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Voorwoord 
 

“Dankbaar”  

is het eerste woord dat in mij opkomt,  

voor alle kansen die ik gekregen heb tijdens de 

Jenaplanopleiding. 

 Door alle kennis en ervaring,  

die ik heb opgedaan, 

en de goede begeleiding die ik heb mogen ontvangen  

van de opleidingsdocenten en mijn collega’s 

heb ik mezelf verder kunnen ontwikkelen als 

stamgroepleider, 

en ben ik een stukje rijker geworden als mens. 
 

 

 

 

 

 

Dank aan Elly Verstraaten en Freek Velthausz van het JAS. Ze hebben mij met hun deskundigheid en 

passie en warmgemaakt voor het Jenaplanonderwijs. Ook hebben zij als opleidingsdocenten mij de 

juiste begeleiding en coaching gegeven tijdens mijn persoonlijke leerproces.  

Mijn dank gaat ook uit naar mijn collega’s van de Ratelaar; Marianne, Lian en Chantal. Zij hebben mij 

geholpen en voorzien van feedback. Samen hebben we er de afgelopen jaren flink de schouders 

onder gezet om ons te kwamen als Jenaplanners en het onderwijs op de Ratelaar steeds dichter bij 

het Jenaplanconcept te brengen. 

Natuurlijk wil ik de kinderen van mijn stamgroep bedanken voor hun enthousiasme en inzet. Daar 

heb ik enorm van genoten en het was een ontzettend fijne groep om mee te werken. 
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Samenvatting 
Dit meesterstuk beschrijft mijn zoektocht en ontwikkeling van methode gestuurd taalonderwijs naar 

het werken vanuit doelen. De reden waarom ik heb gekozen om het taalonderwijs in mijn groep aan 

te pakken was omdat ik baalde van de methodelessen die totaal niet betekenisvol waren voor de 

kinderen en de werkwijze sloot het niet aan bij mijn visie op goed onderwijs.  

Het kan en moest beter, daarvan was ik overtuigd. Maar hoe? 

Ik heb me laten inspireren door het ‘Levend taalonderwijs’ en de eerste stappen gezet in de praktijk 

met het werken aan het onderdeel schrijven; de vrije tekst. In mijn meesterstuk beschrijf ik hoe ik dit 

aangepakt heb en het leerproces wat ik en de kinderen van mijn stamgroep doorgemaakt hebben. 

De nieuwe manier van werken voelt als een verademing. Het geven van ‘lesjes’ heeft plaatsgemaakt 

voor echt onderwijs. Door te werken vanuit voor de kinderen betekenisvolle contexten zijn de 

kinderen veel gemotiveerder om te leren en wordt dit proces aangestuurd vanuit de innerlijke drang 

om te leren. Het leerproces van het kind vormt uitgangspunt voor het verdere leren. Daarbij zijn de 

feedbackmomenten met de stamgroep erg waardevol. 
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Probleemomschrijving 
HUIDIGE SITUATIE 
Op dit moment geef ik het taalonderwijs in mijn stamgroep nog vorm met de methode 'Taal in 

Beeld.' De lesstof is verdeeld over 8 blokken waarvan elk blok een eigen thema heeft. Deze thema's 

staan los van de thema's waarmee we werken vanuit wereldoriëntatie. 

De taaldoelen zijn verdeeld in de onderdelen; woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en 

taalbeschouwing. In iedere les staat één van deze onderdelen centraal met een duidelijk lesdoel. De 

oefeningen bestaan vaak uit invuloefeningen en is er weinig ruimte voor de eigen creativiteit van het 

kind. Ook staan er oefeningen tussen die in mijn ogen hun doel voorbij schieten omdat het 'losse 

flodders' zijn. Ik mis de samenhang in de oefenstof. 

De werkwijze van de methode is erg omslachtig. De kinderen moeten steeds iets lezen in het 

taalboek en daarna een verwerkingsopdracht maken in hun werkboek. Hierna moeten ze in hun 

taalboek de volgende opdracht lezen en wederom verwerken in hun werkboek. Door deze constante 

wisselingen raken de kinderen snel de draad kwijt er gaat er tijd en energie verloren aan het zoeken 

waar ze gebleven zijn in de les. 

Het voelt niet goed om op deze manier verder te gaan. Deze manier van werken past totaal niet bij 

de visie van de Ratelaar en mijn eigen visie op goed onderwijs. 

 

GEWENSTE SITUATIE 
Graag wil ik deze methode loslaten en gaan werken vanuit doelen. Vorig schooljaar ben ik gestart 

met het werken vanuit doelen binnen het rekenonderwijs. Dit schooljaar wil ik deze vertaalslag ook 

maken in mijn taalonderwijs omdat ik merk dat deze behoefte duidelijk aanwezig is, zowel bij mij als 

bij de kinderen. 

Ik wil van het taalonderwijs een leuk en levendig vak maken waar kinderen met plezier aan werken 

en waarvan we samen veel nieuwe en nuttige dingen leren. Het moet echt zijn, wat we doen of 

maken moet nut hebben. Ook wil ik ruimte scheppen voor de creativiteit en de eigenheid van 

kinderen zodat ze trots op het werk zijn wat ze zelf gemaakt hebben en hiermee een ander kunnen 

inspireren. Mijn rol wordt meer een begeleidende en coachende rol. Kinderen krijgen van mij en hun 

groepsgenoten feedback op hun werk. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zoveel mogelijk leert. 

Dat is mijn ogen goed taalonderwijs en daar word ik als stamgroepleider enthousiast van.  

 

ONDERZOEKSVRAAG 
Hoe kan ik het taalonderwijs in mijn stamgroep levendig en leerzaam maken, kinderen motiveren en 

activeren om hun eigenheid en creativiteit te uiten en de kracht van de stamgroep in te zetten opdat 

elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen? 

Ik realiseer me dat dit ontzettend veel en breed is en daarom wil ik me gaan richten op het 

onderdeel ‘Schrijven; de vrije tekst’. 
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Observatieverslag 1 

 ‘Dit werkt niet, het kán en moet beter kunnen’, denk ik wanneer ik samen met mijn 4e jaars bezig 

ben met ‘Taal in Beeld, Blok 1 les 3’, Bah!  Voor mijn gevoel zijn we de afgelopen lessen nog geen 

seconde bezig geweest met waar het allemaal om draait, namelijk; leren! Ik was als van plan om niet 

het hele schooljaar met deze methode te gaan werken maar nu is het moment al aan gebroken.  

Ik ben alsmaar aan het uitleggen hoe de methode werkt en waar we gebleven zijn. De kinderen 

moeten steeds schakelen tussen het lezen in het boek, waarna een verwerking volgt in het 

werkboek. Hierna moeten ze wéér terug naar het taalboek. Dit gaat zo de hele les door. De kinderen 

struikelen over het continu schakelen tussen het boek en werkboek en raken de draad kwijt. Daarbij 

is het ook erg droge en saaie stof. Het thema van de les past totaal niet bij het thema waar we nu 

mee werken en ik baal van de invuloefeningen, dood materiaal is het. 

Wanneer ik mijn klas rondkijk zie ik een aantal kinderen die niet vooruit kunnen en mij vragend 

aankijken. Ook kijkt er een jongen zuchtend op van zijn werkt. Hij kijkt mij wanhopig aan en zegt; 

“Juf, ik ben vastgelopen.”  

Op dat moment besluit ik om de les te stoppen, deze methode terug in de kast te zetten. Dit schiet 

helemaal zijn doel voorbij en gaat in tegen mijn gevoel en visie op goed taalonderwijs. Ik wil dit niet 

langer zo, ik ga op zoek naar manieren hoe ik het taalonderwijs leuk, levendig en bovenal LEERZAAM 

kan maken. 

 

Een week later openden we met de hele school samen de Kinderboekenweek. Het thema is 

‘Gruwelijk Eng’. Twee bovenbouwleerlingen hadden samen een prentenboek gemaakt. Na de 

opening in de klas merkte ik dat de leerlingen daar heel enthousiast over waren. In de kring 

evalueerden we de opening. Een paar kinderen gaven aan dat ze het boek erg mooi vonden en zelf 

ook een boek wilden gaan maken. Er kwamen steeds meer enthousiaste reacties.  

Eén leerling opperde het idee om samen met de hele groep een prentenboek te gaan maken. 

Iedereen stemde ermee in.  Er werd een plan gemaakt, we overlegden samen over de inhoud van 

het boek en spraken af dat ieder kind zou één bladzijde maken. Er werd ijverig getekend en 

gekleurd. Ook ontstond er een mooie samenwerking tussen kinderen die hetzelfde personage 

moesten tekenen. Ondertussen waren er ook kinderen die alvast samen het verhaal uit gingen 

typen. Ze waren niet alleen bezig met het verhaal maar leerden ook hoe Word werkt en waren bezig 

met spelling.  

 

Na twee weken hebben we met trots ons eigen prentenboek gepresenteerd: ‘De heks en de spin en 

het spookje.’ Het boek staat nu te pronken in onze kunstkast in de hal en iedereen die het wil lezen 

mag het pakken. Ook wordt er regelmatig door leerlingen van mijn stamgroep in gelezen.  

Ik heb genoten van dit proces en me verbaasd over wat ik allemaal heb zien gebeuren. Wat een 

verschil met die taallessen waar we met hangen en wurgen niet doorheen kwamen. Ik zag nu een 

enthousiaste groep, die actief aan het leren was, waarbij eigen initiatief genomen werd, 

samenwerking ontstond en ik in plaats van een leidende, een begeleidende en coachende rol had.  
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Theorieonderzoek 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR GOED (LEVEND) TAALONDERWIJS? 
De Dikke Dat, bouwstenen voor levend taalonderwijs, NJPV, Freinetbeweging, JAS, BLL, uitgave: JAS, 

Echten, mei 2011  

In het eerste hoofdstuk van De Dikke Dat wordt in het algemeen beschreven wat de voorwaarden 

zijn voor goed taalonderwijs:  

 

“Integrale invoering van een taalmethode in een onderwijspraktijk van ontdekkend, ervaringsgericht, 

realistisch, levend leren – dat zou iets zijn als een schriftelijke cursus tangodansen.  

Bij taal-zonder-methode spelen het klassenleven, de kinderen, de actualiteit, en de intuïtie van juf of 

meester een bepalende rol. Taal-zonder-methode moet goed taalonderwijs zijn en daar komt heel 

wat bij kijken; goede leraren een taalcoördinator als het kan, rijke bronnen, een taalrijke omgeving, 

doelgericht werken.” 

 

HOE GA IK DOELEN STELLEN EN KINDEREN VOLGEN? 

Ik wil graag een meer kindgerichte werkwijze gaan toepassen en het taalonderwijs levend en 

betekenis te maken. Daarbij vind ik het van uiterst belang om de juiste doelen voor ogen te hebben. 

Maar hoe ga ik dat inkleden? Vindt het leren dan spontaan plaats of ga ik het leren toch sturen 

vanuit de doelen? In hoofdstuk 3 ‘Doelen stellen en kinderen volgen’ las ik daarover het volgende; 

 

“Werkers aan vernieuwingsscholen ervaren soms een spanning tussen enerzijds uitgaan van het kind 

en anderzijds het moeten toewerken naar einddoelen. Volgen of sturen?” 

“Je zou de school zo kunnen inrichten dat de kinderen zoveel mogelijk uit zichzelf leren en alleen waar 

het niet mogelijk blijkt sturing en structuur te bieden.” 

 

“Helemaal en voorgoed oplossen zullen we het dilemma 'vorming of scholing' wel nooit, maar er valt 

goed mee te leven als we erkennen dat:   

 Ieder kind recht heeft op een eigen leerweg  

 We geen algemene uitspraken kunnen doen over wat 'van binnenuit of wat 'van buitenaf' 

geleerd moet worden.” 

 

“Leraren op vernieuwingsscholen ervaren de mogelijkheden en begrenzingen van spontaan en 

natuurlijk leren èn van gestuurd en gestructureerd leren. Ze weten uit ondervinding dat haast een 

slechte raadgever is en dat je kinderen niet voortdurend met elkaar moet vergelijken, omdat dit leidt 

tot onderschatting van zelfgestuurd en overschatting van extern gestuurd leren. Hun vakmanschap 

moet blijken uit het voortdurend zoeken naar de beste leercondities voor ieder kind afzonderlijk en de 

rijkdom aan leersituaties die ze weten te creëren, waarin beide vormen van leren een plaats krijgen, 

elkaar aanvullen en versterken. 

 

Wat ik hieruit kan opmaken is dat veel leraren op vernieuwingsscholen het dilemma ‘vorming of 

scholing’ erkennen en dat het bijna onmogelijk is om het spontane en natuurlijke leren te scheiden 
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van het gestuurd en gestructureerd leren. Ik kan me persoonlijk helemaal vinden in het feit het een 

kwestie is van voortdurend zoeken naar de beste leercondities voor ieder kind afzonderlijk en 

daarbij zo veel mogelijk leersituaties weten te creëren waarin beide vormen elkaar aanvullen en 

versterken.  

 

Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen en situaties te creëren die het spontaan en 

gestuurd leren mogelijk maken is het voor mij als stamgroepleider van belang dat ik de doelen 

helder voor ogen heb.  

Dat wat volgens de overheid tot het taalonderwijs van iedere school behoort, staat beschreven in de 

kerndoelen. De organisatie SLO, nationaal expertise centrum voor leerplanontwikkeling, heeft de 

kerndoelen beschreven op hun website  http://tule.slo.nl/Nederlands/F-KDNederlands.html  

Ik heb de kerndoelen voor Nederlands bestudeerd en opgenomen in BIJLAGE 1. 

 

Deze kerndoelen zijn algemeen en omvatten het complete taalonderwijs. Omdat ik me in mijn 

meesterstuk wil gaan richten op de vrije tekst heb ik me bijzonder verdiept in de kerndoelen over 

het schrijven.  

Kerndoel 5 gaat expliciet over het schriftelijk taalonderwijs; het schrijven van teksten. Op de website 

staat uitgebreid beschreven wat dit kerndoel inhoudt en hoe vorm krijgt binnen het onderwijs aan 

groep 3 en 4. Ik heb dit stuk theorie opgenomen in BIJLAGE 2. 

