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Voorwoord 

 
Op verzoek van Stichting Salto Adelante ben ik vorig jaar augustus samen met 
Nikki Lakeman, een medestudent aan de lerarenopleiding Nederlands, 
afgereisd naar de hoofdstad van Nicaragua, Managua. Het doel van deze reis 
was het schoolbreed bevorderen van de implementatie van activerende 
didactiek op het Colégio Maaswaal. 
 
Stichting Salto Adelante is al sinds 1989 actief in de wijk Barrio Laureano 
Mairena. Het is één van de armste wijken in Managua waar in het verleden 
onder andere slechte huisvesting en “wegwerpkinderen1”, een groot probleem 
vormden. Ook goed onderwijs was er niet waardoor het toekomstperspectief 
voor kinderen in deze wijk er slecht uitzag. Goed onderwijs voor iedereen is 
namelijk een vereiste om in de toekomst kans te maken op een baan en 
daarmee ook een beter leven. De stichting en haar vrijwilligers hebben hierin 
veel verandering weten aan te brengen en er is nu een mooie kleuter- en 
basisschool, een weeshuis voor “wegwerpkinderen” een sportterrein en een 
voedselprogramma gerealiseerd. De huisvesting in de wijk gaat ook vooruit, 
want er zijn steeds meer gezinnen die een stenen huis kunnen bouwen in 
plaats van te wonen in een hut gemaakt van hout en golfplaten. De stichting 
heeft deze projecten onder andere weten te financieren met donaties van 
particulieren en bedrijven. Verder hebben de leerlingen van het Maaswaal 
College in Nijmegen en Wijchen zich veelvuldig ingezet door inzamelingsacties 
te houden binnen en buiten de school. Momenteel wil de stichting invulling gaan 
geven aan een medische post en een gaarkeuken in de wijk. Het doel van dit 
project is ondervoeding in de wijk te bestrijden en mensen te voorzien van 
medische hulp dicht in de buurt.  
 
Zoals ik al eerder aangeven heb, is het doel van deze stage om de 
implementatie van activerende didactiek schoolbreed te bevorderen. Dit houdt 
in dat we alle docenten op het Colégio Maaswaal enthousiast willen maken voor 
activerende didactiek, zodat ze het in hun eigen lessen gaan toepassen. 
Activerende didactiek laat de leerlingen actief bezig zijn met de leerstof of met 
andere woorden; leerlingen worden geprikkeld om zelf na te denken in plaats 
van dat alles voorgekauwd wordt door de docent. De docent fungeert als 
begeleider van het leerproces en stuurt de leerlingen. Klassikaal lesgeven 
maakt hierbij gedeeltelijk plaats voor samenwerkend leren en de lessen zijn 
zoveel mogelijk inductief (de leerling ontdekt zelf de regel in de leerstof). Dit 
alles maakt een betere beklijving van de leerstof mogelijk en op langere termijn 
een beter leerrendement en tijdwinst.  
 
Het Colégio Maaswaal is een school met ongeveer tweehonderdvijftig 
leerlingen. Er is een kleuterklas (pré-escolar) en daarna doorlopen leerlingen 
klas één tot en met zes. Elke klas heeft een eigen docent en één keer in de 
week krijgt klas vier tot en met zes Engels van Dwayne. Ook worden er 
computerlessen gegeven in het daarvoor bestemde computerlokaal. Deze 

                                                 
1
 Jonge moeders die door armoede moeten werken in de prostitutie dumpen deze kinderen op straat. 
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lessen worden ook door Dwayne verzorgd. De plattegrond op de volgende 
pagina geeft een beter beeld van hoe de school is ingedeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Plattegrond Colégio Maaswaal 

 
 
Mijn verwachting is dat het moeilijk zal zijn de docenten te overtuigen van het 
nut van activerende didactiek. Het is een hele andere manier van lesgeven dan 
ze nu waarschijnlijk gewend zijn en het vereist nogal wat doorzettingsvermogen 
om daadwerkelijk resultaten te zien. Ook het cultuurverschil zal hierbij een rol 
spelen en dan met name hoe er in Nicaragua omgegaan wordt met de 
opvoeding van kinderen en de functie van de docent hierin. Ook de leerlingen 
zullen in het begin moeten wennen aan deze manier van werken en ik verwacht 
daarin wel tegenstand. De docent Engels, Dwayne Hodgson, werkt inmiddels al 
met deze vorm van onderwijs en heeft daarbij hulp gehad van Frank van Berlo 
en Wieteke van der Coelen. Deze twee studenten Nederlands hebben vorig jaar 
een start gemaakt met activerende didactiek bij deze docent in de klas. Op 
basis van hun bevindingen en taaldidactisch werkstuk hebben wij ons plan van 
aanpak gebaseerd.  
 
In dit stageverslag ga ik in op een aantal punten die tijdens deze stage centraal 
staan. Allereerst geef ik mijn motivatie voor deze stage.  
Ten tweede beschrijf ik de beginsituatie van de school en welke activiteiten we 
ondernomen hebben om het uiteindelijke doel te bereiken. Verder vind ik het 
van belang om ook de buitenschoolse activiteiten te belichten, omdat deze 
nauw samenhangen met het totale beeld van de problematiek voor wat betreft 
onderwijs in deze wijk. Er valt dan te denken aan de manier van opvoeden, 
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drugsproblematiek, geweld en prostitutie. Deze problematiek heeft wellicht een 
weerslag op het onderwijs in deze wijk.  
Hierna formuleer ik leerwerktaken die ik voor mezelf wil realiseren. Bij elke 
leerwerktaak stel ik mezelf ook een leervraag; Wat wil ik met deze leerwerktaak 
leren?  
Vervolgens formuleer ik mijn bevindingen over de vorderingen op de school met 
betrekking tot het gebruik van activerende didactiek. Ik geef hierin antwoord op 
vragen als: Wat is het effect geweest van activerende didactiek binnen deze 
school? Wat waren de problemen waar docenten en leerlingen tegenaan 
liepen? Wat kan er nog verbeterd worden? Dit is dan tegelijkertijd de 
eindsituatie waarin de verschillende docenten zich bevinden. Verder is er een 
voortgangsrapport te vinden dat we op hebben gesteld voor de minister van 
onderwijs in Nicaragua. De minister is erg geïnteresseerd in ons werk en wil om 
deze reden graag op de hoogte worden gehouden van verschillende 
ontwikkelingen in het onderwijs.  
Tot slot beschrijf ik in het nawoord mijn eigen beleving van deze stage. Ook 
krijgen de mensen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt en belangrijk voor 
mij zijn geweest gedurende deze twee maanden een vermelding. 
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Motivatie voor deze stage 
 

 
Deze stageplaats, bijna aan de andere kant van de wereld, kwam voor mij als 
een verrassing. Ik was in eerste instantie niet van plan om een buitenlandstage 
te gaan doen, totdat een docent tijdens een college enthousiast vertelde dat er 
twee stageplaatsen op een basisschool in Managua te vergeven waren. Ik heb 
zelf vier jaar in Portugal gewoond en van deze ervaring heb ik enorm veel 
geleerd. Tijdens deze periode heb ik me de taal en cultuur eigen gemaakt. Het 
heeft me geleerd zelf met tegenslagen om te kunnen gaan en zelf mijn zaakjes 
te regelen. Kortom, ik ben er zelfstandig uitgekomen. Portugal heeft vooral 
bijgedragen aan mijn ontwikkeling als persoon. Deze keer wilde ik graag iets 
bijdragen aan de ontwikkeling van een ander en dan op het gebied van 
onderwijs. 
Het buitenland is altijd blijven trekken en de keuze om naar Managua af te 
reizen was voor mij zo duidelijk als wat. 
 
Wat me het meest aansprak, was het feit dat ik samen met een medestudent 
daar mensen zou kunnen helpen hun onderwijs te verbeteren. Ik was onder de 
indruk van de website van de stichting Salto Adelante en het vele goede werk 
dat ze daar al gedaan hadden. Vooral het feit dat je daar zonder scholing geen 
goede kans hebt op een toekomst en dat heel veel kinderen niet naar school 
kunnen vanwege de extreme armoede maakte nogal een indruk op mij. Dat is 
iets dat we onszelf niet voor kunnen stellen hier in Nederland. Kinderen in 
Nederland zien het naar school gaan soms zelfs als een noodzakelijk kwaad! 
 
Ik heb me de afgelopen twee jaar alleen bezig gehouden met leerlingen en nu 
had ik de kans om met docenten aan de slag te gaan. Een hele nieuwe ervaring 
die een andere dimensie zou kunnen geven aan mijn toekomstige vak als 
docent. Ook de docenten in Managua zouden er veel profijt van kunnen hebben 
en samen met deze mensen kunnen we iets opbouwen voor de toekomst. Ik sta 
zelf enorm achter het gebruik van activerende didactiek en dat is een 
voorwaarde om het goed over te brengen op de docenten daar. Docenten 
moeten de kans krijgen om ideeën uit te wisselen en kennis op te doen over 
goed onderwijs en dat ook in de praktijk kunnen brengen.  
 
Het bovenstaande was voor mij reden genoeg om deze mensen een duwtje in 
de goede richting te geven en daadwerkelijk een verschil te maken voor zowel 
docent als leerling. 
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Beginsituatie van de school 

 
Om een beeld te krijgen van de beginsituatie op het gebied van activerende 
didactiek hebben we een aantal lessen geobserveerd en gesproken met 
Dwayne en de andere docenten. Dwayne was al eerder bezig met activerende 
didactiek dus zijn beginpunt lag anders dan die van de andere docenten. 
Hieronder schets ik een beeld van deze situatie. Allereerst geef ik een globaal 
beeld van het onderwijs op de school en daarna beschrijf ik het beginpunt van 
Dwayne en de andere docenten. Het betreft de docenten van klas drie tot en 
met zes.  
 
De school 
 
Op het Colégio Maaswaal wordt veel klassikaal lesgegeven en over het 
algemeen zijn de klassen groot. Om een voorbeeld te geven, zitten er in de 
eerste klas vijftig leerlingen en dat is dan ook wel het maximum. Doordat de 
muren in de lokalen niet direct aansluiten op het dak is het rumoer uit andere 
klassen goed hoorbaar. De reden voor deze manier van bouwen is dat het 
gewoonweg veel te warm wordt in de lokalen wanneer het dak zou aansluiten 
op de muren. Voor de docenten is het dan soms ook lastig om boven het 
rumoer van een andere klas uit te komen.  
 
Leerlingen zijn niet gewend om in groepjes of tweetallen te werken en dat zorgt 
nogal eens voor problemen. Er zijn bijvoorbeeld leerlingen die persé niet met 
een andere leerling willen werken. Dit tafereel doet zich ook wel voor in 
Nederland dus dat is niet erg zorgwekkend. Wat wel zorgwekend is, is het 
gebrek aan lesmateriaal. Er zijn wel leerlingen die boeken hebben, maar het 
overgrote deel heeft dat niet. Regelmatig moeten leerlingen boeken delen met 
klasgenoten, maar vaak zijn er niet voldoende boeken om dat te kunnen doen. 
De docenten beschikken wel allemaal over boeken en de lesstof wordt op het 
bord geschreven en de leerlingen schrijven dit over in hun schrift. Ook beschikt 
de school niet over een kopieerapparaat wat het lastig maakt om leerlingen iets 
op papier te geven. 
 
De docenten zijn veel bezig met kennis overdragen en er wordt niet veel 
gewerkt met verschillende werkvormen. De docent is veel aan het woord en de 
leerlingen luisteren en beantwoorden de vragen die de docent stelt. Leerlingen 
zijn vaak met andere dingen bezig, omdat de lessen erg langdradig zijn. 
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Dwayne geeft Engels en computerles aan klas vier tot en met zes en werkt nog 
maar kort op deze school. In de ochtend geeft hij les aan het Colégio Maaswaal 
en in de middag geeft hij natuur- en wiskunde aan een school voor voortgezet 
onderwijs.  
 
Dwayne heeft met hulp van Frank en Wieteke al veel gebruik gemaakt van 
activerende didactiek binnen zijn lessen. Hij is erg enthousiast over deze 
manier van onderwijs en leert graag nieuwe technieken op dit gebied. Dit is dan 
ook terug te zien in zijn lessen. Hij maakt regelmatig gebruik van het werken in 
tweetallen en in groepjes. Verder geeft hij de leerlingen de kans om eerst zelf 
na te denken over een onderwerp voordat hij het uitlegt. Hij doet dat door 
bijvoorbeeld aan het begin van de les een paar vragen op het bord te zetten die 
de leerlingen individueel en binnen een bepaalde tijd moeten beantwoorden. 
Ook is hij enthousiast over het gebruik van het zogenaamde ‘woordweb’. 
Leerlingen schrijven alles op wat met een bepaald onderwerp te maken heeft 
en dit activeert hun voorkennis over het onderwerp.  
 
Dwayne vindt zelf dat hij nog verbetering kan aanbrengen in de uitvoering van 
activerende didactiek. Op papier ziet het er allemaal mooi uit, maar in de 
praktijk werkt het vaak net even iets anders. Hij heeft moeite met leerlingen te 
motiveren in tweetallen of in groepjes te werken. Het kost hem veel tijd om de 
leerlingen zo ver te krijgen en dan loopt zijn lesplan in het honderd. Ook geeft 
hij aan dat hij meer werkvormen tot zijn beschikking wil hebben. Zijn 
belangrijkste reden hiervoor is dat hij op die manier meer zou kunnen variëren 
wat de motivatie ten goede komt. Hij doet eigenlijk teveel van hetzelfde en dat 
is ook weer te zien in zijn lessen. Verder geeft hij aan dat hij het soms moeilijk 
vindt om leerlingen, die niets in de les willen doen, aan het werk te krijgen.  
 
Een punt dat mij opvalt, is dat hij leerlingen veel naar het bord laat komen om 
antwoorden op te laten schrijven. Dit kost wederom heel veel tijd en veel 
leerlingen haken hierdoor af. Ook zijn er leerlingen die het eng vinden om naar 
het bord te komen ook al complementeert Dwayne de leerlingen wel.  
 
De belangrijkste aandachtspunten voor Dwayne zijn: 
 
▪ Timemanagement in zijn lessen verbeteren  
▪ Afwisselen met werkvormen 
▪ Leerlingen in tweetallen hun werk laten uitwisselen in plaats van naar het bord 
▪ Omgaan met leerlingen die niets willen doen in de les 
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Cleotilde geeft les in de derde klas en omdat zij groepsleerkracht is, geeft zij 
alle vakken behalve Engels aan deze klas.  
 
De derde klas is een volle klas en Cleotilde heeft er dus ook haar handen aan 
vol. Ze is positief en optimistisch ingesteld en bereid om nieuwe dingen te 
proberen. Ze is een leerkracht die duidelijk is in wat ze wil, maar een duidelijke 
structuur is er niet te zien in haar lessen. Haar instructie is wel helder, maar na 
het geven van de instructie geeft ze tijdens het zelfstandig werken aanvullende 
instructie. Dat leidt de leerlingen af en knopen vervolgens een praatje met 
elkaar aan omdat het in plaats van duidelijker onduidelijker is geworden.   
 
Wat me verder opvalt is dat ze moeite heeft met orde houden. Veel leerlingen 
schreeuwen door elkaar of zijn met andere dingen bezig die niets met de les te 
maken hebben. Ze laat leerlingen geen vinger opsteken als ze een antwoord wil 
en om die reden roepen de leerlingen de antwoorden door de klas. Andere 
leerlingen die niet het hardst schreeuwen, worden niet gehoord en worden dus 
niet betrokken bij de les.  
 
Cleotilde werkt veel klassikaal en er wordt niet in groepjes of in tweetallen 
gewerkt. Ze leest veel voor uit het lesboek en leerlingen die een boek hebben 
lezen mee en delen hun boek met anderen. Ook is ze geneigd heel snel zelf 
een antwoord te geven als er niet direct een antwoord uit de groep komt. Ik zie 
dat er leerlingen zijn die het niet begrepen hebben of het antwoord niet gehoord 
hebben.  
 
Cleotilde probeert consequent te zijn, maar gaat vaak nog in discussie met 
leerlingen.  
 
De belangrijkste aandachtspunten voor Cleotilde zijn: 
 
▪ Afwisseling in werkvormen 
▪ Daadkrachtiger optreden bij ongewenst gedrag 
▪ Consequent zijn in haar eigen gedrag en het gedrag van haar leerlingen 
▪ Betrekken van alle leerlingen bij de les 
▪ Vragen stellen oefenen; antwoorden uit de leerlingen laten komen  
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Reyna geeft les aan de vierde klas en is in deze klas groepsleerkracht en geeft 
alle vakken behalve Engels.  
 
Reyna is een hele enthousiaste en vriendelijke docent die hart heeft voor haar 
vak. Ze is dan ook erg benieuwd naar onze ideeën over activerende didactiek. 
In haar lessen weet ze door haar positieve houding haar leerlingen positief te 
benaderen en te motiveren. Ze weet de klas in de hand te houden en is heel 
erg duidelijk in haar uitleg en instructie. 
 
Reyna doet veel klassikaal en werken in tweetallen of in groepjes komt niet aan 
de orde. Door haar enthousiasme voor haar leerlingen staat ze soms te dicht bij 
de leerlingen. Tijdens het zelfstandig werken knoopt ze regelmatig een praatje 
aan en dat geeft wat onrust in de klas. 
 
Verder werkt ze veel met het bord en dat werkt verhelderend voor wat betreft de 
lesstof. Ze is zeer consequent wanneer ze wil dat leerlingen hun vinger 
opsteken en dat zorgt voor orde in de les.  
 
Soms vindt ze het wel lastig om de hele klas te betrekken bij de les en vraagt 
regelmatig dezelfde leerlingen om een antwoord.  
 
De belangrijkste aandachtpunten voor Reyna: 
 
▪ De hele klas betrekken bij de les 
▪ Afwisseling in werkvormen 
▪ Door eigen gedrag aan te passen meer rust tijdens zelfstandig werken krijgen 
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Fidelina geeft les in de vijfde klas en is groepsleerkracht van deze klas. Ze geeft 
alle vakken behalve het vak Engels.  
 
Fidelina is een docent die erg haar best doet om haar kennis aan haar 
leerlingen over te dragen. Dat is natuurlijk positief, maar vaak is zij erg moe aan 
het einde van de dag en de leerlingen hebben nog energie genoeg om een 
potje te gaan voetballen.  
 
Ook Fidelina heeft problemen met orde houden in haar les. Ze is een kleine 
vrouw, tenger gebouwd en straalt te weinig overwicht uit op haar leerlingen. Ze 
staat te dicht bij de leerlingen en de grens tussen docent en leerlingen is niet 
erg duidelijk. Dit zorgt bij de leerlingen voor onrust en voor een instelling dat ze 
alles kunnen doen bij deze docent. Wat ook bijdraagt aan de onduidelijkheid is 
dat haar lessen niet echt een begin, midden en einde hebben. 
 
Consequent is Fidelina niet en wanneer het gedrag van sommige leerlingen 
echt niet meer kan, wordt ze boos. Echte consequenties verbindt ze niet aan 
hun gedrag en gaat verder met de les. 
 
Fidelina richt zich in de lessen vaak op één leerling die dan bij het bord staat 
om een bijvoorbeeld een som op te lossen. De rest van de klas haakt af en gaat 
kletsen of andere dingen doen. Wanneer leerlingen naar het bord moeten 
komen, duurt het vaak erg lang voordat ze de oplossing of het antwoord hebben 
opgeschreven. De rest van de leerlingen, die het antwoord allang weten, 
vervelen zich.  
 
Doordat bepaalde onderdelen in haar les veel tijd kosten, zoals leerlingen naar 
het bord halen, kan ze vaak niet afmaken waar ze mee bezig was.  
 
De belangrijkste aandachtspunten voor Fidelina: 
 
▪ Zichzelf daadkrachtiger profileren in haar lessen 
▪ Consequenter zijn bij ongewenst gedrag 
▪ Afwisselen in werkvormen 
▪ Een escalatieladder uitproberen 
▪ Timemanagement verbeteren 
▪ Meer richten op de klas en niet op één leerling 
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Orlando geeft les aan de zesde klas en is groepsleerkracht van deze klas. Hij 
geeft alle vakken behalve het vak Engels. 
 
Orlando is een zeer krachtige docent die op een respectvolle manier omgaat 
met zijn leerlingen. Er is een duidelijke grens tussen docent en leerlingen te 
zien, terwijl hij toch een goed band met zijn klas heeft. Hij is enthousiast en 
geïnteresseerd in verbetering van zijn onderwijs. 
 
In deze klas zijn geen ordeproblemen te zien en Orlando treedt consequent op 
bij ongewenst gedrag. Er heerst rust in de klas als leerlingen aan het werk gaan 
en dat heeft mede te maken met de rustige houding van Orlando. 
 
Er is een duidelijke structuur in zijn lessen en hij weet de lesstof goed over te 
brengen op zijn leerlingen.  
 
Wat me wel opvalt is dat hij de leerlingen niet in tweetallen of in groepjes laat 
werken en er niet gewerkt wordt met verschillende werkvormen. Zijn lessen zijn 
over het algemeen klassikaal al probeert hij wel zo min mogelijk aan het woord 
te zijn.  
 
Eigenlijk heb ik bij deze docent verder geen opmerkingen, omdat wat ik gezien 
heb erg goed was. 
 
Belangrijke aandachtspunten voor Orlando: 
 
▪ Afwisselen in werkvormen 
▪ Meer samenwerken 
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Activiteiten binnen de school 

 
In deze paragraaf zet ik uiteen wat we allemaal op het Colégio Maaswaal 
hebben ondernomen om activerende didactiek te bevorderen. We hebben ons 
geconcentreerd op Dwayne en de andere docenten. We zijn bij Dwayne echter 
anders te werk gegaan, omdat hij al redelijk goed bekend was met activerende 
didactiek en de taalbarrière niet zo groot was. Dat is de reden dat er bij Dwayne 
meer punten zijn opgenomen dan bij de andere docenten. 
 
Hieronder zet ik puntsgewijs uiteen wat de activiteiten zijn geweest voor wat 
betreft Dwayne en de andere docenten. Hierna volgen de uitwerkingen van 
deze punten. 
 
