Les 12’Ik leer van de feedback van een medeleerling.
Ik kan mijn krantenartikel aanpassen.

___________________________ leest het krantenartikel van ___________________________.
De titel is ______________________________________________________________________.
Staan in het krantenartikel veel details?
❒’ Ja.
❒’Nee, ik zou nog meer informatie geven over _______________________________________
___________________________________________________________________________.
Staan in het krantenartikel af en toe bijvoeglijk naamwoorden?
❒’ Ja.
❒’ Nee, ik heb aangeduid waar bijvoeglijke naamwoorden kunnen toegevoegd worden.

Bestaat het krantenartikel uit goede zinnen?
❒’ Ja.
❒’ Nee, ik heb aangeduid welke zinnen onduidelijk zijn.

Is het duidelijk in welke volgorde de gebeurtenissen plaatsgrijpen?
❒’ Ja.
❒’ Nee, woorden zoals dan, toen, eerst, daarna, later, ten slotte ... kunnen toegevoegd worden.
Het krantenartikel krijgt van mij …
❒
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❒

❒

Ideeën verzamelen
Ik kan aan klasgenoten nog niet goed samenvatten wat ik weet over een gebeurtenis
in mijn buurt/gemeente.
Ik kan aan klasgenoten vrij goed samenvatten wat ik weet over een gebeurtenis in
mijn buurt/gemeente.
Ik kan aan klasgenoten uitvoerig samenvatten wat ik weet over een gebeurtenis in
mijn buurt/gemeente.
Ideeën ordenen en artikel uitschrijven
Ik kan enkele zinnen schrijven over iets uit de buurt/gemeente, vaak met hulp van
de leerkracht.
Ik kan heel wat zinnen schrijven over iets uit de buurt/gemeente, soms met hulp van
de leerkracht.
Ik kan uitvoerig schrijven over iets uit de buurt/gemeente en heb weinig hulp nodig.
Signaalwoorden
Ik maak weinig gebruik van woorden zoals: dan, toen, eerst, daarna, later,
ten slotte …
Ik maak soms gebruik van woorden zoals: dan, toen, eerst, daarna, later,
ten slotte …, zeker als de leerkracht mij helpt.
Ik maak veel gebruik van woorden zoals: dan, toen, eerst, daarna, later,
ten slotte …
Structuur
Ik kan nog niet goed een artikel schrijven dat de structuur heeft van een echt
krantenartikel.
Ik kan vrij goed een artikel schrijven dat de structuur heeft van een echt
krantenartikel.
Ik kan een artikel schrijven dat de structuur heeft van een echt krantenartikel.
Nadenken over wat je schreef
Ik kan na een gesprek met een klasgenoot weinig verbeteringen aanbrengen.
Ik kan na een gesprek met een klasgenoot verbeteringen aanbrengen en/of
zeggen wat al goed was.
Ik kan na een gesprek met een klasgenoot mijn tekst herschrijven of zeggen
waarom dat niet nodig was.
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KIJKER 4

Les 4, 9, 12

Kopieerblad 2A

Naam ____________________________________________________________________________________ Klas __________

Kijkwijzer schrijven
Ideeën verzamelen
Ik kan aan klasgenoten nog niet goed samenvatten wat ik weet over een gebeurtenis in
mijn buurt/gemeente.
Ik kan aan klasgenoten vrij goed samenvatten wat ik weet over een gebeurtenis in mijn
buurt/gemeente.
Ik kan aan klasgenoten uitvoerig vertellen wat ik weet over een gebeurtenis in mijn
buurt/gemeente.

Ideeën ordenen en artikel uitschrijven
Ik kan enkele zinnen schrijven over iets uit de buurt/gemeente, vaak met hulp van
de leerkracht.
Ik kan heel wat zinnen schrijven over iets uit de buurt/gemeente, soms met hulp van
de leerkracht.
Ik kan uitvoerig schrijven over iets uit de buurt/gemeente en heb weinig hulp nodig.

Tekst inhoudelijk controleren en herschrijven: signaalwoorden
Ik maak weinig gebruik van woorden zoals: dan, toen, eerst, daarna, later, ten slotte …
Ik maak soms gebruik van woorden zoals: dan, toen, eerst, daarna, later, ten slotte …,
zeker als de leerkracht mij helpt.
Ik maak veel gebruik van woorden zoals: dan, toen, eerst, daarna, later, ten slotte …

Tekst inhoudelijk controleren en herschrijven: structuur
Ik kan nog niet goed een artikel schrijven dat de structuur heeft van een echt
krantenartikel.
Ik kan vrij goed een artikel schrijven dat de structuur heeft van een echt krantenartikel.
Ik kan een artikel schrijven dat de structuur heeft van een echt krantenartikel.

Nadenken over wat je schreef
Ik kan na een gesprek met een klasgenoot weinig verbeteringen aanbrengen.
Ik kan na een gesprek met een klasgenoot verbeteringen aanbrengen en/of zeggen wat
al goed was.
Ik kan na een gesprek met een klasgenoot mijn tekst herschrijven of zeggen waarom dat
niet nodig was.
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KIJKER 4

Les 1 en 2P Ik kan de bedoeling van een informatieve tekst achterhalen.
Ik weet dat de tekeningen bij een informatieve tekst een belangrijke rol spelen.
Ik kan iemand informeren over wat ik las.
1P
Bekijk de kaft en het colofon van het boek.
Wat weet je al over het boek van Steve Jobs?
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P
2P
Lees de tekst.
Markeer de woorden die je nog moeilijk vindt.