 

In hoofdstuk 3.2.2 van De Dikke Dat las ik het volgende over de kerndoelen: 

“Deze kerndoelen hebben betrekking op het onderwijs aanbod van de school en worden als te 

bereiken doelen gehanteerd. Men zou ze daarom beter streefdoelen kunnen noemen. Natuurlijk is er 

een verband tussen wat de school aanbiedt en wat zij wil bereiken, maar wat èlk kind minimaal zou 

moeten kunnen en kennen is heel wat anders. Daarbij zou op zijn minst rekening gehouden moeten 

worden dat de kinderen die sinds 1997 niet meer naar het speciaal onderwijs gaan, maar volgens de 

uitgangspunten van WSNS wel in het basisonderwijs thuishoren. Wij zouden mede daarom nog liever 

spreken van werkdoelen.” 

 

HOE ZIET HET ALTERNATIEF VOOR TAALONDERWIJS-MET-METHODE ERUIT?  

WAT IS DE KERN VAN LEVEND TAALONDERWIJS? 

In hoofdstuk 3.4.2 van De Dikke Dat wordt hierover een toelichting gegeven:  

“a. We zien als hoofddoel van het taalonderwijs: in een taalrijke leeromgeving bij kinderen de drie 

taalfuncties ordening, expressie, communicatie te helpen ontwikkelen in functionele en levensechte 

taalgebruikssituaties. Het kinderleven van alledag, binnen en buiten de school bijvoorbeeld, is 

aanknopingspunt voor vertellen, gesprekken, naar elkaar luisteren, vergaderen, overleggen, verslag 

doen. 

b. En tijdens individuele of groepsonderzoekjes worden leesstrategieën, informatie- en 

studietechnieken aangeleerd en geoefend. Onderzoek mondt altijd uit in presentatie aan de hele 

groep. Schriftelijk: boekje, krant, poster; of mondeling: verslagkring, spreekbeurt, leeskring. Al 

doende worden heel wat taalvaardigheidsoefeningen aangeleerd en taalgenres beoefend. 

c. Leren lezen en schrijven doen we vanuit een doorleefde context: kinderen leren zich eerst door 

tekeningen te uiten en vervolgens ook daarmee iets te vertellen aan anderen, en weer later leren ze 

er worden en zinnen bij schrijven. Kinderen schrijven meestal om gelezen te worden: teksten voor de 

klassenkrant, schoolkrant, brieven, e-mailtjes voor de correspondentieklas. 

http://tule.slo.nl/Nederlands/F-KDNederlands.html
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d. We werken steeds meer toe naar eindproducten met kwaliteit: inhoudrijk, persoonlijk, mooi van 

lay-out en taal. Correct gespeld want we werken publiekgericht: de kinderen schrijven heel vaak voor 

lezers. En dus moet het werk geredigeerd en gecorrigeerd worden; dat gebeurt tijdens 

tekstbesprekingen. Zo komen allerlei vormen van taalbeschouwing aan de orde: van beeldspraak tot 

zinsbouw, van woordkeus tot spelling. Bij dit alles vervult taaldrukken, waarbij natuurlijk ook 

tekstverwerkers en printers gebruikt worden, een belangrijke functie.” 

 

4.3.3 Werkdoelen versus kerndoelen? 

Deze door alledaagse werkelijkheid en intuïtie bepaalde werkwijze vraagt natuurlijk om ordening en 

dit verklaart mede onze behoefte aan werkdoelen, hoe concreter hoe beter; niet als minimumeisen 

voor àlle leerlingen afzonderlijk maar als ijkpunten voor onszelf, voor de kwaliteit die we te bieden 

hebben. Die werkdoelen moeten dan zo geformuleerd zijn dat de lezer daarbij zowel een proces als 

een product kan voorstellen, want ook vernieuwingsscholen moeten zichzelf controleerbaar maken, 

zeggen waar ze voor staan, waar ze naartoe werken. Bovendien spreken we ermee uit: de 

verantwoordelijkheid voor inhoud en vormgeving van ons taalonderwijs ligt niet bij 

methodeschrijvers maar bij onszelf.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In hoofdstuk 6 van De Dikke Dat zag ik het bovenstaand model met de vier taalgebruiksvormen 

Luisteren, Spreken, Lezen, Schrijven met daarnaast Taalbeschouwing omdat dit onderdeel een 

ondersteunende functie heeft bij de taalgebruiksvormen maar ook als een afzonderlijk onderdeel 

beschouwd kan worden.  

 

“In levend taalonderwijs zijn de taalgebruikssituaties essentieel. Het figuur laat zien dat 

taalgebruikers verschillende rollen, soms dubbelrollen hebben. 

a. Receptief (de taalgebruiker is ontvanger) en productief (de taalgebruiker is zender) 

b. Mondeling (luisteraar en spreker) en schriftelijk (lezer en schrijver).” 

 

Hieruit kan ik opmaken dat er in het levend taalonderwijs constant samenhang is tussen de 

taalgebruiksvormen en de taalgebruikssituaties ermee in verbinding staan en iedere 

taalgebruikssituatie zijn eigen rolverdeling kent. 
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IN MIJN STAMGROEP WIL IK ME GAAN RICHTEN OP HET ONDERDEEL ’SCHRIJVEN’,  

WAT HOUDT LEVEND (LEREN) LEZEN EN SCHRIJVEN IN? 

Uit hoofdstuk 6.8 Levend (leren) lezen en schrijven 

 “Levend lezen wil allereerst zeggen: dode letters levend lezen. Een tekst gaat leven, krijgt betekenis. 

Dat kan alleen met een echte tekst, die een samenhangend geheel vormt, waaruit je onderdelen kunt 

begrijpen (context-lezen) en waaruit je kunt voorspellen wat er komt (voorspellend lezen).   

Levend lezen betekent ook, lezen in een echte levenssituatie. Je leest omdat daar een reden voor 

bestaat.  En levend schrijven betekent, schrijven in levensechte situaties, schrijven omdat daar een 

reden voor is.” 

 

“Lezen en schrijven zijn, net als luisteren en spreken, twee kanten van dezelfde zaak. Je leert beter 

schrijven door veel te lezen en al schrijvend beter lezen. Bij levend lezen en schrijven draait alles om 

lees- en schrijfplezier, om nieuwsgierigheid, leergierigheid. Deze opvattingen beheersen het hele 

leesschrijfproces van ontluikende geletterdheid, via beginnende geletterdheid en gevorderde 

geletterdheid tot geoefend lezer en schrijver zijn. De werkwijzen en technieken die hierbij 

toegepast worden zijn velerlei. En eigenlijk zijn ze vrijwel allemaal toepasbaar – op verschillend 

niveau – in alle bouwen en groepen.” 

 

WELKE VORMEN VAN LEVEND (LEREN) LEZEN EN SCHRIJVEN WIL IK ONDERZOEKEN IN DE 

PRAKTIJK? 

Het loslaten van de taalmethode is niet iets wat ik zomaar zou doen zonder daar een goed 

alternatief tegenover te stellen. 
Nu ik weet wat de kern is van levend taalonderwijs en hoe daarbinnen de taalgebruiksvormen een 

samenhangend geheel vormen met de taalgebruiksfuncties, ga ik me verder verdiepen in het 

onderdeel ‘Schrijven’.  

Ik heb me daarom verdiept in de onderstaande leerlijnen uit hoofdstuk 2 van De Dikke Dat, tevens 

heb ik deze leerlijnmatrixen opgenomen in de bijlagen van mijn meesterstuk 

BIJLAGE 3: Leerlijn 15 Brief schrijven  

BIJLAGE 4: Leerlijn 17 Vrije tekst schrijven en tekstbespreking 

BIJLAGE 5: Leerlijn 18 Gedichten schrijven  

 

HOE ZIET HET WERKEN MET ‘DE VRIJE TEKST EN TEKSTBESPREKING’ ER IN DE PRAKTIJK UIT? 

Ik heb me verdiept in De Dikke Dat hoofdstuk 7 ‘De vrije tekst’ wat geschreven is door Jeroen Tans. 

 

Jeroen beschrijft hoe er gestart wordt in de onderbouw met het lees- en schrijfproces. Het 

uitgangspunt daarvoor zijn de tekeningen die de kinderen maken in een tekstenschrift. De 

stamgroepleider zoekt samen met het kind naar een bijpassende tekst. Deze tekst wordt in het 

bijzijn van het kind genoteerd. Daarbij spreekt de stamgroepleider de woorden hardop uit en vraagt 

aan het kind of het klopt mijn zijn bedoeling. 

Wanneer het kind het aangeeft kan het ook zijn/haar tekeningen zelf voorzien van teksten door hun 

tekst erbij te laten (na)stempelen of schrijven. De waarneming verfijnt zich hierdoor langzaam, het 

kind leert onderscheid te maken tussen de vormen van de letters. 
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“7.1.3 Hoe klinken woorden? 

Bij levend lezen gaat het vanaf het begin om het geheel van schrift, klank en betekenis. Als een kind 

vaak volwassenen in z’n omgeving woorden hoort zeggen en ziet opschrijven, zal hij ontdekken dat 

een tekst uit woorden bestaat en een woord uit verschillende klanken (spraak) en letters (schrift). 

Waar houdt het ene woord op en begint het volgende? Hij moet al die woorden nog goed van elkaar 

leren onderscheiden.” 

   

“En als kinderen een stukje voorgeschreven tekst stempelen, leggen of typen, ontdekken ze van alles 

met betrekking tot klank en vorm van woorden:  

 Naast de heel persoonlijke woorden of stukken uit hun eigen naam, herkennen ze in het 

begin vooral de wat kortere, concrete woorden. Ze herkennen lettergrepen binnen 

woorden en dat helpt bij het lezen wat er staat. In de eerste zinnen die juf voor hem 

schrijft of typt, komen regelmatig zinnen voor als:  

- Ik heb een…  

- Ik ben naar…  

 Verder zullen ze al gauw veel voorkomende woorden herkennen. Herhaling, refreinen, 

repeteerzinnen zijn dus erg belangrijk.  

 Soms klinken woorden bijna hetzelfde.  

 Een geschreven of gedrukt woord bestaat uit verschillende tekens.  

 Sommige woorden beginnen of eindigen met dezelfde klanken (spraak) of letters 

(schrift).  

 Als je een woord langzaam uitspreekt, hoor je met welke klank het begint of eindigt.  

 Ze herkennen hun letter (de eerste letter van hun naam) in andere woorden en teksten.” 

 

Jeroen beschrijft dat kinderen al snel enkele woorden zelf gaan leggen of al kunnen schrijven. Dit 

verklaart hij vanuit de natuurlijke drang om te leren die in het kind zelf zit en de stimulans vanuit de 

omgeving: 

“In het kind zit het streven om er meer te leren, om snel zelfstandig iets te kunnen. Daar komt bij dat 

ze elkaars teksten zien. Ze tonen trots hun printjes in de kring en in het lokaal hangen heel wat 

zinnen, voorzien van een tekening en dat stimuleert. Bij z’n eerste zelf getypte of tekst of gelegde 

zinnen gebruikt een kind woorden die hij al kent of in het lokaal kan vinden. De kinderen werken in de 

zekerheid dat de tekst er hoe dan ook komt, want als ze een of meer woorden niet kunnen maken, 

vragen ze een klasgenoot of leraar om het even op te schrijven. Zo werkt ieder kind op eigen manier 

en naar eigen mogelijkheden.” 

   

“7.2.3 Letters & klanken: fonologisch systeem 

De volgorde waarin kinderen klanktekenverbindingen leren ligt dus niet vast, maar is afhankelijk van 

wat ze willen schrijven. De ontdekking dat bij bepaalde klanken bepaalde letters horen is essentieel, 

want daarmee hebben ze het principe van het fonologisch systeem door. Ze leren hoe ze te werk 

moeten gaan om nieuwe woorden te schrijven. Toch komen ze wel struikelblokken tegen:  

 Woorden die je anders schrijft dan dat je ze uitspreekt.  

 Ook kan het zijn dat ze zelf bepaalde woorden onduidelijk uitspreken.  

 Bij langere, samengestelde woorden kunnen klanken wegvallen.  

 Schooltaal en thuistaal (bijv. dialect) kunnen verschillen.  

 Ze kennen in het begin vanzelfsprekend nog geen spellingsregels.” 
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Ik maak hieruit op dat  het in de organisatie belangrijk is dat de stamgroepleider van tijd tot tijd 

naast het kind gaat zitten om samen met hem een tekst te maken. Ook klasgenootjes vervullen een 

helpende rol. Deze samenwerking moet een plek krijgen binnen het vaste dagritme. Al doende leert 

het kind zijn teksten steeds meer verfijnen en legt nieuwe verbanden. Het tekstenschrift laat deze 

persoonlijke groei van het kind zien. 

 

Door dit schrijven wordt volgens Jeroen Tans ook de interesse in het lezen aangewakkerd:   

“7.3.1 Lezen is begrijpen 

Lezen met hulp van eigen teksten is vanaf het eerste begin lezen om te begrijpen. Het vergt een 

actieve houding van de lezer. De kinderen raken nieuwsgierig naar elkaars zinnen: wat staat er? Het 

gaat om wìllen en niet om mòeten. Bovendien, het is leuk om eigen teksten aan anderen te laten 

lezen of om dat samen te doen. Lezen in dan het zoeken naar de betekenis van wat een klasgenoot 

heeft geschreven. Herkennen en begrijpen van woorden gaat samen.” 

 

“7.3.2 Woordherkenning  

In feite is hier sprake van contextlezen, gecombineerd met beeldherkenning en spellen, de drie 

woordherkenningstechnieken die al eerder ter sprake kwamen (hst 5 en 11). Het is daarbij moeilijk 

aan te geven wat het aandeel is van beeldherkenning, van spellen of van raden uit het zinsverband. 

Het is een voortdurend heen en weer gaan tussen deze drie, waarbij het kind eigen accenten legt. 

Ook de vorderingen verlopen heel verschillend. Sommige kinderen zijn lange tijd met woorden bezig, 

anderen analyseren al snel letters en woorden waar ze niet uitkomen, vragen ze aan groepsgenoten 

of aan de leraar.” 

 

“7.3.3 Materialen  

Magnetische letterdoos, linkprint en computer zijn bijzonder handige hulpmiddelen bij het proces van 

levend lezen.” 

  

Jeroen beschrijft dat de rol van de stamgroepleider erg belangrijk is binnen dit proces. De 

stamgroepleider regisseert het hele proces, biedt begeleiding op maat aan ieder kind en creëert 

bewust leermomenten door samen met de stamgroep een tekst te bespreken en te voorzien van 

feedback in de tekstenkring. 