  
Dwayne Hodgson: 
 
-  Plan van aanpak 
-  Voorbesprekingen 
-  Observaties 
-  Nabesprekingen 
-  Vorderingen 
 
Andere docenten:  
 
-  Plan van aanpak 
-  Observaties 
-  Vorderingen 
 
 
Voor een beter beeld van de lessen die Dwayne heeft gegeven, verwijs ik naar 
de video. Helaas heb ik van de lessen van de andere docenten geen 
beeldmateriaal. Dat had vooral te maken met het feit dat ze nog wat onwennig 
waren in het gebruik van activerende didactiek.  
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Dwayne Hodgson 
 
Dwayne geeft aan klas vier tot en met zes Engels en computerles. 
 
 

Plan van aanpak 

 
Inleiding 
 
Dit plan van aanpak is gemaakt aan het begin van onze stage en door 
omstandigheden zoals ziekte of lesuitval is het plan niet helemaal uitgevoerd 
zoals we dat gewild hadden. Ik beschrijf de veranderingen aan het einde van dit 
plan van aanpak. 
 
 

Week 1 
 
Deze week is anders dan de andere weken. De leerlingen van het Colégio 
Maaswaal krijgen namelijk geen reguliere lessen. 
De leerlingen oefenen een liedje, om het op te voeren op het Engelse feest op 
de donderdag van deze week. Maandag, dinsdag en woensdag zullen ze dus 
aan het inoefenen van het liedje besteden. Hierbij is het belangrijk dat alles 
goed wordt uitgesproken en dat ze in de juiste opstelling staan. Op maandag 
oefenen alle leerlingen nog gewoon in de klassen, maar later komen ze samen 
op de binnenplaats, om daar op de verhoging te oefenen. Op deze manier voelt 
het al wat ´echter´.  
 
We hebben deze week wat observaties gemaakt, maar kunnen deze niet 
meenemen in ons plan van aanpak. De leerlingen kenden de liedjes al en we 
weten niet hoe Dwayne dit heeft aangepakt. We hebben alleen het 
oefengedeelte gezien, dat bestaat uit herhalen, herhalen en nog eens herhalen. 
Dat is geen goed materiaal voor een betrouwbare observatie. Hierom hebben 
we besloten om volgende week maandag drie lessen (klas 4, 5 en 6) te volgen 
van Dwayne, en hierop ons startpunt te bepalen. Na deze drie lessen zullen we 
dus kijken waar we in moeten stromen met de activerende werkvormen. 
Wieteke en Frank hebben een mooie lijst gemaakt, met verschillende 
moeilijkheidsgraden. We zullen na maandag aan de hand van deze lijst 
beslissen in welke moeilijkheidsgraad Dwayne zich bevindt en waar we dus de 
start gaan maken. Vrijdag hebben we een bijeenkomst gepland met Dwayne, 
waarin hij ons zijn indruk van deze week en zijn plannen voor volgende week 
zal vertellen. We hebben al een gesprek gehad, waarin hij vertelde dat er voor 
hem een wereld was opengegaan met activerende didactiek. Zijn lessen zijn 
naar eigen zeggen meer dynamisch en prettiger voor hem. Volgende week 
zullen we kijken in welk perspectief we hetgeen hij ons vertelt moeten zien. 
 
Een groot pluspunt bij de beslissing om te beoordelen op de observaties van 
volgende week is dat de leerlingen ons al kennen. Ze zullen dus minder van 
hun stuk gebracht zijn door onze aanwezigheid. Dat maakt de observaties meer 
betrouwbaar. 
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Plan van aanpak 
 
We zullen de komende weken in de begeleiding van Dwayne als volgt te werk 
gaan: 

 

1 Elke vrijdag hebben we een bijeenkomst met Dwayne. Deze bijeenkomst zal 
de eerste week dienen als voorgesprek, waarin hij vertelt wat zijn plannen zijn 
en waarin wij dit enkel noteren, zonder suggesties te geven. 
De weken erna krijgt deze bijeenkomst een ander karakter. We zullen hem 
gebruiken als zowel nabespreking van de gegeven lessen als voorbespreking 
voor de nieuwe week. We zullen in de nabespreking vragen naar zijn 
ervaringen en zijn positieve en negatieve indrukken. Ook zullen we vragen of hij 
zelf suggesties heeft voor het activeren van de les. We zullen zelf meer een 
sturende dan een bepalende rol spelen. We kunnen dingen aanreiken, maar 
Dwayne moet zelf veel in de hand hebben. Op deze manier wordt het naar ons 
idee namelijk meer ´eigen´. Wanneer wij weggaan, moet hij het ook zonder ons 
doen. We zullen de nabespreking elke week uitwerken en toevoegen aan het 
verslag. Bij het voorbespreken van de nieuwe lessen, beperken we ons tot drie 
lessen per week. We zullen hem vragen naar zijn plannen. Hierbij kunnen we 
eventueel suggesties geven voor het invoegen van activerende elementen. De 
lesplannen zullen we uitwerken. 
 
 
2 Verder zullen we elke week de drie lessen (klas 4, 5 en 6) die bij de 
voorbespreking aan bod zijn gekomen observeren en uitwerken. Deze drie 
lessen zullen voer zijn voor de nabespreking. 
 
 
3 Eens in de drie weken zullen we met hem een voortgangsgesprek voeren. 
Hierin zullen we bespreken hoe het gaat, wat hij van de begeleiding vindt en of 
hij suggesties heeft voor de komende drie weken. We zullen bij het 
voortgangsgesprek elke keer eenzelfde vragenlijst afwerken. 
 
 
4 Elke twee weken filmen we een les in de zesde klas. Dit om Dwayne een 
objectieve observatie te verschaffen. We kunnen dan gezamenlijk de lessen 
bekijken en conclusies trekken. Wanneer de school de mogelijkheden heeft, 
kunnen ze in een meeting van docenten eventueel het schijfje van Dwayne 
bekijken om te zien welk effect activerende didactiek heeft. Ze zullen dan nog 
meer geënthousiasmeerd worden.  
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Bij het uitwerken van het product gaan we als volgt te werk: 

 
1 Om de beurt typen we de lesplannen uit voor de week in het verschiet. De 
ander zal een controle uitvoeren en eventueel wat aanpassingen doen. 
 
 
2 Elk zullen we een observatie maken van elke les. Deze zullen we apart van 
elkaar uittypen. Onze observaties leggen we vervolgens naast elkaar, waarna 
we een conclusie trekken. Uit deze conclusie vloeien aanbevelingen voort. De 
conclusie en de aanbevelingen zijn voer voor de nabespreking. 
 
 
3 Om de beurt typen we een verslag van de nabespreking. De ander zal een 
controle uitvoeren en eventueel wat aanpassingen doen. 
 
 
4 We zullen voor het eerste voortgangsgesprek een vragenlijst ontwerpen. 
Deze vragenlijst wordt na het eerste gesprek zonodig aangepast en vervolgens 
bij elk voortgangsgesprek gebruikt. We zullen elk gesprek beurtelings uitwerken 
en toevoegen. 
 
 
5 Het filmmateriaal branden we op schijf. Wanneer de apparatuur het toelaat 
maken we een mooi schijfje in Windows Moviemaker.  
 
 
6 Ieder van ons zal een eindevaluatie schrijven aan het einde van onze stage. 
Deze twee eindevaluaties zullen we naast elkaar leggen en een gezamenlijke 
conclusie trekken. We zullen hierin ook elkaars prestaties en de samenwerking 
meenemen. 
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Planning 
 

 Activiteiten 

Week 1 
(27-8 tm 31-8) 

- Kennismaking 
- Introductiegesprek met Dwayne 
- Opstellen plan van aanpak 
- Maken planning en taakverdeling 
- Het observeren van lessen 
- Het uitwerken van observaties 
 

Week 2  
(3-9 tm 7-9) 

- Het observeren van drie lessen 
- Het bepalen van een startpositie 
- Het uitwerken van observaties 
- Het houden van een nagesprek 
- Het houden van een voorgesprek  
- Het uitwerken van de lesplannen 
- Het uitwerken van het nagesprek 
 

Week 3  
(10-9 tm 14-9) 

- Observeren en begeleiden 
- Het uitwerken van observaties 
- Het houden van een nagesprek 
- Het uitwerken van het nagesprek 
 

Week 4  
(17-9 tm 21-9) 

- Observeren en begeleiden 
- Het uitwerken van observaties 
- Het houden van een nagesprek 
- Het houden van een voorgesprek  
- Het uitwerken van de lesplannen 
- Het uitwerken van het nagesprek 
 

Week 5  
(24-9 tm 28-9) 

- Observeren en begeleiden 
- Het uitwerken van observaties 
- Het houden van een nagesprek 
- Het houden van een voorgesprek  
- Het uitwerken van de lesplannen 
- Het uitwerken van het nagesprek 
- Het filmen van drie lessen 
 

Week 6  
(1-10 tm 5-10) 

- Observeren en begeleiden 
- Het uitwerken van observaties 
- Het houden van een nagesprek 
- Het houden van een voorgesprek  
- Het uitwerken van de lesplannen 
- Het uitwerken van het nagesprek 
 

Week 7  
(8-10 tm 12-10) 

- Observeren en begeleiden 
- Het uitwerken van observaties 
- Het houden van een nagesprek 
- Het houden van een voorgesprek  
- Het uitwerken van de lesplannen 



                                         Stageverslag “Dynamica 2” 2007 Marja van Ballegooij                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

17 

- Het houden van een eindgesprek 
- Het uitwerken van het nagesprek 
 

Week 8  
(15-10 tm 19-10) 

- Observeren en begeleiden 
- Het uitwerken van observaties 
- Het houden van een nagesprek 
- Het houden van een eindgesprek 
- Het uitwerken van het nagesprek 
- Afscheid 
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Taakverdeling 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Nikki Week 1 - Observeren - Observeren - Plan van aanpak 
maken 
- Eerste week 
uitwerken 
- Planning en 
taakverdeling  

- Observeren - Nagesprek Dwayne 
- Voorbereidend 
gesprek komende 
week 
 

Week 2 - Observeren  
 

 - Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 
- Bepalen van 
startpositie 

 - Voorbereidend 
gesprek komende 
week 

Week 3 - Observeren en 
begeleiden 

 - Observeren en 
begeleiden 
- Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 

Vakantie Vakantie 

Week 4 Vakantie Vakantie - Observeren en 
begeleiden 
- Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 

 - Nagesprek Dwayne 
- Voorbereidend 
gesprek komende 
week 
- Nagesprek uitwerken 
- Voorgesprek 
uitwerken 
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Week 5 - Observeren en 
begeleiden 

 - Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 
 

 - Nagesprek Dwayne 
- Voorbereidend 
gesprek komende 
week 
- Nagesprek uitwerken 
- Voorgesprek 
uitwerken 

Week 6 - Observeren en 
begeleiden 

 - Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 

 - Nagesprek Dwayne 
- Voorbereidend 
gesprek komende 
week 

Week 7 - Observeren en 
begeleiden 

 - Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 
 

 - Nagesprek Dwayne 
- Voorbereidend 
gesprek komende 
week 
- Nagesprek uitwerken 
- Voorgesprek 
uitwerken 

Week 8  - Observeren en 
begeleiden 
 

 - Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 

 - Nagesprek en 
evaluatie Dwayne 
- Afscheid 
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 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Marja Week 1 - Observeren - Observeren   - Observaties 
uitwerken 
 

- Nagesprek Dwayne 
- Voorbereidend 
gesprek komende 
week 
- Nagesprek uitwerken 
- Voorgesprek 
uitwerken 

Week 2 - Observeren  
 

 - Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 
- Bepalen van 
startpositie 

 - Nagesprek Dwayne 
- Voorbereidend 
gesprek komende 
week 
- Nagesprek uitwerken 
- Voorgesprek 
uitwerken 

Week 3 - Observeren en 
begeleiden 

 - Nagesprek Dwayne 
- Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 
- Nagesprek 
uitwerken 

Vakantie Vakantie 

Week 4 Vakantie Vakantie - Observeren en 
begeleiden 
- Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 

 - Nagesprek Dwayne 
- Voorbereidend 
gesprek komende 
week 
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Week 5 - Observeren en 
begeleiden 

 - Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 

 - Nagesprek Dwayne 
- Voorbereidend 
gesprek komende 
week 

Week 6 - Observeren en 
begeleiden 

 - Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 

 - Nagesprek Dwayne 
- Voorbereidend 
gesprek komende 
week 
- Nagesprek uitwerken 
- Voorgesprek 
uitwerken 

Week 7 - Observeren en 
begeleiden 

 - Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 

 - Nagesprek Dwayne 
- Voorbereidend 
gesprek komende 
week 

Week 8  - Observeren en 
begeleiden 
 

 - Observaties 
uitwerken 
- Aanbevelingen 
formuleren 

 - Nagesprek en 
evaluatie Dwayne 
- Nagesprek en 
evaluatie uitwerken 
- Afscheid 
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Punten die veranderd zijn in het plan van aanpak 
 

- We zijn niet in staat geweest om voortgangsgesprekken te voeren met 
Dwayne en we hebben ons gebaseerd op de nagesprekken. 

- In klas zes was het de bedoeling om elke twee weken te filmen, maar er is 
één les van klas zes en de andere lessen zijn van klas vier en vijf. Dat gaf een 
beter beeld van Dwayne in verschillende klassen met verschillende niveaus. 

- We hebben de observaties van elke les niet steeds naast elkaar gelegd voor 
een conclusie, maar we hebben onze bevindingen verweven in de 
nabesprekingen. 

- De vragenlijst voor de voorgesprekken was niet aanwezig. We hebben vooral 
aan Dwayne gevraagd wat zijn plannen waren en daar aanvullingen op 
gedaan en advies gegeven. 
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Voorbesprekingen 

 
 
Inleiding 
 
Voor elke les die Dwayne moet geven, hebben we een gezamenlijke voorbespreking. 
Het doel van deze voorbesprekingen is een goed beeld te krijgen van wat Dwayne in 
zijn lessen gaat doen. Dat maakt het tevens voor ons gemakkelijker om te 
observeren, omdat we zijn plan al voor de les voor ons hebben. Tijdens het 
observeren kunnen we zien of dat hij zijn plan uitvoert. Verder is een voorbespreking 
voor Dwayne een mogelijkheid om advies in te winnen over zijn lesplannen en waar 
nodig aanpassingen te doen.  
 
Vanwege het feit dat we ieder steeds een voorbespreking hebben uitgewerkt, is de 
volgorde van de werkwijze en de manier van uitwerken niet hetzelfde. 
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Voorgesprek 1  
 

(uitgewerkt door Marja) 
 

Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 31-08-2007 
 
Lessen op maandag: 
 
Klas 4,5,6 
 
Klas 4 
 
Dwayne gaat in deze klas helemaal opnieuw beginnen met de uitleg van het 
´onderwerp´. Hij gaat dit als volgt doen: 

1. Wat weten de leerlingen al van het ´onderwerp´? 

2. Hoe kun je zien dat het een ´onderwerp´ is? 

3. Dwayne geeft een aantal voorbeelden 

4. Leerlingen wisselen werk uit met buurman of buurvrouw 

 
Klas 5 en 6 
 
Dwayne gaat in deze twee klassen ´klok kijken´en ´frases impersonales en presente´ 
behandelen. Dwayne gaat als volgt te werk: 

1. De leerlingen schrijven ´there is´ en ´there are´ in hun schrift 

2. Dwayne legt uit wat het betekent 

3. Leerlingen schrijven vervolgens alles op wat met dit onderwerp te maken heeft 

4. Dwayne vraagt aan een aantal leerlingen wat ze opgeschreven hebben 

5. Dwayne schrijft de verschillende onderdelen met betrekking tot dit onderwerp 

op het bord. Hij gebruikt daarbij zijn boek. 

6. Dwayne legt de onderdelen uit  

7. Aan het einde van de les bedenken de leerlingen vragen over de stof die 

beantwoord zullen worden door klasgenoten of door Dwayne 
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Voorgesprek 2  
 
(uitgewerkt door Marja) 

 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 07-09-2007 
 
Lessen op maandag: 
 
Klas 5 en 6 (klas 4 heeft op deze maandag geen les) 
 
Klas 5 en 6 
 
Dwayne gaat in deze lessen weer aan de slag met de ´frases impersonales´. Deze 
keer wil hij het anders aanpakken. De lessen zullen er volgens Dwayne als volgt uit 
gaan zien: 

- Huiswerkcontrole; bij eventuele problemen deze aanpakken (stukje tekst in het 

Engels waarin de ´frases impersonales´ in voorkomen) 

- Een voorbeeldparagraaf op het bord 

- Kiezen uit twee werkvormen; check-in-duo´s of focus on your partner (daar is 

Dwayne nog niet helemaal zeker over) 

Het is de bedoeling dat Dwayne niets meer uitlegt, maar dat de leerlingen aan de 
hand van voorbeelden aan de slag gaan in groepjes of in tweetallen.  
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Voorgesprek 3 
 
(uitgewerkt door Marja) 

 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 19-09-2007 
 
Lessen op maandag: 
 
Klas 5 en 6 
 
Thema: 
Dwayne gaat in deze ttwee klassen het onderwerp ´adjectivo´ behandelen. 
 
Lesverloop: 
Allereerst gaat hij rond dit thema een mindmap laten maken door de leerlingen om 
hun voorkennis te activeren. Voordat hij begint met de uitleg gaat hij vertellen dat er 
aan het einde van de les een vraag komt over deze les. Hij wil hiermee de leerlingen 
voorbereiden op de vraag en hij wil bereiken dat alle leerlingen goed meedoen 
tijdens de les. Hij gaat de stof uitleggen in het Engels en in het Spaans. Tot slot wil 
hij de les afsluiten met een alles omvattende vraag.  
 
Klas 4 
 
Thema: 
Dwayne gaat nogmaals terugblikken op het onderwerp ´noun´. 
 
Lesverloop: 
Dwayne wil in deze les beginnen met het activeren van de voorkennis door een 
vraag op het bord te schrijven. Leerlingen nemen deze vraag over en beantwoorden 
deze. Vervolgens wil Dwayne aan een aantal leerlingen vragen wat ze hebben 
opgeschreven. Hierna gaan de leerlingen oefenen met de ´noun´. Aan het einde van 
de les geeft Dwayne een korte samenvatting van de les.  
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Voorgesprek 4 
 
(uitgewerkt door Nikki) 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 28-09-2007 
 
Werkwijze:  
 
Nikki leidt de voorbespreking en Marja springt af en toe in om toevoegingen te 
geven. Onze ervaring is dat Dwayne veel advies vraagt maar zelf ook komt met 
leuke ideeën. Nikki notuleert en werkt het geheel uit. 
 
6e klas 
 
Thema: het adjectief  
 
1 Door middel van een vraag voorkennis activeren. 
2 Als ze het zich niet herinneren, tijd geven. Lukt ook dit niet? zelf beantwoorden.  
3 Een kort resumé door Dwayne. 
4 Ze krijgen de opdracht 2 zinnen te bedenken. Een paar leerlingen moeten de 
zinnen op het bord schrijven en andere leerlingen moeten het adjectief in de zinnen 
onderstrepen.   
NOOT: In eerste instantie wilde Dwayne de leerlingen hun zinnen op het bord laten 
schrijven en zelf laten onderstrepen. We hebben hem het advies gegeven er het 
soort overhoring van te maken zoals hierboven beschreven. Dat is meer activerend 
en betrekt meer leerlingen in het geheel. Het is ook zinvoller voor het leerproces. 
5 Dwayne geeft een opdracht op het bord. Dat maken de leerlingen en kijken ze na 
in duo’s. (wanneer de tijd het toelaat). 
 
4e klas 
 
Thema: review  
 
1 Het opfrissen van het thema. 
2 Oefening: op het bord komen de letters A, B, C, D en E. De leerlingen moeten bij 
deze letters woorden bedenken. Dan wisselen ze de schriften en maakt de buurman 
met de verzonnen woorden zinnen. Wanneer ze de betekenis niet weten, kunnen ze 
die opzoeken in een woordenboek.  
3 De leerlingen krijgen hun eigen schrift weer terug en kijken of de zinnen kloppen. 
Dwayne loopt rond en geeft begeleiding. 
4 Klassikale check van de antwoorden. De fouten verduidelijkt Dwayne. 
5 Een resumé verzorgd door Dwayne. 
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5e klas 
 
Thema: het adjectief 
 
1 Kort praatje met de klas: waar waren we ook alweer? Activering op deze manier. 
2 Resumé.  
3 Voorbeeld en instructie. 
4 Ze krijgen een opdracht. Die maken ze en kijken ze na in duo’s. 
5 De leerlingen moeten naar het bord komen. De keuze van de leerlingen vindt 
plaats door middel van toevalligheid: Dwayne prikt nummers die corresponderen met 
de leerling-nummers.  
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Voorgesprek 5 
 
(uitgewerkt door Nikki) 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 14-09-2007 
 
Werkwijze:  
 
Marja leidt de voorbespreking en onze ervaring is dat Dwayne veel advies vraagt 
maar zelf ook komt met leuke ideeën. Nikki notuleert en werkt het geheel uit. 
 
6e klas 
 
Thema: review 
 

1. Gesprek over de mars van het afgelopen weekend 

2. Leerlingen nummeren (1 en 2), alle nummers 1 moeten bij elkaar zitten en alle 

nummers twee 

3. De klas is nu verdeeld in twee groepen 

4. In beide groepen worden de leerlingen ook weer genummerd (1 tot en met 10) 

5. Dwayne roept een nummer en uit elke groep moet de leerling met dat nummer 

naar voren komen en een woord op het bord schrijven 

6. Slot: buiten staan de leerlingen in een kring en geven een propje door. 

Dwayne geeft aan wanneer ze moeten stoppen met doorgeven en de leerling 

met het propje in zijn hand moet antwoord geven op een vraag. Bij een fout 

antwoord moet de leerling in het midden van de kring gaan staan.  

 

4e klas 

 

  Thema: review en alfabet 

1. Voorkennis activeren door middel van een ‘energizer’ 

2. Oefening op het bord; leerlingen moeten benoemen wat er niet in het rijtje 

thuishoort. In een rijtje klinkers staat bijvoorbeeld een medeklinker en die 

hoort er niet in thuis. 

3. Leerlingen zeggen het alfabet op en een andere leerling gaat verder waar de 

vorige gestopt is. 

4. Oefening op het bord; leerlingen moeten onderstrepen welke letter niet in het 

woord thuishoort en vervolgens moeten ze het juiste woord opschrijven. 
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5. Leerlingen komen naar het bord om de oefening te maken. 

