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Criteria vooraf geven
Evalueren zomerschool
Programma
 - Inhoud
 - Omvang
Opbrengst 
 - Perceptie leerkrachten (woordenschat, begrijpend lezen en leesmotivatie)
 - Kwaliteit eindproducten
Leerlingen
 - Evaluatieformulier

3.5 Zomerschool POVO

Inleiding:
De zomerschool POVO van de BSA is een zomerschoolprogramma van een week. Ze is bedoeld voor 
talentvolle en gemotiveerde leerlingen met een taalachterstand die de overstap maken van de basisschool 
naar havo-vwo.

Door de zomerschool te volgen, bestrijden de leerlingen de ‘dubbele dip’ op gebied van begrijpend lezen: uit 
onderzoek blijkt dat leerlingen in de zomervakantie van niveau eind groep 8 kunnen terugzakken naar eindni-
veau groep 7. Op de zomerschool bereiden de leerlingen zich bovendien concreet voor op hun middelbare 
schooltijd door belangrijke vaardigheden te oefenen en alvast kennis te maken met de nieuwe school.

Doel: 
1. Leerlingen zetten strategieën voor begrijpend lezen beter in bij het lezen van schoolboekteksten. Deze 

strategieën zijn: voorspellen, problemen oplossen, verbanden leggen en samenvatten. 
2. Leerlingen kunnen verschillende manieren toepassen om een schoolboektekst om te zetten in een 

schema of samenvatting ter voorbereiding op een toets.
3. Leerlingen kunnen beter aantekeningen maken.
4. Leerlingen hebben een grotere schooltaalwoordenschat.
5. Leerlingen kunnen uitleggen wat het belang van lezen is voor de verdere ontwikkeling hun taalvaar-

digheid. 
6. Leerlingen kunnen enkele boeken noemen die ze zouden kunnen lezen in de brugklas.
7. Leerlingen kunnen uitleggen op welke manier zij hun talenten beter kunnen benutten.
8. Leerlingen voelen zich al een beetje thuis op hun nieuwe school. 

Doelgroep:
Alle leerlingen van groep 8 met een BSA-profiel, die naar een van de betreffende scholen gaan.
 
Deze leerlingen:
-  hebben het cognitieve niveau en de werkhouding die nodig is voor havo/vwo/gymnasium.

Bij
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-  hebben een taalachterstand die hen belemmert om op hun cognitieve niveau te presteren. Deze taal-
achterstand is niet veroorzaakt door een leerprobleem of een gedragsprobleem.

-  zijn zeer gemotiveerd om ook buiten schooltijd te werken aan hun taalvaardigheid. 

Als er op de school ook een Brede School Academie is gevestigd, kan de werving van de zomerschool-
leerlingen zich richten op de groep die voor de BSA is geselecteerd. Een tip is om op de eerste BSA-infor-
matieavond voor ouders en leerlingen meteen óók iets te vertellen over de mogelijkheid om naar de zo-
merschool te gaan. Belangstellenden kunnen dan meteen worden geregistreerd. 

Locatie: 
Het zomerschoolprogramma vindt plaats op de VO-school (of de VO-scholen) waar de leerlingen naar 
toe gaan.

Het ochtend- en middagprogramma vindt plaats in een - aantrekkelijk - theorielokaal. De tafels staan 
opgesteld in carré. Er is een digibord aanwezig, zo mogelijk met internet, maar dat is niet noodzakelijk. 

Het lunchprogramma vindt plaats in verschillende bijzondere ruimtes in het schoolgebouw, zoals het 
dramalokaal, het technieklokaal, een praktijklokaal, de kantine, gymzaal, fietsenhok of een buitenruimte. 
Leerlingen hebben zo ook die lokalen al eens gezien (zie ook de paragraaf over lunchactiviteiten). 

In het programma is een excursie buiten school opgenomen (zie ook de paragraaf excursie).

Periode: 
De zomerschool vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie van het voortgezet onderwijs. Op 
dat moment zijn de lokalen nog vrij, maar is er wel al ondersteunend personeel op school aanwezig. Een 
nadeel is wel dat docenten van het primair onderwijs dan al weer aan het werk zijn. Sommige leraren in 
het voortgezet onderwijs hebben die week hun opstartweek. De beschikbaarheid van personeel is hier-
door niet groot. Een alternatief is om de op één na laatste vakantieweek van het VO te kiezen.

Thema:
Het overkoepelende, inhoudelijke thema van de zomerschool is ‘Haal meer uit je talent’. 

De volgende talentthema’s staan centraal: 
-  Veel oefenen is nodig om van je talent ook daadwerkelijk een succes te maken. Oefen daarom ook je 

‘leerspieren’. 
-  Als je iets wilt bereiken is het belangrijk om doelen te stellen, goed te plannen en te organiseren en om 

door te zetten.
-  Geloof in jezelf en in wat jij belangrijk vindt, in plaats van in vooroordelen. 

Een ander belangrijk uitgangspunt van het programma is het leren kennen van leerstof van enkele vak-
ken. Hoe zorg je ervoor dat je de leerstof uit de lesboeken goed begrijpt en goed kunt leren? 
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De volgende vakken komen aan de orde:
-  Biologie: schoolboektekst over de werking van spieren (relatie met talentthema: veel oefenen van je 

leerspieren) 
-  Geschiedenis: schoolboektekst over ontdekkingsreizigers (relatie met talentthema: doelen stellen, or-

ganiseren, plannen en doorzetten)
-  Wiskunde: schoolboektekst over schaalmodellen (relatie met talentthema: laat je niet afleiden door 

vooroordelen over wiskunde en ‘geloven in jezelf ’ als architect).
-  Aardrijkskunde: tekst over bevolking en cultuur in India (relatie met talentthema: maakt het voor je 

talent uit in welk land je woont?)

Expositie:
De leerlingen werken toe naar het maken van een expositie over de talentthema’s die aan de orde zijn 
gekomen. De expositie kan de vorm krijgen van een kleurrijke ‘talentenkast’. In de kast worden de pro-
ducten die de leerlingen tijdens de zomerschool maken op een ludieke/creatieve manier tentoongesteld. 
De talentenkast is onderdeel van de presentatie aan het einde van de week en kan daarna worden tentoon-
gesteld in de school.

De talentenkast voldoet bij voorkeur aan een aantal voorwaarden. De kast: 

-  is opvallend, aantrekkelijk en kleurrijk
-  heeft een gedeelte van 30 cm hoog (liefst met glazen deurtjes!) voor het tentoonstellen van de ‘leer-

spiertrofeeën’
-  heeft een gedeelte (bijvoorbeeld enkele laden) waarin een of meer landkaarten getoond kunnen worden.  
-  heeft een gedeelte van circa 30 centimeter hoog (liefst met glazen deurtjes) waarin de gemaakte ku-

buswoningen getoond kunnen worden. 
-  heeft ruimte om een aantal van de gemaakte schema’s/samenvattingen te laten zien.
-  heeft ruimte om de A-4 posters met de talentthema’s te presenteren. 

Basisprogramma:
Het basisprogramma bevat vier lesdagen en één excursiedag(deel). Globaal zijn er de volgende onderdelen:
 
•	 Ochtendprogramma	in	de	vorm	van	een	uitgebreid	BSA-programma
•	 Lunchactiviteit
•	 Middagprogramma	gericht	op	het	talentthema	
•	 Voorbereiding	op	de	presentatie
•	 Presentatie
•	 Excursie	(bij	voorkeur	op	donderdag)

Ochtendprogramma: 
Het ochtendprogramma telt vier dagen en lijkt sterk op het basisprogramma van de BSA. Het programma 
is echter uitgebreid met het verwerken van leerstof , als voorbereiding op het leren van een toets. Voor het 
ochtendprogramma is het nodig dat de leraar kennis van en ervaring met het BSA-programma heeft. 
Op de laatste dag van de zomerschool wordt tijdens het ochtendprogramma een klein onderzoekje  
gedaan. Het ochtendprogramma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
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Tijd Activiteit Doel

09.15-
09.30

Binnenkomst: hand geven aan leerkracht, plaatsje 
zoeken, spullen inleveren, installeren, uitdagend artikel 
uitkiezen voor de leestafel

Je staat in de ‘werkstand’

09.30-
09.35

Start met agenda: wat gaan we vanochtend doen en 
welke relatie heeft dat met de talentthema’s? 

Je weet wat je kunt leren. 

09.35 – 
10.05

Leestafel:  uitdagend artikel naar keuze lezen en 
bespreken met anderen. Hierbij pas je de strategieën 
(voorspellen, problemen oplossen, samenvatten, 
verbanden leggen) toe. 

Je bent beter geworden in het lezen 
van uitdagende teksten. Je bent beter 
geworden in het verwoorden van 
wat je hebt gelezen. Je bent beter 
geworden in het voeren van een 
gesprek.

10.05- 
10.35

Modelen van de instructietekst uit een brugklasmethode 
uit het vakgebied dat die dag aan de orde is.
Semantiseren van de schooltaalwoorden die in deze 
tekst voorkomen. 

Op de laatste dag wordt deze tijd ingevuld met het 
uitvoeren van een onderzoekje naar aanleiding van een 
onderzoeksvraag. 

Je bent beter geworden in het 
toepassen van de strategieën van 
begrijpend lezen: voorspellen, 
problemen oplossen, samenvatten, 
verbanden leggen.)
Je kent de betekenis van enkele 
schooltaalwoorden.

10.35
10.50

Pauze

10.50-
11.20

Oefenen met manieren van samenvatten en 
schematiseren:  wat werkt bij dit vakgebied/deze 
leerstof? (denk bijvoorbeeld aan het maken van een 
woordspin, een structurerend schema, stroomdiagram, 
het noteren van steekwoorden en/of hoofdgedachten)

Op een van de dagen wordt deze tijd ingevuld met het 
vervolg van het onderzoek en het kort presenteren van 
het onderzoeksresultaat.

Je bent beter geworden in het 
verwerken van de leerstof uit 
leerboeken.

11.20-
11.35

Consolideren van de schooltaalwoorden die tijdens het 
modelen van de tekst aan bod zijn gekomen. 

Je kent enkele schooltaalwoorden 
beter. 

11.35-
11.50

Kennismaken met boeken van de boekenlijst die op de 
nieuwe school wordt gehanteerd. 
Bespreken belang van het lezen van boeken voor je 
taalontwikkeling en het belang van taalontwikkeling 
voor hele ontwikkeling.

Je leert voor jou nieuwe boeken 
kennen en kunt inschatten of dat 
boek iets voor jou is. 
Je bent je ervan bewust dat lezen 
belangrijk is voor je taalontwikkeling 
en daarmee voor je hele 
ontwikkeling.

11.50-
12.00

Terugblik: wat heb je vanochtend geleerd en hoe kan 
dat jou helpen in de brugklas? Vooruitblik: wat ga je 
vanmiddag leren en hoe kun je wat je vanochtend hebt 
geleerd daarbij gebruiken?  

Je kunt verwoorden wat je hebt 
geleerd en wat je daar aan hebt voor 
school.

Tussen de middag hebben de kinderen een uur lunchpauze. Er is een half uur tijd om te eten. 
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Daarnaast is er een activiteit die specifiek gericht is op het ‘leven van een brugklasser’. Deze activiteiten 
duren een half uur en vinden plaats in een ander soort lokaal plaats dan de rest van de dag. Zo maken de 
leerlingen kennis met een ander deel van de school en met speciale lokalen.

In de kantine: Toplunch. Hoe stel je een gezond lunchpakket samen?  

In het dramalokaal, de gymzaal of in een van de gangen: Hoe overleef ik de brugklas? Hoe loop je zonder 
angst en beven langs dat groepje grote vijfdejaars? Hoe maak je contact met een groepje leerlingen? 

In het technieklokaal, het praktijklokaal, een buitenruimte of de fietsenstalling: Lopen of fietsen? Kleine 
problemen met je fiets leer je zelf oplossen, zoals een voorband plakken, of een ketting erop leggen.

In de gymzaal: Luid en duidelijk graag! Luid en duidelijk spreken voor een groep. Deze activiteit is ter 
voorbereiding op spreken in de klas en ook ter voorbereiding op de presentatie van de laatste dag.
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Middagprogramma op dag 1, dag 2 en dag 3:

Op drie middagen wordt gewerkt aan een talentthema. De middagen zien er in grote lijnen als volgt uit: 

Tijd Activiteit Doel

13.00 – 
13.15

Binnenkomst, lezen in leesboek/kranten/
tijdschriften/boekje over leren leren (Help ik 
word slim!) 

Je staat in de ‘werkstand’

13.15-
13.30

Agenda en introductie: wat gaan we vanmiddag 
doen, wat is het talentthema waar we mee gaan 
werken en welke relatie heeft dat met wat we 
eerder hebben gedaan en straks zullen doen? 

Je kunt verwoorden wat je 
vanmiddag kunt leren. 

13.30-
13.45

Filmpje ter introductie van het talentthema 
met luistervragen ten behoeve van begrijpend 
luisteren en de opdracht om aantekeningen te 
maken met behulp van een structuur.

Je kunt een verband leggen met 
de inhoud van de film en het 
talentthema.
Je kunt gericht aantekeningen maken 
van wat je hoort. 

13.45-
14.00

Leesopdracht met verdieping van het 
talentthema/instructie voor het maken van 
het product voor de talentenkast. Leerlingen 
‘modelen’ samen de tekst en bespreken die aan 
de hand van een vraag.  

Je bent beter geworden in het 
toepassen van de strategieën van 
begrijpend lezen: voorspellen, 
problemen oplossen, samenvatten, 
verbanden leggen.)

14.00-
14.15

Pauze

14.15-
15.00

In een groepje een product maken voor in de 
talentenkast. 

Je bent wat handvaardiger geworden.

15.00-
15.15

Terugblik: wat heb je vanmiddag geleerd en 
wat heb je daaraan in de brugklas? Hoe is het 
gegaan vanmiddag? Wat ging goed en doen we 
dus morgen weer? Wat kon beter? 
Vooruitblik: wat gaan we hierna leren? 

Je kunt vertellen wat je hebt geleerd. 
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Middagprogramma dag 4:
De eindtijd is afhankelijk van de activiteit.

Op donderdagmiddag is er een excursie, aansluitend bij een van de thema’s. Voorbeeld: een bezoek aan 
het Rietveld Schröderhuis, aansluitend bij het filmpje over Rietveld. 

Er kan eventueel ook voor gekozen worden om op deze dag een teambuildingsactiviteit te plannen, met 
het oog op het belang van samenwerking om verder te komen.