 

“7.3.4 Correctie  

De hulp van de meester of juf sluit aan bij wat een kind zelf al kan bij de soort moeilijkheid: soms op 

het gebied van uitspraak of klankwaarneming, soms volstaat een verwijzing naar een goed 

voorbeeld, in andere gevallen al naar een spellingregel, maar soms ontdekt een kind die zelf. Het 

gaat daarbij niet om het signaleren van fouten al zodanig, maar in de eerste plaats om het zo goed 

mogelijk schrijven van de tekst. Het resultaat moet zo zijn dat de lezer later niet wordt afgeleid van 

de inhoud.” 

 

“7.3.5 Tekstenkring  

In de eerstvolgende kring kunnen ze de tekening laten zien en hun eigen tekst voorlezen, er 

bij vertellen. Juf of meester spelen hierin een belangrijke rol: het voorlezen moet in alle rust en 

aandacht plaatsvinden. De schrijver-lezer ervaart dat als respect. De groep bespreekt de inhoud van 

een tekst, waarbij de leraar vanuit eigen belangstelling vragen stelt over sommige teksten en zorgt 
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voor een veilige sfeer. Het kind leest immers iets heel persoonlijks voor: een ervaring, een gedachte, 

een gevoel.  

Natuurlijk is het niet nodig om over alle teksten verder te praten; dat hoeft ook niet. De leraar let op 

de inhoud en op reacties van groepsgenoten, stelt vragen over de tekst, geeft zijn mening en betrekt 

opnieuw ander leerlingen in het gesprek. Diens reacties (vragen, blikken, lichaamstaal, lachen, 

knikken) en die van de groep zijn meebepalend voor wat kinderen durven schrijven.”  

 

In hoofdstuk 7.4 ‘Het oog van de meester’, beschrijft Jeroen de inhoud en de bedoeling van de 

tekstenkring: 

“Het oog van de meester  

1. Wie weet wat er staat?  

Aanvankelijk is misschien wel de belangrijkste vraag: “Wie weet wat er staat?” In hun eentje zouden 

sommigen grote moeite hebben met ontcijferen, maar samen komen ze een heel eind. De leraar kan 

hun aandacht op bepaalde dingen vestigen, hen op weg helpen door bijvoorbeeld woorden te 

omcirkelen die als eens eerder aan de orde zijn geweest.  

 

2. Mooier en duidelijker  

Maar gaandeweg kan de tekstbespreking meer taalkundige diepgang krijgen. Met de groep kan de 

schrijver zinnen ook duidelijker, mooier maken. Al ontdekkend, al pratend en beschouwend gaan ze 

de noodzaak ervaren een tekst preciezer te maken. Zo raken kinderen met elkaar in gesprek over 

verschillende mogelijkheden.  

 Ik kom door de eerste zin in de war.  

 Denk je ook niet dat ze het beter zouden begrijpen als je eerst begint met die tweede zin?  

 Zegt dat woord wel precies wat je bedoelt?  

 Denkt je dat ze het volgende stuk echt begrijpen in Wanneperveen of zullen we dat woordje 

er nog voor zetten?  

 Dat volgende stuk, vertelt dat iets nieuws over de tekst?  

 Vind je dat er een mooi einde aan zit?  

 Is het ritme van de tweede regel wel goed?  

Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om goed of fout, maar: wat klinkt beter, staat mooier, zegt 

preciezer wat je bedoelt, is duidelijker? Het gaat daarbij om formulering, woordkeuze, zinsbouw, 

maar ook om spelling, leestekens en lay-out.  

 

3. Goede voorbeelden  

Door teksten zo te bespreken willen we de leerlingen manieren leren om steeds beter te kunnen 

schrijven. Een kind leert zijn moedertaal beter spreken naarmate de mensen in zijn omgeving, zijn 

voorbeelden, de taal beter spreken. Zo is het ook met schriftelijk taalgebruik. De leerling leert goed 

schrijven door steeds goede voorbeelden (zoals mooie teksten van groepsgenoten en goed 

geschreven boeken en gedichten) onder ogen te krijgen, maar ook door met anderen te wikken en te 

wegen wat mooier klinkt of wat beter loopt in je eigen teksten. Dit gezamenlijk polijsten, dit 

uitdiepen van wat beleefd is, schept bovendien een gevoel van ‘samen kunnen wij het wel.’ 

 

4. Schriftelijke & mondelinge taal  

Door het bespreken van en werken vanuit teksten (schriftelijke taalvaardigheid) worden als vanzelf 

andere mondelinge taalvaardigheden geoefend: discussiëren, redeneren, toelichten, meningen 

uitwisselen.  
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Het aandeel van de leraar moet daarbij niet onderschat worden. Deze denkt bewust hardop, stelt 

vragen en geeft voorbeelden.   

Door te reflecteren op eigen en andermans taaluitingen leren de kinderen helder te formuleren, leren 

ze te zeggen en schrijven wat ze bedoelen en gevoelens en gedachten onder woorden te brengen.  

En zo ervaren ze ook dat herschrijven en vervolmaken van een tekst hoort bij het proces van je 

duidelijk schriftelijk uitdrukken. Ze worden kritisch ten aanzien van eigen en andermans teksten. Ze 

worden ook kritisch ten aanzien van verhalen van schrijvers in ‘echte’ boeken. Die verhalen kun je op 

dezelfde manier met aandacht, respect en kritische zin bekijken als de verhalen van 

groepsgenoten. Al schrijvend, pratend en denkend over eigen en andermans teksten worden ze als 

schrijven betere lezers en als lezers betere schrijvers.” 

 
Studiebijeenkomst met Elly Verstraaten van het JAS 

Tijdens een studiebijeenkomst met Elly werd de ‘Vrije tekst cyclus’ behandeld. Elly liet een schema 

zien waarin de cyclus kort samengevat en schematisch weergegeven werd. Dit schema lijkt me erg 

bruikbaar voor mijn meesterstuk en heb ik daarom opgenomen in BIJLAGE 6 Vrije tekst cyclus. 

 

KAN IK MET HET SCHRIJVEN VAN TEKSTEN OOK EEN KOPPELING MAKEN MET 

WERELDORIËNTATIE? 

In mensenkinderen vond ik een interessant artikel van Bea Pompert ‘Taal daar draait het om’, zie 

BIJLAGE 7. 

 

In dit artikel beschrijft zij hoe in Ontwikkelingsgericht Onderwijs inhoud wordt gegeven aan 

betekenisvol en effectief taalonderwijs. Er wordt een koppeling gemaakt met wereldoriëntatie. De 

kern van dit artikel probeer ik te vangen in citaten; 

 

“De winter is op komst en de groepsleider nodigt de kinderen allemaal de klas in met hun jas. In de 

groep worden de jassen goed bekeken en besproken.” 

 

“In eerste plaats zien wij dat de groepsleider haar taalaanbod verbind aan een voor de kinderen 

aansprekende, gezamenlijke concrete ervaring. Alle kinderen kunnen mondeling op verhaal komen en 

luisteren naar verhalen van anderen. Vervolgens maakt de groepsleider deze mondelinge taal 

zichtbaar in het woordveld op het bord. Zij expliceert ook nieuwe woorden en hun betekenis. Door 

daarna tekeningen en teksten te laten maken zorgt de groepsleider ervoor dat de mondelinge 

verhalen gepresenteerd, besproken en gelezen worden. De nieuwe woorden worden direct 

ondergebracht in een betekenisvolle, begrepen context.” 

 

“De kinderen hebben uiteraard hulp nodig bij teksten schrijven. De groepsleider verzorgt deze hulp zo 

functioneel mogelijk, aansluitend bij de volgende stappen die de kinderen kunnen nemen.” 

 

“Ontwikkelingsgericht taalonderwijs is verbonden aan interessante wereldoriëntatieonderwerpen die 

voor kinderen persoonlijk betekenis krijgen.  

Mondelinge taal en schriftelijke taal blijven aan elkaar verbonden waarbij het auteurschap van het 

kind de leesontwikkeling vooruit helpt (vooral in groep 2 en 3) én verdiept. 

Noodzakelijke taalinstructie wordt effectief gemaakt door aan te sluiten bij de uitingen van kinderen 

en net zo lang herhaald en toegepast tot er sprake is van wendbaar inzetten door het kind zelf. 
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Kinderen moeten er echt iets mee kunnen. De rol van de groepsleider is hierbij doelgericht en 

sturend.” 

 

“Concreet zorgt de groepsleider in 

Ontwikkelingsgericht taalonderwijs ervoor 

dat zij doelgericht bemiddelt tussen 

leerbehoeften van kinderen én de doelen 

die zij heeft. Dat doet zij door een rijk scala 

aan interventies en verschillende 

instructiestijlen. In schema ziet dat er als 

volgt uit:  

 

Taalonderwijs wordt vormgegeven door de 

kinderen veel met elkaar te laten 

samenwerken. Taalleren doe je niet in je 

eentje, maar door veel met elkaar in 

gesprek te zijn over wat je doet, denkt, 

schrijft en leest. Daarbij is de kwaliteit van 

de interacties doorslaggevend. De 

groepsleider zal zich daarover inspannen 

door: 

 Betekenissen bij kinderen aan te 

boren; 

 De inbreng van kinderen te 

ontvangen en te volgen; 

 Verschillende betekenissen (van 

kinderen en zichzelf) te verbinden; 

 Bijdragen te verdiepen, door iets te opperen, op te merken of te vragen; 

 Nieuwe elementen toe te voegen, door herkenbare problemen te verwoorden of iets te 

vragen; 

 Reflectie op gang te brengen.” 
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Actieplan 

WAT GA IK AANPAKKEN?  

Ik wil het taalonderwijs in mijn stamgroep betekenisvol maken door de leef- en belevingswereld van 

de kinderen als uitgangspunt te nemen. Ook wil ik leerlijnen aan bod laten komen en samenhang 

creëren tussen de vakken spelling, taal en schrijven. 

 

WAT GA IK VERANDEREN EN OP WELKE WIJZE GA IK DAT DOEN?  

Naar aanleiding van mijn theorieonderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat ik wil gaan werken 

met enerzijds georganiseerde schrijfopdrachten, waarmee ik gericht aan bepaalde leerlijnen kan 

werken. Anderzijds wil ik ook gelegenheid bieden door het vrije schrijven, de vrije tekst, om daarmee 

de spontane expressie van de kinderen vrijheid te bieden. 

 

Ik wil een tekstencyclus volgen van twee weken. Mijn streven is om zoveel mogelijk vanuit de 

kinderen zelf te laten komen en ze zo zelfstandig mogelijk te laten werken.  

Daarvoor moet ik wel voorwaarden creëren die de zelfwerkzaamheid van kinderen vergroten. Een 

goede voorbereiding is dus erg belangrijk. 

 

Mijn rol als stamgroepleider wordt ook anders. Ik wil graag een meer coachende en begeleidende rol 

hebben. Feedback wordt het grootste leermiddel. In mijn hulp ga ik proberen zo goed mogelijk aan 

te sluiten bij de ontwikkeling van het kind.  Ook heb ik gelezen dat de tekstbespreking een 

onmisbaar leermoment is in de cyclus van de vrije tekst. Door samen over een tekst na te denken, te 

praten, vragen stellen en te discussiëren hoop ik van het schrijven van teksten een echt 

groepsproces te maken.  

 

WAT EN WIE HEB IK HIERVOOR NODIG? MET WELKE MENSEN MOET IK WAT BESPREKEN?  

- Kerndoelen 5 ‘Nederlandse taal’,  Leerlijnen schrijven en theorie van de ‘Vrije tekst’ als leidraad 

voor de inhoud van de tekstencyclussen. 

- Organisatie tekstencyclus in ritmisch weekplan opnemen. 

- Voor ieder kind een tekstenschrift 

- Voor ieder kind een woordenschriftje waarin voor het kind belangrijke woorden en zinnen kunnen 

worden opgenomen. 

- De taalhoek aanpassen, zorgen dat alle materialen aanwezig zijn en het duidelijk is voor de 

kinderen waar ze alles kunnen vinden. 

- Kinderen meenemen in dit proces 
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WAT ZIJN DE WAARSCHIJNLIJK TE VERWACHTEN GEVOLGEN VAN MIJN INTERVENTIES?  

- Hogere betrokkenheid, inzet en motivatie van leerlingen. 

- Meer ruimte voor de eigen creativiteit en expressie van de kinderen. 

- Feedback wordt het belangrijkste leermiddel; leren van feedback, leren (goede) feedback te geven 

aan een ander. 

- Mijn rol als stamgroepleider veranderd van leidend naar begeleidend, coachend. 

Een hoger leerrendement doordat het leren plaatsvindt in een voor de kinderen betekenisvolle 

context. Het proces van schrijven, lezen en taalbeschouwing zullen elkaar afwisselen en versterken. 

- Mooie producten waar de kinderen trots op zijn en die anderen kunnen inspireren. 

 

 

TIJDSPAD 

Week 2: Voorbereidingen treffen 

Week 3 en 4: 1e tekstencyclus, Vrije tekst  

Week 5 en 6: 2e tekstencyclus, Leerlijn 18 Gedichten schrijven 

 

Week 7: Carnavalsvakantie 

 

Week 8 en 9: 3e tekstencyclus, Vrije tekst 

Week 10 en 11: 4e tekstencyclus, schrijven gekoppeld aan wereldoriëntatie 

Week 12 en 13: 5e tekstencyclus, aandacht voor illustraties 

Week 14 en 15: 6e tekstencyclus, Leerlijn 15 Brief schrijven 

Week 16: observatieverslag 2 

Vanaf Week 17: evaluatie actieplan en afronding van mijn meesterstuk 
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UITVOERING ACTIEPLAN 

 

DE VOORBEREIDINGEN 

De eerste stap die ik nu ga zetten is het treffen van de voorbereidingen. In de theorie heb ik gelezen 

dat je de zelfwerkzaamheid van de kinderen kunt vergroten door belangrijke woorden en zinnen 

zichtbaar te maken in het lokaal. Deze ga ik in de taalhoek ophangen. In de Dikke Dat stonden 

voorbeelden van zinnen en woorden die kinderen vaak gebruiken. Om te beginnen ga ik die 

ophangen en kan de lijst later aangevuld worden, dit is afhankelijk van het soort tekst en de 

onderwerpen waarover de kinderen gaan schrijven.  