 

5e klas 

 

Thema: noun, impersonal phrases 

1. Gesprek over de mars van het afgelopen weekend 

2. Leerlingen schrijven op een blaadje met daarop hun op wat ze de afgelopen 

lessen geleerd hebben. Voorkennis activeren; leerlingen schrijven alles op wat 

te maken heeft met de ‘noun’ en de ‘impersonal phrases’. Dit leveren ze in. 

3. Leerlingen komen naar het bord en vertellen wat ze hebben opgeschreven. 

Ook moeten ze vertellen waarom. 
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Voorgesprek 6 

 
(uitgewerkt door Nikki) 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 16-10-2007 
 
Werkwijze:  
 
Marja leidt de voorbespreking en Nikki springt af en toe in om toevoegingen te 
geven. Onze ervaring is dat Dwayne veel advies vraagt maar zelf ook komt met 
leuke ideeën. Nikki notuleert en werkt het geheel uit. 
 
4e klas 
 
Thema: the verb ‘to be’  
 
Door omstandigheden (zware regenval en daardoor weinig opkomst in de les) heeft 
hij de eerder geplande lessen niet goed kunnen geven. Hij wil dus herhalen wat 
eerder is gepland. Dit is terug te lezen bij voorbespreking 5. 
 
5e klas 
 
Thema: the verb ‘to be’  
 
Door omstandigheden (zware regenval en daardoor weinig opkomst in de les) heeft 
hij de eerder geplande lessen niet goed kunnen geven. Hij wil dus herhalen wat 
eerder is gepland. Dit is terug te lezen bij voorbespreking 5. 
 
6e klas 
 
Thema: the present progressive 
 
Door omstandigheden (zware regenval en daardoor weinig opkomst in de les) heeft 
hij de eerder geplande lessen niet goed kunnen geven. Hij wil dus herhalen wat 
eerder is gepland. Dit is terug te lezen bij voorbespreking 5. 
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Observaties 

 
 
Inleiding 
 
We hebben Dwayne geobserveerd in klas vier, vijf en zes. In deze paragraaf zijn mijn 
observaties te vinden. Voor de observaties die Nikki heeft gemaakt, verwijs ik naar 
bijlage 4. Voor een duidelijker beeld van Dwayne’s lessen verwijs ik wederom naar 
de bijgevoegde video.  
 
 

Observaties lessen Engels klas 4 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: maandag 03-09-2007 

 
Thema van de les: 
 
Dwayne gaat in deze klas het onderwerp van de zin behandelen (the noun).  
 
Lesverloop: 
 
Dwayne begint met het thema op het bord te schrijven en vraagt aan de leerlingen of 
ze weten wat dit betekent. Er zijn wat leerlingen die wat roepen, maar het is niet 
gestructureerd. Vervolgens legt hij het uit. Op het bord ziet dat er als volgt uit: 
 
who        or         whom 
                                  
 
quien quienes 
 
 
singular              plural 
 
The teacher speaks English. 
The bird sings a song. 
He was angry. 
 
Dwayne legt uit aan de hand van de voorbeeldzinnen hierboven. Vervolgens vraagt 
hij of iedereen het begrepen heeft en zet de leerlingen in tweetallen. Er zijn leerlingen 
die het maar niks vinden om in tweetallen te werken en Dwayne spoort deze 
leerlingen aan om dat toch te doen. Op het bord komt de volgende opdracht: 
 
Identificar el sujeto (noun) y subraya lo (Zoek het onderwerp en onderstreep het). 
 
They always come late to class. 
The pen writes in black. 
Nicaragua is a beautifull country. 
She needs help. 
I remember her birthday. 
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De leerlingen gaan in tweetallen aan het werk, maar eerst schrijven ze de 
aantekeningen over van het bord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De opdracht wordt, zoals al eerder vermeld, gemaakt in tweetallen en nu loopt 
Dwayne wel rond en blijft steeds de tijd aangeven. Als iedereen klaar is moeten er  
leerlingen naar het bord komen om het onderwerp van de eerste zin te onderstrepen. 
Na vier pogingen van verschillende leerlingen lukt het om het onderwerp te 
benoemen.  
 
 
 
 
 
 
 
Wel laat Dwayne de leerlingen uitleggen waarom ze een bepaald woord 
onderstrepen.  
Tot slot worden alle zinnen behandeld en vraagt Dwayne weer of iedereen het 
begrepen heeft. Het antwoord is ´ja´. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dwayne loopt niet rond tijdens het maken van de opdracht. Verder vraagt Dwayne na zijn 
uitleg of iedereen het begrepen heeft. Hiermee kan hij het leren van zijn leerlingen niet 

zichtbaar maken, want de leerlingen antwoorden allemaal dat ze het begrepen hebben. Hij zou 

de leerlingen kunnen vragen wat ze dan begrepen hebben. 

Dwayne zou na de eerste poging bij de eerste leerling door moeten vragen en deze leerling de 
kans moeten geven het juiste antwoord te vinden. Op deze manier wordt het gokken voor de 

andere leerlingen, omdat de zin maar zes woorden bevat. Ik krijg het idee dat leerlingen 

helemaal niet weten wat een onderwerp is. 

Positief punt is dat Dwayne de leerlingen stimuleert om uit te leggen hoe ze aan hun 
antwoord komen. Bij de vraag of iedereen alles begrepen heeft zou Dwayne een algemene 

vraag kunnen stellen over de lesstof die elke leerling moet beantwoorden. Op deze manier is 

iedereen individueel aanspreekbaar. 
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Observaties lessen Engels klas 4 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: woensdag 12-09-2007 
Deze les is op woensdag geobserveerd in plaats van op maandag. 

 
Thema van de les: 
 
In deze les gaat Dwayne het klokkijken in het Engels behandelen.  
 
Lesverloop: 
 
Dwayne begint met de vraag of iemand weet wat ´the time´ betekent. Hij laat de 
leerlingen elkaar helpen bij het vinden van het juiste antwoord. Vervolgens vertelt hij 
dat ze de tijd gaan leren in het Engels. Ook vertelt hij hoe de les er ongeveer uit gaat 
zien.  
 
 
 

 

 
 
 
Op het bord: 
 
to: por 
at: en 
by: por 
after: despues de 
before: antes de 
o´clock, on the clock: en punto 
on the dot: en punto 
sharp: en punto 
past: pasado (a) (s) 
minute: minuto 
second: segundo (a) (s) 
hour: hora (s) 
half: medio (a), mitad 
quarter: cuarto 
 
Example 
It is 7 o´clock. 
It is 9.30. 
It is 6.30. 
 
De leerlingen krijgen een minuut om dit over te schrijven. Er is rust in de klas en 
iedereen is bezig. Dwayne telt af tot het moment dat ze klaar moeten zijn. 
 
 
 

Het is positief dat hij van te voren vertelt wat ze deze les gaan leren. Dat geeft de leerlingen 

houvast en op deze mnaier weten ze waar ze aan toe zijn. Hij activeert de voorkennis door 

te vragen wie weet wat ´the time´ inhoudt. 
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Als alle leerlingen klaar zijn gaat Dwayne met alle leerlingen de woorden opdreunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het bord: 
 
What time is it? 
What´s the time? 
 
Aan de hand van voorbeelden en de bovenstaande vragen bespreekt Dwayne de 
woorden eerder in de les. Vervolgens zegt hij dat ze aan het werk gaan. 
De voorbeelden op het bord: 
 

1. It is 6.15 

2. It is 6.45 

3. It is 8.18 

4. It is 9.15 

De leerlingen krijgen twee minuten om dit over te schrijven en vervolgens een halve 
minuut om een vraag te bedenken over dit onderwerp. 
De leerlingen gaan individueel de opdracht maken en vergelijken in tweetallen. Ook 
moeten ze aan elkaar de vragen stellen die ze zelf bedacht hebben. Hier krijgen ze 
drie minuten de tijd voor. 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het einde van de les moeten de leerlingen elkaar klassikaal de vragen stellen die 
ze bedacht hebben.  
 
 
 

 

Het is goed om de tijd aan te geven, maar voor sommige leerlingen kan aftellen heel 

vervelend zijn. Ze worden er door afgeleid en zelfs zenuwachtig waardoor er niets op papier 

komt. Het is beter om tegen het einde van de minuut te zeggen dat er nog een paar seconden 

zijn. 

Ik denk niet dat opdreunen de manier is om de woorden te laten beklijven. Het is voor de 
leerlingen interessanter om gelijk met de woorden aan de slag te gaan en zelf de regel te 

ontdekken. Opdreunen maakt het voor veel leerlingen saai en er zijn dan ook leerlingen die 

afhaken. 

Het is beter om het vragen stellen aan het einde van de les te doen, anders wordt het teveel om 
in drie minuten te doen. Dwayne geeft vrij weinig tijd voor de oefening en een groot aantal 

leerlingen krijgt het niet af.  

Dwayne wil graag zoveel mogelijk leerlingen aan het woord laten, maar het is beter om er 

gewoon een aantal uit te pikken. De individuele aanspreekbarheid is al bereikt door 

leerlingen de vragen voorzichzelf te laten noteren. 
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Observaties lessen Engels klas 4 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: woensdag 19-09-2007 

 
Thema van de les: 
 
Voor vandaag gaat Dwayne terugblikken op de lesstof van de voorgaande lessen en 
gaat hij het alfabet behandelen. 
 
Lesverloop: 
 
Dwayne begint met een ‘energizer’. De leerlingen moeten zich zo ver mogelijk 
uitrekken voordat ze beginnen met de les. Vervolgens moeten de leerlingen een 
propje doorgeven en wanneer Dwayne ´stop´ zegt krijgt de leerling die het propje 
heeft een vraag. 
 
 
 
 
 
Leerlingen die het antwoord niet weten moeten blijven staan en Dwayne komt 
naderhand terug bij deze leerlingen voor het antwoord. Hij complementeert de 
leerlingen die het goed hebben. 
 
 
 
 
 
 
Op het bord: 
 
Identificar los elementos que no pernezcan. 
 
A,E,O,F,U                 A,E,I,O,U 
A,B,H,G,E                A,B,C,D,E 
 
De onderstreepte letters horen niet in het rijtje thuis. Achter de pijl staat het juiste 
rijtje. 
Bij een volgende oefening moeten een aantal leerlingen het alfabet in het Engels 
opzeggen. Eén leerling begint en een andere leerlingen moet op teken van Dwayne 
verder gaan waar de eerste leerling gestopt is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle leerlingen doen goed mee en zijn enthousiast. Het is een leuke manier om beurten te 

geven en alle leerlingen zijn op deze manier aanspreekbaar. 

Soms duren de antwoorden vrij lang en komen niet of nauwelijks. Misschien zou Dwayne de 

leerlingen tips kunnen geven om tot het juiste antwoord te komen. 

Ook hier is weer sprake van een grote individuele aanspreekbaarheid. 
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Op het bord: 
 
Exercise 
 
Maaswagl                    Maaswagl                 Maaswaal 
 
One, two, thirty, four, twenty                 One, two, thirty, four, twenty           one, two, 
three, four, five 
 
boog  boog            book 
 
pon             pon              pen 
 
pish            pish             fish 
 
Leerlingen moeten de letter(s) of woorden onderstrepen die er niet horen. 
Vervolgens moeten ze het juiste woord er achter zetten. Ze krijgen hiervoor vijf 
minuten de tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwayne loopt rond en neemt intussen de presentie op. Ik zie dat een leerling naast 
mij het volgende opschrijft: 
 
One, two, tri, fox, fax 
 
Ik denk dat deze leerling bij het schrijven van de woorden afgaat op wat hij hoort. 
Als iedereen klaar is met de oefening pakt Dwayne de leerlingenlijst erbij. Hij vraagt 
een leerling een getal te noemen tussen 1 en 20. De leerling noemt het getal 18 en 
de leerling met het nummer 18 op de lijst krijgt een beurt. Dit herhaalt Dwayne een 
aantal keren. 
Dwayne komt tegen het einde van de les in tijdnood en bij de tweede opdracht moet 
de leerling alleen de nummers opschrijven en niet hele woorden. 
 
 
 
 
 
 
 
Alle leerlingen die het goed hebben krijgen een applaus van de hele klas. Er is geen 
echte lesafsluiting. 
 
 
 

Het is op zich een goede oefening, maar het is misschien beter om leerlingen meteen het juiste 

antwoord op te laten schrijven. In het eerste woord onderstrepen ze de fout en het tweede 

woord is dan het juiste. Wanneer leerlingen nog eens het foute woord opschrijven, bestaat de 

kans dat ze het verkeerd inprenten. 

Het is beter om de leerling hele woorden op te laten schrijven (zie leerling naast mij) ook al 

kom je in tijdnood. Je kunt dan beter de andere opdrachten laten vervallen of de volgende 

keer behandelen. 
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Observaties lessen Engels klas 4 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: maandag 24-09-2007 

 
Thema van de les: 
 
Dwayne gaat vandaag het onderwerp behandelen (the noun).  
 
Lesverloop: 
 
Dwayne begint met te vertellen wat ze vandaag gaan doen. Hij geeft een stukje uitleg 
over het onderwerp en schrijft de volgende vragen op het bord: 
 
¿Que es sujeto? (Wat is het onderwerp?) 
¿Como identificamos los sujetos? (Hoe vinden we de onderwerpen?) 
¿Escriba 5 sujeitos? (Schrijf 5 onderwerpen op) 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen krijgen drie minuten om deze vragen over te schrijven en te maken. 
Dwayne geeft steeds de tijd aan en neemt ondertussen de presentie op. Verder 
spoort hij leerlingen aan de vragen te beantwoorden en hij kijkt ook wat ze hebben 
opgeschreven. 
Op een bepaald moment gaat Dwayne achterin de klas staan en loopt vervolgens 
weer naar voren toe. Hij blijft ook steeds de tijd aangeven. 
 
 
 
 
 
De leerlingen moeten recht gaan zitten en wanneer een leerlingen te brutaal wordt, 
haalt Dwayne zijn moeder erbij. Zij is werkzaam als docent op deze school. 
 
 
 
 
 
 
 
De tijd is om en de vragen worden nu beantwoord. Dwayne geeft leerlingen de beurt 
en vraagt ook wie er iets anders heeft. Dwayne schrijft de antwoorden op het bord en 
geeft verdere uitleg. 
 
 
The dog is black.  Who is black?  the dog (noun) 
 

Ik denk niet dat dit een manier is om deze leerling tot de orde te roepen. De leerling zal zich 
hooguit schamen dat zijn moeder hem in de klas op zijn donder geeft, maar ik denk dat 

Dwayne dit beter zelf kan oplossen. 

Een goede manier om voorkennis te activeren en alle leerlingen zijn aanspreekbaar. 

Achterin de klas staan, geeft rust in de klas en dat is ook te merken in deze klas. 
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Dwayne geeft veel voorbeelden van mogelijke onderwerpen in een zin. Hij kijkt 
vervolgens of iedereen het heeft begrepen. De leerlingen moeten twee zinnen in het 
Engels opschrijven waarin ze het onderwerp onderstrepen. Deze zinnen moeten ze 
zelf bedenken. Hiervoor krijgen ze twee minuten. 
 
Ondertussen schrijft Dwayne de volgende zinnen op het bord: 
 

1. The chairs cost a fortune. 

2. The bible is God word. 

3. I like to eat chicken. 

4. The teacher speaks English. 

5. The belt belongs to me. 

Er zijn leerlingen die denken dat ze nu deze zinnen moeten overschrijven, maar 
Dwayne zegt dat ze eerst de opdracht van de twee zinnen moeten afmaken en 
moeten vergeten wat er nu op het bord komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwayne loopt rond en controleert bij een aantal leerlingen de zinnen die ze zelf 
bedacht hebben. Dan is de tijd voorbij en er komen leerlingen naar het bord die hun 
zinnen  moeten opschrijven. Deze zinnen schrijven ze onder de zinnen die Dwayne 
al op het bord heeft gezet: 
 

6. My car is red. 

7. Your dog is bad. 

De leerlingen onderstrepen het onderwerp. 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat de zinnen op het bord staan, krijgen de leerlingen die naar het bord zijn 
gekomen een applaus. De leerlingen moeten nu alle zinnen overschrijven en het 
onderwerp onderstrepen. Dit maken ze thuis af en is huiswerk voor de volgende 
keer.   

 
 

Het is misschien beter als Dwayne van te voren zegt dat de zinnen nog niet overgeschreven 
hoeven te worden en dat ze eerst de vorige opdracht moeten maken. Door dit niet te zeggen, 

raken leerlingen verward en beginnen met het overschrijven van de zinnen zonder eerst de 

vorige opdracht af te maken. 

Het valt mij op dat de antwoorden niet correct zijn. Alleen het zelfstandig naamwoord wordt 

onderstreept, maar dat is niet het hele onderwerp van de zin. Ook in de zinnen die Dwayne op 

het bord heeft gezet staan fouten: ‘The bible is God word.’ Achter het dikgedrukte woord 

hoort een –s te staan.  
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Observaties lessen Engels klas 4 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: woensdag 10-10-2007 

 
Thema van de les: 
 
De werkwoorden 
 
Lesverloop: 
 
Op bord: 
 
The verbs 

- Is the one that shows action or state of being in the sentence 

- Es el que expresa action o estado de estar en una oracion 

 
Hiermee begint Dwayne zijn les en daarna zet hij het volgende op het bord: 
 
Español                                                                                English 
 
- yo soy o estoy                                                                  I am 
- tu eres o estas                                                                  you are 
- el es o esta                                                                       he is 
- ella es o esta                                                                    she is 
- es o esta (neutral)                                                            it is 
- nosotros somos/estamos                                                 we are 
- nosotros sois o estais                                                       you are 
- elles son o estan                                                              they are 
 
Hij legt uit wat de definitie is in het Engels en in het Spaans en vervolgens worden de 
rijtjes klassikaal geoefend.  
 

 
 
Dwayne nummert de leerlingen (1 en 2) en geeft de instructie voor de opdracht. De 
leerlingen gaan in tweetallen de rijtjes oefenen. De ene leerling zegt het in het 
Spaans en de andere geeft de Engelse vertaling. Dit duurt tot het einde van de les. 
 
 
 
 
 
 
 

Deze werkvorm werkt prima en het opzeggen in het Engels en het Spaans zorgt er ook voor 

dat ze ook weten wat ze zeggen. 

Heel goed dat Dwayne zowel het Engels als het Spaans op het bord zet. Ook beginnen met 

gelijk een definitie en de rijtjes is meteen een aandachtsrichter aan het begin van de les. 
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Observaties lessen Engels klas 4 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: woensdag 17-10-2007 
 

Thema van de les: 
 
De verleden tijd van het werkwoord ‘to be’ 
 
Lesverloop: 
 
De leerlingen beginnen eerst met het opdreunen van de werkwoordsvormen van ‘to 
be’. Dit is een herhaling en vervolgens komen er leerlingen naar het bord die 
verschillende persoonlijk voornaamwoorden op moeten schrijven. Wanneer een 
leerling het niet weet moedigt Dwayne een andere leerling aan hem te helpen.  
 
Op het bord: 
                    to be  
                   present 
I 
you 
he, she, it 
we 
you 
they 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen moeten dit overschrijven en de juiste vervoegingen invullen. Dwayne 
geeft geen tijd aan, want hij vindt dat de leerlingen wel kunnen weten dat dit maar 
twee minuten hoeft te duren. 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen zijn klaar en er komt een leerling naar het bord en moet een 
vervoeging in het schema invullen. De leerling weet het niet zo goed en Dwayne 
vraagt de klas om het rijtje gezamenlijk op te zeggen. Dit gebeurt ook bij de volgende 
leerlingen die naar het bord moeten komen. 
 
 
 
 
 

Ik denk niet dat opdreunen van rijtjes bijdraagt aan een goede beklijving van de stof. Wel is 

het goed dat Dwayne de stof nog eens herhaalt en de leerlingen het rijtje van de 

tegenwoordige tijd laat invullen. 

Hier is het duidelijk dat Dwayne de verantwoordelijkheid van tijd indelen bij de leerlingen 

legt. De leerlingen zijn inmiddels al aardig gewend aan het feit dat ze op tijd moeten werken, 

dus ze zijn prima in staat hun eigen tijd in te delen. 

Opdreunen draagt misschien niet bij aan de beklijving van de stof, maar in dit geval wordt het 

rijtje opgedreund om een leerling te helpen. Ook is het toch ook weer een extra oefening voor 

de rest van de klas. 
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Na deze herhaling gaat Dwayne verder met het thema van vandaag: de verleden tijd 
van ‘to be’.  
Hij vraagt als eerste aan de klas wat ‘verleden tijd’ betekent. Er is een leerling die 
heel enthousiast iets door de klas roept en Dwayne zegt dat hij zijn mond moet 
houden. Er zijn overigens maar weinig leerlingen die weten te omschrijven wat 
‘verleden tijd’ betekent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwayne besluit om voorbeelden te geven van ‘verleden tijd’ en hij schrijft de definitie 
ervan op het bord. De leerlingen schrijven dit over en intussen houdt hij de tijd in de 
gaten. 
 
Op bord: 
 
present                  past  
am                          was 
are                          were 
is                            was 
are                          were 
are                          were 
are                          were 
 
 
 

 
 
De leerlingen krijgen één minuut om dit over te nemen. Vervolgens schrijft hij het 
volgende naast het bovenstaande schema: 
 
was: era, fue, estaba, estubo 
were: eran, fueron, estaban, estubieran 
 
 
 
 
 
De leerlingen moeten stoppen met schrijven en hun pennen en potloden in hun tas 
doen. Ze gaan nu het rijtje van de verleden tijd oefenen en dit doen ze klassikaal. 
Vervolgens moeten er leerlingen naar het bord komen om het rijtje nogmaals te  

Het is jammer dat Dwayne deze leerling de mond snoert, want hij had wel het juiste 

antwoord. Deze leerling is erg enthousiast en vindt het vak Engels erg leuk. Dwayne zou 

misschien op een andere manier duidelijk kunnen maken dat hij straks wel iets mag zeggen. 

Zeker omdat er weinig leerlingen zijn die het antwoord weten, zou ik toch de enthousiaste 

leerling aan het woord laten. 

Prima dat hij de vertaling geeft van de vervoegingen. Dat maakt het voor de leerlingen nog 

duidelijker. 