Middagprogramma dag 5: 
De eindtijd is 16.45 uur of eventueel later, afhankelijk van het tijdstip waarop de presentatie voor ouders 
wordt gepland: vanaf 16.00 uur of vanaf 16.30 uur of later.

- Afmaken producten voor de expositie
- Inrichten van de expositie 
- Voorbereiding van de presentatie 
- Opening expositie met een presentatie voor de ouders en andere belangstellenden. 

Tijdens de presentatie beantwoorden de leerlingen de volgende vragen: 
- Wat hebben we geleerd over lezen, leren, boeken lezen, POVO?
- Wat hebben we geleerd van de talentthema’s tijdens de middagen?

 

Bijlagen:

Bijlage 1: Zomerschool POVO handleiding dag 1, leerspieren
Bijlage 2: Zomerschool POVO handleiding dag 2, op ontdekkingsreis 
Bijlage 3: Zomerschool POVO handleiding dag 3, schaalmodellen 
Bijlage 4: Zomerschool POVO handleiding dag 4, cultureel debat Noord-Zuid



149

Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA



150

BSA   Specifieke BSA-lessen 2012-2013

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Voorstellen aan de andere docenten.
Map geven.
Vragen of ze meegenomen boek in willen leveren
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 
Check of iedereen aanwezig is en absenten meteen nabellen. 

Kennismaken met docenten.
Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x volkskrant in delen
1x trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Educatieve tijdschriften (Historia, KIJK, national 
geographic junior, Quest enz)
Map per kind met voor elke dag een apart tabblad. 

09.30 Leestafel-XL – 
voorstelspel

Aangeven dat de kinderen 1 minuutje de tijd hebben om een artikel te kiezen 
om te gaan lezen. Na 1 minuut een signaal: dan moeten ze een beslissing 
nemen en dit artikel zo goed mogelijk lezen, ook als het moeilijk is. Daarvoor 
krijgen ze 10 minuten. Als het artikel eerder uit is, kiezen ze meteen een 
ander artikel en lezen ze verder. 
De tijd bewaken!
Leestafel-XL-voorstelronde: 
De kinderen een minuutje de tijd geven om na te denken waar het artikel 
over gaat en of in hoeverre het artikel bij hun als persoon past of juist niet. 
Geef een eigen voorbeeld (bv: dit artikel gaat over afvalscheiding en dat ze in 
Utrecht een plan hebben om mensen meer afval te laten scheiden. Het artikel 
past bij mij, want ik ben zelf ook altijd milieubewust bezig of: dit gaat over 
het geld dat kinderen verdienen met hun bijbaantjes. Het artikel past niet 
bij mij, want ik heb nog geen bijbaantje, maar het past ook weer wel bij mij, 
want ik houd wel van geld verdienen). 
Vraag om tijdens de voorstelronde goed naar elkaar te luisteren, zodat ze 
straks aan het spel mee kunnen doen. Goed luisteren naar elkaar is altijd 
belangrijk	op	de	BSA;	begrijpend	luisteren	is	belangrijk,	door	naar	elkaar	te	
luisteren leer je van elkaar, daardoor wordt het leren bovendien ‘socialer’, dus 
gezelliger en bij een goede sfeer leer je ook weer meer... 
Aangeven dat de kinderen 1 minuutje de tijd hebben om een artikel Tijdens 
de voorstelronde schrijf je in steekwoorden alle onderwerpen van de gelezen 
artikelen op. 
Aan het einde van de voorstelronde lees je een paar van de onderwerpen op. 
Je laat kinderen opschrijven wie daar ook al weer over had gelezen en of die 
persoon zich er wel/niet bij vond passen. Als ze het hebben genoteerd vraag 
je: wie had hier ook al weer over gelezen en paste het artikel wel/niet bij je? 
Als naam goed is: 1 punt, als daarnaast wel/niet goed is: extra punt. 

Artikel kiezen. Artikel lezen. 

Nadenken over de inhoud van het artikel en 
waarom ze als persoon wel/niet bij dit artikel passen 
(verbinden tekst met zichzelf ). Zichzelf voorstellen. 
Luisteren naar elkaar. 

Inhoud en personen aan elkaar proberen te koppelen. 

Namenlijst 
Naambordjes

10.15 Toelichting 
programma en 
agenda van het 
dagdeel.

Geef een overzicht van het weekprogramma. Leg hierbij, (met aanstekelijk 
enthousiasme	;-)!),	nadruk	op	de	volgende	zaken	(maak	desnoods	lijstje	met	
steekwoorden zodat ze mee kunnen kijken).
-	 Modelen;	docent	laat	zien	hoe	goede	lezers	eigenlijk	lezen:	probeer	zoveel	

mogelijk na te doen tijdens alle leesactiviteiten (leestafel, teksten lezen, 
onderzoek doen, zelf lezen thuis). Leg het belang van goed begrijpend 
lezen uit voor schoolsucces.

- We oefenen het werken met echte brugklasteksten. 
- Talentthema’s: je zit hier omdat je talentvol bent, maar talent alleen is niet 

genoeg: je moet er ook energie in steken om een succes van je talent te 
maken. Elke dag leer je daar iets over. We proberen daarbij steeds een link 
te leggen met wat we ’s morgens hebben gelezen in de brugklastekst. 

- Vaak een filmpje: daarbij leren aantekeningen te maken, want dat moet je 
heel goed kunnen op de middelbare school

- Hoe overleef ik de brugklas: je doet elke dag wel iets wat echt met de de 
overstap naar de brugklas te maken heeft tijdens de lunchactiviteiten.

- Expositie en presentatie: alles wat je hebt geleerd vat je samen in een 
expositie (de ‘talentenkast’) en de presentatie aan je ouders.

Luisteren en meekijken Weekprogramma 
Agenda van het dagdeel

Bijlage 1:  handleiding zomerschool POVO dag 1; leerspieren

Bij
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Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Voorstellen aan de andere docenten.
Map geven.
Vragen of ze meegenomen boek in willen leveren
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 
Check of iedereen aanwezig is en absenten meteen nabellen. 

Kennismaken met docenten.
Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x volkskrant in delen
1x trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Educatieve tijdschriften (Historia, KIJK, national 
geographic junior, Quest enz)
Map per kind met voor elke dag een apart tabblad. 

09.30 Leestafel-XL – 
voorstelspel

Aangeven dat de kinderen 1 minuutje de tijd hebben om een artikel te kiezen 
om te gaan lezen. Na 1 minuut een signaal: dan moeten ze een beslissing 
nemen en dit artikel zo goed mogelijk lezen, ook als het moeilijk is. Daarvoor 
krijgen ze 10 minuten. Als het artikel eerder uit is, kiezen ze meteen een 
ander artikel en lezen ze verder. 
De tijd bewaken!
Leestafel-XL-voorstelronde: 
De kinderen een minuutje de tijd geven om na te denken waar het artikel 
over gaat en of in hoeverre het artikel bij hun als persoon past of juist niet. 
Geef een eigen voorbeeld (bv: dit artikel gaat over afvalscheiding en dat ze in 
Utrecht een plan hebben om mensen meer afval te laten scheiden. Het artikel 
past bij mij, want ik ben zelf ook altijd milieubewust bezig of: dit gaat over 
het geld dat kinderen verdienen met hun bijbaantjes. Het artikel past niet 
bij mij, want ik heb nog geen bijbaantje, maar het past ook weer wel bij mij, 
want ik houd wel van geld verdienen). 
Vraag om tijdens de voorstelronde goed naar elkaar te luisteren, zodat ze 
straks aan het spel mee kunnen doen. Goed luisteren naar elkaar is altijd 
belangrijk	op	de	BSA;	begrijpend	luisteren	is	belangrijk,	door	naar	elkaar	te	
luisteren leer je van elkaar, daardoor wordt het leren bovendien ‘socialer’, dus 
gezelliger en bij een goede sfeer leer je ook weer meer... 
Aangeven dat de kinderen 1 minuutje de tijd hebben om een artikel Tijdens 
de voorstelronde schrijf je in steekwoorden alle onderwerpen van de gelezen 
artikelen op. 
Aan het einde van de voorstelronde lees je een paar van de onderwerpen op. 
Je laat kinderen opschrijven wie daar ook al weer over had gelezen en of die 
persoon zich er wel/niet bij vond passen. Als ze het hebben genoteerd vraag 
je: wie had hier ook al weer over gelezen en paste het artikel wel/niet bij je? 
Als naam goed is: 1 punt, als daarnaast wel/niet goed is: extra punt. 

Artikel kiezen. Artikel lezen. 

Nadenken over de inhoud van het artikel en 
waarom ze als persoon wel/niet bij dit artikel passen 
(verbinden tekst met zichzelf ). Zichzelf voorstellen. 
Luisteren naar elkaar. 

Inhoud en personen aan elkaar proberen te koppelen. 

Namenlijst 
Naambordjes

10.15 Toelichting 
programma en 
agenda van het 
dagdeel.

Geef een overzicht van het weekprogramma. Leg hierbij, (met aanstekelijk 
enthousiasme	;-)!),	nadruk	op	de	volgende	zaken	(maak	desnoods	lijstje	met	
steekwoorden zodat ze mee kunnen kijken).
-	 Modelen;	docent	laat	zien	hoe	goede	lezers	eigenlijk	lezen:	probeer	zoveel	

mogelijk na te doen tijdens alle leesactiviteiten (leestafel, teksten lezen, 
onderzoek doen, zelf lezen thuis). Leg het belang van goed begrijpend 
lezen uit voor schoolsucces.

- We oefenen het werken met echte brugklasteksten. 
- Talentthema’s: je zit hier omdat je talentvol bent, maar talent alleen is niet 

genoeg: je moet er ook energie in steken om een succes van je talent te 
maken. Elke dag leer je daar iets over. We proberen daarbij steeds een link 
te leggen met wat we ’s morgens hebben gelezen in de brugklastekst. 

- Vaak een filmpje: daarbij leren aantekeningen te maken, want dat moet je 
heel goed kunnen op de middelbare school

- Hoe overleef ik de brugklas: je doet elke dag wel iets wat echt met de de 
overstap naar de brugklas te maken heeft tijdens de lunchactiviteiten.

- Expositie en presentatie: alles wat je hebt geleerd vat je samen in een 
expositie (de ‘talentenkast’) en de presentatie aan je ouders.

Luisteren en meekijken Weekprogramma 
Agenda van het dagdeel

Bij
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BSA   Specifieke BSA-lessen 2012-2013

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

11.15 Tekst verwerken Zelf een manier uitleggen en laten uitproberen: 
Uit je hoofd leren: zelf een keer overnemen en de onderdelen die je nog steeds 
niet kent vaker oefenen.  
Begrijpen hoe het werkt: pijlenschemaatje maken.
Samenvatten kennis: hoofdgedachte opschrijven.  

Tekst biologie. Schrijfpapier met gaatjes. 

12.00 Boekenclub: 
groepsinterview

OW-assistent (OA) heeft A-4’tjes gemaakt met de titels/auteur van alle 
meegenomen boeken. Daarna heeft OA de boeken in groepjes van drie op 
tafels klaar gelegd. 
Docent en OA doen het groepsinterview voor samen met nog 1 leerling. 
Degene die het boek heeft gelezen houdt het boek in de lucht. De eerste 
interviewer stelt de eerste vraag: waarom moet ik dit boek absoluut lezen? 
Daarna stelt de ander een vraag. Zo gaan ze door tot het signaal. Als de één 
een vraag stelt, maakt de ander aantekeningen op het postertje. 
De kinderen bij hun eigen boek plaats laten nemen en het interview uit laten 
voeren.
Steeds signaal geven na drie minuten dat ze over moeten stappen op een 
ander boek.  
(NB als niet alle kinderen een boek mee hebben, sluiten ze zich aan bij een 
ander groepje). 

Bekijken voorbeeld groepsinterview. 
Zelf uitvoeren groepsinterview.

Boeken van de kinderen. 
Een boek dat docent  of onderwijsassistent zelf ook 
heeft gelezen. 
A-4’tje per boek. Dikke stift.
Pen per groepje. 

12.20 Consolideren De schooltaalwoorden oefenen met een “triotoets”, waarbij ze in een groepje 
van 3 alle schooltaalwoorden in de juiste zin kunnen invullen.  

In trio proberen alle schooltaalwoorden goed in te 
vullen.

Toetsje schooltaalwoorden

12.30 Lunchactiviteit: 
Toplunch

Uitleggen opdracht toplunch
Meehelpen. 

Lunch klaar maken.
Uitrekenen voedingswaarde en noteren op kaartje. 
Uitstallen lunch
(Elkaars lunch bekijken). 
Lunch opeten (bij voorkeur buiten).

Lunchbuffetje
Overzichtslijst op flap met voedingswaarde voor alle 
onderdelen van het lunchbuffet zie: http://www.
calorietabel.nl/index.php?idd=b
Kantineruimte van de school/buitenruimte van de 
school.
Opdracht toplunch 

13.15 Binnenkomst Lln zich laten installeren en tekst laten lezen over leerspieren met opdracht te 
denken aan wat ze hebben geleerd bij het modelen. 
OA gaat knutselactiviteit vast inrichten

Tekst lezen Onderzoekstekst over leerspieren. 

13.25 Agenda 
doornemen.

Zeggen dat we straks terugkomen op de leerspieren. 
Agenda kort doornemen.

Meekijken Agenda middagdeel

13.30 Filmpje Herhalen dat zij talentvol zijn, maar dat talent alleen niet voldoende is. 
Aangeven dat ze filmpje gaan kijken en op gaan letten wat deze persoon heeft 
gedaan om van zijn talent een succes te maken. Aangeven dat het handig is 
om aantekeningen te maken, zodat je dat meteen oefent voor straks in de les 
als de leraar aan het woord is. Aangeven dat je aantekeningen op heel veel 
verschillende manieren kunt maken en dat het handig is na te denken over 
hoe je het aanpakt. Aangeven dat we ze daarbij helpen. 
Aangeven dat we met een ‘luistervraag’ gaan werken: Luistervraag letterlijk 
laten opschrijven en aantekeningen verder laten voorstructureren:
Wat heeft de hoofdpersoon gedaan om van zijn talent een succes te maken??
o ..
o ..
o ..
o ..
o ..
- Andere belangrijke dingen die ik moet/wil onthouden: 
o ..
o ..
o .. 

Aantekenblad voorstructureren. 
Filmpje bekijken
Aantekeningen maken. 

