
VAN DE LES

Start  
van de les

Formatieve 
toets

Werkvormen 
tijdens de les

 n Voorkennis bepalen via:
 à digitaal
 à mindmap
 à voortoets

 n Activerende & inspirerende start  
via actualiteiten en belevingsdingen

 n Huiswerk bespreken
 à leerling in de rol van docent
 à controlevragen

 n Leerlingen laten kiezen hoe ze bepaalde stof  
gaan verwerken

 à docent zorgt voor duidelijke leerdoelen.

 n Stapsgewijs aanleren van  
vaardigheden op het gebied van  
reflectie, feedback & presenteren

 n Hoe organiseren wij deze vaardigheden leerlijn, zodat 
deze schoolbreed ingezet kan worden?

 n Pilotgroep gaat experimenteren met peer - feedback

 n In kaart brengen van tools (die collega’s al gebruiken) en 
die met elkaar delen

 n Leerdoelen
 à docent
 à (mét) leerlingen

 n Samenwerken
 à v.b. check in duo’s
 à debatteren
 à rollen kaarten
 à feedback v.d. groep

 n Vakoverstijgend
 à v.b. projecten

 n Zelf vragen maken

 n Presentaties
 à posters maken
 à tentoonstelling
 à kranten
 à folders etc.
 à filmpjes maken
 à actieve instructie multi-
media

LEERDOEL
 n Aan het begin & einde 
van de les / taak helder

 n Rubics gebruik terug 
laten komen aan einde 
van de les

 
 

 n Controle vragen 
Examen vragen

 n Afsluiten met een  
andere werkvorm,  
begin van volgende les 
terugpakken

 n Zelf vragen formuleren 
door leerlingen

 à kennis
 à vaardigheden

 à binnen - buiten

 à worksheets op niveau

 à rubics
 à beoordelen
 à feedback

 à flipping the classroom
 à (lln) zelf les voorbereiden

PROCES
 n 1 leerling voor de groep 
lesstof herhalen

 à anderen laten aanvullen 
die komen dan ook voor-
aan

 n Elkaars werk(houding) 
laten beoordelen 
Eigen werk beoordelen 
Eigen maken: trainen + 
controleren 

 n Groepsgesprek ter  
afsluiting 

 n Individueel gesprekjes 
aangaan of gebruiken 
maken van een tool

 

 n Inhaken op verdieping 
of extra oefening die 
thuis nog gedaan kan 
worden

Afsluiting 
van de les

TIJDENS DE LES
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Kahoot

Nearpod

Menti-com

Etc.

Lesson up Filmpje Verhaal Citaat

Kahoot ProjectenExamensite

Bingo/spellen/puzzels

Mondeling PresenterenSocrative

Quizlet

EpackFormatieve  
toetsen wintoets

Competentie
gesprek

Filmpjes/beeld-
materiaal
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