Het is goed dat Dwayne voorbeelden geeft van ‘verleden tijd’ , maar hij zou deze voorbeelden 

kunnen visualiseren op het bord. Ook schrijft hij de definitie op, maar de leerlingen weten 

denk ik niet wat het precies inhoudt. Hiervoor zou het ook handig zijn om voorbeeldzinnen te 

hebben. 
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herhalen. Het duurt erg lang voordat ze allemaal voor het bord staan, omdat er een 
aantal zijn die niet willen. 
 
 
 
 
 
 
Dwayne zegt vervolgens dat de leerlingen nu in tweetallen de rijtjes gaan oefenen en 
inprenten. De ene leerling zegt een vervoeging in de tegenwoordige tijd en de ander 
zegt de verleden tijd van die vervoeging. Ze krijgen hier drie minuten de tijd voor. Het 
maken van de tweetallen duurt lang en Dwayne moet de leerlingen aansporen in 
tweetallen te gaan zitten.  
 
Tijdens de oefening loopt Dwayne rond en luistert naar hoe de leerlingen oefenen. 
Hij corrigeert waar nodig de uitspraak.  
 
Als ze klaar zijn wil Dwayne dat ze nog een keer de rijtjes opzeggen, maar nu per 
tweetal.  
Er zijn leerlingen die de tegenwoordige en de verleden tijd achter elkaar opzeggen 
zonder persoonlijk voornaamwoord te noemen. Dwayne zet de persoonlijk 
voornaamwoorden erbij.  
 
 
 
Tot slot krijgen alle leerlingen die mee hebben gedaan een applaus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is zonde van de les dat het allemaal zo lang duurt, maar ik zou er dan voor kiezen om niet 

zoveel leerlingen naar het bord te laten komen. Een tweetal was denk ik beter geweest. 

Goed dat Dwayne er achter komt dat hij de persoonlijk voornaamwoorden erbij had moeten 

zetten. Meteen zet hij ze erbij en wordt het een stuk duidelijker voor de leerlingen. 
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Observaties lessen Engels klas 5 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: maandag 03-09-2007 

 
Thema van de les: 
 
Dwayne gaat vandaag in deze klas ook aan de slag met de ´impersonal frases´. 
 
Lesverloop: 
 
Dwayne begint de les met een woordweb: 
 
 
 
 
 
 
Ook het thema van de les,´impersonal phrases´ komt op het bord. De rest van de 
aantekeningen is hetzelfde als bij klas 6. Ook de les verloopt redelijk op dezelfde 
manier. Toch zijn er wel een aantal verschillen met de les in klas 6: 

- Dwayne gebruikt vragen uit klas 6 in deze klas. Bijvoorbeeld wat is een 

apostrof? 

- Deze leerlingen doen veel beter mee met de les.  

- Dwayne gebruikt een energizer voordat de leerlingen gaan luisteren naar de 

uitleg; de leerlingen moeten goed luisteren naar Dwayne en niet kijken naar 

wat hij doet. Dus als hij zegt: ´Raak je linkerbeen aan´, dan moeten leerlingen 

dit doen ook al raakt hij zijn rechterbeen of zijn hoofd aan. 

- Bij het maken van de opdrachten brengt Dwayne er een spelelement in en dat 

is namelijk werken op tijd. Hij telt af en dan moet iedereen zijn pen 

neerleggen. 

Aan het einde van de les moeten de leerlingen vragen over de lesstof opschrijven en 
worden deze beantwoordt door klasgenoten of door Dwayne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Frases      
impersonales 
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Observaties lessen Engels klas 5 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: maandag 10-09-2007 

 
Thema van de les: 
 
Het thema voor vandaag is ´frases impersonales´. Vorige week is Dwayne hiermee 
begonnen en gaat het nu herhalen. Hij probeert ook een werkvorm uit naar zijn 
keuze. Het is dezelfde stof als in klas 6. 
 
Plan Dwayne: 
 
Hij wilde deze les niets uitleggen, maar aan de hand van voorbeelden werken in 
groepjes of in tweetallen. De paragraaf komt op het bord en als er problemen zijn bij 
het huiswerk zal Dwayne deze aanpakken. Verder gaat hij kiezen uit twee 
werkvormen: check-in-duo´s en focus on your partner. 
 
Lesverloop: 
 
Ook deze leerlingen hebben een paragraaf in het Engels meegenomen. Dwayne 
controleert het huiswerk en ook in deze klas zijn er leerlingen die het niet bij zich 
hebben.  
De leerlingen moeten twee vragen bedenken over de paragraaf. Dan gaat het vooral 
over dingen die ze niet begrijpen of die ze lastig vinden. 
Nadat ze vragen bedacht hebben, herhaalt Dwayne nog eens de verschillende 
onderdelen van de ´frases impersonales´. Het is geen uitleg, maar een opfrissing van 
de vorige les. 
 
 
 
 
 
 
Op het bord: 
 

1. There is not beer. 

2. There´s music. 

3. There isn´t any class. 

Deze zinnen worden klassikaal behandeld en de leerlingen krijgen beurten en 
moeten naar het bord komen. Dwayne verdeelt de beurten gespreid over de klas.  
Vervolgens schrijft Dwayne hetzelfde stukje tekst op het bord als in klas 6: 
 
On September 15th there´s a parade. In the Maaswaal school there isn´t any band, 
but the students are exciting because is the first time. 
There are many parents involve with the preparation. I hope they are happy with that. 
 
De leerlingen krijgen twee minuten om het stukje over te schrijven. Dwayne geeft 
goed de tijd aan en loopt rond om te kijken of iedereen werkt en hoe ver iedereen is.  

Het is goed dat Dwayne de onderdelen herhaalt, maar misschien beklijft het beter als de 

leerlingen hier zelf over na moeten denken.  
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Als de leerlingen het stukje hebben overgeschreven, moeten ze elkaar in tweetallen 
bevragen over de paragraaf. Er gebeurt weinig met de antwoorden en alle tweetallen 
moeten klassikaal de vragen aan elkaar stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doordat er weinig met de antwoorden gebeurt, zien leerlingen het nut niet in van vragen 

stellen en antwoord geven. Het is beter om ervoor te kiezen dit niet klassikaal te doen, maar in 

tweetallen te blijven doen en als docent rondlopen. Op deze manier krijgt de docent ook een 

idee van hoe de leerlingen vragen aan elkaar stellen en hoe de antwoorden luiden. Een ander 

pluspunt is dat het een hoop tijd scheelt. 
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Observaties lessen Engels klas 5 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: woensdag 19-09-2007 

 
Thema van de les: 
 
Dwayne gaat in deze klas de kennis tot nu toe testen. De onderwerpen zijn: frases 
impersonales en noun. 
 
Lesverloop: 
 
Allereerst vraagt Dwayne hoe de vakantie was en geeft hij zijn complimenten voor de 
uitvoering van de mars. Vervolgens vraagt hij de leerlingen een stuk papier voor zich 
te nemen en hun naam daarop te schrijven.  
Leerlingen moeten nu alles opschrijven wat ze geleerd hebben over ´frases 
impersonales´en ´noun´. Dwayne loopt rond en controleert wat de leerlingen 
opschrijven. Er zijn leerlingen die niet weten wat op moeten schrijven, dus Dwayne 
geeft hints over wat ze op kunnen schrijven. 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen neemt hij ook de presentie op. Deze keer geeft Dwayne de leerlingen 
voldoende tijd om alles op te schrijven (5 min). De tijd is om en ze moeten de 
blaadjes inleveren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat de leerlingen alles ingeleverd hebben vraagt Dwayne een aantal leerlingen 
naar het bord. Ziij moeten vertellen wat ze hadden opgeschreven. Er zijn een aantal 
leerlingen die nog even op hun blaadje moeten spieken. Dwayne laat ze ook 
uitleggen waarom ze iets opgeschreven hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misschien kan Dwayne de volgende keer het onderwerp beter afbakenen, zodat leerlingen 

weten in welke richting ze moeten denken. In dit geval zijn het twee onderwerpen en deze 

onderwerpen zijn vrij breed, dus leerlingen raken misschien sneller de weg kwijt. 

Dwayne heeft het advies om leerlingen meer tijd te geven, gebruikt in deze les. Hij doet iets 

met de feedback die wij hem geven. Prima! Verder is het goed dat hij zo nu en dan de 

leerlingen werk laat inleveren. Op deze manier krijgt hij een beter beeld van wat ze wel en 

niet weten. Voor Dwayne is dat in de klas soms lastig te zien. 

Sommige leerlingen zijn best nerveus als ze voor de klas moeten, waardoor ze vergeten wat 

ze opgeschreven hebben. Het was goed van Dwayne dat hij ze nog even liet kijken. Een ander 

positief punt was dat Dwayne vroeg waarom ze iets opgeschreven hadden. Op deze manier 

moeten leerlingen nadenken over hun antwoorden en kunnen ze niet zomaar iets opschrijven. 

Ook bevordert dit de beklijving van de leerstof. 
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Observaties lessen Engels klas 5 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: woensdag 01-10-2007 

 
Thema van de les: 
 
Het bijvoeglijk naamwoord  
 
Lesverloop: 
 
Dwayne vraagt aan de klas wat ze op maandag in de les hebben gedaan en wat het 
thema en het huiswerk was. 
Dwayne herhaalt nog eens wat een bijvoeglijk naamwoord is.  
 
 
 
 
 
Op het bord: 
 
tall man 
hombre alto 
 
Hij legt uit dat het bijvoeglijk naamwoord in het Engels een andere plaats in de zin 
heeft dan in het Spaans. Vervolgens komt hij terug op het huiswerk en noemt een 
nummer uit de leerlingenlijst. Deze leerling komt naar het bord en moet een zin van 
het huiswerk opschrijven, maar weet het niet. 
 
 
 
 
 
Veel leerlingen weten niet wat de bedoeling is en velen hebben het huiswerk niet 
gemaakt.  
  
 
 
 
De beste leerling van de klas moet naar het bord komen en schrijft de volgende 
zinnen op het bord: 
 
This will be a long week. 
 
That was a wrong answer. 
 
My left hand hurts me. 
 
The correct answer is on the page twenty. 
 

Goede manier van het activeren van voorkennis. De leerlingen kunnen de nieuwe kennis 

koppelen aan de oude kennis die ze al hebben. 

De plaats van het bijvoeglijk naamwoord is een heel belangrijk onderdeel en Dwayne weet 

het heel goed door middel van een voorbeeld uit te leggen. 

Dwayne laat deze leerlingen in de pauze blijven. 
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The best student is in first grade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwayne gebruikt deze zinnen om de stof nog een keer te herhalen. Hij vraagt bij elke 
zin wat het bijvoeglijk naamwoord is en vraagt ook waarom. Hij doet dit klassikaal. 
Ook vraagt hij steeds of iemand iets anders heeft en geeft leerlingen nu wel de tijd 
om na te denken en gaat niet meteen naar een andere leerling. 
 
Opeens moeten alle leerlingen opstaan en Dwayne heeft een ‘energizer’ in petto. 
 
Hij zegt: 
 
‘I want you to touch your toes five times. I want you to touch your foot five times. I 
want you to touch your elbow five times.’ 
 
 
 
 
 
 
Hierna mag wederom de beste leerling van de klas de vijftien bijvoeglijk 
naamwoorden, die ze als huiswerk hebben moeten maken, opzeggen. Dit duurt erg 
lang en veel leerlingen zijn al afgehaakt en zijn met andere dingen bezig. Ook 
herhaalt Dwayne niets als leerlingen voor de klas iets moeten zeggen. 
 
 
 
 
Op het bord: 
 
The USA is a beautiful country. 
The small woman brought a cake. 
The black dog bites the old man. 
I like to eat purple grapes. 
The best thing in life is to study. 
 
De leerlingen krijgen drie minuten om het over te schrijven. Ze doen heel slecht mee 
in deze les en Dwayne zegt daar iets van. Hij vraagt wat er gebeurt is met ze dat ze 
ongemotiveerd zijn. 
 
De leerlingen moeten nu in tweetallen gaan zitten en de bijvoeglijk naamwoorden 
onderstrepen. Als ze klaar zijn, komt weer de beste leerling van de klas naar voren 
en onderstreept de eerste zin. Bij de tweede zin onderstreept een andere leerling 

Het is jammer dat Dwayne alleen de beste leerling naar het bord haalt als andere leerlingen 

het niet weten. Ik denk dat anderen het ook wel weten, maar daar meer tijd voor nodig 

hebben. Voor deze leerling is het ook niet leuk om altijd het juiste antwoord te moeten geven. 

Deze ‘energizer’ is bedoeld om leerlingen te leren luisteren in een vreemde taal. Hij kan nu 

goed zien of ze ook begrijpen wat hij zegt, want ze moeten het uitbeelden. Ook is het een 

manier voor Dwayne om de klas een beetje op te peppen. 

Dwayne zou in plaats van vijftien zinnen ook zes zinnen kunnen behandelen. 
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een woord in de zin, maar hij weet niet wat het woord betekent en waarom hij het 
onderstreept. Dwayne vraagt dit aan de leerling, maar er komt weinig uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toch is het goed dat Dwayne vraagt waarom deze leerling iets heeft onderstreept ook al komt 

er niet veel uit. De leerling wordt toch aan het denken gezet en de rest van de klas ook. 
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Observaties lessen Engels klas 5 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: woensdag 17-10-2007 
 

Thema van de les: 
 
Het werkwoord ‘to be’ 
 
Lesverloop: 
 
Dwayne wacht totdat het stil is en begint dan pas met zijn les. Hij legt uit dat ze dit 
thema nog een keer moeten behandelen, omdat in de vorige les het alfabet extra 
behandeld moest worden. Het alfabet hadden ze al een paar keer gehad, maar het 
bleek tijdens die les dat er veel leerlingen waren die het niet wisten. Dwayne had die 
hele les besteed aan het alfabet terwijl het werkwoord ‘to be’ op het programma 
stond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Een leerling moet gaan staan en het rijtje van ‘to be’ opzeggen en de klas herhaalt 
dit. Het valt op dat de leerlingen vandaag niet echt mee willen doen.  
 
Op het bord: 
 
     present                     past 
I am                                 I 
you are                           you 
he, she, it is                   he, she, it 
we are                           we 
you are                          you 
they are                       they 
 
 
Met de rug naar het bord moet een leerling voor de klas de tegenwoordige tijd 
opzeggen. De leerling weet het niet en de klas herhaalt het rijtje nog eens. 
 
Nu schrijft Dwayne de verleden tijd erachter en zegt het rijtje op. De leerlingen 
herhalen dit en krijgen vervolgens twee minuten de tijd om het schema over te 
schrijven.  
 
Op het bord: 
 
¿Que significa ‘pasado? (wat betekent ‘verleden’) 
 

Dwayne is er in de vorige les achter gekomen dat het alfabet nog niet helemaal lekker gaat. 

Heel goed dat hij daar in de vorige les aandacht aan heeft besteed en dat hij de eigenlijke stof 

van die les nu behandelt. Want als het ene er niet goed in zit dan kan het andere niet goed 

aangeleerd worden. 
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Dwayne controleert of iedereen aan het werk is door rond te lopen en geeft in de 
tussentijd de resterende tijd aan. Ze zijn nog steeds bezig met overschrijven. 
 
De leerlingen zijn klaar en moeten de bovenstaande vraag beantwoorden. Dit doen 
ze individueel. 
 
Tot slot worden de beide rijtjes herhaalt en opgezegd.  
 
Het huiswerk is als volgt: 
 

1. Memorize the verb ‘to be’ in: 

- present 

- past 

2. Bring 2 sentences in: 

- present 

- past  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is goed dat Dwayne deze vraag opschrijft in plaats van klassikaal stelt. Op deze manier 

kunnen leerlingen er rustig over nadenken en komen er meer goede antwoorden uit. 

Heel goed dat Dwayne de huiswerkopdracht duidelijk structureert. Dit maakt het voor de 

leerlingen duidelijker en verkleint de kans dat veel leerlingen het de volgende keer niet 

hebben. 
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Observaties lessen Engels klas 6 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: maandag 03-09-2007 

 
Elke maandag wordt er gestart met het zingen van het volkslied en worden de regels 
van de school doorgenomen.  
 
Thema van de les: 
 
Dwayne gaat vandaag aan de slag met de ´impersonal frases´.  
 
Lesverloop: 
 
De leerlingen moeten bij aanvang van de les hun spullen voor zich nemen en laten 
zien. De lessen daarvoor waren er veel leerlingen die niets bij zich hadden. Ook zijn 
er veel leerlingen niet aanwezig, omdat Dwayne als regel heeft gesteld dat niemand 
de les na kwart over zeven nog in mag.  
 
Dwayne begint met een woordweb op het bord en dat ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen moeten in twee minuten zoveel mogelijk dingen opschrijven die met dit 
onderwerp te maken hebben. Na twee minuten vraagt Dwayne een leerling naar het 
bord om iets bij het woordweb te zetten. De leerling zet ´there is´ op het bord en een 
volgende leerling schrijft ´there are´ op het bord.  
 
 
 
 
 
Hierna volgt een uitleg van Dwayne over ´there is´ en ´there are´. Hij schrijft de hele 
theorie uit zijn boek op het bord. Dit ziet er als volgt uit: 
 
AFFIRMATIVE 
there is = singular 
there are = plural 
 
Dwayne geeft hier mondeling een voorbeeld bij ´There is music´ en vertaalt dit in het 
Spaans.  
 
 
 
 

      Frases      
impersonales 

Misschien is een woordweb bij dit onderwerp geen handige vorm, want er komen maar twee 

antwoorden op het bord.  
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Het volgende onderdeel op het bord ziet er als volgt uit: 
 
AFFIRMATIVE CONTRACTION 
there´s 
there are 
 
Exemplo: Joe´s bar. 
 
 
 
 
 
 
Wanneer de leerlingen naar het bord zijn geweest om hun antwoord op te schrijven, 
complementeert Dwayne de leerlingen regelmatig. Ik merk dat dit de leerlingen 
stimuleert en het stelt ze tevens op hun gemak. 
 
De volgende onderdelen komen op het bord: 
 
QUESTION 
is there? 
are there? 
 
NEGATIVE 
there is not 
there are not 
 
NEGATIVE QUESTION 
is not there? 
are not there? 
 
Dwayne gaat vrij snel en het zijn veel onderdelen voor één les. Verder is Dwayne de 
hele les aan het woord en de leerlingen raken verveeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste onderdelen van de stof komen op het bord: 
 
NEGATIVE CONTRACTION 
 
First                                       Second 
there´s not                        there isn´t 
there are not                     there aren´t 
 
 

Dwayne veegt steeds zijn voorbeelden uit. Voor leerlingen is het lastig om de voorbeelden 

op te slaan. De uitleg laat hij wel staan. Ik zou het bord verdelen in twee delen; het ene deel 

voor de uitleg en het andere deel voor de voorbeelden. 

Misschien is het verstandig om de stof te splitsen over een aantal lessen, zodat het beter bij de 

leerlingen beklijft. Nu moet hij deze stof aanstaande woensdag weer herhalen. Ook is Dwayne 

veel aan het woord, omdat er natuurlijk nieuwe stof uitgelegd moet worden, maar hij zou 

kunnen proberen dit te reduceren tot 20% van de lestijd. 
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NEGATIVE QUESTION CONTRACTION 
 
isn´t there? 
aren´t there? 
 
EXAMPLE 
 
There is music? 
Is there music? 
There´s music. 
There is not music. 
Is not there music? 
There´s not music. 
There isn´t music. 
Isn´t there music? 
 
Dwayne is een paar minuten bezig met schrijven en de leerlingen doen niets. 
Vervolgens legt hij eerst het begin nog een keer uit en begint dan aan het laatste 
stuk uitleg. Hierna vraagt hij of de leerlingen vragen kunnen opschrijven over de 
zojuist gegeven lesstof. Dit gebeurt individueel. Ze schrijven allemaal iets op en 
Dwayne geeft goed de tijd aan tijdens deze opdracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na deze opdracht krijgen de leerlingen een opdracht die hoort bij de eerder gegeven 
voorbeeldzinnen. De opdracht luidt als volgt: 
 
Geef bij elke zin aan om welke categorie het gaat: 
 
AFFIRMATIVE 
AFFIRMATIVE CONTRACTION 
QUESTION 
NEGATIVE 
NEGATIVE QUESTION 
NEGATIVE CONTRACTION 
NEGATIVE QUESTION CONTRACTION 
 
Na deze opdracht vertellen de leerlingen welke vragen ze hadden opgeschreven. Er 
zijn leerlingen die niks hebben en Dwayne gaat naar de volgende leerling. De 
leerlingen die wel iets hebben, complementeert hij en hij laat de vraag door een 
klasgenoot beantwoorden.  
 
Vervolgens herhaalt Dwayne alles nog eens en geeft de antwoorden bij de opdracht. 
Ook vertelt hij hoe je de verschillende onderdelen in een gesprek kunt gebruiken. 

Misschien kan Dwayne de leerlingen van te voren alvast aan de slag laten gaan met de 

voorgaande theorie door midel van een kleine opdracht, zodat hij de rest van zijn uitleg op het 

bord kan schrijven. Heel positief is dat hij de stof nog eens vanaf het begin af aan herhaalt. 

Op deze manier komt een betere beklijving tot stand. Bij het opschrijven van de vragen over 

de lesstof vraag ik mezelf af of de leerlingen iets opschrijven omdat het moet of dat ze ook 

daadwerkelijk goede vragen bedenken.   
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Tegen het einde van de les komt het huiswerk op het bord: Zoek een stukje tekst in 
het Engels van minimaal vijf regels waarin minimaal twee van de zeven vormen in 
voor komen. 
 
Tot slot neemt Dwayne de presentie op en is de les voorbij. Helaas kwam Dwayne 
vandaag tijd tekort, omdat er op maandag door alle leerlingen het volkslied gezongen 
moet worden en de regels van de school besproken worden. 
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Observaties lessen Engels klas 6 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: maandag 10-09-2007 

 
Thema van de les: 
 
Het thema voor vandaag is ´frases impersonales´. Vorige week is Dwayne hiermee 
begonnen en gaat het nu herhalen. Hij probeert ook een werkvorm uit naar zijn 
keuze.  
 
Plan Dwayne: 
 
Hij wilde deze les niets uitleggen, maar aan de hand van voorbeelden werken in 
groepjes of in tweetallen. De paragraaf komt op het bord en als er problemen zijn bij 
het huiswerk zal Dwayne deze aanpakken. Verder gaat hij kiezen uit twee 
werkvormen: check-in-duo´s en focus on your partner. 
 
