium en Stedelijk Gymnasium). 
Of: Brede School Academie Overvecht en Gerrit Rietveld College?
Uitvoering:
Manager onderwijsbeleid GRC, afdelingsleiders onderbouw, management BSOvervecht, POVO-coördi-
nator BSA, POVO-netwerk Utrecht, taalcoördinator GRC, directie OBO. Dit zijn: José ....., Margueri-
te......., Jacqueline......, iemand namens het management BSOvervecht, Froukje Hoobroeckx, Nadia Da-
oudi, Herry Groothof en Nelleke Brouwer. (06-2626225) 

4 Leerlingbegeleiding
Hoe worden de BSA-leerlingen begeleid, hoe worden ze gevolgd en hoe wordt omgegaan met hun 
groei? 

Doelstelling: 
In september 2011 weten de mentoren welke kinderen uit hun groep naar de BSA gaan. 
In oktober 2011 weten de mentoren wat in de BSA-lessen wordt gedaan. Mochten leerlingen problemen 
hebben met hun geschiktheid voor de BSA, dan zijn hun mentoren daarvan op de hoogte
Van oktober tot april zijn de mentoren zijn op de hoogte van de inhoud van de BSA-rapporten van hun 
mentorleerlingen, die twee keer per jaar verschijnen.  Ze weten hoe ze BSA-leerlingen kunnen stimuleren 
in hun BSA-activiteiten en ze stemmen hun begeleiding hierop af. De mentoren brengen de BSA-docent 
via de contactpersoon op de hoogte van relevante ontwikkelingen rond hun leerlingen. 
Doelgroep:
Leerlingen BSA op het Gerrit Rietveld College (en het Christelijk en Stedelijk Gymnasium)

Uitvoering:
POVO-coördinator BSA, mentoren van de BSA-leerlingen op het Gerrit Rietveld, contactpersoon Gerrit 
Rietveld College. Dit zijn: Froukje Hoobroeckx, mentoren, Herry Groothof.

5:  Onderzoek naar behoeften van BSA-leerlingen bij de overgang POVO 
Het onderzoek naar de behoeften van BSA-leerlingen bij de overgang van basisschool naar voort-
gezet onderwijs richt zich op inhoud, didactiek, pedagogiek, leerlingbegeleiding, leren leren en 
ouderbetrokkenheid. De uitkomsten van het onderzoek worden vertaald naar maatregelen die 
scholen voor PO en VO kunnen treffen om overgang POVO te verbeteren.

Doelstelling: 
Het  onderzoek vond plaats onder de BSA-leerlingen op het Gerrit Rietveld en minimaal vijftien niet 
BSA-leerlingen die vanuit de Brede School Overvecht naar het Gerrit Rietveld College zijn gegaan (N= 
30). In februari 2012 is bekend welke maatregelen de overgang POVO zouden kunnen verbeteren op het 
gebied van inhoud, didactiek, pedagogiek, ouderbetrokkenheid en leerlingbegeleiding.
Doelgroep:
leerlingen uit Overvecht
Uitvoering:
POVO-coördinator BSA, docent tienerminor van de Marnix Academie, contactpersoon Gerrit Rietveld 
College. Dit zijn: Froukje Hoobroeckx, Koen Luijs, Herry Groothof.

6: Zomerschool POVO 
In de laatste week van de zomervakantie 2012 wordt een zomerschoolprogramma ‘Bootcamp leren in het 
VO’ uitgevoerd voor  zestien leerlingen van groep 8. 
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Ondersteuning door ouders speelt een cruciale rol in de onderwijsloopbaan van kinderen. De BSA on-
derkent die rol in hoge mate. Bij de selectie van BSA leerlingen worden juist de ouders in een vroegtijdig 
stadium betrokken. Voordat een leerling start aan de BSA is uitgebreid gesproken met beide ouders (zie 
ook hoofdstuk 2 Leerlingen, selectieprocedure).