Ook vragen de kinderen vaak aan me hoe je woorden schrijft. In de theorie heb ik gelezen dat je kunt 

werken van een woordenschriftje. Hierin kunnen ze hun eigen belangrijke woorden in opschrijven en 

bewaren. Ik ga dit ook gebruiken in mijn groep. In overleg met Elly gaf ze me de tip om de woorden 

te laten ordenen op alfabetisch principe. Zo kun je de woorden gemakkelijker terugvinden en leren 

de kinderen al doende te werken met alfabetische volgorde. 

Voor het uitwerken van de teksten kun je allerlei manieren gebruiken. Ik wil de kinderen graag 

verschillende mogelijkheden bieden. De kinderen kunnen gebruik maken van de computer, ze 

kunnen de tekst schrijven, stempelen en op de woordendoos leggen. In mijn lokaal heb ik 3 

computers en ik zorg ervoor dat alle materialen aanwezig zijn in de taalhoek. Ook zorg ik dat er 

materiaal is waarmee de kinderen hun tekst kunnen illustreren; kleurpotloden, stiften, krijtjes en 

waterverf. 

Natuurlijk moeten die teksten ook bewaard kunnen worden en daarom ga ik elk kind een plakboek 

geven waarin het de eigen teksten kan bundelen. Zo wordt de persoonlijke ontwikkeling van ieder 

kind zichtbaar en het biedt de kinderen ook de mogelijkheid om elkaars werk te lezen en te 

bewonderen. 

 

REFLECTIE NA HET TREFFEN VAN DEZE VOORBEREIDINGEN: 

Na het treffen van deze voorbereidingen ben ik nog enthousiaster geworden om met mijn groep aan 

de slag te gaan met vrije teksten! De taalhoek ziet er aantrekkelijk uit en de eerste aanzet voor een 

krachtige leeromgeving is daarmee gezet. 

De kinderen reageerden heel enthousiast op het woordenschriftje. Nadat ik uitgelegd had waarvoor 

het diende en ze iedere bladzijde voorzien hadden van een letter op volgorde van het alfabet, kwam 

een kind op het idee om ook het ‘ei-verhaal’ en ‘au-verhaal’ erin te plakken. Dit verraste me enorm, 

wat een goed idee! We gebruiken deze verhalen om de ei-woorden en au-woorden uit ons hoofd te 

leren. Ieder kind heeft deze twee teksten wel in hun laatje, maar wanneer ze in het schrift staan 

hebben ze deze meteen bij de hand tijdens het schrijven en zijn ze ook beter bewaard.  

Erg leuk hoe de kinderen meedachten en door dit idee is het schriftje direct al een stukje meer van 

het kind zelf geworden. 
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1E TEKSTENCYCLUS: VRIJE TEKST; TEKST OVER JEZELF 
 

Opdracht: Schrijf een tekst over jezelf, waarin je zoveel mogelijk dingen over jezelf vertelt. 

Doelen:  

 Goede zinnen formuleren  

 Juist toepassen van hoofdletters. 

 

1.Oriënteren  

“Jullie hebben allemaal een tekstenboek gekregen waarin je zelfbedachte teksten gaat schrijven en 

bewaren. Iemand die in je tekstenboek wil gaan lezen, wil graag wat weten over wie jij bent en waar 

je van houdt. Wat kun je allemaal over jezelf vertellen?” De kinderen kwamen op naam en 

adresgegevens, later ook op uiterlijke kenmerken en karaktereigenschappen.  

Hierna heb ik voorbeeld zinnen en woorden geïnventariseerd, hierbij kwamen woorden aan bod die 

beginnen met lievelings- en een stukje uitleg over het gebruik van hoofdletters.  

 

2.Kladversie schrijven 

Na deze kring hebben de kinderen zelf sommige woorden 

overgenomen in hun eigen schriftje en zijn de kinderen 

van start gegaan met het schrijven van een tekst. Tijdens 

de blokperiodes in deze week hebben de kinderen verder 

gewerkt aan hun tekst.  

Sommige kinderen hadden maar een paar zinnen op papier gekregen, met hen heb ik besproken hoe 

ze hun tekst nog wat verder aan konden vullen. 

Voor mij was dit best intensief. Ik vraag me af of dit komt doordat het de eerste keer is dat ze een 

vrije tekst schrijven of moet ik iets veranderen in de organisatie? Is het fijner als er een moment is 

waarop de hele groep start met het maken van de tekst en waarbij ze mij en hun klasgenoten kunnen 

vragen om feedback?  

 

4.Tekstbespreking  

Voor de tekstenkring had ik bewust een tekst van gemiddeld niveau gekozen. De kladversie van de 

tekst had ik gescand en op het bord gezet. Omdat de tekst met potlood was geschreven kwam het 

erg onduidelijk over op het bord. Hier moet ik in het vervolg iets op bedenken. 

Zin voor zin bespraken we de tekst in de kring. Er werd 

veel gelet op de hoofdletters en punten en 

schrijffoutjes. Die haalden de kinderen er meteen uit. 

De schrijver van de tekst besloot zelf welke 

verbeteringen hij wilde toepassen in zijn tekst en 

veranderde dat direct in zijn kladversie.  

Echter, er was zo veel te verbeteren dat hij het 

nauwelijks bij kon houden. Ook ging er minder 

aandacht uit naar de inhoud van de tekst. Dit was nog 

best lastig voor de kinderen merkte ik en ook de 

aandacht in de kring verslapte. Ik heb toen besloten om 

de tekstenkring af te ronden met het vaststellen van de 

aandachtspunten die we in deze tekst hadden gezien 

maar eigenlijk voor iedereen kunnen gelden. 
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5.Publiceren 

Het kind waarvan de tekst besproken was, heeft zijn tekst later uitgewerkt met Word. Hij had nog 

wat hulp nodig om alle aanpassingen die hij wilde maken in zijn netversie te verwerken en daar heb 

ik hem bij geholpen.  

Ook de andere kinderen vroegen mij regelmatig om feedback op hun tekst. Misschien is dit nog de 

onzekerheid van de kinderen, maar wanneer dit blijft moet ik hier iets mee. Ik wil graag alle kinderen 

helpen maar en organisatorisch lukt met dat niet altijd.  

De eindresultaten zijn erg mooi geworden. De kinderen waren zo trots op hun teksten dat de teksten 

graag wilden presenteren tijdens de weeksluiting. Dat hebben we gedaan. Hierna hebben we de 

teksten in de tekstenboeken geplakt en uitgestald in de klas. Tijdens de inloop worden de teksten 

met trots gepresenteerd aan de ouders en ook lezen de kinderen elkaars werk.  

 

Reflectie op eerste tekstencyclus 

Wat ging er goed? 

Ik merkte dat de motivatie voor het schrijven hoog was kinderen waren heel enthousiast en stelden 

me veel vragen over hoe je woorden moet schrijven. Ook merkte ik nog een bepaalde onzekerheid, 

sommige kinderen kwamen hun tekst aan mij laten zien en wilde graag mijn goedkeuring. Ik heb 

vooral positieve feedback gegeven.  

De motivatie en het enthousiasme voor het publiceren van teksten is ook gewekt. Vooral het werken 

met Word aan de computer vinden de kinderen reuze interessant. Een kind is al wat vaardiger met 

Word en weet hoe je woorden moet corrigeren. Dit heeft hij de andere kinderen geleerd.  

Er wordt goed gelet op hoofdletters en punten. Ook hebben de kinderen over zichzelf verteld en 

daarbij mooie zinnen gebruikt. 

 

Aandachtspunten voor de volgende tekstencyclus: 

 Gezamenlijke start maken met tekst: 

Organisatorisch lijkt me het handiger om gezamenlijk te starten met het maken van het begin van de 

tekst. Ik heb dan mijn handen iets meer vrij om te helpen en ook biedt het meer kansen voor de 

kinderen om elkaar te helpen, iedereen is op hetzelfde moment gefocust op het schrijven van 

teksten.  

 Getypte kladversie op het digibord 

De tekst die besproken werd was wat onduidelijk. Ook het maken van aanpassingen in de tekst door 

het kind zelf kostte tijd en was lastig omdat hij het in zijn kladversie moest verbeteren. Het lijkt mij 

een goed idee om de tekst de volgende keer uit te typen op het bord zodat het kind de aanpassingen 

direct op het bord kan uitvoeren. We zien dan ook beter hoe de tekst eruit komt te zien nadat de 

wijzigingen gemaakt zijn. 

 Meer aandacht voor de inhoud 

De aandacht van de kinderen lag deze keer vooral op de foutjes en de lay-out. Dat vond ik jammer, 

het leek zo net voor de schrijver of er maar weinig goed was aan zijn tekst. Misschien kwam het 

omdat we zin voor zin de tekst behandelde. De volgende keer ga ik proberen of het bespreken van 

de tekst in zijn geheel wat meer positieve reacties opbrengt. Misschien moet de startvraag in de 

tekstenkring wel zijn; “Wat vind je al heel goed aan deze tekst?” 
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2E TEKSTENCYCLUS: EEN VERSJE OF GEDICHT 

Soort tekst: schrijf een versje of gedichtje 
Doelen:  

 Ervaring opdoen in het maken van een versje of gedicht 

 Het leren maken van rijmkettingen en toepassen van eindrijm. 

 Juist toepassen van spellingsafspraak eind -d of t. 

 

1.Oriënteren  

De Nationale voorleesweek en de week van de poëzie zijn ingegaan. Hier wilde ik in mijn klas ook 

aandacht aan schenken. Ik heb allerlei gedichten- en versjesboeken verzameld en deze 

gepresenteerd in de klas. Iedere dag presenteerde ik een gedicht of versje in de kring en bespraken 

we wat de kinderen ervan vonden. Ook hebben we geoefend met rijmen.  

In de theorie heb ik gelezen dat het belangrijk is om eerst samen met de kinderen te oefenen in het 

maken van een gedicht of versje. Ik besloot daarom om eerst samen met de kinderen in de kring een 

versje te maken.  

Eerst bedachten we samen een onderwerp en stelde ik vragen zoals wie, wat, waar, wanneer, 

waarom?  De kinderen kwamen met het idee om een versje te schrijven over een muis die jarig was. 

Samen met de kinderen heb ik rijmkettingen gemaakt op het bord met woorden die passen bij het 

onderwerp. Hierna samen een versje gemaakt over een muis. Elke zin probeerden we te eindigen 

met een rijmwoord en daarbij hield ik voor het gemak rijmschema A-A, B-B aan.  

2.Kladversie schrijven 

Hierna gingen de kinderen zelf aan de slag. Het bedenken van een onderwerp en het maken van de 

rijmkettingen ging best goed. Alleen het schrijven van goede rijmzinnen was nog best lastig. Bij veel 

kinderen werd de 2e zin onzinzin om maar te kunnen rijmen en pasten niet echt in het gedicht. Hier 

heb ik de 4e jaars wat feedback op gegeven en geholpen met het bedenken van een passende zin. 

3.Tekstbespreking  

In de kring hebben we een gedicht besproken. Om de aandacht wat meer op de inhoud te richten 

liet ik het kind het gedicht eerst in zijn geheel voordragen. Om met het positieve te starten heb ik 

gevraagd “Wat is er al goed het gedicht?” De kinderen vonden het een leuk gedicht en ze vonden 

het knap dat de zinnen op elkaar rijmden. Hierna hebben we gekeken naar wat nog mooier zou 

klinken in het gedicht. Dit was nog best moeilijk voor de kinderen. Ik heb het gesprek een beetje 

gestuurd door te vragen of er nog rijmwoorden te bedenken waren die nog beter bij het onderwerp 

pasten. We hebben toen samen twee zinnen aangepast. Hierna hadden de kinderen nog tips voor 

hoofdletters en punten en een paar schrijffoutjes.  

4.Publiceren 

De schrijfster had de aanpassingen direct overgenomen in haar gedicht op het bord, dat werkte veel 

gemakkelijker dan de vorige keer! Ze voegde nog wat kleur toe en was toen helemaal tevreden. Een 

ander kind liet ik haar helpen met printen in kleur en de tekst ophalen bij het kopieerapparaat. 

Hierna voorzag ze de tekst van een mooie illustratie. 
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Reflectie op deze tekstencyclus 

Wat ging er goed? 

Ik ben deze keer erg tevreden over hoe ik het onderwerp ‘poëzie’ heb geïntroduceerd en hoe ik 

samen met mijn groep in de kring geoefend heb in het schrijven van een gedicht. Door 

gedichtenbundels in de klas te halen en er tijdens de kringen uit voor te lezen heb ik de 

belangstelling voor onderwerp ‘poëzie’ geprikkeld. Door oefenen in het maken van rijmkettingen 

leken de kinderen veel beter uit de voeten te kunnen met het maken van een gedicht. Het 

aandachtspunt voor mijn 4e jaars was om van de tweede zin een passende zin met rijmwoord te 

maken. Tijdens de tekstbespreking hebben ik samen met de klas echt kunnen kijken naar de doelen 

voor de  eindrijm en de inhoud van de gedichten.  

Ik had expres een tekst uitgekozen waarin dat een aandachtspunt was zodat we dat in de 

tekstenkring konden bespreken. Dit haalde de kinderen er niet zelf uit en daarom heb ik het gesprek 

erop aan gestuurd. Ook heb ik voorgedaan hoe je op zoek kunt gaan naar passende rijmwoorden 

door de rijmkettingen er weer bij te pakken. Samen hebben we toen rijmwoorden bedacht die beter 

bij  het onderwerp van het gedicht paste.  

Ook de organisatie van het gezamenlijk starten gevolgd door een gezamenlijk werkmoment bevalt 

me beter. Ik kan de kinderen hierdoor beter op weg helpen. 

Aandachtspunten voor de volgende tekstencyclus: 

 Feedback en hulp van kinderen meer in gaan zetten. 

Ik merk dat ik het nog steeds erg druk heb met het bieden van hulp aan kinderen. Deze 

cyclus was misschien ook wel wat lastiger omdat het soort tekst nieuw was voor de 

kinderen. In de volgende cyclus ga ik een vrije tekst laten schrijven waarbij ik een tussentijds 

feedbackmoment met maatjes inzet en de 

kinderen elkaar zoveel mogelijk laat helpen 

met de praktische zaken in Word. 
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3E  TEKSTENCYCLUS: EEN VRIJE TEKST 
Opdracht: schrijf een vrije tekst, je bent vrij in het onderwerp en vrij in welke vorm 

Doelen: 

 Let op een goede zinsbouw en zorg voor een logische volgorde in de tekst 

 Let op hoofdletters, punten, komma’s, vraagtekens en uitroeptekens 

 Spellingsafspraken toepassen die je tot nu toe geleerd hebt 

 

1.Oriënteren  

Deze keer laat ik de kinderen een vrije tekst schrijven. In de kring praten we over waar de tekst over 

zou kunnen gaan. Sommige kinderen hadden al direct een idee, anderen vonden het lastiger nu het 

helemaal vrij was.  