Schrijfblad met gaatjes voor elk kind.
Filmpje Affelay op USB
Digibord 

Bij
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Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

11.15 Tekst verwerken Zelf een manier uitleggen en laten uitproberen: 
Uit je hoofd leren: zelf een keer overnemen en de onderdelen die je nog steeds 
niet kent vaker oefenen.  
Begrijpen hoe het werkt: pijlenschemaatje maken.
Samenvatten kennis: hoofdgedachte opschrijven.  

Tekst biologie. Schrijfpapier met gaatjes. 

12.00 Boekenclub: 
groepsinterview

OW-assistent (OA) heeft A-4’tjes gemaakt met de titels/auteur van alle 
meegenomen boeken. Daarna heeft OA de boeken in groepjes van drie op 
tafels klaar gelegd. 
Docent en OA doen het groepsinterview voor samen met nog 1 leerling. 
Degene die het boek heeft gelezen houdt het boek in de lucht. De eerste 
interviewer stelt de eerste vraag: waarom moet ik dit boek absoluut lezen? 
Daarna stelt de ander een vraag. Zo gaan ze door tot het signaal. Als de één 
een vraag stelt, maakt de ander aantekeningen op het postertje. 
De kinderen bij hun eigen boek plaats laten nemen en het interview uit laten 
voeren.
Steeds signaal geven na drie minuten dat ze over moeten stappen op een 
ander boek.  
(NB als niet alle kinderen een boek mee hebben, sluiten ze zich aan bij een 
ander groepje). 

Bekijken voorbeeld groepsinterview. 
Zelf uitvoeren groepsinterview.

Boeken van de kinderen. 
Een boek dat docent  of onderwijsassistent zelf ook 
heeft gelezen. 
A-4’tje per boek. Dikke stift.
Pen per groepje. 

12.20 Consolideren De schooltaalwoorden oefenen met een “triotoets”, waarbij ze in een groepje 
van 3 alle schooltaalwoorden in de juiste zin kunnen invullen.  

In trio proberen alle schooltaalwoorden goed in te 
vullen.

Toetsje schooltaalwoorden

12.30 Lunchactiviteit: 
Toplunch

Uitleggen opdracht toplunch
Meehelpen. 

Lunch klaar maken.
Uitrekenen voedingswaarde en noteren op kaartje. 
Uitstallen lunch
(Elkaars lunch bekijken). 
Lunch opeten (bij voorkeur buiten).

Lunchbuffetje
Overzichtslijst op flap met voedingswaarde voor alle 
onderdelen van het lunchbuffet zie: http://www.
calorietabel.nl/index.php?idd=b
Kantineruimte van de school/buitenruimte van de 
school.
Opdracht toplunch 

13.15 Binnenkomst Lln zich laten installeren en tekst laten lezen over leerspieren met opdracht te 
denken aan wat ze hebben geleerd bij het modelen. 
OA gaat knutselactiviteit vast inrichten

Tekst lezen Onderzoekstekst over leerspieren. 

13.25 Agenda 
doornemen.

Zeggen dat we straks terugkomen op de leerspieren. 
Agenda kort doornemen.

Meekijken Agenda middagdeel

13.30 Filmpje Herhalen dat zij talentvol zijn, maar dat talent alleen niet voldoende is. 
Aangeven dat ze filmpje gaan kijken en op gaan letten wat deze persoon heeft 
gedaan om van zijn talent een succes te maken. Aangeven dat het handig is 
om aantekeningen te maken, zodat je dat meteen oefent voor straks in de les 
als de leraar aan het woord is. Aangeven dat je aantekeningen op heel veel 
verschillende manieren kunt maken en dat het handig is na te denken over 
hoe je het aanpakt. Aangeven dat we ze daarbij helpen. 
Aangeven dat we met een ‘luistervraag’ gaan werken: Luistervraag letterlijk 
laten opschrijven en aantekeningen verder laten voorstructureren:
Wat heeft de hoofdpersoon gedaan om van zijn talent een succes te maken??
o ..
o ..
o ..
o ..
o ..
- Andere belangrijke dingen die ik moet/wil onthouden: 
o ..
o ..
o .. 

Aantekenblad voorstructureren. 
Filmpje bekijken
Aantekeningen maken. 

Schrijfblad met gaatjes voor elk kind.
Filmpje Affelay op USB
Digibord 
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BSA   Specifieke BSA-lessen 2012-2013

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

14.00 Talentthema Laat de leerlingen de hand out met talentthema’s dag 1 zien. Laat ze hun 
aantekeningen vergelijken met de handout: welke van de talentthema’s 
herkennen zij in hun aantekeningen? 

Aantekeningen en handout talentthema vergelijken. Handout talentthema dag 1

14.15 Onderzoekje Leg uit: Als je beter wilt sporten moet je veel oefenen (net als de 
hoofdpersoon van de film), maar als je beter wilt leren ook. Stel dat er ook 
‘leerspieren’ zouden bestaan: welke spieren zouden dat zijn? 
De tekst nog een keer laten bestuderen. Opdracht geven: schrijf op welke 
zogenaamde leerspieren je moet trainen om beter te kunnen leren. 
Nabespreking: welke leerspier is bij jou al het beste getraind en welke zou je 
nog beter willen trainen?  

Tekst lezen en noteren / onderstrepen van de 
leerspieren. 

Tekst over leerspieren. 

14.30 Talentenkast Aangeven dat elk duo een trofee gaat maken voor één van de leerspieren uit 
de tekst. 
Kort voordoen hoe je een trofee in elkaar zet 
 
Begeleiden bij het knutselen (NB: waarschuw de kinderen voor de kracht van 
10 secondenlijm als je die mocht gebruiken!)

Aan het einde vertellen dat deze trofeeën onderdeel worden van de 
talentenkast. Bij de presentatie moeten ze iets kunnen vertellen over het 
belang van oefenen als je iets goed wilt kunnen, dus ook het oefenen van je 
‘leerspieren’. 

In tweetallen een trofee knutselen met daarop 
aangegeven voor welke leerspier die is bedoeld. 

-9 onderstukken en 9 bovenstukken voor het in elkaar 
knutselen van een soort trofee (bijv. kleine kandelaar 
als onderstuk en een mooi bakje dat daarop geplakt 
kan worden als bovenstuk)
-10-secondenlijm
-goede knutsellijm
-spuitbus zilververf
-oude kranten
-aluminiumfolie
-doosje om de trofees te laten drogen en te vervoeren.

15.00 Terugblik en 
vooruitblik

In ‘logboekje’ drie dingen laten opschrijven die ze vandaag geleerd hebben 
waar ze wat aan denken te hebben op de nieuwe school. 
Ordenen map: alle blaadjes bij tabblad 1.
Vooruitblik op volgende dag. 

Blaadje in de map bij dag 1. 

15.15 Naar huis

Bij
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g
En Bijlage 1:  handleiding zomerschool POVO dag 1; leerspieren
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Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

14.00 Talentthema Laat de leerlingen de hand out met talentthema’s dag 1 zien. Laat ze hun 
aantekeningen vergelijken met de handout: welke van de talentthema’s 
herkennen zij in hun aantekeningen? 

Aantekeningen en handout talentthema vergelijken. Handout talentthema dag 1

14.15 Onderzoekje Leg uit: Als je beter wilt sporten moet je veel oefenen (net als de 
hoofdpersoon van de film), maar als je beter wilt leren ook. Stel dat er ook 
‘leerspieren’ zouden bestaan: welke spieren zouden dat zijn? 
De tekst nog een keer laten bestuderen. Opdracht geven: schrijf op welke 
zogenaamde leerspieren je moet trainen om beter te kunnen leren. 
Nabespreking: welke leerspier is bij jou al het beste getraind en welke zou je 
nog beter willen trainen?  

Tekst lezen en noteren / onderstrepen van de 
leerspieren. 

Tekst over leerspieren. 

14.30 Talentenkast Aangeven dat elk duo een trofee gaat maken voor één van de leerspieren uit 
de tekst. 
Kort voordoen hoe je een trofee in elkaar zet 
 
Begeleiden bij het knutselen (NB: waarschuw de kinderen voor de kracht van 
10 secondenlijm als je die mocht gebruiken!)

Aan het einde vertellen dat deze trofeeën onderdeel worden van de 
talentenkast. Bij de presentatie moeten ze iets kunnen vertellen over het 
belang van oefenen als je iets goed wilt kunnen, dus ook het oefenen van je 
‘leerspieren’. 

In tweetallen een trofee knutselen met daarop 
aangegeven voor welke leerspier die is bedoeld. 

-9 onderstukken en 9 bovenstukken voor het in elkaar 
knutselen van een soort trofee (bijv. kleine kandelaar 
als onderstuk en een mooi bakje dat daarop geplakt 
kan worden als bovenstuk)
-10-secondenlijm
-goede knutsellijm
-spuitbus zilververf
-oude kranten
-aluminiumfolie
-doosje om de trofees te laten drogen en te vervoeren.

15.00 Terugblik en 
vooruitblik

In ‘logboekje’ drie dingen laten opschrijven die ze vandaag geleerd hebben 
waar ze wat aan denken te hebben op de nieuwe school. 
Ordenen map: alle blaadjes bij tabblad 1.
Vooruitblik op volgende dag. 

Blaadje in de map bij dag 1. 

15.15 Naar huis
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BSA   Specifieke BSA-lessen 2012-2013

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Map geven.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x Volkskrant in delen
1x Trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen.
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Meekijken met agenda. Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL Kinderen 10 minuten verder laten lezen. 
Duo’s met elkaar laten praten over wat ze hebben gelezen mbv W-vragen. 
Kort nabespreken door te vragen of ze in één zin kunnen vertellen waar het 
artikel van je duomaatje over ging. 

Lezen
Met elkaar praten over het kiezen van artikelen, en 
W-vragen stellen/beantwoorden.

Leestafelmateriaal
Flipoverbord
Dikke stift
Handout W-vragen

10.05 Schoolboektekst Modelen tekst: voorspellen en woorden semantiseren, 1 alinea modelen met 
samenvatten, rest door leerlingen zelfstandig laten lezen. Af en toe vraag 
stellen om kids te betrekken bij het proces. 

Meekijken met modelen. 
Vragen beantwoorden.

Tekst ontdekkingsreizen
Handout woordenlijst ‘reisverhalen en 
ontdekkingsreizigers’ 

10.40 Pauze Pauze laten houden aan de werktafels in kleine groepjes, zodat ze elkaar beter 
leren kennen. 
OA gaat na pauze lunch voorbereiden.

Thee drinken, kletsen met anderen, WC enz. Thee en suiker en kopjes.

10.55 Tekst verwerken Laat ll. de geschiedenistekst voor zich nemen. Praat met hen over een goede 
aanpak om de tekst samen te vatten. Verwijs naar de aanpak van gisteren 
(biologie). Zou die aanpak hier ook werken? 

Wijzen op de structuur van deze tekst: korte blokjes over verschillende 
personen. Dat leent zich goed voor het maken van een eenvoudig schema. 
Eerste blokje samen invullen op de flap: wat zou wel/niet belangrijk zijn om 
te onthouden voor de toets.
Daarna de ll. de overige blokjes zelfstandig laten invullen. 

Nabespreken m.b.v. schema reisverhalen ingevuld: hebben we dezelfde 
informatie? Goede hoofdlijnen? Vat eventueel daarna de tekst samen a.h.v. 
de vragen bij de tekst en het schema: welke redenen hadden mensen om op 
ontdekkingsreis te gaan? Wat was het verschil tussen de vroege en de latere 
ontdekkingsreiziger wat dit betreft? 

Ten slotte bespreken: Is dit een goede aanpak om een dergelijke tekst voor te 
bereiden voor een toets?  

Meedenken. 
Luisteren/kijken naar voorbeeld. 
Zelf uitproberen van de verwerkingsmethode.

Tekst geschiedenis. Schrijfpapier met gaatjes.
Flap met blanco schema met kolommen: wie, 
wanneer, waarheen, waarom, extra.
Handout schema reisverhalen blanco
Schema reisverhalen ingevuld (voor gebruik docent)

11.45 Boekenclub Ll. een boek uit collectie laten kiezen dat lijkt op een boek dat ze al kennen, 
bijvoorbeeld omdat ze de schrijver kennen, omdat de kaft op een eerder 
gelezen boek lijkt of omdat ze al eens iets over dat onderwerp hebben gelezen. 
(Als dat niet lukt, dan het boek kiezen met de meest aantrekkelijke kaft.)
Daarna kort duogesprek over de keuzes. Leerkracht stelt een vraag, duo praat 
daar 2 minuutjes samen over:  waarom dit boek gekozen? wat herkende je 
erin van een boek dat je al kende? Nagesprek over een paar boeken: kent 
iemand toevallig dit boek al? Zo ja, vertel er iets over.

Boek kiezen.
Samen praten over de gekozen boeken en eventueel 
eerder gelezen boeken.

Boekencollectie op basis van de boekenlijst van de 
brugklas van de school.

12.00 Consolideren Mix en koppel: Deel de kaartjes uit. Op jouw teken gaan de leerlingen door 
elkaar rondlopen en op zoek naar de twee personen die bij hen horen. Er 
moet een ‘trio’ ontstaan van woord, omschrijving en voorbeeldzin. Ze zoeken 
iemand die ‘vrij’ is en lezen hun kaartje op. Past het bij elkaar? Blijf dan bij 
elkaar en ga op zoek naar nummer drie. De ll. mogen de kaartjes niet aan 
elkaar laten zien, maar moeten aan elkaar oplezen wat er op hun kaartje staat. 
N.B. Er zijn vier trio’s en er is een kwartet

Woorden en zinnen van de woordkaartjes oefenen. Uitgeknipte kaartjes met woorden, betekenissen en 
voorbeeldzinnen.

Bij
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En Bijlage 2:  handleiding zomerschool POVO dag 2; op ontdekkingsreis
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Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Map geven.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x Volkskrant in delen
1x Trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen.
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Meekijken met agenda. Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL Kinderen 10 minuten verder laten lezen. 
Duo’s met elkaar laten praten over wat ze hebben gelezen mbv W-vragen. 
Kort nabespreken door te vragen of ze in één zin kunnen vertellen waar het 
artikel van je duomaatje over ging. 

Lezen
Met elkaar praten over het kiezen van artikelen, en 
W-vragen stellen/beantwoorden.

Leestafelmateriaal
Flipoverbord
Dikke stift
Handout W-vragen

10.05 Schoolboektekst Modelen tekst: voorspellen en woorden semantiseren, 1 alinea modelen met 
samenvatten, rest door leerlingen zelfstandig laten lezen. Af en toe vraag 
stellen om kids te betrekken bij het proces. 