Vooralsnog is de verantwoordelijkheid van de ouder als volgt geformuleerd:

‘De ouder draagt zorg voor de dagelijkse aanwezigheid van het kind en stimuleert de leerontwikkeling 
van het kind’.

Dat wil zeggen: een ouder brengt en haalt, volgt de dagelijkse ontwikkelingen in de BSA-klas en moti-
veert het kind door te zetten aan de BSA.

Bij de start van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een ouderavond in de klas.

Er vinden twee maal per jaar ouderavonden plaats. De thematiek van deze avonden hangt altijd samen 
met de doelstellingen van de BSA. Ouders worden geïnformeerd over een onderwerp (bijvoorbeeld de 
relatie tussen lezen en CITO-scores) en tegelijktertijd geëquipeerd om samen met hun kind rondom dat 
thema aan de slag te gaan.

Ouders worden zowel in het PO als in het VO daarnaast nog twee maal per jaar uitgenodigd voor een 
presentatie in de klas, bijvoorbeeld bij de afsluiting van een thema.

Voor het voortgezet onderwijs moet de ouderbetrokkenheid nog verder worden ontwikkeld. Ouders in-
teresseren voor de informatieve ouderavonden is een aandachtspunt. De openbare lessen waar ouders 
welkom zijn, werken goed. 

12.  Ouderavond bij de start van het schooljaar, bijlage 1
 Draaiboek kennismakingsouderavond 30 augustus 2012

Setting:  BSA - opstelling,  ouders en leerkracht(en) zittend aan tafel,  met thee en koffie

Groep 6 Groep 7/8

Introductie: Start kort filmpje waarin de academische sfeer 
naar voren komt (bijv. leestafel of boekenclub) 
Filmpje is op de BSA-website te vinden.

Doel: Academische sfeer zichtbaar maken.
Ouders bewust maken van de bevoorrechte situatie waarin het 
kind zich op de BSA bevindt.

Idem

Wat is de BSA?
Geen school of club- 
Vergelijkbaar met universiteit, waar studeren, - 
nieuwsgierigheid, rust, op leren gericht gedrag 
etc. van belang zijn.  (Verwijs naar film)
Alleen in deze sfeer is het mogelijk om in korte - 
tijd  een hoog rendement te oogsten.
De lat ligt hoog en daarom is het hard werken - 
op de BSA.

Doel: ouders weten wat de BSA is

Idem, maar beknopter

Waarom zit juist uw kind op de BSA ?
Uw kind heeft waarschijnlijk potentie voor - 
havo/vwo. Uw kind is talentvol.
Hindernis is taal (m.n. woordenschat en - 
begrijpend lezen)
Uw kind krijgt op de BSA nu een unieke kans - 
om het taalniveau dat vereist is voor havo/vwo 
te behalen.
Motivatie en doorzettingsvermogen zijn van - 
essentieel belang om bovenstaande doelen te 
bereiken (zie talentendriehoek onder aan dit 
document)
Leerkracht, ouders en kinderen zijn samen - 
verantwoordelijk hiervoor.

Doel: ouders weten waarom hun kind op de BSA zit en wat 
er van hun kind verwacht wordt.

Idem, maar beknopter

OuderbetrokkenheidH12
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 - Evaluatie afgelopen jaar/jaren BSA 
Door aan ouders een aantal vragen te 
stellen, bijvoorbeeld: 

Merkt u dat uw kind is - 
veranderd door de BSA?
Hoe dan?

Merkt u dat uw kind - 
meer is gaan lezen?
Vertelt uw kind wel eens - 
over de BSA?
Merkt u dat uw kind - 
meer onderzoekend en 
nieuwsgierig is? (vraag 
naar voorbeelden)
Etc.- 

Doel: ouders kunnen de groei van hun 
kind herkennen en benoemen

Dagelijkse praktijk – facetten uit het BSA-programma

Uitleg boekenclub en  het belang van veel  lezen - 
(artikel Kortlever en Lemmens, vooral punt 5, 
6, 7 en 8) Deze handouts meegeven aan ouders.