Samen met de kinderen heb ik besproken wat we in de afgelopen weken al geleerd hebben en 

hierbij kwamen automatisch de doelen voorbij. Omdat ik met verschillende niveaus werk zaten daar 

natuurlijk verschillen in. 

 

2.Kladversie schrijven 
Hier en daar heb ik wat kinderen op weg geholpen met het bedenken van een onderwerp. Ik vroeg 

ze wat de afgelopen weekend gedaan hebben, of ze over hun huisdier of hobby wilde schrijven of 

misschien over een ander onderwerp wat ze heel interessant vonden.  

Ook ben ik met een van mijn 3e jaars in gesprek gegaan over de manier van werken. Ik zag hem 

tijdens de afgelopen weken worstelen met het schrijven van een tekst omdat hij motorisch nog niet 

zo vaardig is. Hij wist niet zo goed welke alternatieven er waren. Toen ik deze toegelicht had koos hij 

ervoor om de tekst te leggen op de magnetische woordendoos. 

Na ongeveer 20 minuten had elk kind al wat op papier gezet, de een wat meer dan de ander. 

Ondertussen kreeg ik heel veel vragen van de kinderen of hun tekst zo goed was. Ik besloot om een 

feedbackmoment in te zetten. Ik liet de kinderen hun tekst voorlezen in de kring en anderen 

reageren. Bij sommige teksten hadden de kinderen nog wat vragen ter verduidelijking en ook 

werden er suggesties gegeven voor het aanvullen van de tekst. Dit liep al erg goed en daar was ik al 

heel trots op. Ik heb de kinderen er ook een compliment voor gegeven. 

Na de kring hebben de kinderen hun kladversie verder aangevuld tijdens de blokperiodes in die 

week. 

3.Tesktbespreking 

Tijdens het rondlopen viel me op dat een van mijn leerlingen een tekst over kleding had en steeds 

haar zinnen begon met ‘kleding’. Ze schreef o.a. “Kleding zijn mooi en ze hebben allerlei kleuren” Ook 

stond er een opsomming in de tekst. Ik zag hier een mooie kans in om dit te bespreken in de 

tekstenkring en reflecteren op de schrijfdoelen voor deze week. Na haar goedkeuring bespraken we 

de tekst. Nadat we besproken hadden wat er al goed was aan de tekst en de fouten verbeterd 

hadden viel het een aantal kinderen direct op dat er wel erg vaak het woordje ‘kleding’ in de tekst 

stond. Eén kind gaf de tip om kleding te veranderen in ‘kleren’, want dat betekende hetzelfde 

volgens hem. Ook viel het iemand op dat de eerste zin een beetje krom was “Kleding zijn mooi en ze 

hebben allerlei kleuren.” De kinderen wisten alleen niet goed hoe je deze zin kon verbeteren. Daar 

heb ik bij geholpen door aan te geven dat je beter kunt schrijven ‘kleding is mooi en heeft….’  Of er 

meer van te maken door te schrijven ‘kledingstukken zijn mooi en hebben…’ Hierna stuurde ik aan 

op de opsomming. Ik legde kort uit wat een opsomming is en vroeg of iemand wist wat je kunt doen 
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als je een aantal dingen opnoemt. In de tekst stond er steeds het woordje ‘en’ tussen maar het kan 

ook anders. Hierop antwoordde een vierde jaars om bij een opsomming komma’s te gebruiken en 

niet steeds het woordje ‘en’. Ook wist hij al dat je een opsomming kunt beginnen met een dubbele 

punt. Hij hielp de schrijfster met aanpassen van de tekst. Dit vonden veel kinderen interessant. Ik 

heb hier nog aan toegevoegd dat je tussen de laatste twee woorden dan geen komma’s meer zet 

maar daar gebruik maakt van ‘en’ of ‘en een…’. Ik was verbaasd dat de jongen dit wist. Hij vertelde 

dat hij dit al vaker gezien had in verhalen. Wauw!  

4.Publiceren 
Doordat de aanpassingen direct op het bord gemaakt zagen we meteen het eindresultaat. De 

schrijfster las de tekst nog eens voor en ze was erg tevreden. Ook de andere kinderen vonden het 

een mooie tekst geworden. Nadat de schrijfster er een illustratie bij had gemaakt werd hij 

gepresenteerd aan de groep en kreeg haar tekst een plekje in de klas. Zo kon iedereen nog eens zien 

hoe je een opsomming maakt. 

Reflectie op deze tekstencyclus 

Wat ging goed? 

Het viel me op dat de kinderen de afgelopen twee weken een stuk zelfstandiger hebben gewerkt en 

dat hun teksten rijker zijn dan teksten die ze voorheen geschreven hebben. Ik denk dat dit komt 

omdat ze vrij waren in het onderwerp. De onderwerpen van de teksten waren ook zeer 

uiteenlopend. Met de onderwerpen van de teksten laten de kinderen zien wat hen bezighoudt; 

speelgoed, huisdieren, hobby’s en familie in het buitenland. 

Ook heb ik een van mijn 4e jaars anderen laten helpen met Word. Hij legde ze uit hoe ze bepaalde 

toepassingen moesten gebruiken, hoe ze hun werk op moesten slaan en printen. Dat scheelde mij 

weer wat werk. Ook zag ik dat de kinderen die het eenmaal wisten ook anderen weer gingen helpen, 

zo ontstond er een echte samenwerking binnen de groep.  

Om te oefenen met het tussentijds geven van feedback op de tekst van een ander koos ik ervoor om 

dit eerst samen in de kring te doen. Er werden erg goede aanvullingen gegeven door de kinderen. 

Aandachtspunten voor de volgende tekstencyclus: 

 De kinderen een nog actievere rol geven tijdens de tussentijds feedbackmomenten door dit 

met maatjes te doen in kleinere groepjes. 
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4E  TEKSTENCYCLUS: SCHRIJVEN GEKOPPELD AAN WERELDORIЁNTATIE  

Voor deze tekstencyclus maak ik gebruik van de theorie en de voorbeelden uit het artikel ‘Taal daar 

draait het om, van Bea Pompert. (BIJLAGE 7) 

1.Oriënteren op de activiteit 
Afgelopen maandag hadden een aantal kinderen 

nieuwe schoenen. We hebben die schoenen kort 

bekeken in de kring. Maar hebben we wel alles 

goed gezien? Ik vroeg de kinderen allemaal om 

één schoen uit te doen en die op tafel te zetten. 

Vanzelfsprekend ontstond er een gesprek over 

de schoenen. Ik liet dat gebeuren en noteerde 

woorden die ik voorbij hoorde komen op het 

bord.  

 
2.Verdiepen en structureren 

Ik was verbaasd wat er al allemaal in de 

gesprekjes tussen de kinderen voorbij kwam. 

We hebben de woorden die ik opgeschreven 

had samen behandeld in de kring zodat iedereen 

ze kon horen. 

3.Verbreden en verbinden 
Allerlei begrippen kwamen voorbij, deze heb ik 
genoteerd op het bord. Zo kwam ik erachter dat 
de kinderen ‘klitterband’ zeiden. Ik heb dit 
verbeterd en ‘klittenband’ op het bord genoteerd. Was een mooi leermoment, sommige kinderen 
waren echt verbaasd! 
Hierna hebben we gekeken naar schoenmaten, schoenen gepast, gesorteerd van klein naar groot, 

hoog naar laag, soort bij soort etc. De kring duurde veel langer dan gepland maar dat liet ik graag toe 

omdat de kinderen zo betrokken waren. En het was meteen ook een leerzame rekenactiviteit! 
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4.Toevoegen van noodzakelijke kennis en 

vaardigheden  

Hierna hebben we de nieuwe en bekende 

woorden herhaald en gekoppeld aan het soort 

schoen en het onderdeel van de schoen. Dit 

liet ik doen als houvast voor het schrijven van 

de teksten. 

De kinderen gingen vervolgens enthousiast aan 

de slag met het schrijven van tekst over hun 

eigen schoen. 

Ik liep rond en waar nodig hielp ik de kinderen 

op weg. Ik zag ook regelmatig kinderen naar het 

bord lopen om te kijken hoe ze bepaalde 

woorden moesten schrijven, geweldig! Er 

werden over het algemeen veel woorden 

gebruikt die we samen geïnventariseerd hadden. 

Toen was het tijd voor uitwisseling met maatje. 

De kinderen kozen zelf een maatje en lazen hun 

teksten aan elkaar voor. Tijdens het voorlezen 

werd er aandachtig geluisterd. Alleen het feedback geven kwam nog niet echt op gang.  Blijkbaar 

waren de kinderen al tevreden met het feit dat ze hun tekst aan iemand konden voorlezen. Dit 

aandachtspunt nam ik mee voor de volgende keer. 

5.Reflecteren 

Samen bespraken we een tekst in de kring. Het viel me op dat de kinderen direct lette op de inhoud 

van de tekst. Het viel ze meteen op dat de zinnen steeds met ‘en’ begonnen.  Daar had een kind een 

goede oplossing voor, met een ander woord beginnen en kijken hoe je de zin dan zo mooi mogelijk 

maakt. Ook viel het iemand op dat een zin eigenlijk uit twee zinnen bestond. Er werden twee zinnen 

van gemaakt.  

Als vanzelf gaven de kinderen ook nog suggesties om nog meer te schrijven over de schoen. De 

betreffende schoen had ook nog lichtjes in de zool. Ik hoefde bijna niets te doen, de kinderen gaven 

al zoveel feedback en hielpen ook met het aanpassen van de tekst. Dit gebeurde ook nog eens op 

een hele prettige manier. Het was de groep er duidelijk aan gelegen om te zorgen dat het een nog 

mooiere en betere tekst werd. Wat een goede en leerzame tekstbespreking was dit! Trots ben ik op 

mijn groep! 

En trots, dat waren de kinderen zelf ook op hun eindproducten. De kinderen wilde graag hun teksten 

presenteren tijdens de weeksluiting. Spontaan kwam iemand met het idee om elkaars teksten voor 

te lezen en de andere kinderen te laten raden van wie de schoen is. Dat vond iedereen een leuk 

idee, onze eigen schoenenquiz! De kinderen spraken af dat iedereen aankomende vrijdag de 

schoenen moest dragen die ze ook beschreven hadden in hun tekst. 

Zo gezegd, zo gedaan. Wat stond mijn klasje te glunderen op het podium en wat presenteerde ze het 

leuk. De schoenen werden allemaal geraden door de andere kinderen. Ook de ouders deden 

enthousiast mee. Na de presentatie kregen de kinderen verschillende complimenten, fantastisch! 
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5E  TEKSTENCYCLUS: VRIJE TEKST 

Opdracht: schrijf een vrije tekst, je bent vrij in het onderwerp en vrij in welke vorm en maak er een 

mooie pagina vullende illustratie bij. 

Doelen: 

 Maak mooie en goed lopende zinnen. 

 Let op een logisch verloop in je verhaal. 

 Let op hoofdletters, punten, komma’s, vraagtekens en uitroeptekens.  

 Spellingsafspraken toepassen die je tot nu toe geleerd hebt 

 

Nu het hele proces van het schrijven van teksten steeds beter loopt, wil ik er nog meer uit halen. Een 

goede tekst verdient ook een mooie illustratie. Tot nu worden de teksten voorzien van mooie 

tekeningen maar blijft de rest van het vel vaak wit. In de taalhoek staat waterverf, er liggen krijtjes, 

tijdschriften etc. Hier hebben de kinderen helaas nog niets mee gedaan. Ik ga de kinderen uitdagen 

om eens een andere manier van illustreren uit te proberen. 

We hebben in de kring gekeken naar plaatjes in lees- en prentenboeken. Daar zagen we dat een 

illustratie ook de hele pagina kan vullen en dat de tekst er overheen getypt staat. Dat wilde de 

kinderen ook eens uit gaan proberen. Ik heb de kinderen laten zien hoe je dit kunt doen met 

waterverf en krijtjes. Nog een andere manier is om met plaatjes uit tijdschriften te werken etc. Ook 

een combinatie van technieken kan worden gebruikt.  

Belangrijk is nog steeds de inhoud van de tekst. Daarom heb ik eerst met de kinderen de gewone 

tekstencyclus gevolgd zoals we dat de afgelopen weken gedaan hadden. Nadat ieder kind een 

netversie gemaakt had, gingen de kinderen aan de slag met het illustreren. Daar zijn prachtige 

resultaten uit voortgekomen.  Een klein aandachtspunt voor de volgende keer is om te zorgen dat de 

achtergrondkleur niet te donker wordt zodat de aandacht niet van de tekst afgeleid wordt maar 

verder zijn de resultaten prachtig geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

28 
 

6E TEKSTENCYCLUS: EEN BRIEF SCHRIJVEN 

Voor deze tekstencyclus maak ik gebruik van ‘Leerlijn 15 Brief schrijven’ uit De Dikke Dat (BIJLAGE 3) 

 

Opdracht: schrijf een persoonlijke brief waarin je iemand iets vertelt, vraagt, of uitnodigt. 

Doelen: 

 De brief is minimaal opgebouwd in aanhef, persoonlijke tekst, ondertekening met juiste 

regelafstand ertussen. 

 In je brief begin je met het informeren naar hoe het met de persoon gaat en vertel je hoe 

het met jou gaat. 

 Let op hoofdletters, punten, komma’s, vraagtekens en uitroeptekens 

 Spellingsafspraken toepassen die je tot nu toe geleerd hebt 

 

1.Oriënteren  

Deze keer laat ik de kinderen oefenen met 

het schrijven van een persoonlijke brief. In 

de kring verkennen we het onderwerp. 

“Heb je wel eens een brief geschreven, zo 

ja, aan wie? Hoe ziet een brief eruit? Om 

welke redenen kun je een brief schrijven? 