Meekijken met modelen. 
Vragen beantwoorden.

Tekst ontdekkingsreizen
Handout woordenlijst ‘reisverhalen en 
ontdekkingsreizigers’ 

10.40 Pauze Pauze laten houden aan de werktafels in kleine groepjes, zodat ze elkaar beter 
leren kennen. 
OA gaat na pauze lunch voorbereiden.

Thee drinken, kletsen met anderen, WC enz. Thee en suiker en kopjes.

10.55 Tekst verwerken Laat ll. de geschiedenistekst voor zich nemen. Praat met hen over een goede 
aanpak om de tekst samen te vatten. Verwijs naar de aanpak van gisteren 
(biologie). Zou die aanpak hier ook werken? 

Wijzen op de structuur van deze tekst: korte blokjes over verschillende 
personen. Dat leent zich goed voor het maken van een eenvoudig schema. 
Eerste blokje samen invullen op de flap: wat zou wel/niet belangrijk zijn om 
te onthouden voor de toets.
Daarna de ll. de overige blokjes zelfstandig laten invullen. 

Nabespreken m.b.v. schema reisverhalen ingevuld: hebben we dezelfde 
informatie? Goede hoofdlijnen? Vat eventueel daarna de tekst samen a.h.v. 
de vragen bij de tekst en het schema: welke redenen hadden mensen om op 
ontdekkingsreis te gaan? Wat was het verschil tussen de vroege en de latere 
ontdekkingsreiziger wat dit betreft? 

Ten slotte bespreken: Is dit een goede aanpak om een dergelijke tekst voor te 
bereiden voor een toets?  

Meedenken. 
Luisteren/kijken naar voorbeeld. 
Zelf uitproberen van de verwerkingsmethode.

Tekst geschiedenis. Schrijfpapier met gaatjes.
Flap met blanco schema met kolommen: wie, 
wanneer, waarheen, waarom, extra.
Handout schema reisverhalen blanco
Schema reisverhalen ingevuld (voor gebruik docent)

11.45 Boekenclub Ll. een boek uit collectie laten kiezen dat lijkt op een boek dat ze al kennen, 
bijvoorbeeld omdat ze de schrijver kennen, omdat de kaft op een eerder 
gelezen boek lijkt of omdat ze al eens iets over dat onderwerp hebben gelezen. 
(Als dat niet lukt, dan het boek kiezen met de meest aantrekkelijke kaft.)
Daarna kort duogesprek over de keuzes. Leerkracht stelt een vraag, duo praat 
daar 2 minuutjes samen over:  waarom dit boek gekozen? wat herkende je 
erin van een boek dat je al kende? Nagesprek over een paar boeken: kent 
iemand toevallig dit boek al? Zo ja, vertel er iets over.

Boek kiezen.
Samen praten over de gekozen boeken en eventueel 
eerder gelezen boeken.

Boekencollectie op basis van de boekenlijst van de 
brugklas van de school.

12.00 Consolideren Mix en koppel: Deel de kaartjes uit. Op jouw teken gaan de leerlingen door 
elkaar rondlopen en op zoek naar de twee personen die bij hen horen. Er 
moet een ‘trio’ ontstaan van woord, omschrijving en voorbeeldzin. Ze zoeken 
iemand die ‘vrij’ is en lezen hun kaartje op. Past het bij elkaar? Blijf dan bij 
elkaar en ga op zoek naar nummer drie. De ll. mogen de kaartjes niet aan 
elkaar laten zien, maar moeten aan elkaar oplezen wat er op hun kaartje staat. 
N.B. Er zijn vier trio’s en er is een kwartet

Woorden en zinnen van de woordkaartjes oefenen. Uitgeknipte kaartjes met woorden, betekenissen en 
voorbeeldzinnen.

Bij
LA

g
En
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BSA   Specifieke BSA-lessen 2012-2013

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

12.15 Lunchactiviteit: 
hoe overleef ik.

Begeleiden lunchactiviteit: hoe overleef ik Oefeningen doen en hierop reflecteren Dramalokaal, sportzaal, aula oid. Evt buiten eten. 
Opdracht: lunchactiviteit hoe overleef ik. 

13.00 Binnenkomst Lln zich laten installeren en artikel vast laten doorlezen. Zich installeren en artikel vast doorlezen Artikel ordelijkheid

13.05 Talentthema en 
agenda.

Agenda kort doornemen. Meekijken Agenda middagdeel

13.10 Talentfilmpje Aangeven dat ze filmpje gaan kijken over iemand met talent: Paul de Chaillu, 
een ontdekkingsreiziger in de 19e eeuw. Hij maakte reizen naar Gabon, 
Afrika (wijs aan op de wereldbol) en schreef daar boeken over die hem heel 
beroemd maakten. In de film zien de ll. iemand die een boek van Chaillu als 
bron gebruikt om een van die reizen na te doen. 
Tijdens de film gaan we letten op twee dingen: wat is ervoor nodig om zo’n 
reis te maken? En: welke gevaren kun je tegenkomen?
 
Ll. gaan hier aantekeningen bij maken. Aantekeningen maken voorbereiden 
door voorstructureren van het blad: 
- Kijk-/luistervraag (letterlijk opschrijven)
o Wat neemt O’Hanlan mee op reis?
o Met welke vervoermiddelen reist  hij?
o Welke gevaren worden er genoemd? 
- Andere belangrijke dingen die ik moet/wil onthouden.
Aangeven dat het handig is een structuur in je aantekeningen te maken. 
Bespreken wat de ll. hebben opgeschreven. Conclusie: er komt nogal wat bij 
kijken om zo’n reis te maken. 

Aantekenblad voorstructureren:
- Kijk-/luistervraag (letterlijk opschrijven)
o Wat neemt O’Hanlan mee op reis?
o Met welke vervoermiddelen reist  hij?
o Welke gevaren worden er genoemd? 
- Andere belangrijke dingen die ik moet/wil 
onthouden.
Filmpje bekijken tot 16.27 min.
Aantekeningen maken. 
Nabespreken

Thee en suiker en kopjes.

13.35 Talentthema Handouts talentthema uitdelen, laten modelen twee aan twee en bespreken: 
Is ordelijkheid ook belangrijk voor andere leerlingen of alleen voor VWO-
leerlingen? Wat kun je doen aan de genoemde risico’s? Niets! Maar je kunt wel 
je kansen vergroten door ordelijk te werken.
Leg verband met de film: je kunt zo’n expeditie alleen goed volbrengen als je 
je goed voorbereidt en alles goed organiseert. 
Leg evt ook nog verband met de leerspieren van gisteren: welke leerspieren 
kun je hier goed bij gebruiken? 

Artikel twee aan twee modelen en hierover praten in 
de groep.

Artikel ordelijkheid

13.50 Onderzoek en 
talentenkast

Uitleggen dat de leerlingen in groepjes van drie een expeditie gaan 
uitstippelen op een landkaart van Zuid Amerika of Afrika. 
Bespreek met de groep kort hoe je kunt zien welk soort gebied iets is op die 
landkaart.
Deel de handout ‘in het spoor van de ontdekkingsreizigers’ uit en leg uit wat 
er moet gebeuren. Talent leidt tot succes als je je werk goed organiseert en 
voorbereidt. Dat gaan de groepjes nu doen met deze expeditie. 
Dit zijn de instructies voor de leerlingen (wijs erop dat ze eerst een planning 
maken en ook de taken goed verdelen: denk aan de leerspieren plannen en  
samenwerken!):
Kies een route en teken die in klad op de kaart op het dunne papier. Schrijf 
op door welke landen of gebieden de route loopt. 
Bedenk welke vervoermiddelen je nodig hebt op deze route en wanneer je van 
vervoermiddel moet wisselen. Plak daar een gele sticker en nummer die V1, 
V2, V3, enz. 
Zoek in het artikel ‘Gevaarlijke dieren’ welke gevaarlijke dieren op de route 
kunnen voorkomen en hoe je je daartegen kunt beschermen. Plak daar een 
fel-oranje sticker en nummer die 1, 2, 3, enz. 
Bedenk wat je voor andere goede raad je aan de expeditieleden kunt geven, 
bijvoorbeeld over de uitrusting die je nodig hebt (bergschoenen voor in de 
bergen, muskietennet voor in het oerwoud, water voor in de woestijn, etc.) 
Plak daar een blauwe sticker en nummer die 1. 2, 3, enz. 

In drietallen een expeditie uitstippelen op een 
landkaart.
Route aangeven met rode stift.
Vervoermiddelen aangeven met gele stickers 
(nummeren).
Waarschuwingen voor gevaarlijke dieren aangeven 
met fel-oranje stickers (nummeren).  
Goede raad aangeven met blauwe stickers 
(nummeren). 
Eerst uitwerken in klad, daarna in net.
Reisinstructies bij genummerde stickers opschrijven 
op apart blad.
Eerst planning maken en taken goed verdelen!

-Handout ‘in het spoor van de ontdekkingsreizigers’
- Hand out ‘gevaarlijke dieren’
-Landkaarten van Zuid-Amerika en Afrika op wat 
dikker papier
-Dezelfde landkaarten op dun papier om te oefenen 
(klad).
-Staatkundige landkaart van Zuid Amerika en Afrika 
om de namen van de landen goed te zien. 
-Stickervellen (geel, fel-oranje en blauw)
-Stiften.
-Blanco A3-papier om reisinstructies op te schrijven.
-Paperclips

Bij
LA

g
En Bijlage 2:  handleiding zomerschool POVO dag 2; op ontdekkingsreis
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Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

12.15 Lunchactiviteit: 
hoe overleef ik.

Begeleiden lunchactiviteit: hoe overleef ik Oefeningen doen en hierop reflecteren Dramalokaal, sportzaal, aula oid. Evt buiten eten. 
Opdracht: lunchactiviteit hoe overleef ik. 

13.00 Binnenkomst Lln zich laten installeren en artikel vast laten doorlezen. Zich installeren en artikel vast doorlezen Artikel ordelijkheid

13.05 Talentthema en 
agenda.

Agenda kort doornemen. Meekijken Agenda middagdeel

13.10 Talentfilmpje Aangeven dat ze filmpje gaan kijken over iemand met talent: Paul de Chaillu, 
een ontdekkingsreiziger in de 19e eeuw. Hij maakte reizen naar Gabon, 
Afrika (wijs aan op de wereldbol) en schreef daar boeken over die hem heel 
beroemd maakten. In de film zien de ll. iemand die een boek van Chaillu als 
bron gebruikt om een van die reizen na te doen. 
Tijdens de film gaan we letten op twee dingen: wat is ervoor nodig om zo’n 
reis te maken? En: welke gevaren kun je tegenkomen?
 
Ll. gaan hier aantekeningen bij maken. Aantekeningen maken voorbereiden 
door voorstructureren van het blad: 
- Kijk-/luistervraag (letterlijk opschrijven)
o Wat neemt O’Hanlan mee op reis?
o Met welke vervoermiddelen reist  hij?
o Welke gevaren worden er genoemd? 
- Andere belangrijke dingen die ik moet/wil onthouden.
Aangeven dat het handig is een structuur in je aantekeningen te maken. 
Bespreken wat de ll. hebben opgeschreven. Conclusie: er komt nogal wat bij 
kijken om zo’n reis te maken. 

Aantekenblad voorstructureren:
- Kijk-/luistervraag (letterlijk opschrijven)
o Wat neemt O’Hanlan mee op reis?
o Met welke vervoermiddelen reist  hij?
o Welke gevaren worden er genoemd? 
- Andere belangrijke dingen die ik moet/wil 
onthouden.
Filmpje bekijken tot 16.27 min.
Aantekeningen maken. 
Nabespreken

Thee en suiker en kopjes.

13.35 Talentthema Handouts talentthema uitdelen, laten modelen twee aan twee en bespreken: 
Is ordelijkheid ook belangrijk voor andere leerlingen of alleen voor VWO-
leerlingen? Wat kun je doen aan de genoemde risico’s? Niets! Maar je kunt wel 
je kansen vergroten door ordelijk te werken.
Leg verband met de film: je kunt zo’n expeditie alleen goed volbrengen als je 
je goed voorbereidt en alles goed organiseert. 
Leg evt ook nog verband met de leerspieren van gisteren: welke leerspieren 
kun je hier goed bij gebruiken? 

Artikel twee aan twee modelen en hierover praten in 
de groep.

Artikel ordelijkheid

13.50 Onderzoek en 
talentenkast

Uitleggen dat de leerlingen in groepjes van drie een expeditie gaan 
uitstippelen op een landkaart van Zuid Amerika of Afrika. 
Bespreek met de groep kort hoe je kunt zien welk soort gebied iets is op die 
landkaart.
Deel de handout ‘in het spoor van de ontdekkingsreizigers’ uit en leg uit wat 
er moet gebeuren. Talent leidt tot succes als je je werk goed organiseert en 
voorbereidt. Dat gaan de groepjes nu doen met deze expeditie. 
Dit zijn de instructies voor de leerlingen (wijs erop dat ze eerst een planning 
maken en ook de taken goed verdelen: denk aan de leerspieren plannen en  
samenwerken!):
Kies een route en teken die in klad op de kaart op het dunne papier. Schrijf 
op door welke landen of gebieden de route loopt. 
Bedenk welke vervoermiddelen je nodig hebt op deze route en wanneer je van 
vervoermiddel moet wisselen. Plak daar een gele sticker en nummer die V1, 
V2, V3, enz. 
Zoek in het artikel ‘Gevaarlijke dieren’ welke gevaarlijke dieren op de route 
kunnen voorkomen en hoe je je daartegen kunt beschermen. Plak daar een 
fel-oranje sticker en nummer die 1, 2, 3, enz. 
Bedenk wat je voor andere goede raad je aan de expeditieleden kunt geven, 
bijvoorbeeld over de uitrusting die je nodig hebt (bergschoenen voor in de 
bergen, muskietennet voor in het oerwoud, water voor in de woestijn, etc.) 
Plak daar een blauwe sticker en nummer die 1. 2, 3, enz. 

In drietallen een expeditie uitstippelen op een 
landkaart.
Route aangeven met rode stift.
Vervoermiddelen aangeven met gele stickers 
(nummeren).
Waarschuwingen voor gevaarlijke dieren aangeven 
met fel-oranje stickers (nummeren).  
Goede raad aangeven met blauwe stickers 
(nummeren). 
Eerst uitwerken in klad, daarna in net.
Reisinstructies bij genummerde stickers opschrijven 
op apart blad.
Eerst planning maken en taken goed verdelen!