Activiteit: Ouders kiezen een boek voor hun kind ( door  
een geeltje met de naam van het kind op het boek te 
plakken)   - 5 minuten

Woorden van deze week aanbieden zoals ook in - 
de klas gebeurt.
Kort benoemen dat de tekst en het onderzoek - 
gekoppeld is aan nieuwsbegrip.

Doel: ouders weten hoe er gewerkt wordt aan de doelen en dat 
lezen belangrijk is.

Idem

Groep 6 Groep 7/8 Groep 6 Groep 7/8

Rol van de ouders
De kinderen hebben hulp nodig om zich goed te 
ontwikkelen (benoem talent en potentie nogmaals en verwijs 
naar de talentendriehoek) en hebben daarbij hulp nodig van 
zowel ouders als leerkrachten 

Hoe kunnen we elkaar ondersteunen in het stimuleren van 
hun kind?
Evt. uitwisseling van gedachten.

Kinderen leren beter als zij gesteund worden door ouders en 
leerkrachten.
Dit kunt u doen om uw kind te helpen:

Praat met uw kind over de BSA– 
Laat merken dat u leren belangrijk vindt: – 
wie veel leert, kan later uit veel meer 
beroepen kiezen 
Vraag naar het huiswerk– 
Vraag wat uw kind heeft geleerd vandaag – 
Ga regelmatig met uw kind naar de – 
bibliotheek 
Kom naar de ouderavonden– 

Andere praktische zaken:
Uw kind is altijd aanwezig•	
Uw kind is altijd op tijd (15.25 uur aanwezig)•	
Uw kind heeft zijn/haar spullen bij zich•	
Uw kind neemt een gezond hapje of drankje mee •	
(en eventueel een gezonde traktatie)

Doel: Ouders weten wat er van hen en hun kind verwacht 
wordt. 

Idem

Afsluiting:  Over welk onderwerp wilt u meer weten?  
volgende ouderavond

Idem
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Talentendriehoek:

TALENT

Hulp ouders/leerkrachten Eigen doorzettingsvermogen en motivatie

12.  uderavond bij de start van het schooljaar, bijlage 2
 Inhoud powerpointpresentatie

•	 Ouderavond	BSA
•	 30	augustus	2012
•	 Programma	van	de	avond:
•	 Introductie
•	 Wat	is	de	BSA?
•	 Waarom	zit	juist	uw	kind	op	de	BSA?
•	 Evaluatie	afgelopen	jaar
•	 Dagelijkse	praktijk
•	 Uw	eigen	rol
•	 Praktische	zaken
•	 Afsluiting
•	 Introductie	
•	 Kort	fragment	uit	een	filmpje	van	de	BSA
•	 Wat	is	de	BSA?
•	 Een	academische	school	waar	gestudeerd	wordt

•	 De	lat	ligt	hoog,	waardoor	er	hard	gewerkt	moet	worden.
•	 Waarom	zit	juist	uw	kind	op	de	BSA?
•	 Potentie	voor	havo	of	vwo
•	 Hindernis	is	taal
•	 De	BSA	is	een	unieke	kans	voor	uw	kind
•	 Motivatie	en	doorzettingsvermogen	zijn	essentieel
     (zie ook de talentendriehoek)

•	 Talentendriehoek
•	 Evaluatie	afgelopen	jaar
•	 Merkt	u	dat	uw	kind	is	veranderd	door	de	BSA?	Hoe	dan?
•	 Merkt	u	dat	uw	kind	meer	is	gaan	lezen?
•	 Vertelt	uw	kind	wel	eens	over	de	BSA?
•	 Merkt	u	dat	uw	kind	meer	onderzoekend	en	nieuwsgierig	is?	(vraag	naar	voorbeelden)

•	 Dagelijkse	praktijk
•	 De	boekenclub
     - Activiteit: zoek een boek voor uw kind

•	 Woordenschat

•	 Teksten:	begrijpend	lezen
•	 Uw	eigen	rol
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Kinderen leren beter als zij gesteund worden door ouders en leerkrachten.