Hoe zorg je dat de brief bij de persoon 

aankomt? Hoe wordt tegenwoordig een 

brief vaak verstuurd (e-mail, berichtjes 

sturen naar elkaar etc.) Alles wat de 

kinderen noemden schreef ik in een woordveld op het bord. Grappig genoeg kwam ook iemand met 

een Belastingbrief, “zo’n brief in een blauwe enveloppe.” Ik heb toegelicht wat dat voor brieven zijn 

en dat er meer soorten rekeningen zijn die je kunt krijgen per post.  

 

Omdat dit voor de meeste kinderen de 

eerste keer was dat ze een brief gingen 

schrijven, hebben we dit klassikaal 

geoefend.  In mijn uitleg heb ik aandacht 

besteed aan de aanhef, vragen hoe het 

gaat en vertellen hoe het met jou gaat, de 

reden waarom je schrijft, de 

ondertekening en de juiste regelafstand 

tussen de onderdelen in de brief. De 

kinderen begrepen zelf al dat de aanhef en 

ondertekening en de woordkeuze in de 

brief afhankelijk zijn van de persoon aan wie de brief gericht is.  

2.Kladversie schrijven 
Toen de kinderen hadden besloten aan wie ze hun brief wilde schrijven en wat ze erin wilde zetten 

ging het schrijven als het ware vanzelf. Ik had ruimte om even naast elk kind te gaan zitten en te 

begeleiden. Zelfs een van mijn 3e jaars die normaal gesproken wat moeite heeft met opstarten was 

ijverig bezig met het leggen van de woorden op zijn woordendoos. 
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Na een tijdje wilde ik het feedbackmoment 

inzetten. Vooraf besprak ik met de groep waar je 

als maatje op kunt letten (lay-out, inhoud, 

betekenis, correcte spelling, evt. aanvullingen 

geven). 

Ook leek het me beter dat het maatje mee kon 

lezen en dus zicht had op hetgeen wat de ander 

geschreven had. We spraken af dat degene die de 

brief voorlas bleef zitten en dat het maatje ernaast 

kwam staan. Ik observeerde tijdens dit 

feedbackmoment en zag dat het in de meeste tweetallen al een stuk beter ging. De kinderen wezen 

elkaar op de genoemde punten en/of gaven tips ter aanvulling. Natuurlijk werden nog lang niet alle 

fouten uit de brieven gehaald. Dit was ook niet het doel en was ook afhankelijk van het niveau van 

het maatje. Op de foto hierboven zie je een feedbackmoment tussen een  4e jaars (links) en 3e jaars 

(rechts). Voor de 3e jaars was het nog lastig om de ander van goede feedback te voorzien, hij gaf wel 

een complimentje aan hem dat hij het een mooie brief vond. Hierna heeft deze 4e jaars nog een 

ander kind om feedback gevraagd op zijn eigen brief. 

 

3.Tesktbespreking 

Tijdens deze tekstbespreking kwam Elly Verstraaten bij mij op groepsbezoek. Ik wilde dit moment 

graag gebruiken als feedbackmoment voor mezelf. Ik had haar vooraf gevraagd of ze wilde letten op 

de manier waarop ik de tekstenkring vorm gaf en of ik de juiste vraagstelling en feedback hanteerde.  

Voor deze tekstbespreking had ik een brief uitgekozen waarin een aantal aandachtspunten qua 

opmaak en zinsbouw lagen. Ook hadden we de afgelopen week gewerkt bij met de spellingsafspraak 

‘open lettergrepen’. Een aantal woorden in deze tekst vielen onder deze afspraak en waren niet juist 

gespeld. 

 

De brief stond op het bord en de schrijver las hem voor aan de groep. Hij kreeg eerst wat 

complimenten van de groep over wat er al goed aan zijn brief was. Hierna hoefde ik eigenlijk weinig 

te doen, de tekstbespreking liep als vanzelf! De kinderen waren heel actief betrokken en gebruikte 

de kennis die ze in de afgelopen tekstenkringen opgedaan hadden. 

De kinderen zagen dat er onder zijn naam een rood streepje stond en iemand wist hoe je dat weg 

kon halen en hielp hem daarbij. Ook de andere spellingsfouten werden uit de brief gehaald. Het viel 

me op dat een paar kinderen de open- en gesloten lettergrepen al kende en gaven tips om deze 

woorden ook te verbeteren. De schrijver van de brief liet het goed toe en nam elke aanpassing over. 

Het was mooi om te zien hoe vaardig de kinderen al waren met Word en wat ze al wisten qua 

spellingsregels, lay-out en interpunctie. Dit hebben ze allemaal geleerd in de afgelopen werken! 

 

Plotseling had de schrijver iets getypt wat hij weg wilde halen, een ander kind zei “dan moet je op 

‘backstage’ drukken.” Hahaha, Elly en ik moesten daar wel om lachen!  

Hierna stuurde ik aan op de aanhef van de brief, daar stond; “Hoi Joffrey ik ben het Rafi.” Een kind 

gaf als tip om een komma in deze zin te zetten tussen Joffrey en ik, dan klonk het beter. Dat vond ik 

erg knap! Waar ik eigenlijk op aan wilde sturen was dat de aanhef (Hoi Joffrey) los van deze zin 

bovenaan de brief moest staan. Daar kwamen de kinderen niet op. Ik liet ze nog even kijken naar het 

voorbeeld in de taalhoek maar daar haalde ze het niet uit. Toen heb ik aangegeven hoe het moest. 



   
 

30 
 

Misschien had ik dit eerder kunnen doen, ik twijfelde en wilde de kinderen het eerst zelf laten 

ontdekken.  

Ik merkte dat de aandacht wat verslapte en besloot om de kring af te ronden met het laten 

benoemen van wat we van deze tekstenkring geleerd hadden. Hierna ging iedereen aan de slag met 

het verbeteren en verfijnen van de eigen brief.  

 
4.Publiceren 
De brieven werden door de meeste kinderen 

uitgewerkt in Word. Dit deden ze al erg 

zelfstandig. Sommige kinderen kwamen me nog 

kort even de definitieve versie laten zien en 

drukte de brief dan zelfstandig of met hulp van 

een maatje af. Een van mijn 3e jaars werkte 

ongestoord aan zijn brief op de letterdoos, hij 

was helemaal gefocust op zijn brief. 

Ondertussen begeleidde ik waar het nodig was. 

Ook Elly ging met de kinderen in gesprek en 

bood hulp. 

 

 

 

 

De jongen van wie we de brief tijdens de tekstenkring besproken hadden, wilde graag een enveloppe 

vouwen voor zijn brief. Ik vroeg hem hoe hij dat aan kon pakken. Hij wilde graag op Google zoeken 

naar een voorbeeld om dat vervolgens na te vouwen. Zo gezegd, zo gedaan. Hij vond een vrij 

moeilijke vouwtekening en ging ijverig aan de slag. Het lukte hem om de enveloppe te vouwen. 

Ondertussen waren er wat kinderen die kwamen kijken wat hij aan het doen was en wilden ook 

graag enveloppen gaan vouwen.  

 

Na een tijdje besloot ik om het werkmoment gezamenlijk te evalueren want ik had zoveel mooie 

dingen gezien. In een nagesprek gespraken we het proces en liet de jongen zijn enveloppe zien. Toen 

kwam er een gesprek op gang over het adresseren van brieven; dat er een adres op de brief moet 

staan, hoe je hem moet versturen, de postbode bezorgt de brief, een postzegel plak je erop om de 

postbode te betalen etc. “En hoe zit dat dan als je een brief naar je oma in Hongarije wil sturen?” De 

evaluatie gaf een heleboel leerkansen voor het verder werken aan de brieven en ze daadwerkelijk te 

gaan adresseren ook naar de oma in Hongarije. 

 

Reflectie op deze tekstencyclus 

Wat ging goed? 

Ik ben ontzettend tevreden over deze tekstencyclus. De opstart en het samen verkennen van 

brieven verliep goed. Alle doelen zijn aan bod gekomen en de kinderen konden goed uit de voeten 

met het schrijven van de brief. Tijdens de tekstbespreking kwamen deze doelen ook goed terug. 

Naar mijn inzicht waren de vragen die ik stelde goed en liet ik zoveel mogelijk uit de kinderen 

komen. Ik ben erg trots op de manier waarop de kinderen aan de brief hebben gewekt. Ze zijn 

enthousiast en gemotiveerd. En wat heeft mijn stamgroep de afgelopen weken veel geleerd. Dat 

lieten ze blijken in de manier waarop ze aan hun eigen tekst werkten en elkaar voorzagen van hulp 
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en feedback. Door hun kennis en ervaring worden ze ook steeds zelfstandiger en dat biedt voor mij 

wat meer ruimte om kinderen die wat hulp nodig hebben te begeleiden.  

Ook zie ik nog een heleboel kansen om voor het verder werken met brieven. In de evaluatiekring 

werden goede vragen gesteld over het adresseren en versturen van brieven. Ik ben van plan om hier 

een vervolg aan te geven in een volgende les en de brieven ook echt te gaan versturen.  

 

Aandachtspunten voor de volgende tekstencyclus: 

 Niet te lang twijfelen over het geven van instructie 

Soms worstel ik nog met het dilemma of iets door de kinderen zelf laat ontdekken of dat ik 

er zelf instructie over geef. Elly gaf aan dat ik de regisseur ben van het onderwijs en kinderen 

gerust mee mag nemen in de volgende stap in het leerproces. 

 Voor kinderen zelf inzichtelijk maken wat de volgende stap is 

Kinderen vragen regelmatig aan mij wat er nog meer bij kan en of hun tekst voldoet aan de 

doelen. Wanneer ik tips geef nemen ze die soms letterlijk over en dat vind ik jammer, dan 

komt het niet vanuit het kind zelf. Elly gaf mij de tip om de doelen ook voor de kinderen 

inzichtelijk te maken door ze visueel te maken en te presenteren in het lokaal. Zo kunnen 

kinderen zelf zien wat de volgende stap is.  

 

Vervolg na het schrijven van de brieven 

Het kind wat de enveloppe gevouwen had (Rafi) wilde zijn brief ook echt versturen naar zijn vriend 

Joffrey. Het probleem was dat Joffrey wel zijn straatnaam wist maar niet zijn hele adres. Ze besloten 

om Google te raadplegen. Ze typte de straatnaam en het huisnummer in en kwamen op Google 

Maps. Helemaal verbaasd waren ze toen zelfs de foto van het huis van Joffrey verscheen! 

Ook het adres stond weergegeven onder de foto. Rafi nam het adres over op de brief.  

(Een aandachtspunt voor de volgende keer is nog hoe je het adres duidelijk onder elkaar schrijft) 

 

We plakten er een postzegel op en hebben hem die middag op de post gedaan.  

Andere kinderen waren ook enthousiast en wilde dit ook. Wanneer hun brieven klaar zijn gaan we 

deze ook adresseren en versturen.  

 

Twee weken later was de brief helaas nog steeds niet aangekomen. Hoe kan dat? Was de postbode 

ziek? Of kon hij het huis niet vinden? Stond het adres er niet goed op? Wat zou er mis zijn gegaan? 

Zelf dacht Rafi dat hij de volgende keer beter een witte enveloppe kon gebruiken, want meestal zijn 

enveloppen wit. Iemand anders dacht dat het kwam omdat het adres wat moeilijk te lezen was. 

Gelukkig had Rafi zijn brief nog opgeslagen en kon hij de brief nog eens opnieuw versturen aan 

Joffrey, dit keer zou hij een witte enveloppe gebruiken en nog duidelijker het adres opschrijven. 



   
 

32 
 

Observatieverslag 2 
TERUGBLIK OP OBSERVATIEVERSLAG ÉÉN (1) 
Om te beginnen blik ik terug op mijn eerste observatie. Samen met mijn groep kwam ik met hangen 

en wurgen door de saaie taallessen heen. Ik baalde daar enorm van en wist dat het beter kon en 

moest. Ik scheef daarover het volgende; 

“Ik wil van het taalonderwijs een leuk en levendig vak maken waar kinderen met plezier aan werken 

en waarvan we samen veel nieuwe en nuttige dingen leren. Het moet echt zijn, wat we doen of 

maken moet nut hebben. Ook wil ik ruimte scheppen voor de creativiteit en de eigenheid van 

kinderen zodat ze trots op het werk zijn wat ze zelf gemaakt hebben en hiermee een ander kunnen 

inspireren. Mijn rol wordt meer een begeleidende en coachende rol. Kinderen krijgen van mij en hun 

groepsgenoten feedback op hun werk. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zoveel mogelijk leert. 

Dat is mijn ogen goed taalonderwijs en daar word ik als stamgroepleider enthousiast van.” 

KAN IK NU VERANDERING ZIEN/MERKEN? 
Jazeker! Het lijkt wel of ik met het schrijven van vrije teksten met mijn groep een totaal nieuwe 

wereld in ben gestapt. Wat is dit leuk om te doen! Niet alleen ik ben enorm enthousiast, ook de 

kinderen zijn het. Ze werken met plezier en motivatie aan de teksten. Ze zijn op een betekenisvolle 

manier bezig met taal, lezen, spelling en taalbeschouwing. Ieder kind werkt naar eigen kunnen wordt 

door mij en anderen geholpen met de volgende stap in het leerproces. Tijdens de tekstenkringen 

wordt er gezamenlijk gepraat en nagedacht over het zoeken naar de juiste vorm van de tekst. 

Kinderen letten niet alleen op de lay-out maar zijn ook steeds meer met de inhoud van de tekst 

bezig. Ook het werken met Word wordt verkend en kinderen leren elkaar hoe het programma werkt. 

Het is een echt groepsproces geworden. Het is de groep eraan gelegen om te zorgen dat iedereen 

leert en tot een mooi eindresultaat van komt. 

In het begin was mijn rol als stamgroepleider nog wat meer sturend. Ik nam de groep mee in de 

nieuwe manier van werken. Ook onderzocht ik welke organisatievorm het beste paste binnen mijn 

groep. Toen dit eenmaal goed liep zag ik de kinderen groeien in hun zelfstandigheid en werden ze 

minder afhankelijk van mij. Zoals ik graag wilde werd mijn rol meer coachend en begeleidend. Ik 

kreeg tijd en ruimte om naast kinderen te gaan zitten en ze te helpen met de volgende stap in hun 

leerproces.  

Ik heb kinderen sprongen zien maken op het gebied van taal van spelling. Sommige kinderen 

beheersen al spellingsafspraken die pas later aan bod komen. Deze ontdekte ze door het werken 

met Word. Andere kinderen hadden in leesboeken gezien hoe je bepaalde interpunctie in moest 

zetten en gebruikte dit in hun teksten.  