Lesverloop: 
 
Dwayne kondigt in het begin van de les aan dat hij vijf minuten aan het woord zal zijn 
en dat de leerlingen dan aan de slag gaan. Hij controleert het huiswerk door langs te 
lopen. De leerlingen hebben een stukje tekst mee moeten nemen waarin de ´frases 
impersonales´ in voor komen. Er zijn een aantal leerlingen die het niet hebben.  
 
 
 
 
 
 
Vervolgens krijgen de leerlingen een minuut de tijd om vragen te bedenken over het 
stukje tekst. Ondertussen zijn er leerlingen die niks opschrijven en Dwayne vraagt 
wie er hier wil werken en wie niet. Ze gaan toch aan het werk. 
 
 
 
 
 
Na het bedenken van de vragen vraagt Dwayne aan een aantal leerlingen snel iets te 
zeggen over de ´frases impersonales´. De leerlingen geven korte antwoorden en 
sommigen weten het niet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is heel goed van Dwayne dat hij van te voren aankondigt wat hij gaat doen en hoe. De 

huiswerkcontrole is ook prima, maar met de leerlingen die het niet hebben gebeurt niets. 

Een minuut de tijd om vragen te bedenken is vrij kort. Op deze manier gaan leerlingen 

gewoon maar wat verzinnen. 

Er gebeurt weinig met de vragen die de leerlingen hebben moeten bedenken. Dwayne zou 

misschien zijn lessen wat minder vol kunnen plannen, zodat de lesonderdelen wat beter uit de 

verf kunnen komen. 
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Dwayne schrijft drie zinnen op het bord: 
 
There is not apple. 
There isn´t any cheese in the refrigerator. 
There´s light. 
 
De leerlingen moeten benoemen tot welke categorie deze woorden behoren. Deze 
categorieën staan in eerdere observaties. Ze krijgen hiervoor vijf minuten. 
Intussen schrijft Dwayne de volgende tekst op het bord: 
 
On September 15th there´s a parade. In the Maaswaal school there isn´t any band, 
but the students are exciting because is the first time. 
There are many parents involve with the preparation. I hope they are happy with that. 
 
De leerlingen moeten de ´frases impersonales´onderstrepen in de bovenstaande 
paragraaf. Dit doen ze in tweetallen en krijgen daar twee minuten voor. Daarna 
moeten ze elkaar gaan ondervragen over dit stukje tekst. Vervolgens moeten ze dit 
voor de klas doen. De leerlingen krijgen vrij weinig tijd om het stukje tekst over te 
nemen, want Dwayne veegt het snel weer uit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier is twee minuten ook weer aan de korte kant. De leerlingen zijn op deze manier niet goed 

voorbereid op vragen stellen voor de klas. Het is verder ook beter om de leerlingen eerst wat 

meer te laten oefenen met elkaar te ondervragen voordat ze dit voor de klas moeten doen. 

Verder is het ook beter om het stukje tekst langer te laten staan, zodat alle leerlingen de kans 

krijgen het over te nemen. 
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Observaties lessen Engels klas 6 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: woensdag 19-09-2007 

 
Thema van de les: 
 
Dwayne gebruikt deze les om terug te blikken op alle stof die ze tot nu toe gehad 
hebben; frases impersonales, noun, dagen van de week. 
 
Lesverloop: 
 
Allereerst begint Dwayne de leerlingen te complementeren met de mars die ze 
gelopen hebben op 14 september. Hij vertelt dat ze goed hun best hebben gedaan 
en dat is wel een applausje waard. Verder vraagt hij wat ze allemaal gezien hebben 
tijdens de mars en hoe ze het vonden (het was namelijk de eerste keer voor Colégio 
Maaswaal). 
 
 
 
 
 
Om de kennis bij de leerlingen te testen gaat Dwayne een spel doen. Hij geeft alle 
leerlingen nummers (1 en 2). Alle nummers 1 moeten bij elkaar zitten en alle 
nummers 2 ook. De klas is nu verdeeld in twee groepen. In beide groepen krijgen de 
leerlingen weer een nummer (1-10). Dwayne roept vervolgens een nummer (5) en uit 
beide groepen komt de leerling met het nummer 5 naar het bord.  
 
 
 
 
 
 
 
Tegen het einde van de les gaat Dwayne met de leerlingen naar buiten waar ze 
allemaal in een kring moeten staan. De leerlingen moeten een propje doorgeven en 
Dwayne zegt wanneer ze moeten stoppen met doorgeven. Degene die het propje in 
zijn hand heeft, krijgt een vraag van Dwayne. Wanneer een leerling een fout 
antwoord geeft, moet hij of zij in het midden van de kring gaan staan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heel goed van Dwayne om op deze manier de les te beginnen. Het was echt gezellig en de 

leerlingen konden hun verhaal kwijt. Dit bevordert een rustige les. 

Leuke werkvorm en er is competitie dus leerlingen zijn extra gemotiveerd om te scoren voor 
hun groep. Er waren wel leerlingen die niets wisten op te schrijven en daar werd naar mijn 

idee weinig mee gedaan. Ook foute antwoorden moeten meteen uitgeveegd worden, want 

anders kunnen leerlingen het inprenten op de onjuiste manier. 
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Observaties lessen Engels klas 6 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: maandag 24-09-2007 

 
Thema van de les: 
 
In deze les gaat Dwayne het onderwerp ´adjective´ behandelen. 
 
Lesverloop: 
 
Dwayne maakt een woordweb rond het onderwerp ´adjective´. De leerlingen krijgen 
drie minuten om alles op te schrijven wat ze weten over dit onderwerp. Dwayne loopt 
rond en vertelt dat ze het zowel in het Spaans als in het Engels mogen doen. 
 
 

 

 
 
 
 
De leerlingen zijn goed aan het werk en Dwayne geeft ze voldoende tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen zijn klaar en Dwayne vraagt een aantal van hen te vertellen wat ze 
hebben opgeschreven. Hierna vraagt hij aan de rest van de klas of ze iets anders 
hebben. Niemand reageert hierop en Dwayne gaat verder. 
 
 
 
 
 
 
Dwayne vertelt dat de leerlingen aan het einde van de les een vraag over de les 
moeten kunnen beantwoorden. Dan gaat hij over tot de uitleg van het onderwerp 
´adjective´. 
 
Op het bord: (Dwayne maakt zelf een fout in de onderstaande tekst  ‘discribe’) 
 
Adjective: 
Is the one that discribe the noun, or talk more about the noun. 
Es aquel que describe el sujeto o bien habla mas del sujeto. 
Tall man. 
Hombre alto. 

Het is goed dat Dwayne dit zegt, want er zijn waarschijnlijk leerlingen die denken dat alles in 

het Engels moet en daarom niks op papier kunnen krijgen. Deze werkvorm is tenslotte 

bedoeld om voorkennis te activeren over het onderwerp en dan maakt het niet uit in welke 

taal dat gebeurt. 

Wat Dwayne de volgende keer wel kan doen, is het lesprogramma op het bord zetten. Dat 

geeft hem en de leerlingen meer houvast tijdens de les en de leerlingen weten meteen waar ze 

aan toe zijn. 

Het is beter om gewoon beurten te geven en niet af te wachten of iemand iets anders heeft. 

Tenslotte heeft iedereen iets op moeten schrijven.  
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Dwayne benadrukt met het bovenstaande voorbeeld dat het bijvoeglijk naamwoord 
een andere plaats heeft in het Engels dan in het Spaans. 
 
Op het bord: 
 
Ex: 
▪The Maaswaal school wins the first place. 
▪The african boy plays soccer. 
▪That short girl is my sister. 
 
De woorden die ondersteeept zijn, zijn bijvoeglijk naamwoorden. Dwayne vertaalt de 
eerste zin in het Spaans. Hij vraagt vervolgens of er nog vragen zijn en zo ja moeten 
leerlingen hun vinger opsteken. 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen nemen de aantekeningen over. Dwayne laat deze keer de 
aantekeningen langer staan en veegt ze niet direct weer uit.  
 
Op het bord: 
 
▪The black marker is mine. 
▪The basketball player jumps high. 
▪The first song was beautiful. 
▪The Dutch student explains the class. 
▪The little man brought the book. 
 
De leerlingen maken deze oefening individueel en ondertussen schrijft Dwayne het 
huiswerk op het bord: 
 
Homework 
 
Traer una lista de adjectivos en Ingles. (Breng een lijst mee met bijvoeglijk 
naamwoorden in het Engels). 
 
 
 
 
Ook deze les corrigeert Dwayne de leerlingen verbaal meer dan non-verbaal. En hij 
zou leerlingen in de tussentijd kunnen helpen als het ze niet lukt.  
Aan het einde van de les komt er geen vraag van Dwayne, maar de leerlingen 
moeten zelf een vraag bedenken. Er wordt niet veel mee gedaan en tot slot herhaalt 
Dwayne nog eens alles. 
 
 
 
 

Het heeft meer zin om steekproefsgewijs leerlingen iets te vragen over de uitleg dan te vragen 

of ze het begrepen hebben. 

Het is jammer dat Dwayne het er ook niet in het Engels onder zet. 
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Observaties lessen Engels klas 6 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: woensdag 17-10-2007 
 

Thema van de les: 
 
Present progressive –ing: ando, endo, iendo 
 
Lesverloop: 
 
Allereerst begint Dwayne met een applaus voor de hele klas, omdat ze zo goed hun 
best hadden gedaan op de feestdag die gisteren plaatsvond.  
 
Hij vraagt of ze het thema van de vorige les nog weten. Er komen een aantal 
antwoorden uit de klas en Dwayne herhaalt de stof nog eens. Hij maakt onderscheid 
tussen zelfstandig naamwoorden die eindigen op –ing (morning) en werkwoorden die 
hierop eindigen (eating).  
 
 
 
 
 
Op het bord: 
 
Structure: 

- personal+to be+ verb+ing+time adverb 

 
Een leerling krijgt een beurt om het rijtje van ‘to be’ op te zeggen. Deze leerling weet 
het niet en Dwayne gaat naar een andere leerling. Vervolgens moeten de leerlingen 
voorbeelden geven van werkwoorden. Dit alles gebeurt klassikaal. 
 
 
 
 
 
 
Nu gaat Dwayne naar het huiswerk en de leerlingen moeten in groepjes vragen 
maken over het huiswerk en daarna met elkaar vergelijken. Hier krijgen ze vijf 
minuten de tijd voor. De leerlingen weten niet goed wat ze nu precies moeten doen 
en Dwayne herhaalt het nog eens.  
 
Vijf minuten is erg weinig om het volgende te doen: 

1. Vragen maken  

2. Vergelijken 

 
 
 

Heel goed dat Dwayne vraagt of ze het thema van de vorige les nog weten. Op deze manier 

wordt hun voorkennis geactiveerd. 

Dwayne gaat nog steeds vrij snel naar een andere leerling als er niet snel genoeg een 

antwoord komt. Hij zou de leerling een beetje kunnen helpen, zodat hij het rijtje zich weer 

weet te herinneren. 

Misschien is het beter om op het bord te zetten wat de leerlingen moeten doen en in welke 

volgorde dit moet gebeuren. Ook is het best veel om in zo’n korte tijd goed te doen. Hij kan 

of meer tijd geven of de opdracht kleiner maken. 
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De leerlingen zijn klaar en een tweetal staat op en leest eerst het werkwoord voor en 
zegt daarna de ‘present progressive’ van het werkwoord. Vervolgens komen de 
woorden op het bord. 
 
Er is een tweetal dat absoluut niet weet wat de bedoeling is en Dwayne geeft hierop 
geen reactie en hij gaat naar een ander tweetal. 
 
 
 
 
 
 
De formule voor de ‘present progressive’ is niet bij iedereen duidelijk, want de 
leerlingen plakken nu zomaar –ing achter de stam (come  comeing). Dit heeft 
Dwayne vorige week maandag al uitgelegd, maar er zijn veel leerlingen die dit niet 
meer weten. Hij komt er later wel op terug. 
 
 
 
 
 
 
Als alle woorden op het bord staan, gaat Dwayne ze corrigeren en bij de juiste 
antwoorden geeft hij een compliment. 
 
De leerlingen moeten de juiste antwoorden overnemen en bij de onjuiste antwoorden 
zet Dwayne het juiste antwoord erachter. Tot slot geeft hij voorbeelden: 
 
I am dancing now. 
I am dancing with my sister. 
Keller is talking to much.  
 
Als huiswerk moeten de leerlingen vijf zinnen bedenken waarin ze de ‘present 
progressive’ gebruiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de instructie van Dwayne zat dit tweetal te kletsen en dus niet op te letten. Daarom 
wisten ze niet wat ze moesten doen, nadat Dwayne het twee keer had uitgelegd. De reactie 

van Dwayne vind ik daarom correct. 

Misschien had hij van te voren kunnen vragen waar de leerlingen op moeten letten bij het 
vormen van de ‘present progressive’. Zo wordt ook weer hun voorkennis geactiveerd. Daarna 

had hij het op het bord kunnen zetten onder het kopje ‘let op’. 

De huiswerkopdracht is een prima opdracht, mits de leerlingen in de les geoefend hebben 
met het maken van zinnen in de ‘present progressive’. Waarschijnlijk zijn er de volgende 

les leerlingen die het niet hebben, omdat ze het niet hebben kunnen toepassen. 
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Nabesprekingen 

 
Inleiding 
 
Aan de hand van de observaties hebben we met Dwayne elke week een nagesprek. 
We bespreken wat er goed is gegaan, wat hij er zelf van vond en wat de 
aandachtspunten zijn voor de volgende lessen. Het is hierbij belangrijk dat Dwayne 
ook met zijn ideeën kan komen en daarbij om advies kan vragen. Hij moet zich 
tenslotte prettig voelen in zijn lessen.  
 
Elke week werken we om de beurt een nabespreking uit en vandaar dat de volgorde 
van de uitwerkingen van elkaar verschillen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Stageverslag “Dynamica 2” 2007 Marja van Ballegooij                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

65 

Nagesprek 1 (naar aanleiding van de lessen van week 1) 
 
(Uitgewerkt door Marja) 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 31-08-2007 
 
Aanpak 
 
Naar aanleiding van de lessen van de eerste week, hebben Marja en Nikki een 
nagesprek gevoerd met Dwayne. Nikki heeft het woord gevoerd en Marja heeft 
genotuleerd. Ook heeft Marja het nagesprek verder uitgewerkt. 
 
Nagesprek 
 
Vanwege het feit dat er in de eerste week door de leerlingen liedjes ingestudeerd 
moesten worden, zijn we niet inhoudelijk op de lessen van Dwayne ingegaan. 
 
Allereerst hebben we Dwayne gevraagd wat hij vond van zijn lessen van de 
afgelopen week. Hij vertelde dat hij het wel goed vond gaan, maar dat erg veel 
leerlingen nog veel moeite hadden met de uitspraak van het liedje in het Engels.  
 
Vervolgens hebben we besproken wat we de komende week gaan doen. Het leek 
ons een goed idee om volgende week Dwayne´s lessen te observeren om deze 
manier het startniveau van Dwayne te bepalen. De week daarop wilden we beginnen 
met het plannen van lessen waarin verschillende werkvormen aan bod komen.  
 
Dwayne vond het een prima idee en hij was zichtbaar enthousiast. Verder hebben 
we met hem de rest van ons plan van aanpak besproken en hem gevraagd naar zijn 
mening. Dwayne laat het geheel aan ons over en staat helemaal open voor wat wij 
willen doen op het Colégio Maaswaal. 
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Nagesprek 2 (naar aanleiding van de lessen van maandag 3 september) 
 
(Uitgewerkt door Marja) 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 03-09-2007 
 
Aanpak 
 
Naar aanleiding van de lessen van maandag 3 september heeft Marja samen met 
Dwayne de lessen besproken. Hieronder haar reflectie op het gesprek. 
 
Allereerst heb ik gevraagd wat hij er zelf van vond en of zijn verwachtingen waren 
uitgekomen. 
 
Dwayne 
 
Ik vond het goed gaan alleen had ik te weinig tijd om alles goed uit te voeren. Elke 
maandag moeten alle leerlingen voordat de eerste les begint het volkslied zingen en 
krijgen ze een toespraak van de directrice of een docent. Vooral in klas 6 had ik te 
weinig tijd (20 minuten). Verder was klas 5 best vervelend en ook daar kwam ik tijd 
tekort. Verder doe ik ook wel eens een wedstrijd met de klas om woordjes te leren 
zoals bijvoorbeeld de jongens tegen de meisjes. 
 
Punten 
 
Hieronder staan een aantal aandachtspunten die ik naar voren heb gebracht tijdens 
deze nabespreking. 
 
- Probeer meer te variëren in je lessen; werkvormen afwisselen 
- Probeer minder aan het woord te zijn, of als je echt veel moet uitleggen, probeer 
het dan te verdelen.  
- Ga niet te snel met dingen, maar geef leerlingen de tijd om de taak goed uit te 
voeren. 
- Plan de lessen niet te vol. Voor veel leerlingen is het teveel stof om in één les te 
behappen. 
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Nagesprek 3 (naar aanleiding van de lessen op 10 en 12 september) 
 
(Uitgewerkt door Nikki) 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 07-09-2007 
 
Aanpak 
 
Maandag is Nikki (i.v.m. buikklachten) niet de gehele dag op school geweest. Na een 
ibuprofen en wat extra rust, heeft Nikki de draad toch op weten te pakken en een les 
weten te observeren. Marja heeft met Dwayne de eerste twee lessen besproken en 
de rest is in een gezamenlijke nabespreking op vrijdag behandeld. Nikki en Marja 
hebben donderdag overleg gehad en bekeken waar Dwayne staat, te weten: volgens 
ons niveau 2. Ook dat is besproken. Het geheel wordt uitgewerkt door Nikki. 
 
Klas 5 
 
In de nabespreking is eigenlijk maar weinig aan bod gekomen, enkel de les van klas 
5. Hierbij worden goede punten genoemd als: het aanpassen aan de mogelijkheden 
van de kinderen, de energizer, eerst klassikaal, dan individueel en de actieve 
tijdsbewaking. 
Werkpunten zijn: visualiseren (bijvoorbeeld het schrijven van de lesinhoud op het 
bord), vooraf actief maken bij werkvorm (niet achteraf zeggen dat ze vragen moeten 
noteren) en niet te snel tevreden zijn. 
Dwayne kan zich hierin vinden. We drukken hem op het hart dat we aangenaam 
verrast zijn. We hadden verwacht dat hij zich de activerende didactiek nog niet zo 
eigen had gemaakt, maar zien hem een hoop dingen (ook los van de werkvormen) 
automatisch doen. Grote plus dus. 
 
De toekomst 
 
Na overleg hebben we besloten dat we beginnen met werkvormen uit categorie 2. Hij 
is momenteel ook in die categorie bezig en we denken dat hij dit prima aankan. 
Misschien kunnen we dan na verloop van tijd overstappen naar categorie 3. Dwayne 
heeft het naar ons idee in zich om goed door te stromen. Dwayne’s glimlach wordt 
groter en groter als hij dit hoort. Hij geeft aan ook voor Wieteke en Franks bezoek al 
aan activerende didactiek gedacht te hebben, maar dat hij weinig materiaal had en 
dus altijd bleef hangen op 1 a 2 dingen. Hij wil heel graag dus, maar had voordien de 
middelen niet. Nu zijn die er wel, maar nog steeds in beperkte mate. Hierop spreken 
we af dat we wat Energizers voor hem gaan vertalen. Marja zou dit graag als 
leerwerktaak doen, dus neemt dit op zich. 
Verder spreken we het rooster af voor de komende weken en geven we aan dat we 
vanaf vandaag ook actief betrokken zullen zijn bij de voorbespreking van zijn lessen. 
We zullen hem tips geven en als het nodig is helpen bij het uitzoeken van 
werkvormen. 
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Nagesprek 4 (naar aanleiding van de lessen op 10 en 12 september) 
 
(Uitgewerkt door Marja) 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 12-09-2007 
 
Aanpak 
 
Nikki en Marja hebben beiden hun deel in de voorbereiding gedaan. Helaas is de 
bespreking uitgesteld naar een later tijdstip in de middag, omdat Dwayne andere 
zaken te doen had. Op dat latere tijdstip had Nikki echter al een afspraak staan. 
Marja heeft het gesprek dus alleen gevoerd en zal hieronder haar uitwerkingen 
plaatsen. 
 
Dwayne 
 
Dwayne is tevreden over zijn lessen, maar hij geeft aan dat hij het moeilijk vindt om 
alles binnen vijfenveertig minuten af te krijgen. Wel geeft hij aan dat het veel 
gemakkelijker is als hij zijn lessen uitschrijft. Hij heeft ondervonden dat het dient als 
een prima geheugensteun en hij kan er nog eens op terugkijken in de toekomst.  
 
Punten klas 4 
 
Een belangrijk punt is dat Dwayne zich steeds meer aanwent om te vertellen wat ze 
in de les gaan doen. Zo ook in deze les heeft hij vertelt dat ze het gaan hebben over 
‘de tijd’. Een advies is echter wel om dit lesprogramma te visualiseren, zodat 
leerlingen tijdens de les kunnen zien wat er gebeurd is en wat er nog komt. Dit is 
voor zowel Dwayne als voor de leerlingen een geheugensteun gedurende de les en 
het geeft rust, omdat iedereen weet waar hij aan toe is.  
Verder is het goed dat Dwayne de uitleg zowel in het Engels als in het Spaans geeft, 
want op deze manier beklijft het beter bij de leerlingen. Verder geeft Dwayne veel 
voorbeelden waarmee hij de theorie probeert duidelijk te maken.  
In deze les laat Dwayne de leerlingen veel samenwerken. Niet alle leerlingen vinden 
dit even leuk, maar het lukt hem wel om ze uiteindelijk aan het werk te zetten. Het is 
voor de leerlingen ook een kwestie van gewenning om samen te werken, want dat 
zijn ze niet gewend.   
 