•	 Dit	kunt	u	doen	om	uw	kind	te	helpen:
 – Praat met uw kind over de BSA
 – Laat merken dat u leren belangrijk vindt:  wie veel leert, kan later uit veel meer beroepen kiezen 
 – Vraag naar het huiswerk
 – Vraag wat uw kind heeft geleerd vandaag 
 – Ga regelmatig met uw kind naar de bibliotheek 
 – Kom naar de ouderavonden

•	 Praktische	zaken
•	 Uw	kind	is	altijd	aanwezig
•	 Uw	kind	is	altijd	op	tijd	(15.25	uur	aanwezig)
•	 Uw	kind	heeft	zijn/haar	spullen	bij	zich
•	 Uw	kind	neemt	een	gezond	hapje	of	drankje	mee	(en	eventueel	een	gezonde	traktatie)

•	 Afsluiting	
•	 Over	welk	onderwerp	wilt	u	op	een	volgende	ouderavond	meer	informatie?

 BEDANKT VOOR UW KOMST!!

12.  Ouderavond over relatie lezen en CITO-scores, bijlage 1
 Agenda ouderavond dinsdag 22 mei 2012

Vooraf: 
18.30  Neerzetten stoelen, regelen koffie en thee, 
19.15  inloop BSA leerkrachten regelen dat de inloop vlot verloopt en ouders op tijd zitten. Uitdelen van 

gekleurde kaartjes voor de workshop. Ouders kunnen kiezen tot dat keuze niet meer mogelijk is.

Start ouderavond:
19.30  start. Kees geeft een inleiding over het belang van lezen.
19.55  bsa geeft informatie over werkvormen hoe lezen tot uiting komt in het programma van een bsa –dag.
20.15  ouders verplaatsen naar de workshops. Talent in de Arena, Bibliotheek jongeren hoek, bsa 

leestafel op de plaats van de eerste onderdelen van de avond.
20.45  afsluiten.
21.00  ouders zijn vertrokken.

Na afloop:
opruimen  tot 21.30 uur. 

Afspraak: 
controle aan de deur 100, 00 euro max. Koffie en thee wordt verrekend met de bsa. 
1 set voor presentatie aanwezig: laptop, scherm, beamer. Als er meer nodig is snel door geven!
informatie mee nemen op USB.
Na donderdag 10-5 nog overleg over de inhoud.

Bespreken:
Wie zijn er aanwezig?
Wie neemt het deel info bsa voor zijn rekening?
Wie neemt het deel “De leestafel” voor zijn rekening?
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12.  Ouderavond over relatie lezen en CITO-scores, bijlage 2
 Uitnodigingsbrief