-Handout ‘in het spoor van de ontdekkingsreizigers’
- Hand out ‘gevaarlijke dieren’
-Landkaarten van Zuid-Amerika en Afrika op wat 
dikker papier
-Dezelfde landkaarten op dun papier om te oefenen 
(klad).
-Staatkundige landkaart van Zuid Amerika en Afrika 
om de namen van de landen goed te zien. 
-Stickervellen (geel, fel-oranje en blauw)
-Stiften.
-Blanco A3-papier om reisinstructies op te schrijven.
-Paperclips
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BSA   Specifieke BSA-lessen 2012-2013

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

13.50 Onderzoek en 
talentenkast

Schrijf op het blanco A3-papier de route en de reisinstructies die passen bij 
de stickers. Geef het blad de titel van jullie expeditie en verdeel het in vier 
stukken:
Route 
Vervoer
1.
2.
3.
etc. 
Gevaarlijke dieren
1.
2.
3.
etc.
Goede raad
1.
2.
3.
etc.
Bij voldoende tijd nabespreken, waarbij groepjes vertellen over de expeditie 
die zij hebben voorbereid.

15.00 Terugblik en 
vooruitblik

In ‘logboekje’ drie dingen laten opschrijven die ze vandaag geleerd hebben 
waar ze wat aan denken te hebben op de nieuwe school. 
Bespreken wie wat waar enz van volgende dag. 

Geef brief mee over de presentatie aan ouders op vrijdag.

Logboekje (apart blad in de map waar ze titel  
logboekje boven zetten). 

Uitnodiging ouders voor presentatie op vrijdag.

15.15 Naar huis

Bij
LA

g
En Bijlage 2:  handleiding zomerschool POVO dag 2; op ontdekkingsreis
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Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

13.50 Onderzoek en 
talentenkast

Schrijf op het blanco A3-papier de route en de reisinstructies die passen bij 
de stickers. Geef het blad de titel van jullie expeditie en verdeel het in vier 
stukken:
Route 
Vervoer
1.
2.
3.
etc. 
Gevaarlijke dieren
1.
2.
3.
etc.
Goede raad
1.
2.
3.
etc.
Bij voldoende tijd nabespreken, waarbij groepjes vertellen over de expeditie 
die zij hebben voorbereid.

15.00 Terugblik en 
vooruitblik

In ‘logboekje’ drie dingen laten opschrijven die ze vandaag geleerd hebben 
waar ze wat aan denken te hebben op de nieuwe school. 
Bespreken wie wat waar enz van volgende dag. 

Geef brief mee over de presentatie aan ouders op vrijdag.

Logboekje (apart blad in de map waar ze titel  
logboekje boven zetten). 

Uitnodiging ouders voor presentatie op vrijdag.

15.15 Naar huis

Bij
LA

g
En
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BSA   Specifieke BSA-lessen 2012-2013

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Map geven.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x Volkskrant in delen
1x Trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen.
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Meekijken met agenda. Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL Kinderen 10 minuten verder laten lezen. 
Kinderen in duo’s aan elkaar W-vragen laten stellen over het artikel. 
In de groep nabespreken: waar zou je nog wel meer over willen weten van de 
artikelen die in jouw duo zijn gelezen? Welke vraag kun je daarover stellen? 

Lezen
Met elkaar praten over het kiezen van artikelen, 
en W-vragen stellen/beantwoorden. Vervolgvragen 
bedenken.

Leestafelmateriaal
Flipoverbord
Dikke stift
Handout W-vragen

10.05 Schoolboektekst Modelen tekst: voorspellen en woorden semantiseren. Vooral de structuur van 
de tekst modelen: 
Kopjes
Dikgedrukte woorden
De 4 punten op het einde van de alinea.  
Verwijzing naar ‘bronnen’ ergens verderop in het boek. 
Per kopje de kern eruit laten halen: 
laat ze steeds individueel een alinea lezen en daarna in duo discussiëren wat 
volgens hen de drie belangrijkste kernzinnen van die alinea stuk zijn. Deze 
laten onderstrepen. 

Nabespreken: in hoeverre zou dit een goede manier zijn om de tekst te leren 
voor een toets?

Meekijken met modelen. 

Individueel een alinea lezen en twee aan twee de 
kernzinnen eruit onderstrepen. 

Tekst Cultuurverandering
Woordenlijst

10.45 Pauze Pauze laten houden aan de werktafels in kleine groepjes, zodat ze elkaar beter 
leren kennen. 
OA gaat na pauze lunch voorbereiden.

Thee drinken, kletsen met anderen, WC enz. Thee en suiker en kopjes.

10.55 Tekst verwerken Laat ll. de aardrijkskundetekst over cultuurverandering voor zich nemen. 

Geef aan dat je soms een tekst niet moet leren, maar dat je hem ook als 
bron moet kunnen gebruiken voor een activiteit. Bijv. een werkstuk of een 
werkstuk. We gebruiken de tekst nu als bron voor het voeren van een klein 
debat voeren. Leg kort uit wat een debat/stelling/argument is. De stelling 
luidt: 

‘Ieders leven wordt beter van cultuurvermenging.’

Leg nogmaals uit wat een argument is. Geef een voorbeeld van een argument 
voor en een argument tegen in de tekst. Laat duo’s in de tekst verder zoeken 
naar argumenten voor en tegen en deze in een schemaatje zetten. 

Het laatste kwartier organiseer je een kort debat. Je verdeelt de kinderen in 
voors/tegen (al dan niet zelf gekozen). Je vraagt om de beurt aan de groep 
voors/tegens om een argument naar voren te brengen.  

Argumenten voor en tegen zoeken. 

Argumenten in een debatvorm naar voren brengen. 

Tekst aardrijkskunde Schrijfpapier met gaatjes met 
daarop twee kolommen: voor en tegen. 

11.45 Boekenclub Ll kiezen als duo een boek uit de selectie dat ze nog niet kennen. Ze lezen 
gedurende 5 minuten om de beurt aan elkaar voor. Laat ze aan het einde een 
minuutje bespreken of ze het boek verder zouden willen lezen of niet. 
Vraag aan de hele groep om het boek in de lucht te steken als ze het wel een 
keer verder zouden willen lezen. 

Boek kiezen.
Samen lezen in het boek.
Praten over het boek. 

Boekencollectie op basis van de boekenlijst van de 
brugklas van de school.

Bijlage 3:  handleiding zomerschool POVO dag 3; cultureel debat Noord - Zuid
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Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Map geven.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x Volkskrant in delen
1x Trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen.
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Meekijken met agenda. Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL Kinderen 10 minuten verder laten lezen. 
Kinderen in duo’s aan elkaar W-vragen laten stellen over het artikel. 
In de groep nabespreken: waar zou je nog wel meer over willen weten van de 
artikelen die in jouw duo zijn gelezen? Welke vraag kun je daarover stellen? 

Lezen
Met elkaar praten over het kiezen van artikelen, 
en W-vragen stellen/beantwoorden. Vervolgvragen 
bedenken.

Leestafelmateriaal
Flipoverbord
Dikke stift
Handout W-vragen

10.05 Schoolboektekst Modelen tekst: voorspellen en woorden semantiseren. Vooral de structuur van 
de tekst modelen: 
Kopjes
Dikgedrukte woorden
De 4 punten op het einde van de alinea.  
Verwijzing naar ‘bronnen’ ergens verderop in het boek. 
Per kopje de kern eruit laten halen: 
laat ze steeds individueel een alinea lezen en daarna in duo discussiëren wat 
volgens hen de drie belangrijkste kernzinnen van die alinea stuk zijn. Deze 
laten onderstrepen. 

Nabespreken: in hoeverre zou dit een goede manier zijn om de tekst te leren 
voor een toets?

Meekijken met modelen. 

Individueel een alinea lezen en twee aan twee de 
kernzinnen eruit onderstrepen. 

Tekst Cultuurverandering
Woordenlijst

10.45 Pauze Pauze laten houden aan de werktafels in kleine groepjes, zodat ze elkaar beter 
leren kennen. 
OA gaat na pauze lunch voorbereiden.

Thee drinken, kletsen met anderen, WC enz. Thee en suiker en kopjes.

10.55 Tekst verwerken Laat ll. de aardrijkskundetekst over cultuurverandering voor zich nemen. 

Geef aan dat je soms een tekst niet moet leren, maar dat je hem ook als 
bron moet kunnen gebruiken voor een activiteit. Bijv. een werkstuk of een 
werkstuk. We gebruiken de tekst nu als bron voor het voeren van een klein 
debat voeren. Leg kort uit wat een debat/stelling/argument is. De stelling 
luidt: 

‘Ieders leven wordt beter van cultuurvermenging.’

Leg nogmaals uit wat een argument is. Geef een voorbeeld van een argument 
voor en een argument tegen in de tekst. Laat duo’s in de tekst verder zoeken 
naar argumenten voor en tegen en deze in een schemaatje zetten. 

Het laatste kwartier organiseer je een kort debat. Je verdeelt de kinderen in 
voors/tegen (al dan niet zelf gekozen). Je vraagt om de beurt aan de groep 
voors/tegens om een argument naar voren te brengen.  

Argumenten voor en tegen zoeken. 

Argumenten in een debatvorm naar voren brengen. 

Tekst aardrijkskunde Schrijfpapier met gaatjes met 
daarop twee kolommen: voor en tegen. 

11.45 Boekenclub Ll kiezen als duo een boek uit de selectie dat ze nog niet kennen. Ze lezen 
gedurende 5 minuten om de beurt aan elkaar voor. Laat ze aan het einde een 
minuutje bespreken of ze het boek verder zouden willen lezen of niet. 
Vraag aan de hele groep om het boek in de lucht te steken als ze het wel een 
keer verder zouden willen lezen. 

Boek kiezen.
Samen lezen in het boek.
Praten over het boek. 

Boekencollectie op basis van de boekenlijst van de 
brugklas van de school.

Bij
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BSA   Specifieke BSA-lessen 2012-2013

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

12.05 Consolideren Duotoets: de leerlingen maken in een trio of een duo de toets. Ze mogen 
spieken in hun woordenlijsten. Samen nabespreken en kijken hoeveel je al 
goed had. 

Woorden proberen in een goede zin te zetten. Woordentoets dag 3

12.15 Lunch Lunch  en voorbereiding op de excursie van de middag. Lunchen en afspraken maken voor de excursie Lunch

13.00 Excursie Zelf georganiseerde educatieve excursie zo mogelijk met raakvlakken met een 
van de behandelde teksten of een talentthema. 

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x volkskrant in delen
1x trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen.
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Voorstellen en naar elkaar luisteren.
Meekijken met agenda.

Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL Kinderen 15-20 minuten verder laten lezen. 
Nagesprek met startzinnen: 
- Waar ik verbaasd over was
- Waar ik verontwaardigd over was
- Wat ik grappig vond was.. 
- Waar ik nieuwsgierig naar werd was..
- Wat ik vreemd vond was..
- Wat ik nog niet wist was.. 

Lezen
Met elkaar praten over de gelezen artikelen.

Leestafelmateriaal
Flipoverbord
Dikke stift
Handout W-vragen

10.05 Schoolboektekst Een kleine intro over wat de wiskundige term “op schaal” betekent. Uitleggen 
dat architecten, waar we het vanmiddag over gaan hebben, hiermee werken en 
dat de schoolboektekst die we vandaag gaan behandelen hierover gaat.
Uitleggen dat je zult zien dat zelfs bij een vak als wiskunde taal erg belangrijk 
is.

Modelen van het ‘begrijpend lezen’ van een opdracht. Samenvatten in termen 
van;	wat	moet	ik	nu	dus	precies	uitrekenen?	(je	hoeft	de	opdracht	verder	niet	
helemaal precies uit te rekenen).
Schooltaalwoorden semantiseren.
Een kind voor laten doen van de volgende opdracht. 
Kinderen in duo’s nog een opdracht laten lezen. Nabespreking: leg in eigen 
woorden uit wat je volgens jou moet uitrekenen.  

Meekijken met modelen. Zelf oefenen. 
Vragen beantwoorden.

Hand out met tekst wiskunde over afbeeldingen op 
schaal.
Handout lijst met schooltaalwoorden en betekenis en 
voorbeeldzin.

10.45 Pauze OA gaat na pauze lunch voorbereiden. Thee drinken, kletsen met anderen, WC enz. Thee en suiker en kopjes.

Bijlage 3:  handleiding zomerschool POVO dag 3; cultureel debat Noord - Zuid

Bijlage 4:  handleiding zomerschool POVO dag 4; werken op schaal
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Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

12.05 Consolideren Duotoets: de leerlingen maken in een trio of een duo de toets. Ze mogen 
spieken in hun woordenlijsten. Samen nabespreken en kijken hoeveel je al 
goed had. 

Woorden proberen in een goede zin te zetten. Woordentoets dag 3

12.15 Lunch Lunch  en voorbereiding op de excursie van de middag. Lunchen en afspraken maken voor de excursie Lunch

13.00 Excursie Zelf georganiseerde educatieve excursie zo mogelijk met raakvlakken met een 
van de behandelde teksten of een talentthema. 

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x volkskrant in delen
1x trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen.
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Voorstellen en naar elkaar luisteren.
Meekijken met agenda.

Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL Kinderen 15-20 minuten verder laten lezen. 
Nagesprek met startzinnen: 
- Waar ik verbaasd over was
- Waar ik verontwaardigd over was
- Wat ik grappig vond was.. 
- Waar ik nieuwsgierig naar werd was..
- Wat ik vreemd vond was..
- Wat ik nog niet wist was.. 

Lezen
Met elkaar praten over de gelezen artikelen.

Leestafelmateriaal
Flipoverbord
Dikke stift
Handout W-vragen

10.05 Schoolboektekst Een kleine intro over wat de wiskundige term “op schaal” betekent. Uitleggen 
dat architecten, waar we het vanmiddag over gaan hebben, hiermee werken en 
dat de schoolboektekst die we vandaag gaan behandelen hierover gaat.
Uitleggen dat je zult zien dat zelfs bij een vak als wiskunde taal erg belangrijk 
is.

Modelen van het ‘begrijpend lezen’ van een opdracht. Samenvatten in termen 
van;	wat	moet	ik	nu	dus	precies	uitrekenen?	(je	hoeft	de	opdracht	verder	niet	
helemaal precies uit te rekenen).
Schooltaalwoorden semantiseren.
Een kind voor laten doen van de volgende opdracht. 
Kinderen in duo’s nog een opdracht laten lezen. Nabespreking: leg in eigen 
woorden uit wat je volgens jou moet uitrekenen.  