En het gaat nog verder. Tijdens blokperiodes wordt er gewerkt aan zelfbedachte verhalen en worden 

er boekjes gemaakt. De verslagjes die de kinderen maken bij hun onderzoeksvragen worden 

taalkundig steeds beter. Er worden zelfs thuis verhalen getypt die kinderen meenemen naar school.  

Vooraf had ik niet durven denken dat het zo’n succes zou worden dat we dit samen zouden 

bereiken, ik ben trots! 
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Evaluatie 

WAS HET EEN GOED PLAN? 
Wanneer ik de situatie van ‘Observatieverslag 1’ vergelijk met huidige situatie ‘Observatieverslag 2’ 

zie ik een wereld van verschil en heb ik de gewenste situatie kunnen creëren. Ik ben daarom 

tevreden over de manier waarop ik mijn plan opgesteld en uitgevoerd heb. 

WAAROM HEEFT HET GEWERKT? 

Vooraf had ik me heel goed verdiept in de theorie en had daarmee voldoende achtergrondkennis 

opgedaan. Ook had ik voor mezelf helder wat ik aan wilde pakken en hoe ik dat wilde gaan doen. Ik 

wilde het niet helemaal dicht timmeren maar juist uitgaan van het groepsproces. Dat is me gelukt 

door tijdens elke tekstencyclus goed te observeren en naderhand te reflecteren op wat goed ging en 

welke aandachtspunten ik zag (voor mijzelf en de kinderen) voor de volgende cyclus.   

Het tijdspad wat ik gekozen heb was ruim genoeg om mijn plan uit te voeren en het gaf mij en de 

kinderen voldoende tijd om te leren. Ook de afwisseling tussen de gestuurde en de vrije 

schrijfopdrachten was goed. Daardoor kon ik enerzijds gericht werken aan de doelen en anderzijds 

gaf het ruimte voor de vrije expressie van de kinderen.  

Over de keuze om voor een tekstencyclus 2 weken uit te trekken ben ik eveneens tevreden. Dit mij 

en de kinderen voldoende ruimte voor het schrijven en bijstellen van de teksten en het organiseren 

van feedbackmomenten. Na een gezamenlijk startmoment werken kinderen op andere momenten al 

erg zelfstandig aan de teksten en helpen ze elkaar waar ze kunnen. Dat geeft mij de ruimte om naast 

kinderen te gaan zitten en hulp op maat te bieden.  

Kinderen die al wat vaardiger zijn hadden een tekstencyclus wel eens binnen 1 week doorlopen. De 

week erna maakte ze vaak nog een tekst of gingen aan de slag met eigen doelen. Daar ben ik flexibel 

mee omgegaan. 
 

Zoals ik in het vorige hoofdstuk al beschreven heb zie ook de leeropbrengsten. Al doende maakten 

de kinderen een eigen ontwikkeling door op het gebied van taal, lezen, spelling en taalbeschouwing.  

Daarbij heeft ieder kind heeft na twee weken een mooi eindproduct gemaakt waar het trots op is. 

De teksten worden verzameld in ieders tekstenboek en worden op eigen initiatief gepresenteerd 

tijdens de weeksluiting en/of aan eigen ouders. Ook wordt er in elkaars werk gelezen. 

WAT MOET IK NOG BIJSTELLEN? 

Als ik kritisch naar mezelf kijk zie ik nog kansen om te groeien in het coachen en begeleiden van 

kinderen. Soms worstel ik nog met de juiste vraagstelling tijdens gesprekjes met kinderen. Tijdens de 

afgelopen studiebijeenkomst gaf Elly Verstraaten een presentatie over coachen. Ik vond dat een 

bijzonder interessant onderwerp en graag zou ik hier nog meer over willen weten. Ik vind het soms 

nog lastig om de juiste vragen aan kinderen stellen. Ik wil ze verder helpen in hun ontwikkeling op 

een manier waarmee ik niet stuur maar waarin ze zelf tot nieuwe inzichten komen. Vooral bij 

kinderen die wat meer gesloten zijn vind ik het soms moeilijk om een goed leergesprek op gang te 

krijgen. Dit zou mij niet alleen helpen in de begeleiding bij het schrijven van teksten maar ook over 

het algemeen een betere stamgroepleider maken. 
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Consequenties 

CONSEQUENTIES VOOR DE (TOEKOMSTIGE) SCHOOL 
Van tijd tot tijd hebben mijn collega’s en ik gesprekken gevoerd over onze meesterstukken en elkaar 

op de hoogte gehouden van ons leerproces en onze successen. Uit de reacties op mijn verhalen kan 

ik opmaken dat er bij mijn collega’s interesse en draagvlak is voor het werken met vrije teksten. 

Echter, mijn collega Lian van de bovenbouw werkt in haar stamgroep al met vrije teksten. Ze was erg 

nieuwsgierig naar de manier waarop ik het vorm heb gegeven in mijn groep en heeft aangegeven dat 

ze mijn meesterstuk graag wil lezen als het klaar is. Zo ben ik op mijn beurt ook erg nieuwsgierig 

naar de inhoud van haar meesterstuk over eigenaarschap en dat van mijn collega Chantal van de 

onderbouw over kindgesprekken. Het lijkt mij een goed idee om onze meesterstukken aan elkaar te 

overhandigen zodat we onze kennis en ervaringen in de praktijk aan elkaar mee kunnen geven.  

 

Hoe ga ik mijn huidige en toekomstige collega’s informeren? 

Ik zou de inhoud van mijn meesterstuk toe willen lichten in een presentatie. 

Graag wil ik mijn collega’s informeren over de kracht en de kern van levend taalonderwijs en hoe het 

in relatie staat met de kerndoelen en leerlijnen.  

Ook wil ik voor mijn collega’s inzichtelijk maken hoe het proces van leven (leren) lezen en schrijven 

start in de onderbouw en zich verder uitbreid in de midden- en bovenbouw. Hierbij zou ik gebruik 

maken van de praktijkbeschrijving van Jeroen Tans en in mijn eigen woorden vertellen hoe je een 

start kunt maken in de onderbouw met het tekstenboek en met dit proces zowel het (leren) lezen en 

schrijven tot stand wordt gebracht. In de midden- en bovenbouw bouwt dit proces zich steeds 

verder uit en zullen ook de doelen voor taal en spelling in samenhang terugkomen in de praktijk.  

Daarbij wil ik ook benadrukken dat er kansen liggen voor het koppelen van wereldoriëntatie aan het 

schrijven van vrije teksten. 

 

Welke info moet er naar ouders? 

Dezelfde informatie die ik aan mijn collega’s zou presenteren zou ik ook op een informatieavond aan 

de ouders willen vertellen. Tijdens mijn meesterstuk heb ik de ouders van mijn stamgroep op de 

hoogte gehouden via de klassenmail en dat hebben zij als zeer prettig ervaren. Thuis gingen de 

kinderen namelijk ook aan de slag met het schrijven van teksten en vroegen hun ouders om 

feedback. 

 

Hoe ga ik zorgen voor borging?  

Om te zorgen dat deze vernieuwing blijvend wordt zal ik met mijn collega’s in overleg gaan hoe de 

vrije tekst een vaste plek gaat krijgen in het ritmisch weekplan en gezamenlijke afspraken maken 

over de praktische uitvoering van de vrije teksten cyclus. 
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VISIE VOOR IN HET SCHOOLPLAN 
Wanneer het werken aan vrije teksten een vaste plek binnen ons onderwijs gaat krijgen hoort daar 

natuurlijk ook een stuk visie over opgenomen te worden in ons schoolplan. Onderstaand stuk heb ik 

geschreven en zou ik graag opgenomen zien worden in ons schoolplan: 

 

“Kenmerken van ons lees- schrijfonderwijs 

Leren lezen en schrijven start in de onderbouw vanuit een doorleefde context: kinderen leren zich 

eerst door tekeningen te uiten en vervolgens ook daarmee iets te vertellen aan anderen, en weer 

later leren ze er worden en zinnen bij schrijven.  

Vanaf de middenbouw bieden we enerzijds georganiseerde schrijfopdrachten, waarmee we gericht 

werken leerlijnen en anderzijds bieden we ook gelegenheid voor het vrije schrijven, de vrije tekst, om 

daarmee de expressie van de kinderen te stimuleren. 

  

Feedback vormt een belangrijk leermiddel tijdens dit proces; 

We werken steeds meer toe naar eindproducten met kwaliteit: inhoudrijk, persoonlijk, mooi van lay-

out en taal. We werken publiekgericht en daarbij is correcte spelling ook een belangrijk 

aandachtspunt.  Het werk moet dus geredigeerd en gecorrigeerd worden; dat gebeurt tijdens 

tekstbesprekingen.  

Zo komen allerlei vormen van taalbeschouwing aan de orde. Al schrijven, pratend en denkend over 

eigen en andermans teksten worden ze als schrijven betere lezers en als lezers betere schrijvers.  

Bij dit alles vervult taaldrukken een belangrijke functie, daarbij is de inzet van tekstverwerkers niet 

weg te denken.” 
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Aanbevelingen 
HET GEHELE TAALONDERWIJS VORMGEVEN VANUIT DE VISIE VAN  

HET LEVEND TAALONDERWIJS 
Ik ben erg enthousiast over de kennis en ervaring die ik heb opgedaan met het onderdeel schrijven 

van ‘Levend Taalonderwijs’. Ik heb gezien en ervaren in mijn eigen stamgroep hoe leuk en leerzaam 

het is. Dat maakt mij nieuwsgierig naar meer. Wanneer ik nog meer tijd en mogelijkheden heb zou ik 

verder willen onderzoeken hoe we onze taalmethodes los kunnen laten en het gehele taalonderwijs 

binnen mijn school vormgeven volgens de visie van het levend taalonderwijs.  

Het lijkt mij erg interessant om daar nog meer theorie over te bestuderen en op bezoek te gaan bij 

andere Jenaplanscholen die meedoen of meegedaan hebben aan de Taalpilot ‘Dat’s Andere Taal’ 

(DAT). Graag zou ik met andere stamgroepleiders in gesprek gaan en willen zien hoe er gewerkt 

wordt binnen de school aan levend taalonderwijs en willen weten hoe het invoeringstraject eruit 

ziet. Tevens wil ik onderzoeken hoe het groepsdoorbrekend werken hierbij ingezet kan worden. 

 

SAMENHANG CREËREN, VERBINDINGEN MAKEN MET ANDERE VAKKEN 
Tijdens de uitvoering van mijn plan heb ik ervaren dat het schrijven mogelijkheden biedt om 

verbinding te maken met wereldoriëntatie en expressie. Graag zou ik nog willen onderzoeken hoe 

we zoveel mogelijk samenhang en verbinding kunnen creëren met andere vakken. 

 

DE TAALHOEK, EEN LEER- EN WERKPLEK VOOR JONG EN OUD 
Voor het werken aan mooie eindproducten wil ik op het leerplein een taalhoek maken waarin 

kinderen allerlei manieren van taaldrukken en illustreren kunnen gebruiken. Ik zou graag willen 

onderzoeken welke andere methoden en materialen er bestaan naast de huidige materialen die ik al 

gebruik in mijn stamgroep en deze willen toevoegen aan de hoek. Ook weet ik dat er een heleboel 

materialen bestaan waarmee jonge kinderen letters en klanken kunnen ontdekken. Dit zou ik 

eveneens een plek willen geven in de hoek zodat het een leer- en werkplaats wordt voor jong en 

oud. 
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Evaluatie meesterstuk 
De keuze voor het onderwerp van mijn meesterstuk had ik vrij snel gemaakt. Vanaf de start van dit 

schooljaar wist ik al dat ik het taalonderwijs in mijn stamgroep wilde verbeteren. Tijdens de 

Kinderboekenweek had ik samen met mijn groep een prentenboek gemaakt. Dit was zo’n leuk 

proces om door te maken met mijn groep dat ik daar meer mee wilde doen. Ik wist dat er binnen het 

Jenaplanonderwijs gewerkt werd met vrije teksten, maar wat het precies inhield was voor mij nog 

onduidelijk. Tijdens de eerste studiebijeenkomst met Elly Verstraaten vertelde Elly hier meer over. 

Toen wist ik het zeker, daar wilde ik mee aan de slag! 

Het boek ‘De Dikke Dat’ mocht ik lenen van Elly. Dit is het belangrijkste boek geweest voor mijn 

meesterstuk. Met het lezen van dit boek kwam ik steeds meer te weten over de kern en de manier 

van werken van het ‘Levend taalonderwijs’ en werd daar erg enthousiast over, wat een prachtig 

onderwijs, zo wilde ik het ook! Ik realiseerde me dat het hele taalonderwijs te breed was om aan te 

pakken, dus beperkte ik me tot de vrije tekst. 

Het opstellen en uitvoeren van mijn plan van aanpak verliep goed en een volgende keer zou ik 

dezelfde aanpak kiezen. Stap voor stap nam ik mijn groep mee in het proces en observeerde wat er 

gebeurde. Ik zag de kinderen in mijn stamgroep groeien in hun ontwikkeling en was ook bewust 

bezig met mijn eigen ontwikkeling. Bovenal genoot ik van het plezier en de motivatie waarmee de 

kinderen aan hun teksten werkten en we dit ook samen als gezamenlijk proces van onze stamgroep 

deelden.  

Wat een beetje tegenviel was het uitwerken van mijn meesterstuk naast mijn werk voor de groep. Er 

gingen veel uren van mijn eigen tijd in zitten. Wat me erg heeft geholpen is dat ik al vanaf het begin 

een duidelijke koers voor ogen had en wist waar ik naartoe wilde werken. 

Als ik in de gelegenheid was om het nog eens te doen zou ik me naast de theorie over taalonderwijs 

ook verdiepen in het coachen van leerlingen. Ik heb ervaren dat feedback het sterkste leermiddel is 

geweest tijdens het hele proces. Om er voor mezelf en de kinderen nog meer uit te kunnen halen 

heb ik nog meer kennis en vaardigheid nodig in het voeren van kind- en leergesprekken. Voor de 

nabije toekomst zie ik hier een leerpunt voor mezelf in.  