Punten klas 6 
 
In deze les kondigt Dwayne aan dat hij maar vijf minuten gaat praten en dat ze 
daarna zelf aan de slag gaan. Het is goed voor de leerlingen om te weten dat ze niet 
twintig minuten moeten luisteren, maar dat ze snel zelf aan de slag kunnen. Dwayne 
heeft hiermee de leerlingen weten te motiveren voor de rest van de les. Verder heeft 
Dwayne deze keer vaart in zijn les en er zijn geen onderdelen die te langdradig zijn. 
Leerlingen krijgen kort de tijd om vragen te bedenken over een stukje tekst. Op deze 
manier kan Dwayne veel meer doen in zijn les zonder dat hij in tijdnood komt. Wel 
krijgt Dwayne het advies om hetgeen dat hij op het bord schrijft niet te snel uit te 
vegen, maar op het bord te laten staan zodat iedereen het over kan schrijven.  
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Punten klas 5 
 
In deze klas zijn er veel leerlingen die hun huiswerk niet mee hebben genomen en 
Dwayne vraagt waarom ze het niet mee hebben genomen. In eerste instantie doet hij 
er niets mee, maar later blijkt dat deze leerlingen in de pauze na hebben moeten 
blijven. Dwayne heeft vaker huiswerkproblemen en uit eerdere gesprekken is 
gebleken dat leerlingen thuis niet gestimuleerd worden om te studeren.  
Dwayne herhaalt in deze les nogmaals de stof die ze de vorige les hebben 
behandeld en geeft voorbeeldzinnen op het bord. Een positief punt is dat hij nu de 
beurten goed verdeeld over de klas en niet alleen de beste leerling naar het bord 
roept. De antwoorden komen minder snel, maar het is voor de activering van de klas 
beter. Met de antwoorden (juist of onjuist) die de leerlingen geven, gebeurt weinig en 
daar kan Dwayne wat meer mee doen. Waarom is iets goed of fout? 
 
Verder 
 
Dwayne is een docent met een sterke uitstraling voor de klas. Dit werkt in zijn 
voordeel als het gaat over het toepassen van activerende didactiek. Hij is steeds op 
zoek naar nieuwe manieren om leerlingen te motiveren en te activeren en hij gaat 
daarin zienderogen vooruit.   
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Nagesprek 5 (naar aanleiding van de lessen op woensdag 19 
september) 
 
(Uitgewerkt door Nikki) 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 21-09-2007 
 
Aanpak 
 
Bij dit nagesprek gaan we als volgt te werk: Eerst vertelt Dwayne hoe hij zijn lessen 
heeft ervaren, vervolgens geven Marja en Nikki hun visie. Marja zal bij elke klas 
beginnen met het benoemen van de lessen en Nikki zal eindigen. Nikki zal notities 
maken en het geheel uitwerken. 
 
Dwayne 
 
Dwayne weet niet goed wat te benoemen, waarschijnlijk omdat hij zelf geen 
aantekeningen heeft gemaakt. We willen kijken hoe dat verder gaat (omdat hij 
normaal altijd erg actief betrokken is) en hem anders expliciet gaan vragen of hij 
aantekeningen wil maken.  
 
Punten klas 4 
 
Marja benoemt de ‘energizer’ als een grote plus. Wel benoemt ze dat het handig is 
als de leerlingen, die niet weten wat het antwoord is, niet blijven staan. Dat zorgt 
namelijk voor een verlies in overzicht. Verder vindt ze de opdracht leuk en speels.  
 
Het benoemen van de cijfers, die corresponderen met de leerlingen vindt ze goed. 
Het spreekt aan en het is goed voor de individuele aanspreekbaarheid van de 
leerlingen. Wel benoemt ze dat de leerlingen niet eerst een fout antwoord moeten 
overnemen. Dan is er een kans dat het verkeerd beklijft. Misschien zou de klas, als 
Dwayne eerst een voorbeeld zou geven meteen begrijpen wat hij van ze verwacht. 
Ze wisten namelijk niet dat ze het antwoorden over moesten schrijven en 
onderstrepen. 
 
Nikki sluit aan bij wat Marja zegt. Ook heeft ze nog wat punten. Zo vult ze aan met 
een tip: Moedig leerlingen aan! Als ze voor het bord staan, kunnen ze wat 
zenuwachtig zijn. Moedig ze aan en geef ze tips. Dat helpt om ze een beter gevoel te 
geven. Verder vindt ze het goed dat Dwayne zich aansluit bij de leerlingen, door 
bijvoorbeeld de vis te tekenen. Hij heeft een goede controle over de klas en benoemt 
ongewenst gedrag. Toch mag hij af en toe meer verwachten. Hij doet zijn best en de 
leerlingen mogen dat ook doen! 
 
Punten klas 6 
 
Marja vindt het goed dat Dwayne is geïnteresseerd in de ‘March’. Het contact met de 
kids is een plus. Verder kan ze het competitie-element in de les wel waarderen. Wel 
vindt ze dat foute antwoorden meteen moeten worden uitgelegd. Anders komen de 
leerlingen nog niet verder. En met leerlingen die niets hebben opgeschreven, mag 
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best wat gedaan worden. Iedereen moet meedoen, dat mag Dwayne verlangen. 
Nikki is niet geheel aanwezig geweest bij de les en heeft dus niet veel punten. Wel 
heeft ze een tip: bij de opdracht met de kring, is het heel goed om naar buiten te 
gaan. Dat geeft meer overzicht. Alleen als je dan een cirkel maakt en de leerlingen 
met een fout antwoord in het midden laat staan, dan zit je alsnog zonder overzicht. 
Daarom is het beter om leerlingen die het antwoord niet weten of fout hebben buiten 
de cirkel te plaatsen in plaats van erin. Dat behoudt overzicht maar geeft toch het 
verschil aan. 
 
Punten klas 5 
 
Wederom benoemd Marja de interesse voor de kinderen als pluspunt. Het is een 
goede start van de les. Het geven van tips en hints is eveneens erg fijn. Dat helpt de 
leerlingen op weg. Het innemen van de papieren is vooral goed omdat, Dwayne zo 
kan zien wie wat weet enzovoorts. Wel zou hij misschien het onderwerp wat beter af 
kunnen bakenen. Dit is erg breed. Het vragen naar het waarom is een goed punt. 
Nikki kan dat beamen. Dit activeert het denken van de leerlingen. Wanneer ze rijtjes 
leren en dingen opdreunen, wordt enkel één functie gebruikt: het kennis onthouden. 
Begrijpen is een heel andere kant, en helpt weer beter bij het onthouden. Het creëren 
van begrip is dus altijd erg effectief bij leren. Nikki heeft eveneens de tip gegeven zelf 
nog een korte revisie te geven, omdat anders alles uit de leerlingen komt. Het is fijn 
als de leraar alles nog eens op een rijtje zet. Wel is deze manier goed om de gaten 
i.v.m. de kennis van de leerlingen te zien. 
 
Verder 
 
Dwayne praat en schrijft natuurlijk met ons mee. Zo noteert hij een aantal punten die 
we benoemen gretig, om dit de volgende keer te kunnen gebruiken in zijn lesopzet. 
Hij vertelt dat hij het waarom graag gebruikt in zijn lessen, omdat je op die manier 
inspeelt op de nieuwsgierigheid van de kinderen. Je laat ze actief denken. Dat is ook 
een vorm van activerend onderwijs. Dat heeft hij helemaal goed gezien. 
Verder benoemt hij dat hij soms onzeker wordt als wij praten. Als hij net een nieuwe 
werkvorm doet en hij zelf nog niet helemaal zeker is over hoe het moet, is hij daar 
vooral gevoelig voor. Wij benoemen dat het meestal meer is om te vragen wat hij 
precies zegt, omdat ons Spaans nog steeds hiaten heeft. We moeten er gezamenlijk 
hartelijk om lachen en praten nog even verder. Het is heel logisch dat Dwayne die 
onzekerheid heeft, die hebben we allemaal. En niemand doet iets meteen de eerste 
keer goed. Dat heeft oefening nodig. Fouten maken is helemaal niet erg. Natuurlijk 
zullen wij af en toe dingen noteren die minder gaan, maar als dat niet zo was, 
zouden we hier niet hoeven zijn. Dat is hij helemaal met ons eens.  
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Nagesprek 6 (naar aanleiding van de lessen op maandag 24 
september) 
 
(Uitgewerkt door Nikki) 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 28-09-2007 
 
Aanpak 
 
Bij dit nagesprek gaan we als volgt te werk: eerst vertelt Dwayne hoe hij zijn lessen 
heeft ervaren, vervolgens geeft Marja haar visie (Nikki is in verband met 
obstipatiegevolgen niet aanwezig geweest op maandag). Marja en Nikki hebben wel 
het een en ander besproken van tevoren. Er zijn een aantal zaken die terug blijven 
keren (zoals bijvoorbeeld het beste meisje van de klas vragen), dus daar moet 
aandacht aan worden besteed in het nagesprek. Marja zal het gesprek voeren en 
Nikki zal notities maken. Nikki zal eveneens het geheel elektronisch uitwerken. 
 
Dwayne 
 
Dwayne weet niet goed wat te benoemen, waarschijnlijk omdat hij zelf wederom 
geen aantekeningen heeft gemaakt. Hij wil eigenlijk meteen weten wat Marja ervan 
vindt. Daar gaan we dan maar mee door. Dwayne lijkt wat voorzichtig te willen zijn 
met zijn uitspraken over de les. Hij hoort liever wat wij vinden en reageert hierop. Zou 
dit zijn omdat hij bang is dat hij dingen niet goed ziet? 
 
Punten klas 4 
 
Wanneer het gaat om klas 4, worden de volgende dingen benoemd: 
 
- De klas heeft goed gewerkt. Het is stil omdat Dwayne aan het begin een duidelijke 
instructie heeft gegeven. Iedereen wist wat te doen en ging daardoor meteen aan het 
werk. Ook was er een goede tijdsaanduiding. Dwayne loopt goed rond en geeft 
begeleiding. 
- Het achterin de klas staan is een tip die we hebben gegeven in de vergaderingen. 
Die volgt Dwayne goed op. 
- Een andere tip: wanneer je leerlingen corrigeert terwijl de rest rustig aan het werk 
is, moet dit niet te hard. Dat haalt anderen uit hun concentratie en kan juist weer 
zorgen voor onrust. 
 
Punten klas 5 
 
Wanneer het gaat om klas 5, worden de volgende dingen benoemd: 
 
- In de les worden goede voorbeelden gebruikt. Het woordweb is een goede keuze in 
de les. Je kunt op deze manier gevisualiseerd zien wat er aan voorkennis aanwezig 
is en de leerlingen kunnen van anderen leren. 
- Deze les is wat drukker, maar niet op een storende manier. 
- Er wordt benoemd dat Dwayne heel vaak een meisje (het beste meisje van de klas) 
naar voren haalt. Dit is een kort gesprekje waard. We hebben dit al meerdere keren 
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gezien en het feit dat het nu weer gebeurd is een teken dat het besproken moet 
worden. We hebben het er gezamenlijk over waarom dit gebeurt en wat het effect is 
van deze handeling. Dwayne geeft aan dat er weinig inbreng is en hij eigenlijk uit 
gebrek aan goede leerlingen steeds terechtkomt bij Sadie. We geven aan dat een 
fout antwoord geen ramp is en het soms nodig is meer tijd in een leerling te steken. 
Die tijd is echter een groot probleem, omdat Dwayne twee lessen in de week geeft. 
Eén van 30 minuten en één van 3 kwartier. Er is dus niet veel tijd te verspelen. We 
geven hem een afweging: het zorgt weliswaar voor een sneller verloop van de les, 
maar is niet beter voor de individuele aanspreekbaarheid van alle leerlingen. Als een 
iemand alles voorkauwt (of het nu een leraar of een goede leerling is) komt er nog 
niets uit henzelf. Dus het is belangrijk een keuze te maken tussen leerwinst en snel 
verloop van de les. De ene keer zal een snel verloop goed zijn, maar gewaakt moet 
worden voor het feit dat dat niet altijd gebeurt. Dat gaat ten koste van de leerwinst. 
- Uit het gesprek is gebleken dat de leerlingen aan het einde van de les de opdracht 
kregen een vraag te bedenken over de lesstof. Nikki heeft in verband hiermee de 
volgende tip: als dit weer voorkomt is het handig om het voorafgaand aan de les te 
melden. Dan zijn ze nog actiever met de les bezig en verloopt het vragen bedenken 
aan het einde van de les minder stroef. 
 
Punten klas 6 
 
Wanneer het gaat om klas 6, worden de volgende dingen benoemd: 
 
- Dwayne let beter op zijn tijdsaanduiding. Hij geeft de leerlingen genoeg tijd om over 
te schrijven van het bord.  
- De review op het einde van de les is een plus! We hebben dit eerder besproken 
met Dwayne, hij doet dus echt wat met feedback. 
- Bij het bespreken van het woordweb is het niet goed als niet iedereen iets heeft. Ze 
krijgen de tijd om iets op te schrijven, dus moeten wat laten zien. Als ze niets kunnen 
laten zien, is dit een serieus punt van aandacht. Het moet dan ook gecorrigeerd 
worden. 
- Het was een leuke, goede les. Marja benoemt dat het leuk is om de 6

e
 klas ook 

geïnteresseerd te zien. Ze komen meestal wat vlak over. 
 
Verder 
 
Dwayne benoemt dat hij verbaasd is dat Marja niets zegt over de energizer die hij 
heeft gebruikt. Hij heeft die uit materiaal dat wij hem hebben gegeven. Hij had een 
reactie verwacht. Marja benoemt dat ze het heeft gezien en heel goed vond. Ze is 
het inderdaad vergeten te benoemen, maar vind het zeker een grote plus. 
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Nagesprek 7 (naar aanleiding van de lessen op 1 oktober 2007) 
 
(Uitgewerkt door Marja) 
 
Docent: Dwayne Hodgson 
Datum: 5-10-2007 
 
Aanpak 
 
Bij dit nagesprek gaan we als volgt te werk: Eerst vertelt Dwayne hoe hij zijn lessen 
heeft ervaren, vervolgens geeft Marja haar visie en vult Nikki aan wat nog niet is 
genoemd en volgens haar wel belangrijk is. Marja zal notuleren en het geheel 
elektronisch uitwerken. 
 
Dwayne 
 
Dwayne geeft aan dat hij bij sommige klassen en met name de vijfde klas moeite 
heeft om leerlingen in tweetallen te laten werken. Hij zegt dat hij ze daarom vaak 
individueel aan het werk zet. Er zijn volgens hem gewoon leerlingen die niet willen 
werken en hij zegt dat hij het lastig vindt om ze aan het werk te krijgen. Verder was 
hij tevreden over zijn lessen en vooral dat hij minder gestrest is om alles af te krijgen.  
 
Punten klas 4 
 
Marja geeft aan dat beginnen met een oefening meteen activerend is en dat Dwayne 
op deze manier meteen de aandacht van de leerlingen heeft. Ook rondlopen en 
helpen tijdens de oefening was een sterk punt in deze les. Verder vindt ze dat 
Dwayne adequaat optreedt wanneer leerlingen iets niet bij zich hebben. Dit geeft 
duidelijkheid en discipline in de les. Een punt waar Marja een vraag over had, was 
waarom dat Dwayne de leerlingen individueel liet werken en niet in tweetallen. Zijn 
antwoord hierop was dat de leerlingen anders niet aan het werk zouden gaan. Een 
ander punt dat Marja erg sterk vond, was de visualisatie van de uitleg in het Spaans 
en in het Engels. Het maakt het voor de leerlingen veel duidelijker als ze weten wat 
het betekent. Ook moesten de leerlingen zinnen maken met de woorden en volgens 
Marja is dit een belangrijke oefening, omdat de leerlingen de woorden in een context 
moeten plaatsen. De woorden krijgen voor de leerlingen meer betekenis en ze 
kunnen ze gemakkelijker in andere situaties toepassen. 
Nikki heeft nog enkele aanvullingen zoals dat Dwayne goed om is gegaan met zijn 
tijd. Er was voldoende tijd voor wat hij in de planning had en niets werd gehaast 
afgemaakt. Ook vindt ze dat iedereen goed meedoet als Dwayne een aantal 
woorden vraagt aan de klas. Ze vertelt dat dit de leerlingen meteen activeert om mee 
te doen. Verder vindt ze dat Dwayne door zijn stem te verlagen rust creëert in de 
klas.  
 
Punten klas 5 
 
Marja vindt het positief dat Dwayne vraagt wat de leerlingen de vorige keer gedaan 
hebben. Dit activeert hun voorkennis en Dwayne kan tevens zien wat er is blijven 
hangen. Ook de korte herhaling van de stof wordt door Marja gezien als positief. 
Hierdoor kunnen eventuele lege plekken in de kennis van de leerlingen opgevuld 
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worden. Een punt van aandacht is volgens haar wel dat Dwayne erop moet letten 
niet steeds dezelfde leerling de beurt te geven en dan met name steeds de beste 
leerling uit de klas. Marja geeft aan dat dit voor de rest van de klas niet motiverend is 
en dat ze het wel gemakkelijk vinden als de beste leerling het werk opknapt. Verder 
vindt ze het gebruik van een ‘energizer’ een goede oplossing om de klas weer 
betrokken te maken bij de les. Nikki heeft ook nog aanvullingen op deze les en zij 
vindt het belangrijk dat Dwayne aan de leerlingen vraagt waarom ze iets opschrijven 
of vinden. Ze vertelt dat dit beter is voor de beklijving van de stof en het zet 
leerlingen aan het denken. Dwayne heeft de neiging om te snel te gaan. Hierop heeft 
Nikki geadviseerd om de oefeningen stap-voor-stap uit te leggen. Dit voorkomt 
onnodig veel tijdverlies later in de les. Ze vindt het wel positief dat de leerlingen 
elkaar moeten helpen als er een leerling is die het niet weet. Nikki vertelt dat 
leerlingen niet alleen van de docent kunnen leren, maar ook van elkaar. Ook vindt ze 
dat hij in deze les heel goed alles gevisualiseerd heeft op het bord en dat er daardoor 
minder vragen over onduidelijkheden kwamen vanuit de leerlingen. Verder benoemt 
Nikki de positieve invloed van het geven van een ‘energizer’ in het Engels. Ze vertelt 
dat op deze manier de leerlingen gewend raken aan de Engelse uitspraak en voor 
Dwayne is het een controlemiddel om te zien of de leerlingen de woorden wel 
begrijpen.   
 
Punten klas 6 
 
Het sterke punt van deze les is, volgens Marja, dat Dwayne niet constant aan het 
woord was en niet aan het woord was terwijl de leerlingen aan het werk waren. 
Verder vindt ze dat Dwayne nu meer gebruik heeft gemaakt van non-verbaal 
corrigeren in plaats van verbaal. Marja vertelt dat dit meer effect heeft dan constant 
verbaal reageren. Op den duur raken leerlingen daaraan gewend en bereik je niets 
meer. Ook vindt ze het positief dat Dwayne tijdens het maken van de oefening niet 
alleen maar rondkijkt, maar ook de leerlingen helpt. Nikki weet hier ook nog het één 
en ander aan toe te voegen. Volgens haar is Dwayne erg vooruit gegaan in het 
geven van een tijdlimiet. Ze vertelt dat de leerlingen voorheen te weinig tijd kregen 
voor een bepaalde oefening en dat dit nu een stuk verbeterd is. Ook maakt ze 
duidelijk dat Dwayne een goed overzicht van de stof heeft gegeven waardoor het 
veel duidelijker is voor leerlingen wat ze moeten kennen en kunnen. Ook geeft ze 
aan dat het erg goed is dat Dwayne na zijn instructie controlevragen stelt over wat ze 
moeten doen. Verder geeft Nikki ook een aantal aandachtspunten aan zoals het feit 
dat leerlingen heel snel zeggen dat ze een antwoord niet hebben terwijl ze allemaal 
iets op hebben moeten schrijven. Hierin mag Dwayne, volgens Nikki, wat strenger 
zijn, want iedereen heeft tenslotte iets op moeten schrijven dus iedereen heeft wel 
iets. Ook vindt ze dat Dwayne wel wat meer mag vragen waarom leerlingen een 
bepaald antwoord geven. Ze vertelt dat op deze manier leerlingen na moeten denken 
over hun antwoord en niet zomaar iets zeggen.   
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Verder 
 
Dwayne is een docent die erg betrokken is bij activerende didactiek en dat hebben 
we ook deze keer weer gemerkt tijdens de nabespreking. Hij vraagt ook hoe hij 
bepaalde situaties het beste kan oplossen, zoals bijvoorbeeld wanneer leerlingen 
niet willen werken. Ook hebben we gezien dat hij tips en feedback die hij krijgt tijdens 
de nabespreking of de bijeenkomst met de andere docenten meeneemt. 
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Vorderingen 

 
 
In deze paragraaf geef ik globaal aan wat de vorderingen zijn geweest die Dwayne 
heeft gemaakt in deze twee maanden. De vorderingen hebben betrekking op zijn 
gebruik van activerende didactiek en de organisatie van zijn lessen. 
 
 

- Dwayne is beter in staat geworden om zijn tijd beter in te delen in zijn lessen. 
Hij geeft de leerlingen nu meer tijd om een opdracht te doen. Ook deelt hij zijn 
tijd efficiënter in dan voorheen.  

- Dwayne is meer gebruik gaan maken van non-verbale correctie van 
ongewenst gedrag. In het begin was hij erg verbaal en ging de aandacht van 
de hele klas uit naar Dwayne die een andere leerling corrigeerde. 

- Dwayne heeft in de afgelopen periode veel afgewisseld met verschillende 
werkvormen. Dat deed hij in het verleden ook al, maar er zijn weer nieuwe 
werkvormen bijgekomen die hij voorheen nog niet gebruikte. 

- Dwayne doet echt iets met de feedback die hij krijgt van ons en dat is terug te 
zien in zijn lessen.  

- Dwayne probeert leerlingen positiever te benaderen en te complementeren 
met de kleinste vorderingen die ze maken.  

- Dwayne betrekt steeds meer de hele klas bij de les en niet alleen de beste 
leerlingen van de klas. Hij is ook geduldiger in het wachten op antwoorden en 
probeert de leerlingen te stimuleren om tot het juiste antwoord te komen. 

- Dwayne stelt controlevragen aan het einde van de les en bij het begin van de 
volgende les grijpt hij meer terug op de les daarvoor. Dit activeert de 
voorkennis van leerlingen. 