Welk soort tekst las je?
Kruis aan.
❒ achterflap
❒ boekbespreking
❒ reclamePvoorPeenPboek

2

Les 1 en 2

Voor het groepswerk

IkPgeefPvoldoendePinformatiePalsPikP
eenPvraagPbeantwoord.

Denk aan de afspraken.
Voeg er zelf nog één toe:
IkPspreekPverstaanbaarPenPvlot.
IkPvraagPdoorPalsPikPietsPnietPweet.P
P P_______________________________________________________

na het groepswerk
Kruis aan wat best bij je past.
Geselecteerde informatie ordenen en schematiseren
IkPkanPdePinformatiePdiePikPopzochtPofPkreegPnogPnietPzoPgoedPordenen.
AllesPstaatPbijPmekaar.PErPisPnogPgeenPlogischPschema.
IkPkanPdePinformatiePdiePikPopzochtPofPkreegPalPeenPbeetjePordenen.
TochPisPhetPnogPgeenPlogischPgeheel.PIkPhebPnogPgeenPschema.P
IkPkanPdePinformatiePdiePikPopzochtPofPkreegPgoedPordenen.
LogischePzakenPkanPikPgoedPbijPmekaarPzetten.PIkPhebPalPeenPmooiPschema.
Antwoorden op vragen over het besproken onderwerp
IkPkanPdePvragenPvanPmijnPklasgenotenPenPleraarPnogPonvoldoendePbeantwoorden.P
IkPkanPdePvragenPvanPmijnPklasgenotenPenPleraarPalPeenPstukjePbeantwoorden.P
SomsPbenPikPnogPonzekerPofPhebPikPonvoldoendePinformatiePomPgoedPtePantwoorden.
IkPkanPdePvragenPvanPmijnPklasgenotenPenPleraarPgoedPbeantwoorden.P
Onderscheiden informatie en mening
IkPkanPinformatiePenPmeningenPnietPgoedPonderscheidenPinPinformatievePteksten.P
IkPkanPinformatiePenPmeningenPredelijkPgoedPonderscheidenPinPinformatievePteksten.P
SomsPtwijfelPikPnog.
IkPkanPinformatiePenPmeningenPgoedPonderscheidenPinPinformatievePteksten.P
Presentatie geven
IkPkanPnogPnietPzoPgoedPverslagPuitbrengenPoverPmijnPopzoekwerk.
IkPkanPmijnPwerkPnietPondersteunenPmetPargumentenPofPvoorbeelden.P
IkPkanPverslagPuitbrengenPoverPmijnPopzoekwerk.P
IkPkanPalPargumenten,PvoorbeeldenPenPeenPpersoonlijkPoordeelPgeven.P
IkPgebruikPnogPnietPhelemaalPeenPlogischePopbouw,PinleidingPenPafronding.
IkPkanPgoedPverslagPuitbrengenPoverPmijnPopzoekwerk.P
IkPgeefPargumenten,PvoorbeeldenPenPeenPpersoonlijkePmening.P
IkPgebruikPeenPlogischePopbouw,PinleidingPenPafronding.
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KIJKER 3

Les 6, 8, 10

Kopieerblad 5A

Naam ____________________________________________________________________________________ Klas __________

Kijkwijzer schrijven
Informatief verslag schrijven
Ik kan nog niet zelf een verslag van een proef maken op basis van teksten, beelden en/of
schema’s.
Ik kan op basis van teksten, beelden en/of schema’s enkele belangrijke zaken van een proef
samenbrengen in een verslag.
Ik kan een overzichtelijk en correct verslag schrijven over een proef op basis van teksten,
beelden en/of schema’s.

Signaalwoorden
Ik kan tijdens het schrijven van teksten weinig tot geen gebruik maken van passende
signaalwoorden.
Ik kan tijdens het schrijven van teksten vaak gebruik maken van passende signaalwoorden.
Ik kan tijdens het schrijven van teksten bijna altijd gebruik maken van passende
signaalwoorden.

Tekststructuur op tekst- en alineaniveau
Ik kan geen alinea’s aanbrengen in een tekst.
Ik kan alinea’s aanbrengen in een tekst.
Ik kan alinea’s aanbrengen in een tekst en de informatie daarin juist ordenen.

Tekst inhoudelijk controleren, beoordelen en herschrijven
Ik kan moeilijk geformuleerde zinnen niet spontaan herschrijven.
Ik kan sommige moeilijk geformuleerde zinnen min of meer spontaan herschrijven.
Ik kan moeilijk geformuleerde zinnen spontaan herschrijven.

Verzorgen
Ik gebruik weinig visuele kenmerken om het verslag duidelijk en aantrekkelijk te ordenen.
Ik gebruik enkele visuele kenmerken om het verslag duidelijk en aantrekkelijk te ordenen.
Ik gebruik veel visuele kenmerken om het verslag duidelijk en aantrekkelijk te ordenen.
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Les 6, 8, 10
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