Meekijken met modelen. Zelf oefenen. 
Vragen beantwoorden.

Hand out met tekst wiskunde over afbeeldingen op 
schaal.
Handout lijst met schooltaalwoorden en betekenis en 
voorbeeldzin.

10.45 Pauze OA gaat na pauze lunch voorbereiden. Thee drinken, kletsen met anderen, WC enz. Thee en suiker en kopjes.
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Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

11.00 Tekst verwerken Kringgesprek over het verschil van het leren van een tekst zoals voor biologie 
en geschiedenis aan de ene kant en wiskunde aan de andere kant.  
Schema van de verschillen (laten) maken op het bord. 

Meedenken/praten. 
Schema maken

Tekst wiskundeboeken met opdrachten over schaal.

11.30 Boekenclub: 
groepsinterview

Dat had ik niet van mezelf verwacht!! Het doel is om een boek te vinden 
waarvan je niet zou verwachten dat je het leuk zou vinden, maar waarvan je 
toch denkt dat het misschien wat voor je is.  De boeken verspreiden over de 
tafels. De leerlingen twee (of meer) boeken laten kiezen die ze niet meteen 
zelf zouden kiezen. Ze schrijven de titels op in hun map. Ze lezen de kafttekst 
en lezen bladzijde 20 van het boek. Ze schrijven minimaal 1 pluspunt op van 
elk boek. Daarna maken ze een keuze: welk van de twee zou misschien toch 
nog wel iets voor je kunnen zijn en waarom? 
Nabespreking: enkele gekozen boeken bespreken. 

Boeken bekijken en stukjes lezen. 
Aantekeningen maken in hun map: pluspunten. 
Vertellen welk boek je wel wat lijkt en waarom.

Boeken met daarop sticker met de school waar het 
boek gelezen mag worden voor hun lijst.

11.50 Consolideren De schooltaalwoorden oefenen met een “duotoets”, waarbij ze in een groepje 
van 2 alle schooltaalwoorden (van alle dagen) in de juiste zin kunnen 
invullen. 
Check samen met leerlingen. 

In duo proberen alle schooltaalwoorden goed in te 
vullen.

Invulzinnen schooltaalwoorden van alle dagen.

12.00 Lunchactiviteit: 
lopen of fietsen?

Een helft van de groep luncht, de andere helft doet mee met de lunchactiviteit 
fietsenmaken

Lunch, band leren plakken, ketting om leren leggen. - praktijklokaal van de school
-Opdracht fietsreparatie
- broodjes en drinken
- twee (oude) fietsen waarvan band lek mag en waar 
ketting af kan
- bandreparatieset
- handschoentjes
- fietspomp
- waterbak

13.00 Excursie Zelf georganiseerde educatieve excursie zo mogelijk met raakvlakken met een 
van de behandelde teksten of een talentthema. 

13.00 binnenkomst Lln zich laten installeren en vast tekst van talentthema laten doorlezen. Zich installeren en tekst doorlezen Tekst: over vooroordelen.

13.05 Agenda. Agenda. Meekijken Agenda.

13.10 Filmpjes Inleiding: je hebt talent, dus maak er wat van. Weet wat je wilt bereiken, 
luister niet naar vooroordelen over wat je wel kunt en wat je niet kunt.  
Vanochtend hebben we het over schaalmodellen gehad. Vanmiddag hebben 
we het over mensen die vaak werken met schaalmodellen: architecten. We 
gaan een filmpje bekijken over twee architecten die graag iets wilden doen 
met hun talent, die inzichzelf geloofden en die en hun eigen weg zijn gegaan, 
zonder teveel te luisteren naar vooroordelen van zichzelf en mensen om hen 
heen: Gerrit Rietveld en Piet Blom. 
Gerrit was eigenlijk geen architect maar een ‘gewone’ timmerman, maar met 
zijn eigen ideeën en hij wist wat hij wilde. Hij heeft het wereldberoemde 
Rietveld Schröderhuis ontworpen.
Piet kwam uit een omgeving waar de meeste mensen een lage opleiding en 
laag betaalde banen hadden. Het is hem echter gelukt om wel een betere 
opleiding te volgen en architect te worden, ondanks vooroordelen over zijn 
afkomst. Hij heeft de wereldberoemde ‘kubuswoningen’ ontworpen. 
Aantekeningen laten maken bij de filmpjes: Kijkvraag 1: waarvan denk je dat 
mensen het een beetje raar vonden in het werk van Rietveld/Blom? 
Kijkvraag 2: Wat vind je zelf mooi of goed aan het ontwerp van deze 
architecten? 
Maak een schemaatje om je aantekeningen voor te structureren: 
Rietveld: raar – mooi/goed
Blom: raar – mooi/goed
Nabespreking: wat hebben ze opgeschreven. 

Aantekenblad voorstructureren. Filmpje bekijken
Aantekeningen maken. 

Schrijfblad met gaatjes voor elk kind.
De filmpjes over Rietveld en Piet Blom.

Bijlage 4:  handleiding zomerschool POVO dag 4; werken op schaal
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Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

11.00 Tekst verwerken Kringgesprek over het verschil van het leren van een tekst zoals voor biologie 
en geschiedenis aan de ene kant en wiskunde aan de andere kant.  
Schema van de verschillen (laten) maken op het bord. 

Meedenken/praten. 
Schema maken

Tekst wiskundeboeken met opdrachten over schaal.

11.30 Boekenclub: 
groepsinterview

Dat had ik niet van mezelf verwacht!! Het doel is om een boek te vinden 
waarvan je niet zou verwachten dat je het leuk zou vinden, maar waarvan je 
toch denkt dat het misschien wat voor je is.  De boeken verspreiden over de 
tafels. De leerlingen twee (of meer) boeken laten kiezen die ze niet meteen 
zelf zouden kiezen. Ze schrijven de titels op in hun map. Ze lezen de kafttekst 
en lezen bladzijde 20 van het boek. Ze schrijven minimaal 1 pluspunt op van 
elk boek. Daarna maken ze een keuze: welk van de twee zou misschien toch 
nog wel iets voor je kunnen zijn en waarom? 
Nabespreking: enkele gekozen boeken bespreken. 

Boeken bekijken en stukjes lezen. 
Aantekeningen maken in hun map: pluspunten. 
Vertellen welk boek je wel wat lijkt en waarom.

Boeken met daarop sticker met de school waar het 
boek gelezen mag worden voor hun lijst.

11.50 Consolideren De schooltaalwoorden oefenen met een “duotoets”, waarbij ze in een groepje 
van 2 alle schooltaalwoorden (van alle dagen) in de juiste zin kunnen 
invullen. 
Check samen met leerlingen. 

In duo proberen alle schooltaalwoorden goed in te 
vullen.

Invulzinnen schooltaalwoorden van alle dagen.

12.00 Lunchactiviteit: 
lopen of fietsen?

Een helft van de groep luncht, de andere helft doet mee met de lunchactiviteit 
fietsenmaken

Lunch, band leren plakken, ketting om leren leggen. - praktijklokaal van de school
-Opdracht fietsreparatie
- broodjes en drinken
- twee (oude) fietsen waarvan band lek mag en waar 
ketting af kan
- bandreparatieset
- handschoentjes
- fietspomp
- waterbak

13.00 Excursie Zelf georganiseerde educatieve excursie zo mogelijk met raakvlakken met een 
van de behandelde teksten of een talentthema. 

13.00 binnenkomst Lln zich laten installeren en vast tekst van talentthema laten doorlezen. Zich installeren en tekst doorlezen Tekst: over vooroordelen.

13.05 Agenda. Agenda. Meekijken Agenda.

13.10 Filmpjes Inleiding: je hebt talent, dus maak er wat van. Weet wat je wilt bereiken, 
luister niet naar vooroordelen over wat je wel kunt en wat je niet kunt.  
Vanochtend hebben we het over schaalmodellen gehad. Vanmiddag hebben 
we het over mensen die vaak werken met schaalmodellen: architecten. We 
gaan een filmpje bekijken over twee architecten die graag iets wilden doen 
met hun talent, die inzichzelf geloofden en die en hun eigen weg zijn gegaan, 
zonder teveel te luisteren naar vooroordelen van zichzelf en mensen om hen 
heen: Gerrit Rietveld en Piet Blom. 
Gerrit was eigenlijk geen architect maar een ‘gewone’ timmerman, maar met 
zijn eigen ideeën en hij wist wat hij wilde. Hij heeft het wereldberoemde 
Rietveld Schröderhuis ontworpen.
Piet kwam uit een omgeving waar de meeste mensen een lage opleiding en 
laag betaalde banen hadden. Het is hem echter gelukt om wel een betere 
opleiding te volgen en architect te worden, ondanks vooroordelen over zijn 
afkomst. Hij heeft de wereldberoemde ‘kubuswoningen’ ontworpen. 
Aantekeningen laten maken bij de filmpjes: Kijkvraag 1: waarvan denk je dat 
mensen het een beetje raar vonden in het werk van Rietveld/Blom? 
Kijkvraag 2: Wat vind je zelf mooi of goed aan het ontwerp van deze 
architecten? 
Maak een schemaatje om je aantekeningen voor te structureren: 
Rietveld: raar – mooi/goed
Blom: raar – mooi/goed
Nabespreking: wat hebben ze opgeschreven. 

Aantekenblad voorstructureren. Filmpje bekijken
Aantekeningen maken. 

Schrijfblad met gaatjes voor elk kind.
De filmpjes over Rietveld en Piet Blom.
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Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

13.45 Onderzoek Kondig aan dat ze straks gaan werken met een schaalmodel: ze gaan de 
bouwplaat van de kubuswoning van Piet Blom. Laat de bouwplaat zien. 
Vraag: wie denkt: wow, dat lijkt me veel te moeilijk…! Dat kan ik vast niet!! 
Daarna bespreken dat je vooroordeel over of je iets wel of niet kunt belangrijk is. 
Laat ze de tekst over vooroordelen nog een keer samen ‘modelen’ met als 
leesvraag: hoe verklaar je dat uit onderzoek blijkt dat vrouwen, die bij een 
wiskundetoets te horen krijgen dat dit een toets is waar vrouwen veel moeite 
mee hebben,  vaak minder goed op deze toets scoren. (Antwoord op basis 
van de gelezen tekst: als je een vooroordeel hebt over wat een bepaalde groep 
mensen goed of niet goed kan en je wordt aan dat voordeel herinnerd voor je 
ermee aan de slag gaat, dan scoor je slechter. )
Onderzoeksopdracht geven: welke oplossingen voor dit fenomeen worden 
genoemd in het artikel? (belangrijkste twee oplossingen: 1 bewust ervan zijn 
dat dit principe zo werkt en dan proberen hier niet op te letten en 2: even aan 
iets leuks denken voor je begint en zeker niet aan die vooroordelen.
In hun logboekjes laten opschrijven: wat kun je hiervan leren voor jezelf??

Artikel onderzoekend lezen.
Opschrijven in logboekje wat ze hiervan meepikken 
voor zichzelf. 

4 x modelplaat kubuswoning. 
Artikel over Vooroordelen
Hun logboekjes

14.15 Talentenkast Inleiding: bouwplaat/schaalmodel maken met het geloof in jezelf zonder 
vooroordelen: dit kunnen we gewoon!
Bespreek welke leerspieren van dag 1 je hiervoor nodig zult hebben.
Uitleggen hoe je bouwplaat aanpakt. Vandaag alleen knippen en stukjes in 
enveloppe bewaren. 
(Kijk evt. van tevoren zelf het volgende instructiefilmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=VGsa8bRS6ys)
Laat ze plan maken voor samenwerking. 
Als ze eerder klaar zijn, kunnen ze vast beginnen met ‘rillen’ / vouwen of een 
andere groep helpen. 

Plan van aanpak bedenken in groepje van 4.

Schaalmodel knutselen

(Verder onderzoek doen).

Artikel over leerspieren van dag 1
4 modelbouwplaten van de kubuswoning (evt nog een 
extra om als leerkracht mee te oefenen vooraf!!)
Fijne schaar per leerling
4 enveloppes (oid) om de uitgeknipte stukjes in te 
doen.
1 liniaal per leerling (evt. 1 per 2 leerlingen).

15.05 Terugblik en 
vooruitblik

In ‘logboekje’ drie dingen laten opschrijven die ze vandaag geleerd waar ze 
wat aan kunnen hebben straks op de middelbare school.  

Reflecteren en opschrijven Logboekje (apart blad in de map waar ze titel  
logboekje boven hebben gezet). 

15.15 Naar huis Afscheid nemen Afscheid nemen

Bijlage 4:  handleiding zomerschool POVO dag 4; werken op schaal
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Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

13.45 Onderzoek Kondig aan dat ze straks gaan werken met een schaalmodel: ze gaan de 
bouwplaat van de kubuswoning van Piet Blom. Laat de bouwplaat zien. 
Vraag: wie denkt: wow, dat lijkt me veel te moeilijk…! Dat kan ik vast niet!! 
Daarna bespreken dat je vooroordeel over of je iets wel of niet kunt belangrijk is. 
Laat ze de tekst over vooroordelen nog een keer samen ‘modelen’ met als 
leesvraag: hoe verklaar je dat uit onderzoek blijkt dat vrouwen, die bij een 
wiskundetoets te horen krijgen dat dit een toets is waar vrouwen veel moeite 
mee hebben,  vaak minder goed op deze toets scoren. (Antwoord op basis 
van de gelezen tekst: als je een vooroordeel hebt over wat een bepaalde groep 
mensen goed of niet goed kan en je wordt aan dat voordeel herinnerd voor je 
ermee aan de slag gaat, dan scoor je slechter. )
Onderzoeksopdracht geven: welke oplossingen voor dit fenomeen worden 
genoemd in het artikel? (belangrijkste twee oplossingen: 1 bewust ervan zijn 
dat dit principe zo werkt en dan proberen hier niet op te letten en 2: even aan 
iets leuks denken voor je begint en zeker niet aan die vooroordelen.
In hun logboekjes laten opschrijven: wat kun je hiervan leren voor jezelf??

Artikel onderzoekend lezen.
Opschrijven in logboekje wat ze hiervan meepikken 
voor zichzelf. 