Beste ouder, verzorger,

Goed nieuws! Uw kind volgt onderwijs aan de Brede School Academie. Dat betekent dat uw kind talent 
heeft. De BSA probeert uw kind te helpen dat talent waar te maken. We hebben onderzoeksbureau Obe-
ron uit Utrecht gevraagd te onderzoeken of ons dat lukt. Het antwoord op die vraag is: ja! Onze kinderen 
gaan snel vooruit met begrijpend lezen. Dat zal hen helpen bij de rest van hun schoolloopbaan.
Ander onderzoek toont aan dat ‘lezen’ van boeken ontzettend belangrijk is. Kinderen die veel lezen doen 
het aantoonbaar beter bij de CITO toets en in het voortgezet onderwijs. Het is heel eenvoudig: wie leest, 
heeft succes!
Uiteraard doen we daar wat mee op de BSA. Kinderen krijgen iedere week boeken mee. Gratis. Maar: dat 
is niet voldoende. De rol van ouders is van groot belang – zij kunnen er voor zorgen dat hun kinderen 
ook thuis blijven lezen.
Hoe dat kan? Daarvoor nodigen we u uit voor een belangrijke ouderavond. Daar wordt u uitgelegd 
waarom lezen zo belangrijk is, en hoe u uw kind kunt begeleiden. 
Voor de ouderavond hebben we experts met landelijke bekendheid uitgenodigd. Een van hen is Kees Broek-
hof, senior adviseur van bureau Sardes. Hij vertelt u alles over de laatste ontwikkelingen op leesgebied. 
Daarna vertellen we u in drie kleinere groepen meer over Talentontwikkeling en de Leestafel in de BSA. De 
Bibliotheek vertelt u welke boeken uw kind uitdagen meer te lezen en hoe ouders dat kunnen stimuleren.

 De ouderavond vindt plaats op: 22 mei
 Vanaf 19.15 uur bent u welkom, om 19.30 uur start de avond.
 Let op: de avond heeft plaats in de bibliotheek Overvecht. 
           Adres: Gloriantdreef 1, 3562 KW Utrecht Overvecht  

Graag tot dan!
Team BSA

12  Ouderavond over relatie lezen en CITO-scores, bijlage 3
 Doelstelling

Doel:
Ouder worden geïnformeerd over de BSA,
Ouders worden geïnformeerd over het belang  lezen en krijgen mogelijkheden aangereikt om deze in de 
thuis situatie toe te passen.
Ouders krijgen een beeld hoe een gesprek bij de leestafel verloopt en met welk doel.
Ouders worden geïnformeerd wat talent is en hoe dit benut kan worden.
Ouders worden geïnformeerd wat de mogelijkheden in de bibliotheek zijn om hun kind te helpen bij 
presentaties, voorbereidingen bij een debat, bij  het maken van boekverslagen en werkstukken.

Opzet van de avond in week 20 of 21:

Agenda:
Introductie gastspreker over belang, noodzaak en effect van lezen.
Informatie over de BSA: opzet, werkwijze, doelen.
Workshop vorm: BSA leestafel, bibliotheek, talent.

Bij
LA

g
En
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In zijn wereldberoemde boek ‘Tom Sawyer’ beschrijft Mark Twain 
hoe het Tom lukt een karwei voor te stellen als een pleziertje, waarvoor betaald moet woorden. Zijn 
vrienden hebben als één man deze nieuwe omschrijving van de werkelijkheid geaccepteerd (zie de inlei-
ding van dit handboek.) Op een dergelijke omkering is de BSA-gedachte gebaseerd: het is een voorrecht 
om mee te mogen doen.

Alle communicatie van de BSA draagt dit principe uit. De BSA straalt uit: dit is een bijzondere plek! Het 
is essentieel dat alle betrokkenen (ook de deelnemende scholen!) deze gedachte uitdragen. Het omge-
keerde namelijk, de BSA is een soort steunklas, is dodelijk.

Communicatiemiddelen van de BSA
Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in de loop van het schooljaar 2012-2013.

1.  Website
 Doelgroep: ouders/kinderen/professionals 
 www.bredeschoolacademieovervecht.nl
 www.zomerschoolutrecht.nl 

2.  Brochure ‘Tijd voor talent’
 Doelgroep: professionals

3.  Folder BSA
 Doelgroep: ouders en kinderen

4.  Posters 
 Doelgroep: ouders en kinderen

5.  Pers
 Diverse artikelen in vakbladen en kranten

Alle communicatiemiddelen zijn in papieren versie en digitaal beschikbaar.