 
De bovenstaande vorderingen zijn de belangrijkste die Dwayne gemaakt heeft. Heel 
veel dingen deed al hij al voordat wij kwamen en dat zit er dan ook goed in bij 
Dwayne. Een voorbeeld is veel herhalen en veel voorbeelden gebruiken bij zijn 
uitleg. Hij weet hiermee ook aan te sluiten op de belevingswereld van zijn leerlingen. 
Ook Frank en Wieteke, de studenten Nederlands die ons voorgingen, hebben een 
groot aandeel aan en natuurlijk Dwayne zelf. 
 
Wat ik heel mooi vind aan Dwayne is dat hij heel enthousiast en leergierig is. Zelf 
komt hij ook met veel ideeën en laat hij het niet alleen aan ons over. Dat maakt hem 
de perfecte kandidaat voor de implementatie van activerende didactiek schoolbreed. 
Hij is in feite het aanspreekpunt voor andere docenten op het Colégio Maaswaal voor 
wat betreft activerende didactiek. Zeker als wij weg zijn, is Dwayne van onschatbare 
waarde voor de school en andere docenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Stageverslag “Dynamica 2” 2007 Marja van Ballegooij                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

78 

Andere docenten 
 
Inleiding 
 
Zoals ik al eerder heb vermeld, zijn we bij de andere docenten anders te werk 
gegaan dan bij Dwayne. Zo hebben we geen voor- en nabesprekingen gehouden en 
is er geen beeldmateriaal van de lessen van de andere docenten. Wel zijn er 
observaties gedaan en die hebben in deze paragraaf een plaats gekregen. Verder 
hebben we wekelijks een vergadering georganiseerd waarbij we verschillende 
werkvormen hebben geïntroduceerd. De docenten, waaronder ook Dwayne, zijn 
hiermee elke week aan de slag gegaan. 
 
Voor de andere docenten hebben we ook een plan van aanpak gemaakt net als bij 
Dwayne.  
 
 

Plan van aanpak 

 
Inleiding 
 
Dit plan van aanpak is gemaakt aan het begin van onze stage en door 
omstandigheden zoals ziekte of lesuitval is het plan niet helemaal uitgevoerd zoals 
we dat gewild hadden. Ik beschrijf de veranderingen aan het einde van dit plan van 
aanpak. 
 
 
We zullen de komende weken in de begeleiding van de docenten als volgt te werk 
gaan: 

 
1 Elke vrijdag hebben we een bijeenkomst met alle docenten. Deze bijeenkomst zal 
de eerste week dienen als voorgesprek, waarin wij vertellen waarom we hier zijn en 
waarin docenten hun ei kwijt kunnen over wat ze al weten van activerende didactiek 
(wat er is blijven hangen van de meetings met Wieteke en Frank). We zullen ze bij 
deze bijeenkomst voorlichten over wat onze plannen zijn en we zullen ze nog geen 
opdracht meegeven. Dit omdat we eerst willen weten hoe de leraren zijn, wat ze al 
kunnen en waar we dus moeten instromen. Alles gaat natuurlijk in overleg en de 
input van de docenten is erg belangrijk. Zij moeten straks verder met activerende 
didactiek. We zullen ze dus wel goede opdrachten geven, maar geen gehele 
lesplannen. Het moet stapje voor stapje geïntegreerd worden. 
 
De daaropvolgende vrijdagen hebben de bijeenkomsten een tweeledig karakter. Ten 
eerste blikken we terug op de voorafgaande week. We kijken wat de opdracht was 
en hoe ze die hebben uitgevoerd. Waar liepen ze tegenaan en hebben wij 
suggesties? Hebben andere docenten misschien ook suggesties? Praten, reflecteren 
en adviseren dus.  
Het tweede deel besteden we aan de nieuwe opdracht, met een nieuwe werkvorm. 
Dit zal de week daarop in de lessen worden uitgevoerd. De bijeenkomsten worden 
door ons samen verzorgd, al zijn ze wel opgedeeld in een stuk waarin Nikki 
leidinggevend is en een stuk waarin Marja leidinggevend is. 
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2 Verder zullen we elke week op de dinsdag observaties doen. We zullen rondlopen 
bij de klassen 3 t/m 6 en kijken hoe de leraren het er vanaf brengen. We zullen ze 
eventueel helpen en begeleiden. Dit hangt af van de leraar. Die moet aangeven 
welke manier van communiceren en begeleiden hij/zij het meeste op prijs stelt. Onze 
observaties nemen we mee in de voorbereidingen voor de bijeenkomsten op vrijdag. 
We zullen ze dan ook zorgvuldig uitwerken. 
 
Bij het uitwerken van het product gaan we als volgt te werk: 

1 We maken elke week gezamenlijk een opzet voor de vergadering. De opzet voor 
de nabespreking is elke week hetzelfde, maar de nieuwe opdracht is wekelijks 
verschillend. We zullen deze opdracht samen ontwerpen en uitwerken. Het leiden 
van de nabespreking en de introductie van de nieuwe werkvorm doen we om de 
beurt. In de week dat de één de nabespreking leidt, leidt de ander de introductie en 
omgekeerd. Dit alles wordt vastgelegd in de planning. 
 
2 Elk zullen we onze observaties en ervaringen uittypen. Onze observaties leggen 
we vervolgens naast elkaar, waarna we een conclusie trekken. Uit deze conclusie 
vloeien aanbevelingen en agendapunten voor de bijeenkomst op vrijdag voort. 
 
3 Om de beurt typen we een verslag van de nabespreking en van de 
opdrachtintroductie (de leidinggevende doet dit over zijn eigen onderwerp). De ander 
zal een controle uitvoeren en eventueel wat aanpassingen doen. 
 
4 We zullen voor de eerste nabespreking een vragenlijst ontwerpen. Deze vragenlijst 
wordt na de eerste nabespreking zonodig aangepast en vervolgens bij elk 
voortgangsgesprek gebruikt. We zullen elk gesprek beurtelings uitwerken en 
toevoegen. 
 
5 We zullen eens in de twee weken een klein voortgangsgesprekje hebben met zijn 
tweeën. Hoe vinden we dat de ander het doet? Hebben we nog tips voor het leiden 
van de besprekingen? Hoe is de samenwerking? Dit houden we kort, maar wel 
nuttig.  
 
6 Ieder van ons zal een eindevaluatie schrijven aan het einde van onze stage. Deze 
twee eindevaluaties zullen we naast elkaar leggen en een gezamenlijke conclusie 
trekken. We zullen hierin ook elkaars prestaties en de samenwerking meenemen. 
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Planning 
 

 Activiteiten 

Week 1  
(27-8 t/m 31-8) 

- Opstellen plan van aanpak 
- Maken planning en taakverdeling  
- Bijeenkomst 1: introductie 
- Verslaggeving van de bijeenkomst 
 

Week 2  
(3-9 t/m 7-9) 

- Lesobservaties 
- Uitwerken van lesobservaties 
- Bijeenkomst 2: Algemene introductie en introductie 
onderdeel´asking questions´ 
- Verslaggeving van de bijeenkomst 
 

Week 3  
(10-9 t/m 14-9) 

- Lesobservaties 
- Uitwerken van lesobservaties 
 

Week 4  
(17-9 t/m 21-9) 

- Bijeenkomst 3: Reflectie onderdeel ´asking questions´ en 
introductie onderdeel ´discipline´ 
- Verslaggeving van de bijeenkomst 
 

Week 5  
(24-9 t/m 28-9) 

- Lesobservaties 
- Uitwerken van lesobservaties 
- Bijeenkomst 4: Reflectie onderdeel ´discipline´ en introductie 
onderdelen´structure´ en ´the mindmap´  
- Verslaggeving van de bijeenkomst 
 

Week 6  
(1-10 t/m 5-10) 

- Lesobservaties 
- Uitwerken van lesobservaties 
- Bijeenkomst 5: Reflectie onderdelen ´structure´ en ´the 
mindmap´ en introductie onderdelen ´check in duo´s´ en ´focus 
on your partner´. 
- Verslaggeving van de bijeenkomst 
 

Week 7  
(8-10 tm 12-10) 

- Lesobservaties 
- Uitwerken van lesobservaties 
- Bijeenkomst 6: Reflectie onderdelen ´check in duo´s´ en 
´focus on your partner´ en introductie onderdelen ´time 
management´ en ´the memorygame´. 
- Verslaggeving van de bijeenkomst 
 

Week 8  
(15-10 t/m 19-10) 

- Lesobservaties 
- Uitwerken van lesobservaties 
- Bijeenkomst 7: Reflectie onderdeel ´time management´ en 
´the memorygame´, invullen van ene door ons opgestelde 
vragenlijst en afsluiting 
- Verslaggeving van de bijeenkomst 
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Taakverdeling 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Nikki Week 1    - Plan van aanpak 
maken. 
- Eerste bijeenkomst 
voorbereiden. 
- Planning en 
taakverdeling. 

- 1e bijeenkomst. 
 

Week 2  - Observeren en 
begeleiden klassen 
3, 4 en 6 

 - Observeren klas 5. 
- Observaties 
uitwerken klas 3,4, 
en 6. 
- 2e bijeenkomst 
voorbereiden: asking 
questions. 

- 2e bijeenkomst. 
- Uitwerken algemene 
planning, eigen 
planning en feedback 
stagegenoot. 

Week 3  - Observeren en 
begeleiden klas 4 en 
5 

 Vakantie Vakantie 

Week 4 Vakantie Vakantie  - Observaties 
uitwerken klas 4 en 
5. 
- 3e bijeenkomst 
voorbereiden: 
reflectie ´asking 
questions´. 

- 3e bijeenkomst. 
- Uitwerken algemene 
planning, eigen 
planning en feedback 
stagegenoot. 
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Week 5  - Observeren en 
begeleiden klas 3 en 
6 

 - Observaties 
uitwerken klas 3 en 
6. 
- 4e bijeenkomst 
voorbereiden: 
lesstructuur en de 
mindmap. 

- 4e bijeenkomst. 
- Uitwerken algemene 
planning, eigen 
planning en feedback 
stagegenoot. 

Week 6  - Observeren en 
begeleiden klas 4 en 
5 

 - Observaties 
uitwerken klas 4 en 
5. 
- 5e bijeenkomst 
voorbereiden: 
reflectie lesstructuur 
en de mindmap. 

- 5e bijeenkomst. 
- Uitwerken algemene 
planning, eigen 
planning en feedback 
stagegenoot. 

Week 7  - Observeren en 
begeleiden klas 3 en 
6 

 - Observaties 
uitwerken klas 3 en 
6. 
- 6e bijeenkomst 
voorbereiden: ´time 
management´ en 
´the memorygame´. 

- 6e bijeenkomst. 
- Uitwerken algemene 
planning, eigen 
planning en feedback 
stagegenoot. 

Week 8   
 

- Observeren en 
begeleiden klas 4 en 
5 

 - Observaties 
uitwerken klas 4 en 
5. 
- 7e bijeenkomst 
voorbereiden: 
reflectie ´time 
management´ en 
´the memorygame´. 

- 7e bijeenkomst. 
- Uitwerken algemene 
planning, eigen 
planning en feedback 
stagegenoot. 
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 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Marja Week 1    - Eerste bijeenkomst 
voorbereiden. 
 

- 1e bijeenkomst. 
- Uitwerken algemene 
planning. 

Week 2    - Observeren klas 5. 
- Observaties 
uitwerken. 
- 2e bijeenkomst 
voorbereiden: 
introductie. 

- 2e bijeenkomst. 
- Uitwerken eigen 
planning en feedback 
stagegenoot. 

Week 3  - Observeren en 
begeleiden klas 3 en 
6 

 Vakantie Vakantie 

Week 4 Vakantie Vakantie  - Observaties 
uitwerken klas 3 en 
6. 
- 3e bijeenkomst 
voorbereiden: 
discipline. 

- 3e bijeenkomst. 
- Uitwerken eigen 
planning en feedback 
stagegenoot. 

Week 5  - Observeren en 
begeleiden klas 4 en 
5 

 - Observaties 
uitwerken klas 4 en 
5. 
- 4e bijeenkomst 
voorbereiden: 
reflectie ´discipline´ 

- 4e bijeenkomst. 
- Uitwerken eigen 
planning en feedback 
stagegenoot. 

Week 6  - Observeren en 
begeleiden klas 3 en 
6 

 - Observaties 
uitwerken klas 3 en 
6. 
- 5e bijeenkomst 
voorbereiden: ´check 
in duo´s´ en ´focus 
on your partner´. 

- 5e bijeenkomst. 
- Uitwerken eigen 
planning en feedback 
stagegenoot. 
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Week 7  - Observeren en 
begeleiden klas 4 en 
5 

 - Observaties 
uitwerken klas 4 en 
5. 
- 6e bijeenkomst 
voorbereiden: 
reflectie ´check in 
duo´s´ en ´focus on 
your partner´. 

- 6e bijeenkomst. 
- Uitwerken eigen 
planning en feedback 
stagegenoot. 

Week 8   
 

- Observeren en 
begeleiden klas 3 en 
6 

 - Observaties 
uitwerken klas 3 en 
6. 
- 7e bijeenkomst 
voorbereiden: 
afsluiting 

- 7e bijeenkomst 
- Uitwerken eigen 
planning en feedback 
stagegenoot 
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Punten die veranderd zijn in het plan van aanpak 
 
 

- We hebben geen vragenlijst gemaakt bij elke nabespreking. De 
nabesprekingen waren de vergaderingen en een vragenlijst is meer geschikt 
voor een individueel gesprek. 

- Er hebben geen voortgangsgesprekken plaatsgevonden tussen ons. 
- Er is alleen een eigen eindevaluatie en de gezamenlijke conclusie ontbreekt.  
- Reflectie op de samenwerking van elkaar ontbreekt. Er is alleen een eigen 

reflectie op de samenwerking. 
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Observaties 

 
Inleiding 
 
We hebben alleen geobserveerd in klas drie, vier, vijf en zes. In deze paragraaf zijn 
de uitwerkingen te vinden van mijn observaties. Voor de observaties van Nikki 
verwijs ik naar de bijlage 4. De observaties op de volgende pagina’s zijn vrijwel 
hetzelfde van opzet als de observaties van Dwayne. We hebben de docenten in de 
eerste vergadering ook duidelijk gemaakt dat ze er voordeel van hebben om 
feedback te ontvangen van een buitenstaander.  
 
De meeste docenten zijn enthousiast en werken dan ook graag mee aan dit project. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het docententeam: van links naar rechts Dwayne Hodgson, Cleotilde Alvarado, Angela 
Chavarria (directrice), secretaresse, Reyna Alvarado, Conny Jaff P.,Elsa del Castillo (achter), 
Fidelina Largaespado, Martha Flores, Marja van Ballegooij, Orlando Mendoza. 
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Les 1 
 
Datum: dinsdag 11-09-2007 
 

Thema: 
 
Het thema van deze les is ´onze vaderlandse symbolen´. 
 
Lesverloop: 
 
Cleotilde begint met het activeren van de voorkennis door de vraag te stellen wat ze 
nog weten van de vorige les. Ze vraagt vervolgens aan de leerlingen of ze een aantal 
vaderlandse symbolen kunnen noemen en iedereen roept door elkaar. 
 
 

 

 
 
Op het bord: 
 
Bandera (vlag) 
Escudo (symbool) 
 
Cleotilde behandelt de kleuren van de vlag met hun betekenis en het symbool dat op 
de vlag staat. De leerlingen die het hardst schreeuwen worden door haar gehoord. Er 
zijn daarom dus leerlingen die niet bij de les worden betrokken. Cleotilde neemt wel 
de tijd zodat de leerlingen hetgeen op het bord kunnen overschrijven. 
 
Cleotilde is wel heel erg geneigd om maar meteen het antwoord te geven, omdat het 
anders te lang duurt. Ook vraagt ze niet door als een leerling het niet meteen weet.  
 
Door alles klassikaal te behandelen wordt de les erg saai en er zijn leerlingen die 
zich met hele andere dingen bezig gaan houden. Alleen de laatste vijf minuten van 
de les wordt er begonnen met een opdracht en de meeste leerlingen gaan goed aan 
het werk. Uiteindelijk is Cleotilde 80 procent van de les aan het woord geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

Misschien is het verstandig om het de leerlingen eerst op te laten schrijven en dan pas 

klassikaal de antwoorden te geven.  
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Les 2 
 
Datum: maandag 02-10-2007 
 

Thema van de les: 
 
Spaans; Groepen woorden (grammatica) 
 
Lesverloop: 
 
Er moeten twee leerlingen naar het bord komen, een jongen en een meisje. Cleotilde 
vraagt aan de rest van de klas wat de verschillen zijn tussen een jongen en een 
meisje en wat er gelijk is. Alle leerlingen schreeuwen door elkaar heen en ze heeft 
moeite om het in goede banen te leiden. Dan vertelt ze dat ook woorden verschillen 
en overeenkomsten hebben net zoals jongens en meisjes dat hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
Op het bord: 
 

  
Género: grupo de cosas, palabras o seres que se paracen entre si. 

 
Het schema op het bord zetten, gebeurt klassikaal. Vervolgens schrijven de 
leerlingen het schema over in hun schrift. Cleotilde gaat achter in de klas staan, maar 
geeft geen tijd aan waarbinnen de leerlingen het overgeschreven moeten hebben. 
 
 
 
 
 
 
 

Usan articulo la, las, 

una, unas 

Usan articulos el, los, 

un, unos 

Palabras 

Palabras de 

género feminino 

Palabras de 

género masculino 

Heel goed dat ze de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes gebruikt om 

voorkennis te activeren. Dit staat dicht bij de leerlingen en dus kunnen ze zich er iets bij 

voorstellen. De verschillen en overeenkomsten tussen woorden is vrij abstract, dus ik vind dat 

ze dit goed heeft aangepakt. 

Cleotilde is nog vrij inconsequent wat betreft de tijd aangeven. Er zijn lessen waarbij ze het 

heel veel doet en lessen waarbij dat niet gebeurt. Een positief punt is het achter in de klas 

gaan staan. Dit doet ze structureel in elke les. 
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Alles iedereen klaar is, vraagt Cleotilde of ze hun boek voor zich willen nemen op 
bladzijde 106. Het duurt erg lang voordat ze allemaal hun boek voor zich hebben. 
Sommige leerlingen gaan zelfs wandelen door de klas. 
 
 
 
 
 
 
Er zijn leerlingen die geen boek hebben en zij moeten naast iemand gaan zitten die 
dat wel heeft.  
 
Cleotilde schrijft de opdracht op het bord: 
 

1. Lee la lectura (lees de tekst) 

2. Escribe las palabras de género feminino y género masculine que enquentre 

en la lectura. (schrijf de vrouwelijke en mannelijk woorden op die je in de tekst 

tegenkomt) 

 
Género feminino                    Género masculino 
 
 
 
 
 
 
 
Het bovenstaande schema en de vragen moeten de leerlingen overnemen in hun 
schrift.  
 
Er is een leerling die een propje papier door de klas gooit. Cleotilde reageert hier 
goed op door te zeggen dat de leerling het propje in de vuilnisbak moet gooien.  
 
De leerlingen beginnen aan de opdracht en werken hier individueel aan. Cleotilde 
staat weer achter in de klas en helpt leerlingen waar dat nodig is.  
 
Leerlingen hebben van te voren een tekst moeten lezen, maar ik krijg de indruk dat 
niet iedereen dat gedaan heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier zou Cleotilde de leerlingen kunnen aansporen op te schieten met het voor zich nemen 

van de boeken. Ook wandelen door de klas is ongewenst gedrag en hierop moet ze 

consequenter reageren. 

Als de docent er zeker van wil zijn dat iedereen de tekst gelezen heeft, zou ze bijvoorbeeld  

kunnen kiezen voor de werkvorm ‘eenvoudige experts’. Anders gaan ze alleen maar de 

woorden eruit halen die ze nodig hebben om het schema in te vullen, zonder de tekst te lezen. 
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Als iedereen klaar is, mogen er leerlingen naar het bord komen om het schema in te 
vullen. De rest van de klas schrijft mee. Dit duurt allemaal erg lang en veel leerlingen 
vervelen zich en doen niet mee. De docent zegt hier wel iets van, maar het zet niet 
echt zoden aan de dijk. Uiteindelijk is het schema ingevuld en de leerlingen die 
bepaalde woorden niet hadden, moeten ze nu alsnog overschrijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens herhaalt Cleotilde alle woorden op het bord en komt er een applaus voor 
iedereen die mee heeft gedaan. 
 
Tot slot stelt Cleotilde een aantal vragen en geeft willekeurige beurten. Ze laat de 
leerlingen niet lang genoeg nadenken en gaat meteen naar een andere leerling. Dit 
is de afsluiting van de les.  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier zou Cleotilde voor een werkvorm kunnen kiezen waarbij de leerlingen van elkaar leren 

zoals ‘check-in-duo’s’. het probleem bij het klassikaal behandelen van dit soort oefeningen is 

dat leerlingen zich erg snel vervelen en niet meer actief meedoen met de les. Ook scheelt het 

Cleotilde veel tijd en energie, want de leerlingen zijn dan aan het werk en niet alleen zij. 

Door tijdgebrek sluit ze de les erg gehaast af en is er inderdaad geen tijd voor de leerlingen 
om rustig na te denken. Het was beter geweest als de docent de vragen op het bord had gezet 

en als huiswerk had meegegeven en de volgende les had besproken. 
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Les 3 
 
Datum: maandag 15-10-2007 
 

Thema van de les: 
 
Spaans; geslacht en meervouden van woorden 
 
Lesverloop: 
 
De leerlingen hebben net gymles gehad en moeten zich omkleden in de klas. 
Hierdoor begint de les een beetje chaotisch en is er weinig tijd over. Cleotilde spoort 
de leerlingen aan op te schieten en hun boeken voor zich te nemen.  
 
 
 
 
 
 
Als iedereen zo ver is, legt ze het thema van vandaag uit en vertelt wat ze vandaag 
gaan doen.  
 
 
 
 
 
 
Op het bord: 
 
De woorden hebben… 
 
Ze vertelt de leerlingen dat ze eerst moeten luisteren en dan pas op mogen 
schrijven. 
 