4 x modelplaat kubuswoning. 
Artikel over Vooroordelen
Hun logboekjes

14.15 Talentenkast Inleiding: bouwplaat/schaalmodel maken met het geloof in jezelf zonder 
vooroordelen: dit kunnen we gewoon!
Bespreek welke leerspieren van dag 1 je hiervoor nodig zult hebben.
Uitleggen hoe je bouwplaat aanpakt. Vandaag alleen knippen en stukjes in 
enveloppe bewaren. 
(Kijk evt. van tevoren zelf het volgende instructiefilmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=VGsa8bRS6ys)
Laat ze plan maken voor samenwerking. 
Als ze eerder klaar zijn, kunnen ze vast beginnen met ‘rillen’ / vouwen of een 
andere groep helpen. 

Plan van aanpak bedenken in groepje van 4.

Schaalmodel knutselen

(Verder onderzoek doen).

Artikel over leerspieren van dag 1
4 modelbouwplaten van de kubuswoning (evt nog een 
extra om als leerkracht mee te oefenen vooraf!!)
Fijne schaar per leerling
4 enveloppes (oid) om de uitgeknipte stukjes in te 
doen.
1 liniaal per leerling (evt. 1 per 2 leerlingen).

15.05 Terugblik en 
vooruitblik

In ‘logboekje’ drie dingen laten opschrijven die ze vandaag geleerd waar ze 
wat aan kunnen hebben straks op de middelbare school.  

Reflecteren en opschrijven Logboekje (apart blad in de map waar ze titel  
logboekje boven hebben gezet). 

15.15 Naar huis Afscheid nemen Afscheid nemen
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Bijlage 5:  handleiding zomerschool POVO dag 5; expositie en presentatie
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Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x volkskrant in delen
1x trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen. Vooruitblik op de presentatie van vanmiddag: alles 
wat je hier geleerd hebt in tips, adviezen enz. presenteren aan ouders. Filmpje 
ervan maken als ‘tips voor de brugklas’. 
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Voorstellen en naar elkaar luisteren.
Meekijken met agenda.

Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL (of 
juist inkorten als 
nog tijd nodig om 
zaken af te maken) 

Kinderen 15-20 minuten verder laten lezen. 
Leestafelgesprek waarbij je als leerkracht denkvragen stelt naar aanleiding van 
wat ze gelezen hebben. 

Lezen
Denkvragen beantwoorden.

Leestafelmateriaal

10.10 Voorbereiding 
presentatie/
expositie deel 1

Even	opfrissen;	wat	waren	de	talentthema’s	van	deze	week	ook	al	weer?	Je	
kunt hierbij de handouts met de talentthema’s gebruiken

De groepjes die gister de bouwplaten hebben gemaakt nu duo’s laten maken. 
Het ene duo gaat een deel van de bouwplaat in elkaar zetten (rillen en 
plakken). 
Het andere duo maakt een korte presentatie over wat het talentthema’s van 
de trofeeën en de landkaarten. Zij ontwerpen voor ieder thema één A-3 met 
een ‘leus’ en een beeld dat ze toe kunnen lichten aan hun ouders over het 
ontwikkelen van talent. 
Na de pauze wisselen de duo’s om!

Bouwplaat afmaken

inventariseren leermomenten.

Handouts met de talentthema’s
Per groep minimaal 3 A-3 vellen en stiften oid.
(alternatief: PC’s en USB stick)

De enveloppes met de uitgeknipte bouwplaat van de 
dag hiervoor.
Goede knutsellijm per groepje (geen prittstift!!) 

10.40 Pauze

10.55 Voorbereiden 
presentatie / 
expositie deel 2

Nu wisselen de duo’s om. Het ene duo maakt de bouwplaat verder af. Het 
andere maakt een A-3 over het taltenthema vooroordelen (eventueel moeten 
de andere posters ook nog afgemaakt.)

NB: als dit praktisch geregeld kan worden, dan kan de presentatie ook als 
PPT worden gemaakt. Houd dan wel rekening ermee dat ze snel kunnen 
worden gepresenteerd (op USB stick opslaan bv)

Idem

11.25 Boekenclub

(afhankelijk van 
beschikbare tijd 
korte of langere 
versie)

Presenteer het weetje: als je elke dag een kwartiertje leest dan lees je ca 
1.000.000 woorden per jaar en hiervan leer je ca 1000 nieuwe woorden! 
Doen dus! Evt: Even kort rondje wat zij een goede tijd vinden om dat 
kwartiertje per dag te plannen.

Als er nog tijd is: raad een boek.

Een leerling of een docent ‘grabbelt’ of kiest een boek zonder dat anderen het 
zien en wikkelt het in een krant oid, zodat bij het voorlezen niet zichtbaar 
is welk boek het is. Dan leest docent/leerling de eerste bladzijde voor. Als 
iemand denkt te weten welk boek het is, dan mag hij de titel roepen. Als 
het goed is stoppen en de leerling iets over het boek laten vertellen, of met 
elkaar bedenken wat voor soort boek het zal zijn. Als het na 1 bladzijde nog 
niet geraden is het boek laten zien en zelfde soort nabespreking. Leerlingen 
noteren op hun boekenlijstje in hun map. 
Als er nog tijd is nog een boek doen. 

NB, leerlingen kunnen dit ook in groepjes doen…

Luisteren/voorlezen en nadenken over het boek.
Aantekeningen maken in hun map: pluspunten. 

A-3 met daarop het weetje over 15 minuten lezen per 
dag is 1.000.000 woorden is 1000 nieuwe woorden

Boeken met daarop sticker met de school waar het 
boek gelezen mag worden voor hun lijst.



171

Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA

Bij
LA

g
En

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x volkskrant in delen
1x trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen. Vooruitblik op de presentatie van vanmiddag: alles 
wat je hier geleerd hebt in tips, adviezen enz. presenteren aan ouders. Filmpje 
ervan maken als ‘tips voor de brugklas’. 
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Voorstellen en naar elkaar luisteren.
Meekijken met agenda.

Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL (of 
juist inkorten als 
nog tijd nodig om 
zaken af te maken) 

Kinderen 15-20 minuten verder laten lezen. 
Leestafelgesprek waarbij je als leerkracht denkvragen stelt naar aanleiding van 
wat ze gelezen hebben. 

Lezen
Denkvragen beantwoorden.

Leestafelmateriaal

10.10 Voorbereiding 
presentatie/
expositie deel 1

Even	opfrissen;	wat	waren	de	talentthema’s	van	deze	week	ook	al	weer?	Je	
kunt hierbij de handouts met de talentthema’s gebruiken

De groepjes die gister de bouwplaten hebben gemaakt nu duo’s laten maken. 
Het ene duo gaat een deel van de bouwplaat in elkaar zetten (rillen en 
plakken). 
Het andere duo maakt een korte presentatie over wat het talentthema’s van 
de trofeeën en de landkaarten. Zij ontwerpen voor ieder thema één A-3 met 
een ‘leus’ en een beeld dat ze toe kunnen lichten aan hun ouders over het 
ontwikkelen van talent. 
Na de pauze wisselen de duo’s om!

Bouwplaat afmaken

inventariseren leermomenten.

Handouts met de talentthema’s
Per groep minimaal 3 A-3 vellen en stiften oid.
(alternatief: PC’s en USB stick)

De enveloppes met de uitgeknipte bouwplaat van de 
dag hiervoor.
Goede knutsellijm per groepje (geen prittstift!!) 

10.40 Pauze

10.55 Voorbereiden 
presentatie / 
expositie deel 2

Nu wisselen de duo’s om. Het ene duo maakt de bouwplaat verder af. Het 
andere maakt een A-3 over het taltenthema vooroordelen (eventueel moeten 
de andere posters ook nog afgemaakt.)

NB: als dit praktisch geregeld kan worden, dan kan de presentatie ook als 
PPT worden gemaakt. Houd dan wel rekening ermee dat ze snel kunnen 
worden gepresenteerd (op USB stick opslaan bv)

Idem

11.25 Boekenclub

(afhankelijk van 
beschikbare tijd 
korte of langere 
versie)

Presenteer het weetje: als je elke dag een kwartiertje leest dan lees je ca 
1.000.000 woorden per jaar en hiervan leer je ca 1000 nieuwe woorden! 
Doen dus! Evt: Even kort rondje wat zij een goede tijd vinden om dat 
kwartiertje per dag te plannen.

Als er nog tijd is: raad een boek.

Een leerling of een docent ‘grabbelt’ of kiest een boek zonder dat anderen het 
zien en wikkelt het in een krant oid, zodat bij het voorlezen niet zichtbaar 
is welk boek het is. Dan leest docent/leerling de eerste bladzijde voor. Als 
iemand denkt te weten welk boek het is, dan mag hij de titel roepen. Als 
het goed is stoppen en de leerling iets over het boek laten vertellen, of met 
elkaar bedenken wat voor soort boek het zal zijn. Als het na 1 bladzijde nog 
niet geraden is het boek laten zien en zelfde soort nabespreking. Leerlingen 
noteren op hun boekenlijstje in hun map. 
Als er nog tijd is nog een boek doen. 

NB, leerlingen kunnen dit ook in groepjes doen…

Luisteren/voorlezen en nadenken over het boek.
Aantekeningen maken in hun map: pluspunten. 

A-3 met daarop het weetje over 15 minuten lezen per 
dag is 1.000.000 woorden is 1000 nieuwe woorden

Boeken met daarop sticker met de school waar het 
boek gelezen mag worden voor hun lijst.
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Bijlage 5:  handleiding zomerschool POVO dag 5; expositie en presentatie

Bij
LA

g
En

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x volkskrant in delen
1x trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen. Vooruitblik op de presentatie van vanmiddag: alles 
wat je hier geleerd hebt in tips, adviezen enz. presenteren aan ouders. Filmpje 
ervan maken als ‘tips voor de brugklas’. 
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Voorstellen en naar elkaar luisteren.
Meekijken met agenda.

Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL (of 
juist inkorten als 
nog tijd nodig om 
zaken af te maken) 

Kinderen 15-20 minuten verder laten lezen. 
Leestafelgesprek waarbij je als leerkracht denkvragen stelt naar aanleiding van 
wat ze gelezen hebben. 

Lezen
Denkvragen beantwoorden.

Leestafelmateriaal

10.10 Voorbereiding 
presentatie/
expositie deel 1

Even	opfrissen;	wat	waren	de	talentthema’s	van	deze	week	ook	al	weer?	Je	
kunt hierbij de handouts met de talentthema’s gebruiken

De groepjes die gister de bouwplaten hebben gemaakt nu duo’s laten maken. 
Het ene duo gaat een deel van de bouwplaat in elkaar zetten (rillen en 
plakken). 
Het andere duo maakt een korte presentatie over wat het talentthema’s van 
de trofeeën en de landkaarten. Zij ontwerpen voor ieder thema één A-3 met 
een ‘leus’ en een beeld dat ze toe kunnen lichten aan hun ouders over het 
ontwikkelen van talent. 
Na de pauze wisselen de duo’s om!

Bouwplaat afmaken

inventariseren leermomenten.

Handouts met de talentthema’s
Per groep minimaal 3 A-3 vellen en stiften oid.
(alternatief: PC’s en USB stick)

De enveloppes met de uitgeknipte bouwplaat van de 
dag hiervoor.
Goede knutsellijm per groepje (geen prittstift!!) 

10.40 Pauze

10.55 Voorbereiden 
presentatie / 
expositie deel 2

Nu wisselen de duo’s om. Het ene duo maakt de bouwplaat verder af. Het 
andere maakt een A-3 over het taltenthema vooroordelen (eventueel moeten 
de andere posters ook nog afgemaakt.)

NB: als dit praktisch geregeld kan worden, dan kan de presentatie ook als 
PPT worden gemaakt. Houd dan wel rekening ermee dat ze snel kunnen 
worden gepresenteerd (op USB stick opslaan bv)

Idem

11.25 Boekenclub

(afhankelijk van 
beschikbare tijd 
korte of langere 
versie)

Presenteer het weetje: als je elke dag een kwartiertje leest dan lees je ca 
1.000.000 woorden per jaar en hiervan leer je ca 1000 nieuwe woorden! 
Doen dus! Evt: Even kort rondje wat zij een goede tijd vinden om dat 
kwartiertje per dag te plannen.
Als er nog tijd is: raad een boek.
Een leerling of een docent ‘grabbelt’ of kiest een boek zonder dat anderen het 
zien en wikkelt het in een krant oid, zodat bij het voorlezen niet zichtbaar 
is welk boek het is. Dan leest docent/leerling de eerste bladzijde voor. Als 
iemand denkt te weten welk boek het is, dan mag hij de titel roepen. Als 
het goed is stoppen en de leerling iets over het boek laten vertellen, of met 
elkaar bedenken wat voor soort boek het zal zijn. Als het na 1 bladzijde nog 
niet geraden is het boek laten zien en zelfde soort nabespreking. Leerlingen 
noteren op hun boekenlijstje in hun map. 
Als er nog tijd is nog een boek doen. 

NB, leerlingen kunnen dit ook in groepjes doen…

Luisteren/voorlezen en nadenken over het boek.
Aantekeningen maken in hun map: pluspunten. 

A-3 met daarop het weetje over 15 minuten lezen per 
dag is 1.000.000 woorden is 1000 nieuwe woorden

Boeken met daarop sticker met de school waar het 
boek gelezen mag worden voor hun lijst.
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Bij
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g
En

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

09.15 Binnenkomst Kinderen ontvangen.
Aangeven dat ze iets te lezen kunnen pakken, zich kunnen installeren op hun 
plek (naamkaartjes) en rustig kunnen gaan lezen. 

Iets te lezen pakken. 
Meegenomen boek inleveren.
Zich installeren.

Leestafelmateriaal: 
1x volkskrant in delen
1x trouw in delen
1x NRC next in delen
2 x AD/UN in delen
Tijdschriften
Naambordjes
Map per kind

09.30 Agenda Agenda kort doornemen. Vooruitblik op de presentatie van vanmiddag: alles 
wat je hier geleerd hebt in tips, adviezen enz. presenteren aan ouders. Filmpje 
ervan maken als ‘tips voor de brugklas’. 
OA noteert absenten en belt evt. na als kinderen er niet zijn.

Voorstellen en naar elkaar luisteren.
Meekijken met agenda.

Namenlijst 
Agenda op digibord/handout.

09.35 Leestafel XL (of 
juist inkorten als 
nog tijd nodig om 
zaken af te maken) 

Kinderen 15-20 minuten verder laten lezen. 
Leestafelgesprek waarbij je als leerkracht denkvragen stelt naar aanleiding van 
wat ze gelezen hebben. 

Lezen
Denkvragen beantwoorden.