Toch kijk ik terug met een ontzettend tevreden gevoel en heb ik het met plezier gewerkt aan dit 

meesterstuk. Het heeft mijn visie op goed taalonderwijs veranderd en mij gevormd in mijn 

ontwikkeling als stamgroepleider. Ik ben trots op wat ik samen met mijn stamgroep bereikt heb en 

die ervaring en kennis neem ik voor altijd met me mee. 
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BIJLAGE 1: KERNDOELEN NEDERLANDS 

Bron: http://tule.slo.nl/Nederlands/F-KDNederlands.html  

Kerndoelen Nederlands  
Deze tussendoelen en leerlijnen zijn gezamenlijk ontwikkeld door SLO en het Expertisecentrum 

Nederlands 

 

Nederlands karakteristiek 

Taalonderwijs is van belang omdat de rol van taal bij het verwerven van inhouden en vaardigheden 

in alle leergebieden (en de transfer daartussen) evident is. Het onderwijs in Nederlands als tweede 

taal heeft dat besef de laatste jaren sterk doen groeien. Taalonderwijs is dus van belang voor het 

succes dat kinderen in het onderwijs zullen hebben en voor de plaats die ze in de maatschappij 

zullen innemen. 

Daarnaast heeft taal een sociale functie. Kinderen dienen hun taalvaardigheid te ontwikkelen, 

omdat ze die nu en straks in de maatschappij hard nodig hebben. Dat houdt onder meer in dat het 

onderwijs waar mogelijk uitgaat van communicatieve situaties: levensechte en boeiende 

leesteksten, gesprekken over onderwerpen die kinderen bezig houden en een echte 

correspondentie met kinderen van andere scholen. 

Taalverwerving en -onderwijs verlopen als het ware in cirkels: het gaat vaak om dezelfde inhouden, 

maar de complexiteit en de mate van beheersing nemen toe. Anders gezegd: het onderwijs in 

Nederlandse taal is er op gericht dat kinderen in de beheersing van deze taal in en buiten school 

steeds competentere taalgebruikers worden. Die competenties zijn te typeren in vier trefwoorden: 

 kopiëren: zo letterlijk mogelijk een handeling nadoen (overschrijven van het bord bijvoorbeeld). 

 beschrijven: op eigen wijze (in eigen woorden) toepassen van een vaardigheid (verslag 

uitbrengen, informatie geven of vragen bijvoorbeeld). 

 structureren: op eigen manieren ordening aanbrengen. 

 beoordelen: reflectie op mogelijkheden, evalueren. 

Deze trefwoorden zijn niet zonder meer tot formuleringen in kerndoelen te verwerken, omdat het 

vaak gaat om een combinatie van competenties. 

De schriftelijke taalvaardigheid neemt een belangrijke plaats in. 'Geletterdheid' veronderstelt meer 

dan alleen de techniek van lezen en schrijven. Ook inzicht in de maatschappelijke functie ervan en 

een positieve attitude maken er deel van uit. Deze ontwikkeling begint eigenlijk al voor de 

basisschool, bij voorlezen en vertellen in het gezin, en wordt verder ontwikkeld in alle groepen. 

Ook al is de ontwikkeling van de schriftelijke taalvaardigheid van belang, de ontwikkeling van de 

mondelinge taalvaardigheid verdient blijvende aandacht. Uitbreiding van de woordenschat, 

aandacht voor taal en denken, toepassen van luisterstrategieën, voorlezen en vertellen: het zijn 

activiteiten die de mondelinge taalvaardigheid verder ontwikkelen, maar daarnaast voorwaardelijk 

zijn voor het schriftelijke domein. 

http://tule.slo.nl/Nederlands/F-KDNederlands.html
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Beschouwing van taal en taalgebruik geeft kinderen 'gereedschappen' om over taal te praten en na 

te denken. Traditioneel ging het hierbij om grammatica, soms ook om de beschouwing van 

interessante taalverschijnselen. Tegenwoordig denkt men hierbij vooral aan inzicht in eigen en 

andermans taalgebruikstrategieën, zodat een kind leert deze steeds bewuster en doelgerichter in te 

zetten. Naast aandacht voor taal als systeem, is er ook reflectie op taalgebruik. Taalbeschouwing 

dient geen op zichzelf staand onderdeel te vormen, maar geïntegreerd te worden met (onderdelen 

uit) de overige domeinen. 

Onderwijs in Nederlands als tweede taal heeft vaak een wat ander karakter dan Nederlands als 

eerste taal: de beginsituatie van de leerlingen is anders, de didactiek verschilt, het aanbod is soms 

anders gefaseerd, er ligt meer nadruk op woordenschatuitbreiding. Voor alle leerlingen gelden 

echter dezelfde doelen en hetzelfde aanbod. Veel van oorsprong autochtone kinderen die in 

achterstandssituaties opgroeien, zijn ook gebaat bij didactische inzichten die door ervaring met 

onderwijs aan allochtone kinderen scherper zijn geworden. Eén van die inzichten is, dat taal in alle 

vakken een cruciale rol speelt bij het verwerven van kennis en vaardigheden in de 'andere vakken'.

   

Mondeling onderwijs 

Kerndoel 1  

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die  informatie, 

mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.  

    

Kerndoel 2 

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, 

het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.   

    

Kerndoel 3 

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of 

opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.  

     

Schriftelijk onderwijs       

Kerndoel 4 

De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder 

schema's, tabellen en digitale bronnen. 

         

Kerndoel 5 

De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: 

informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. 

         

Kerndoel 6 

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten 

en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale 

bronnen. 

         

Kerndoel 7 

De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende 

teksten. 
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Kerndoel 8 

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, 

een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een 

leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. 

         

Kerndoel 9 

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten 

en informatieve teksten. 

 

Taalbeschouwing, waaronder strategieën 

Kerndoel 10 

De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' 

strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen. 

       

kerndoel 11 

De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en 

regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde 

onderscheiden. De leerlingen kennen: 

- regels voor het spellen van werkwoorden; 

- regels voor het spellen van andere woorden dan 

  werkwoorden; 

- regels voor het gebruik van leestekens. 

         

kerndoel 12 

De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor 

hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk 

maken over taal te denken en te spreken. 
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BIJLAGE 2: KERNDOEL 5  

Bron: http://tule.slo.nl/Nederlands/F-KDNederlands.html  

Kerndoel 5 

De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: 

informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.  

 

Toelichting en verantwoording  

Bij dit kerndoel gaat het erom dat leerlingen:  

– zich ervan bewust worden dat je met verschillende doelen kunt schrijven en dat er (afhankelijk van 

het schrijfdoel) verschillende tekstsoorten zijn: verhalende, informatieve, instructieve en betogende; 

– verschillende soorten teksten schrijven;  

– bij het schrijven gebruikmaken van schrijfstrategieën (zoals: doel en publiek vaststellen, 

stofvinding/brainstormen, praten met anderen over de te schrijven tekst, aantekeningen maken, 

tekstschema maken, gedachten formuleren, jezelf vragen stellen tijdens het schrijven, reflecteren op 

eigen teksten, teksten reviseren en verzorgen).  

 

Bij dit kerndoel ligt het accent op het proces van het schrijven. Leerlingen doorlopen verschillende 

fasen bij het schrijven: plannen, schrijven/formuleren en reviseren. Schrijven is geen lineair, maar 

een recursief proces: plannen, formuleren en herzien wisselen elkaar voortdurend af. De leerlingen 

werken met verschillende tekstversies en leren hun teksten verbeteren.  

 

In de planningsfase stellen ze het onderwerp, het schrijfdoel en het lezerspubliek vast en 

ontwikkelen ze een bepaald idee over de te schrijven tekst. Tijdens de fase van het schrijven 

formuleren ze hun gedachten en breiden ze die uit. Bij het reviseren lezen ze hun tekst kritisch, 

bespreken ze de tekst met anderen en herschrijven ze de tekst. Door te reflecteren op eigen teksten 

en het schrijfproces, worden leerlingen zich bewust van hun schrijfstrategieën en leren ze die steeds 

beter beheersen. 

 

Groep 3 en 4 – Activiteiten 

Wat doen de kinderen? 

– De kinderen ervaren de verschillende functies die schrijven kan hebben, met name de expressieve 

en communicatieve functie. 

– Ze schrijven allerlei teksten. Ze weten dat je verschillende redenen (doelen) kunt hebben om te 

schrijven: 

• voor je plezier of om anderen van te kunnen laten genieten; 

• om iemand te informeren; 

• om aan te geven hoe je iets moet doen of maken. 

 

Planfase: 

– Tijdens de planfase denken de kinderen, onder begeleiding van de leraar of samen met  

groepsgenoten, na over vragen als: 

• Voor wie schrijf ik? 

• Waarom schrijf ik? (schrijfdoel) 

• Wat schrijf ik? 

– Ze worden zich bewust van een schrijfdoel en een lezerspubliek. 

http://tule.slo.nl/Nederlands/F-KDNederlands.html
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– De kinderen oriënteren zich op het schrijfonderwerp door: 

• met anderen te praten (vertelrondes, kringgesprek, interview, brainstormen, 

associëren); 

• te kijken (voorwerpen, platen, foto’s, tv-programma); 

• te tekenen; 

• te luisteren; 

• te lezen; 

• te schrijven (woordslang, woordveld, lijstjes). 

 

Formuleerfase: 

– Tijdens de formuleerfase formuleren de kinderen zinnen en passen ze de geleerde spellingregels 

toe. Ze formuleren (kiezen woorden, bouwen zinnen). 

 

Revisiefase: 

– Tijdens de revisiefase bespreken de kinderen met elkaar en met de leraar eerste versies van hun 

teksten. Daarbij staat de inhoud van de tekst centraal. 

– Er zijn verschillende vormen voor tekstbesprekingen: 

• kinderen bespreken in tweetallen een tekst; 

• ze bespreken in groepjes een tekst; 

• de leraar bespreekt een tekst met één kind; 

• de kinderen bespreken klassikaal een tekst waarbij de leraar de bespreking leidt. 

– Bij die besprekingen wordt de inhoud van de tekst besproken en ook het schrijfproces. 

– Op basis van deze besprekingen stellen kinderen hun tekst bij. Voordat ze een eindversie schrijven, 

bekijkt de leraar eventueel de tekst op spelling- en interpunctiefouten. De kinderen maken een  

definitieve eindversie, op papier of op de computer. 

– De kinderen presenteren hun tekst eventueel aan klasgenoten (als ze dat willen), bijvoorbeeld 

door de tekst voor te lezen en erover te vertellen op de ‘schrijversstoel’ of door de tekst te 

publiceren. 

 

Reflectiefase: 

– De kinderen reflecteren op hun teksten en op het schrijfproces: 

• in kleine groepjes; 

• alleen met de leraar; 

• met de hele groep waarbij bijvoorbeeld de auteur van de tekst op de ‘schrijversstoel’ plaatsneemt 

om de vragen over zijn tekst te beantwoorden. 

 

Wat doet de leraar? 

Voorbereiding: 

– De leraar zorgt voor een stimulerende schrijfomgeving met een rijk en gevarieerd aanbod aan 

materialen: 

• in de klas zijn veel voorbeelden van geschreven taal (bijv. eigen teksten van kinderen, nieuwsbord, 

labels); 

• computer. 
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Voorbeeldgedrag:  

– De leraar vertoont voorbeeldgedrag: maakt bijvoorbeeld regelmatig in het bijzijn van kinderen 

notities, schrijft eigen nieuwtjes, schrijft de dagplanning op het bord, houdt een klassendagboek bij. 

Zij doet hierbij hardop denkend voor hoe zij een tekst schrijft. Zij doet bijvoorbeeld voor hoe zij een 

geschikte titel verzint, hoe zij een pakkend begin en een boeiend slot bedenkt. 

– Zij schrijft ook samen met de kinderen. De kinderen bedenken de zinnen en zij schrijft ze op het 

bord of op een groot vel papier terwijl de kinderen kijken. Zij schrijft zoveel mogelijk letterlijk op wat 

de kinderen aandragen. Fouten in de zinsconstructies verbetert zij onopvallend. Zij geeft hierbij 

ondersteunende suggesties als ‘Zullen we dat zo zeggen? Dat klinkt nog beter.’ 

Wat er op het bord komt te staan, moet een goed lopend verhaal zijn met goede zinnen.  

 

Georganiseerde schrijfopdrachten en vrije opdrachten: 

– De leraar geeft kinderen veel gelegenheid tot schrijven. Naast georganiseerde schrijfopdrachten, 

krijgen kinderen ook de ruimte voor vrij schrijven, dat wil zeggen schrijven in spontane en weinig 

gestuurde situaties. Kinderen schrijven bijvoorbeeld e-mails of brieven. Zij creëert betekenisvolle 

schrijfaanleidingen of grijpt ze aan, zoals: de geboorte van een broertje of zusje; kinderen schrijven 

een geboortekaartje, een wenskaart of een eigen verhaal. 

– De leraar begeleidt de kinderen tijdens de fase van het plannen. Zij stelt met de kinderen vast over 

welk onderwerp ze gaan schrijven. 

 

De leerkracht stelt doelen en prikkelt: 

– Zij maakt de kinderen bewust van een schrijfdoel en een lezerspubliek. 

– Zij zorgt voor activiteiten waarin kinderen geprikkeld worden tot schrijven en ideeën opdoen voor 

hun schrijfonderwerp (praten, kijken, tekenen, lezen, luisteren, schrijven). 

 

Begeleiding: 

– De leraar begeleidt de kinderen tijdens het schrijven. Zij praat tussentijds  met ze en geeft tips. Zij 

stelt vragen over de schrijfaanpak en probeert de kinderen op verdere ideeën te brengen over de 

inhoud. 

 

Tekstbespreking en reflectie: 

– Zij schept ruimte voor tekstbesprekingen waarin de eerste versies van teksten besproken worden. 

– Zij geeft kinderen veel gelegenheid om hun teksten te herschrijven. 

– Zij laat de kinderen ook regelmatig met z’n tweeën een tekst schrijven. 

– Zij helpt kinderen met de juiste spelling en interpunctie. 

– Zij reflecteert met de kinderen na afloop van het schrijven op het schrijfproces en het  

schrijfproduct.” 
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BIJLAGE 3: LEERLIJN 15 BRIEF SCHRIJVEN 
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BIJLAGE 4: LEERLIJN 17 VRIJE TEKST SCHRIJVEN EN TEKSTBESPREKING 
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BIJLAGE 5: LEERLIJN 18 GEDICHT SCHRIJVEN 
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BIJLAGE 6: FORMAT VRIJE TEKST CYCLUS 
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BIJLAGE 7: ARTIKEL UIT MENSENKINDEREN ‘TAAL DAAR DRAAIT HET OM’ 
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