Academisch
Nieuwe	Nederlanders	 op	het	 gymnasium,	Klaassen/Vreugdenhil.	Kortlopend	 onderwijsonderzoek,	Radboud	
Universiteit, 2012 
Curiosity,	presentatie	Robert-Jan	Simons.	Netherlands	School	of	Educational	management	(NSO)	en	Utrecht	
University	(2010)	

Lesmethodes
Aiden	Chambers	‘Vertel	eens’	Kinderen,	lezen	en	praten.	NBD/Biblion,	2002
Methode	Nieuwsbegrip,	www.nieuwsbegrip.nl/nieuwsbegrip.htm
Teach like a champion, Doug Lemov, 2012. Vertaling door M. Bijnsdorp, L. Schaap. Bestellen kan via CED 
Groep

Lezen
Onderzoek van Kortlever en Lemmens 
Denise	Bontje	&	Kees	Broekhof	(2010):		Boekenbendes.	Draaiboek	naschoolse	leesclubs.	Een	uitgave	van	Stich-
ting Lezen, Amsterdam
Cunningham	&	Stanovich	(2001),	‘What	reading	does	for	the	mind’,	Journal	of	Direct	Instruction,	1/2,	137-
149.
Nagy,	W.,	R.	Anderson	&	P.	Herman	(1987),	‘Learning	word	meanings	from	context	during	normal	reading’.	
American	Educational	Research	Journal,	24,	237-270
Anderson,	R.,	P.	Wilson	&	L.	Fielding	(1988),	‘Growth	in	reading	and	how	children	spend	their	time	outside	
of	school.’	Reading	Research	Quarterly,	23,	285-303
Krashen,	Stephen	(1993),	The	Power	of	Reading:	Insights	from	the	Research.	
Chambers,	Aiden	(1991),	The	reading	environment

Woordenschat
‘Met	woorden	 in	de	weer’.	Praktijkboek	voor	het	basisonderwijs,	van	Van	den	Nulft	 en	Verhallen	 (2009).	
Uitgeverij Coutinho.
Nulft,	D.	van	den,	&	M.	Verhallen	(2004)	‘Het	grote	consolideerboek.	88	woordspelletjes	voor	het	inoefenen	
van woorden’. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands
Verhallen,	2009)	de	criteria:	frequentie,	nut	en	pregnante	context	(Verhallen,	2009

Vakken vol verhalen
Geschiedenisboek:	“Kruip	in	de	huid	van	…”
Welk	boek	is	dat???

BSA Kennisgemeenschap
Jos	Kessels,	Erik	Boers,	Pieter	Mostert,	Het	Praktijkboek	Vrije	ruimte,	Boom,	2008
Bijker	en	Van	der	Heide,	(Papas	en	Dirkse,	1999):	De	zes	denk’hoeden’	van	leerpsycholoog	Edward	de	Bono

Communicatie LiteratuurlijstH13 H14
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Het is mogelijk dat in dit handboek onvolkomenheden staan, zaken die niet kloppen of uitspraken die 
met elkaar in tegenspraak zijn. Dit is een gevolg van het samenvoegen van een grote hoeveelheid docu-
menten. Is dit het geval, laat het dan weten aan Gerry van der Lit (gerryvanderlit@casema.nl), dan kun-
nen wij deze fouten rechtzetten in de eerstvolgende editie.

Dit handboek van de BSA 2012-2013 is een uitgave van de Brede School Academie Overvecht, onder 
verantwoordelijkheid van projectleider Arjen Scholten. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 
zonder toestemming van bovengenoemde.

Tekst en inhoud: 
BSA-docententeam: Arjen Scholten, Fieke Salverda, Froukje Hoobroeckx, Harmen van der Woude, Her-
ry Groothuis, Johan Bosma, Mark Woertman, Yaëlle van de Stolpe, Margreet van der Velden
Sardes: Kees Broekhof, Hans Cohen de Lara
Oberon: Ditte Lockhorst

Fotografie:  Alex de Vocht

Eindredactie:  Gerry van der Lit
Vormgeving:  On My Way - Raymond Mahler, Breukelen
Druk:  

ColofonH15