Leestafelmateriaal

10.10 Voorbereiding 
presentatie/
expositie deel 1

Even	opfrissen;	wat	waren	de	talentthema’s	van	deze	week	ook	al	weer?	Je	
kunt hierbij de handouts met de talentthema’s gebruiken

De groepjes die gister de bouwplaten hebben gemaakt nu duo’s laten maken. 
Het ene duo gaat een deel van de bouwplaat in elkaar zetten (rillen en 
plakken). 
Het andere duo maakt een korte presentatie over wat het talentthema’s van 
de trofeeën en de landkaarten. Zij ontwerpen voor ieder thema één A-3 met 
een ‘leus’ en een beeld dat ze toe kunnen lichten aan hun ouders over het 
ontwikkelen van talent. 
Na de pauze wisselen de duo’s om!

Bouwplaat afmaken

inventariseren leermomenten.

Handouts met de talentthema’s
Per groep minimaal 3 A-3 vellen en stiften oid.
(alternatief: PC’s en USB stick)

De enveloppes met de uitgeknipte bouwplaat van de 
dag hiervoor.
Goede knutsellijm per groepje (geen prittstift!!) 

10.40 Pauze

10.55 Voorbereiden 
presentatie / 
expositie deel 2

Nu wisselen de duo’s om. Het ene duo maakt de bouwplaat verder af. Het 
andere maakt een A-3 over het taltenthema vooroordelen (eventueel moeten 
de andere posters ook nog afgemaakt.)

NB: als dit praktisch geregeld kan worden, dan kan de presentatie ook als 
PPT worden gemaakt. Houd dan wel rekening ermee dat ze snel kunnen 
worden gepresenteerd (op USB stick opslaan bv)

Idem

11.25 Boekenclub

(afhankelijk van 
beschikbare tijd 
korte of langere 
versie)

Presenteer het weetje: als je elke dag een kwartiertje leest dan lees je ca 
1.000.000 woorden per jaar en hiervan leer je ca 1000 nieuwe woorden! 
Doen dus! Evt: Even kort rondje wat zij een goede tijd vinden om dat 
kwartiertje per dag te plannen.
Als er nog tijd is: raad een boek.
Een leerling of een docent ‘grabbelt’ of kiest een boek zonder dat anderen het 
zien en wikkelt het in een krant oid, zodat bij het voorlezen niet zichtbaar 
is welk boek het is. Dan leest docent/leerling de eerste bladzijde voor. Als 
iemand denkt te weten welk boek het is, dan mag hij de titel roepen. Als 
het goed is stoppen en de leerling iets over het boek laten vertellen, of met 
elkaar bedenken wat voor soort boek het zal zijn. Als het na 1 bladzijde nog 
niet geraden is het boek laten zien en zelfde soort nabespreking. Leerlingen 
noteren op hun boekenlijstje in hun map. 
Als er nog tijd is nog een boek doen. 

NB, leerlingen kunnen dit ook in groepjes doen…

Luisteren/voorlezen en nadenken over het boek.
Aantekeningen maken in hun map: pluspunten. 

A-3 met daarop het weetje over 15 minuten lezen per 
dag is 1.000.000 woorden is 1000 nieuwe woorden

Boeken met daarop sticker met de school waar het 
boek gelezen mag worden voor hun lijst.
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Bijlage 5:  handleiding zomerschool POVO dag 5; expositie en presentatie

Bij
LA

g
En

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

11.45 Consolideren De schooltaalwoorden oefenen met een duotoetsje waarbij ze in een groepje 
van 2 alle schooltaalwoorden (van alle dagen) in de juiste zin kunnen 
invullen. 
Check samen met leerlingen. 

In duo proberen alle schooltaalwoorden goed in te 
vullen.

Invulzinnen schooltaalwoorden van alle dagen.

12.00 Lunchactiviteit Luid en duidelijk durven spreken.
Vanmiddag gaan ze presentatie houden. Ze oefenen daarom luid en duidelijk 
durven spreken. Handig in de klas en als je een presentatie moet kunnen 
houden. 

Zie lunchopdracht luid en duidelijk spreken.  

Broodje eten en drinken kiezen.
Kiezen in welke subgroep.
Oefenen met luid/duidelijk spreken.

Lunchopdracht luid en duidelijk spreken.
Kurk per persoon.

13.00 Agenda Kort agenda doornemen Bekijken Agenda middag dag 5

13.05 Voorbereiding 
presentatie / 
expositie deel 3

Bespreek kort welke onderwerpen nog meer aan bod zijn gekomen tijdens 
deze zomerschool: 
- Actief begrijpend lezen (voorspellen, problemen oplossen, verbanden 
leggen en samenvatten) en schooltaalwoorden
- Leren van een tekst (welke verwerkingsvormen heb je allemaal?)
- De POVO-lunchactiviteiten: goede lunch, duidelijk spreken, hoe 
overleef ik, band plakken/ketting omleggen.  
- Boeken lezen: soms moet je gewoon uitproberen en dan blijkt een 
boek best leuk. 

Geef elk groepje (evt andere groepjes maken als dat beter is voor sfeer, anders 
liever zelfde groepen houden) de opdracht om een van de onderwerpen te 
vervatten in minimaal drie tips voor in de brugklas. Per tip een strook maken.

Meedenken. 
Luisteren/kijken naar voorbeeld. 
Zelf uitproberen van de verwerkingsmethoden.

Per groepje 3 stroken papier

13.30 Presentatie/
expositie 
voorbereiden 4

Laat van alle presentatiematerialen een expositiemaken, bijvoorbeeld een 
‘talentenkast’ waar je de trofeeën in zet, de landkaarten in verwerkt, de 
kubuswoningen in zet en waar je de posters opplakt (evt posters van PPT). 
Bespreek eerst ontwerp met de groep en verdeel dan de taken.

Ontwerpen, inrichten, knutselen Alle presentatiematerialen. 
Kastruimte/boekenplanken/ander object om 
presentatiemateriaal in te verwerken.

14.00 Presentatie 
oefenen

Maak  vier groepen. Geef elke groep de opdracht een presentatie van max, 5 
minuten voor te bereiden bij een onderdeel van het presentatiemateriaal: 
- De trofeeën met bijbehorende tips over dat talentthema + tips over 
lezen van een tekst en woordenschat
- De landkaarten met bijbehorende tips over dat talentthema + tips 
over tekst leren voor een toets
- De kubuswoningen met tips over bijbehorend talentthema + tips 
over lezen van boeken
- Tips naar aanleiding van de vier POVO-lunchactiviteiten.

Geef volgende opdracht: 
- Welke tips wil je vertellen? (noteer in steekwoorden wat je wilt 
vertellen!)
- Hoe kun je die leuk vertellen? 
- Wat kun je daarbij laten zien? 
Wie doet wat (iedereen doet een onderdeel van de presentatie!) 
Geef als aandachtspunten mee: 
- Pakkende opening
- Steekwoorden als geheugensteuntje
- Duidelijk spreken
- Pakkende uitsmijter

Presentatie voorbereiden
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Bij
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g
En

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

11.45 Consolideren De schooltaalwoorden oefenen met een duotoetsje waarbij ze in een groepje 
van 2 alle schooltaalwoorden (van alle dagen) in de juiste zin kunnen 
invullen. 
Check samen met leerlingen. 

In duo proberen alle schooltaalwoorden goed in te 
vullen.

Invulzinnen schooltaalwoorden van alle dagen.

12.00 Lunchactiviteit Luid en duidelijk durven spreken.
Vanmiddag gaan ze presentatie houden. Ze oefenen daarom luid en duidelijk 
durven spreken. Handig in de klas en als je een presentatie moet kunnen 
houden. 

Zie lunchopdracht luid en duidelijk spreken.  

Broodje eten en drinken kiezen.
Kiezen in welke subgroep.
Oefenen met luid/duidelijk spreken.

Lunchopdracht luid en duidelijk spreken.
Kurk per persoon.

13.00 Agenda Kort agenda doornemen Bekijken Agenda middag dag 5

13.05 Voorbereiding 
presentatie / 
expositie deel 3

Bespreek kort welke onderwerpen nog meer aan bod zijn gekomen tijdens 
deze zomerschool: 
- Actief begrijpend lezen (voorspellen, problemen oplossen, verbanden 
leggen en samenvatten) en schooltaalwoorden
- Leren van een tekst (welke verwerkingsvormen heb je allemaal?)
- De POVO-lunchactiviteiten: goede lunch, duidelijk spreken, hoe 
overleef ik, band plakken/ketting omleggen.  
- Boeken lezen: soms moet je gewoon uitproberen en dan blijkt een 
boek best leuk. 

Geef elk groepje (evt andere groepjes maken als dat beter is voor sfeer, anders 
liever zelfde groepen houden) de opdracht om een van de onderwerpen te 
vervatten in minimaal drie tips voor in de brugklas. Per tip een strook maken.

Meedenken. 
Luisteren/kijken naar voorbeeld. 
Zelf uitproberen van de verwerkingsmethoden.

Per groepje 3 stroken papier

13.30 Presentatie/
expositie 
voorbereiden 4

Laat van alle presentatiematerialen een expositiemaken, bijvoorbeeld een 
‘talentenkast’ waar je de trofeeën in zet, de landkaarten in verwerkt, de 
kubuswoningen in zet en waar je de posters opplakt (evt posters van PPT). 
Bespreek eerst ontwerp met de groep en verdeel dan de taken.

Ontwerpen, inrichten, knutselen Alle presentatiematerialen. 
Kastruimte/boekenplanken/ander object om 
presentatiemateriaal in te verwerken.

14.00 Presentatie 
oefenen

Maak  vier groepen. Geef elke groep de opdracht een presentatie van max, 5 
minuten voor te bereiden bij een onderdeel van het presentatiemateriaal: 
- De trofeeën met bijbehorende tips over dat talentthema + tips over 
lezen van een tekst en woordenschat
- De landkaarten met bijbehorende tips over dat talentthema + tips 
over tekst leren voor een toets
- De kubuswoningen met tips over bijbehorend talentthema + tips 
over lezen van boeken
- Tips naar aanleiding van de vier POVO-lunchactiviteiten.

Geef volgende opdracht: 
- Welke tips wil je vertellen? (noteer in steekwoorden wat je wilt 
vertellen!)
- Hoe kun je die leuk vertellen? 
- Wat kun je daarbij laten zien? 
Wie doet wat (iedereen doet een onderdeel van de presentatie!) 
Geef als aandachtspunten mee: 
- Pakkende opening
- Steekwoorden als geheugensteuntje
- Duidelijk spreken
- Pakkende uitsmijter

Presentatie voorbereiden
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Bijlage 5:  handleiding zomerschool POVO dag 5; expositie en presentatie

Bij
LA

g
En

Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

14.30 Generale repetitie De presentatie per groepje wordt geoefend zonder publiek. De andere 
groepen geven tips/tops. Ze letten hierbij ook op de aandachtspunten 
die je hebt meegegeven: 
- Welke tips wil je vertellen? (noteer in steekwoorden wat je 
wilt vertellen!)
- Hoe kun je die leuk vertellen? 
- Wat kun je daarbij laten zien? 
Wie doet wat (iedereen doet een onderdeel van de presentatie!) 
Geef als aandachtspunten mee: 
- Pakkende opening
- Steekwoorden als geheugensteuntje
- Duidelijk spreken 
- Pakkende uitsmijter

Met de groep de belangrijkste verbeterpunten bespreken en toepassen.

Presenteren oefenen, feedback geven, bijstellen nav 
feedback

15.10 Praktische 
voorbereiding 
presentatie

Laat de groep nadenken en plan bedenken voor de praktische 
voorbereiding in subgroepjes.  (of presenteer je eigen plan) Denk aan: 
Stoelen
Talentenkast
evt digibord klaar met USB 
versnaperingen
 ouders ontvangen
opruimschema voor na de presentatie
Laat nog even bedenken welke leerspieren je hiermee traint!

Voer plan uit.

Plannen, organiseren, uitvoeren. Stoelen voor ouders
Talentenkast / expositie 
Versnaperingen

16.00 (of later 
tijdstip: in 
dat geval tot 
die tijd een 
ontspannende 
activiteit 
plannen)

Presentatie aan 
ouders en overige 
belangstellenden.

Docent heet welkom en leidt presentaties in. 

De presentatie uitvoeren zoals geoefend/ besproken.

Presenteren/luisteren. Presentatiematerialen

16.30 Afsluiting Laten opruimen volgens opruimschema. Evaluatieformulier laten 
invullen, afscheid nemen en succes wensen op nieuwe school

Opruimen, evaluatieformulier invullen, afscheid 
nemen

Evaluatieformulier

16.45 Naar huis
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Bij
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Tijd Activiteit Wat doe ik? Wat doen de leerlingen? Wat heb ik nodig?

14.30 Generale repetitie De presentatie per groepje wordt geoefend zonder publiek. De andere 
groepen geven tips/tops. Ze letten hierbij ook op de aandachtspunten 
die je hebt meegegeven: 
- Welke tips wil je vertellen? (noteer in steekwoorden wat je 
wilt vertellen!)
- Hoe kun je die leuk vertellen? 
- Wat kun je daarbij laten zien? 
Wie doet wat (iedereen doet een onderdeel van de presentatie!) 
Geef als aandachtspunten mee: 
- Pakkende opening
- Steekwoorden als geheugensteuntje
- Duidelijk spreken 
- Pakkende uitsmijter

Met de groep de belangrijkste verbeterpunten bespreken en toepassen.

Presenteren oefenen, feedback geven, bijstellen nav 
feedback

15.10 Praktische 
voorbereiding 
presentatie

Laat de groep nadenken en plan bedenken voor de praktische 
voorbereiding in subgroepjes.  (of presenteer je eigen plan) Denk aan: 
Stoelen
Talentenkast
evt digibord klaar met USB 
versnaperingen
 ouders ontvangen
opruimschema voor na de presentatie
Laat nog even bedenken welke leerspieren je hiermee traint!

Voer plan uit.

Plannen, organiseren, uitvoeren. Stoelen voor ouders
Talentenkast / expositie 
Versnaperingen

16.00 (of later 
tijdstip: in 
dat geval tot 
die tijd een 
ontspannende 
activiteit 
plannen)

Presentatie aan 
ouders en overige 
belangstellenden.

Docent heet welkom en leidt presentaties in. 

De presentatie uitvoeren zoals geoefend/ besproken.

Presenteren/luisteren. Presentatiematerialen

16.30 Afsluiting Laten opruimen volgens opruimschema. Evaluatieformulier laten 
invullen, afscheid nemen en succes wensen op nieuwe school

Opruimen, evaluatieformulier invullen, afscheid 
nemen

Evaluatieformulier

16.45 Naar huis