 
Op bord: 
                                                        
                                                       vrouwelijk  lidwoorden: la, las, una, unas 
                                     geslacht 
                                                                         mannelijk   lidwoorden: el, los, un, unos                                                  

                                                                                                      
De woorden hebben 
 
                                                                      enkelvoud  wanneer er een mens, dier of ding wordt bedoeld 
                 aantal 
                                                                      meervoud  wanneer er meerdere personen, dieren of dingen  
                                                                                            worden bedoeld 
 
 

Het invullen van het bovenstaande schema gebeurt klassikaal. De leerlingen hebben 
dit al een keer gehad. Ze geeft echter geen voorbeelden van woorden tijdens haar 
uitleg.  
 
 

Op deze school zijn er geen kleedkamers en is er geen gymzaal. De leerlingen gymen op het 

schoolplein en moeten zich daarom in de klas omkleden. Hier kan de docent weinig aan doen, 

maar het is wel goed dat ze de leerlingen aanspoort op te schieten. 

Dit vond ik erg positief, want op deze manier weten leerlingen wat er in de les van ze 

verwacht wordt en wat er komen gaat. Ik vond het wel jammer dat ze het lesprogramma niet 

op het bord had gezet, want dat maakt het nog duidelijker. 
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Na de uitleg en het invullen van het schema krijgen de leerlingen drie minuten de tijd 
om het over te nemen. Cleotilde gaat achter in de klas staan en loopt vervolgens 
rond om te kijken wat de leerlingen aan doen zijn en hoe ver ze zijn. Ze zijn allemaal 
rustig aan het werk. 
 
Als de leerlingen klaar zijn, zet de docent een oefening op het bord: 
 

Palabras 

(woorden) 

Género 

(geslacht) 

Número 

(aantal) 

reloj (horloge) Masculino (mannelijk) Singular (enkelvoud) 

escuela (school)   

niños (kinderen)   

casa (huis)   

mesa (tafel)   

abanicos (ventilators)   

sueño (droom)   

zapatillas (slippers)   

vestidos (kleding)   

sol (zon)   

luna (maan)   

 
Cleotilde geeft het eerste woord als voorbeeld en geeft verdere instructie over de 
oefening. Ze geeft verder geen tijd aan waarin de oefening overgeschreven moet zijn 
en ook niet wanneer het af moet zijn. De leerlingen gaan aan het werk en Cleotilde 
loopt rond en controleert de voortgang van het werk van de leerlingen. Iedereen is 
rustig aan het werk en de oefening wordt individueel gemaakt. 
 
 
 
 
 

Vanwege het feit dat de leerlingen deze stof al een keer gehad hebben, zou het voor Cleotilde 

een mooi moment zijn om te zien wat ze er nog van weten. Doordat ze besluit het schema 

klassikaal in te vullen, zijn er leerlingen die niet aan bod komen en wordt de kennis niet bij 

alle leerlingen zichtbaar gemaakt. Ze zou misschien wat plekken in het schema open kunnen 

laten en de leerlingen dat individueel in kunnen laten vullen. Op deze manier denken alle 

leerlingen na. 

Cleotilde geeft geen tijd aan en voor de leerlingen is het dus niet duidelijk hoe lang ze erover 

mogen doen. Aangezien het invullen van het schema en het overschrijven daarvan veel tijd 

heeft gekost, is het handiger om de tijd erbij te vermelden. 



                                           Stageverslag “Dynamica 2” 2007 Marja van Ballegooij   
  
                                                                                                                                                     

93 

Wanneer iedereen klaar is, mogen er leerlingen naar het bord komen om het schema 
verder in te vullen. Opeens is er een leerling die het antwoord al roept voordat de 
leerling bij het bord iets heeft opgeschreven. Cleotilde reageert hier meteen op en 
zegt dat hij het niet voor mag zeggen en zo aan de beurt komt. Echter wanneer een 
leerling een andere leerling, die voor het bord staat, uitlacht wordt er niets van 
gezegd. 
 
 
 
 
 
 
 
Het invullen van het schema op het bord duurt erg lang en veel leerlingen houden 
zich met andere dingen bezig of staren maar wat voor zich uit. 
 
 
 
 
 
 
Wanneer Cleotilde denkt dat iedereen het wel overgenomen heeft ,veegt ze de 
oefening uit. Dit gebeurt te snel en er zijn leerlingen waarbij ik kan zien dat ze niet 
alles in hun schrift hebben staan.  
 
 
 
 
 
 
 
De volgende oefening komt op het bord: 
 
Completa (vul aan) 
 
El número de las palabras son_____________ y ________________. 
El número singular expresa ____________ persona _______ o ___________. 
El número plural expresa __________ personas, animals o ______________. 
El género de las palabras son _____________ y ______________.  
 
In deze oefening moeten de leerlingen de zinnen aanvullen met begrippen uit het 
schema in het begin van de les.  
Cleotilde legt de bovenstaande oefening uit en zegt dat ze het over moeten schrijven 
en daarna moeten maken. Dit gebeurt individueel.  
 
De les loopt uit en er is niet genoeg tijd om de oefening af te maken en te bespreken.  
 
 

 
 

Wanneer leerlingen naar het bord moeten komen, zijn ze vaak nerveus. Als een andere 
leerling dan ook nog eens gaat lachen dan voelt de leerling voor het bord zich belachelijk 

gemaakt. Ik vond het raar dat Cleotilde wel iets zei over dat een leerling voor zijn beurt 

praatte, maar over uitlachen werd niets gezegd. 

Cleotilde had hier het beste kunnen kiezen voor bijvoorbeeld de werkvorm ‘check-in-duo’s’. 

Leerlingen vergelijken kun werk met een klasgenoot en komen zo tot de juiste antwoorden. 

Hierna kan ze de oefening sneller behandelen. 

Ik denk dat Cleotilde haar les te vol heeft gepland, want er komt meteen weer een andere 

oefening op het bord. Er is nog maar een kwartier over van de les en ze moet haar instructie 

nog geven, vervolgens moeten de leerlingen het maken en bespreken. Zo is er te weinig tijd 

om de leerlingen rustig alles over te laten schrijven. 

Cleotilde had deze oefening als huiswerk op kunnen geven, maar heeft het eigenlijk 

afgeraffeld in een paar minuten. 
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Les 1 
 
Datum: dinsdag 25-09-2007 
 

Thema van de les: 
 
Deze les gaat over hoe het hebben van werk bijdraagt aan de voortgang van een 
gemeenschap. 
 
Lesverloop: 
 
Reyna begint met een vraag op het bord: 
 
Wat is werk? 
 
De leerlingen moeten hier kort antwoord op geven en het in hun schrift schrijven. 
Reyna geeft geen tijd aan. 
 
Er vraagt een leerling of dat hij naar het toilet mag, maar Reyna reageert zeer 
consequent en zegt dat dit alleen in de pauze mag.  
 

 

 

 
 
 
Bij het beantwoorden van de vraag roepen de leerlingen door elkaar. Reyna zegt dat 
er steeds maar één persoon praat. Ze doet dit erg consequent en de leerlingen 
reageren daar positief op door hun hand op te steken. De antwoorden die de 
leerlingen geven worden beloond met een compliment. 
Vervolgens leest Reyna een stukje voor uit het boek en de leerlingen luisteren. 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer Reyna vragen stelt vraagt ze er ook steeds bij waarom een leerling iets 
vindt. Ondanks het feit dat ze veel aan het woord is, zijn de leerlingen toch betrokken 
bij de les. Reyna straalt enthousiasme uit en wil heel graag nieuwe dingen 
uitproberen en dat merken de leerlingen ook.  

                                        

Bij Reyna is goed te merken dat ze veel van de vorige vergadering heeft opgestoken wat 

betreft orde en discipline. Ze is erg duidelijk over wat wel en wat niet mag en geeft dat correct 

aan. Dit geeft rust en structuur in de les. 

Dit is niet echt activerend en misschien zou Reyna in de toekomst de werkvorm ´eenvoudige 

experts´ kunnen gebruiken. Op die manier bestudeert elk groepje een deel van de tekst en is 

de les minder saai en beklijft de stof beter. 



                                           Stageverslag “Dynamica 2” 2007 Marja van Ballegooij   
  
                                                                                                                                                     

96 

Aan het einde van de les moeten de leerlingen een paragraaf uit het boek 
overschrijven. Er heerst een goede werksfeer en de docent loopt rond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is tijd voor de pauze en Reyna geeft aan dat ze na de pauze verder gaan met 
overschrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overschrijven van tekst uit een boek is voor leerlingen niet echt activerend. De reden dat deze 

klas zo rustig werkt, is omdat ze dit gewend zijn en er verder niet bij na hoeven te denken. 

Ook hier zou Reyna kunnen kiezen voor de werkvorm ´eenvoudige experts´. 
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Les 2 
 
Datum: dinsdag 09-10-2007 
 

Thema van de les: 
 
Biologie; Het water, de lucht en aarde zijn natuurlijke bronnen van vitaal belang. 
 
Lesverloop: 
 
Reyna begint met het volgende op het bord: 
 

- El agua, un recurso necesario pag. 155 
 
Dit is het hoofdstuk met het nummer van de pagina waar ze de lesstof kunnen 
vinden. Vervolgens leest ze thema van de les voor en vertelt waar ze het vandaag 
over gaan hebben.  
 
Allereerst legt ze wat uit over ‘water’. Ze doet dit met alle woorden die in het thema 
voorkomen. Ze stelt daarbij ook klassikaal vragen aan de leerlingen. Wanneer een 
leerling een antwoord geeft, herhaalt ze dat voor de hele klas. 
 
Op het bord: 
 
                       necesario 
vitales  
                       importante 
 
 
Dit is de uitleg voor het begrip ‘vitales’. Nu weten de leerlingen wat daarmee bedoeld 
wordt.  
 
 
 
 
Reyna geeft voorbeelden van wat er gebeurt als er geen water zou zijn en leest 
daarna voor uit het boek. De leerlingen lezen mee.  
 
 
 
 
 
Reyna visualiseert op het bord uit hoeveel water de aarde bestaat. Wanneer 
leerlingen niet opletten of zitten te kletsen, geeft ze deze leerlingen opeens een 
beurt. 
 
 
 
 
 

Het is goed dat Reyna het thema zo uitgebreid behandelt, want als het thema niet goed 

duidelijk is dan heeft de les ook geen zin. 

Door het geven van voorbeelden uit de omgeving van de leerlingen gaat het meer leven en 

kunnen ze zich en beter iets bij voorstellen. 

Goed dat ze de leerlingen die zitten te kletsen op deze manier weer bij de les haalt. De 

volgende keer zullen ze wel beter meedoen, omdat ze niet verrast willen worden door een 

vraag. 
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Weer gaat Reyna een stuk uit het boek voorlezen, alleen nu zegt ze er wel bij dat 
iedereen moet luisteren en niet mag schrijven.  
 
Op het bord: 
 
¿Qué es el agua?  
 

a) Es un recurso natural muy abundante en la naturaleza 

b) Es higiene 

c) Es saludable 

 
De leerlingen moeten dit overschrijven en beantwoorden en intussen staat Reyna 
achter in de klas of loopt rond. Als de leerlingen hiermee klaar zijn, moeten er twee 
leerlingen naar het bord komen en het antwoord op de vraag geven. De ene leerling 
zegt ‘a’ en de ander zegt ‘c’. Reyna laat ze uitleggen waarom ze voor deze 
antwoorden gekozen hebben.  
 

 
 
Vervolgens moeten de leerlingen de tekst uit het boek overschrijven en omdat er 
weinig boeken zijn, besluit Reyna om het voor te lezen, zodat de leerlingen het 
kunnen opschrijven. 
 
Tot slot geeft ze het huiswerk op.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als leerlingen uit moeten leggen waarom ze iets vinden en hoe ze aan hun antwoord komen 

dan beklijft de stof veel beter dan wanneer ze alleen maar ‘a’ of ‘c’ hoeven te zeggen. 
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Les 3 
 
Datum: maandag 15-10-2007 
 

Thema van de les: 
 
De Atlantische kust in de negentiende eeuw (Social Studies) 
 
Lesverloop: 
 
Reyna activeert de voorkennis van de leerlingen door te vragen in welke eeuw we nu 
leven en welke talen er in Centraal Amerika gesproken worden. Vervolgens vraagt ze 
welk voedsel typisch is voor de verschillende landen in Centraal Amerika. Veel 
leerlingen weten een antwoord te formuleren en doen goed mee. 
Over dit thema gaan ze een tekst lezen, maar eerst schrijft Reyna een vraag op het 
bord: 
 
Hoe zag de Atlantische kust in Nicaragua eruit in de negentiende eeuw? 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen nemen deze vraag over in hun schrift en beginnen met het lezen van 
de tekst. Het lezen van de tekst gebeurt individueel. Hierna stelt Reyna klassikaal 
vragen over de tekst en wanneer een leerling het antwoord niet weet, vraagt ze of 
een andere leerling kan helpen. 
 
Na de pauze gaan ze verder met deze les en gaan ze in tweetallen het antwoord 
zoeken op de bovenstaande vraag. Voordat ze beginnen herhaalt Reyna nogmaals 
de vraag die op het bord staat. Verder schrijft ze het volgende op: 
 

- Het culturele leven      5 min. 

- Economie                   5 min. 

- Sociaal aspect           5 min. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Heel goed dat ze op deze manier de voorkennis activeert van de leerlingen. Wel is het wat 

chaotisch en rumoerig, omdat iedereen door elkaar heen schreeuwt. Misschien is het in dit 

geval beter om te kiezen voor een woordweb en dat in tweetallen of individueel te laten 

invullen. 

Het is goed dat ze de tijd erbij zet, maar ze zou de volgende keer kunnen opschrijven dat ze 

vijftien minuten hebben en de leerlingen zelf hun tijd laten indelen. Dit maakt de leerlingen 

meer verantwoordelijk voor hun eigen leren en zullen ze erin getraind worden efficiënt met 

hun tijd om te gaan. Dit kan natuurlijk pas als leerlingen gewend zijn om op tijd te werken. 
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Op deze drie punten moeten de leerlingen letten bij het beantwoorden van de vraag. 
Ook zet ze bij elk onderdeel de tijd die de leerlingen krijgen om de onderdelen te 
verwerken.  
 
Terwijl de leerlingen bezig zijn, geeft ze nog een laatste instructie en die luidt als 
volgt: ‘Ik roep zo meteen drie tweetallen naar bord die het antwoord op gaan 
schrijven.’ 
 

 
 
Reyna spoort de leerlingen aan te werken, loopt rond en gaat zo nu en dan achter in 
de klas staan. Verder geeft ze aan hoeveel tijd er nog over is. Terwijl ze rondloopt, 
blijft ze praten tegen de leerlingen. 

 
 
Niet alle leerlingen zijn na vijftien minuten klaar en Reyna geeft nog een paar 
minuten extra. Nadat iedereen klaar is, zegt ze dat ze tien minuten hebben om de 
antwoorden te bespreken.  
 
 
 
 
 
Op het bord: 
                                                                        Bekering tot het Christendom 

     Oprichting van de eerste scholen 
 
 
 
Dit doet ze ook met de andere twee aspecten ‘economie’ en ‘sociaal aspect’. Ze kijkt 
ondertussen regelmatig op haar horloge. Deze werkvorm duurt te lang en veel 
leerlingen vervelen zich en doen niet goed mee.  

Cultureel leven 

Praten tegen leerlingen terwijl ze aan het werk moeten gaan, stoort enorm en tevens hebben 

veel leerlingen dan de neiging om ook maar te gaan praten met elkaar, want de docent doet 

het ook. 

Het is beter om als de leerlingen aan het werk zijn zo min mogelijk nog toe te voegen aan een 

eerder gegeven instructie. Het haalt de leerlingen uit hun concentratie en het wordt er vaak 

niet duidelijker op. Voor Reyna zou het verstandig zijn om haar instructie uit te schrijven, 

zodat ze niets kan vergeten. 
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Tot slot wordt het huiswerk opgegeven. 
 
Op het bord: 
 
Maak een samenvatting van de tekst. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zich is de werkvorm goed, maar de uitvoering ervan loopt niet heel erg vlot. Misschien 

zou het beter zijn om de leerlingen in groepjes de antwoorden uit te laten wisselen. Op deze 

manier kost het minder tijd en Reyna kan door rond te lopen controleren of iedereen het juiste 

antwoord in zijn schrift heeft staan. Aan het einde van de les zou ze alsnog de juiste 

antwoorden op het bord kunnen zetten ter controle voor de leerlingen. 
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Les 1 
 
Datum: donderdag 06-09-2007 

 
Thema van de les: 
 
Vermenigvuldigen met breuken en oplossen van formules. 
 
Lesverloop: 
 
Fidelina geeft eerst uitleg aan de hand van een voorbeeld en daarna gaan de 
leerlingen oefenen met opdrachten die ze op het bord zet. Ze vertelt dat iedereen 
alles van het bord moet overnemen en vraagt ook aan sommige leerlingen of ze dat 
al gedaan hebben. Er komen veel vragen van de leerlingen over de uitleg en veel 
leerlingen lopen door de klas, kletsen en doen dus niet mee. Fidelina zet vijf sommen 
op het bord en zet er ook alvast bij wie de sommen straks voor de klas moet 
oplossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het overnemen van de sommen vraagt Fidelina de leerlingen één voor één naar 
het bord te komen. Ze is alleen bezig met de leerling die op het bord de som moet 
oplossen en ziet niet wat er in de klas gebeurt. Ze staat met haar rug naar de klas en 
de andere leerlingen doen hun eigen ding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het einde van de les hebben de leerlingen er niet veel van begrepen. Er is een 
leerling die een andere leerling uitlegt hoe het moet. Fidelina heeft heel hard gewerkt 

                                 

De les begint erg rumoerig en Fidelina gaat veel te snel voor sommige leerlingen. Ze is erg 

verbaal en dat geeft onrust in de klas. Ze zou naar een leerling toe kunnen lopen en hem 

aanspreken op zijn gedrag zonder de hele klas erbij te betrekken. Verder weten de leerlingen 

van te voren wie de sommen moeten gaan oplossen voor de klas. Op deze manier bestaat het 

gevaar dat andere leerlingen, die geen sommen hoeven op te lossen, niet mee doen. Van 

individuele aanspreekbaarheid is hier geen sprake. 

Leerlingen individueel naar het bord laten komen, kost erg veel tijd en de rest van de klas 

krijgt niet mee wat er gebeurt. Leerlingen die deze sommen snappen, vervelen zich en zijn 

met andere dingen bezig. Het zou beter zijn om alle leerlingen de sommen individueel te laten 

maken en vervolgens check-in-duo´s te gebruiken en als laatste klassikaal te bespreken.  
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om de stof goed over te brengen en is zichtbaar moe, maar de leerlingen hebben 
nog genoeg energie. 
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Les 2 
 
Datum: dinsdag 25-09-2007 

 
Thema van de les: 
 
Dit is een les wiskunde waarin het onder werp ´verschillende hoeken´ behandeld 
wordt. 
 
Lesverloop: 
 
Fidelina begint met de vraag: ´Wat is een hoek?´ Ze maakt vervolgens een 
woordweb op het bord: 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermee activeert ze de voorkennis bij de leerlingen over verschillende soorten 
hoeken. De leerlingen moeten dit opschrijven en ze krijgen hiervoor twee minuten de 
tijd. 
 
Intussen komt er op het bord een schema waarin de verschillende hoeken vermeld 
staan. Wanneer de leerlingen klaar zijn met overschrijven, vraagt Fidelina een 
leerling naar het bord om iets bij het woordweb te schrijven. Intussen is ze met een 
andere leerling bezig en kijkt niet naar het bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het valt op dat de leerlingen met de grootste mond een beurt krijgen om naar het 
bord te gaan. De andere leerlingen komen niet of nauwelijks aan bod en vervelen 
zich. 
 
 
 
 
 
 
 
Er komen wel goede antwoorden op het bord. Wederom vraagt Fidelina wat een 
hoek is. Een leerling geeft een fout antwoord en Fidelina doet duidelijk moeite om 
door te vragen en met resultaat. Tijdens haar uitleg kijkt ze wel steeds naar de 
linkerkant van het lokaal en ziet niet dat de rechterkant niets doet. 

    Angulos 

De leerling aan het bord doet zijn best en de docent kijkt niet eens. Nadat de leerling klaar is, 

wordt er ook geen compliment gegeven. De antwoorden bij het woordweb worden verder niet 

echt besproken. Het is beter om dit wel te doen, want daarvoor is een woordweb bedoeld. 

Om iedereen bij de les betrekken zou Fidelina de leerlingen in tweetallen kunnen laten 

werken en elkaars antwoorden met elkaar kunnen laten vergelijken. Doordat dit klassikaal 

gebeurt en ze steeds dezelfde leerlingen een beurt geeft, haken andere leerlingen juist af. 
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Wanneer er nare opmerkingen uit de klas komen, zegt de docent hier niks van en 
gaat door met de les. 
 
 
 
 
 
 
 
Het schrijven en tekenen van figuren op het bord kost veel tijd en in de tussentijd 
hebben de leerlingen niets te doen en gaan dus andere dingen doen. Een aantal 
leerlingen loopt rond of gaat naar het toilet. 
 
Als Fidelina klaar is met de figuren op het bord moeten de leerlingen dit overnemen 
in hun schrift. Opeens gaat ze achter in de klas staan en ineens wordt het wat 
rustiger. Het valt me op dat over het algemeen de klas wat rustiger is dan de vorige 
keer. 
 
De leerlingen zijn klaar met het overschrijven en er komt een oefening op het bord.  
 
Fidelina legt de oefening wel uit, maar geeft geen tijd aan. Er wordt geen specifieke 
werkvorm gebruikt en de leerlingen maken de oefening individueel. Fidelina loopt 
rond en biedt hulp. 
 
 
 
 
 
 
 
Ze spoort leerlingen niet aan om te werken en er zijn dan ook veel leerlingen die 
niets doen (70%). 
 
Vervolgens zegt ze dat de vijf minuten voorbij zijn en vraagt ze wie er al klaar is. 
 
 
 
 
 
 
Deze les heeft niet echt een afsluiting en de docent vraagt weer een aantal leerlingen 
naar het bord om de oefening te maken. 
 
 

Om dit probleem te voorkomen, is het beter om rond te lopen en bewust van plaats te 

veranderen voor de klas. 

Wanneer een docent niet reageert als er een leerling uitgelachen wordt dan is dat voor de rest 

van de klas een bevestiging dat het mag. De leerling zal in het vervolg niet meer zo snel 

deelnemen aan de les. Fidelina zal hierin adequater moeten optreden ook met het oog op de 

rust in de les. 

Het valt op dat Fidelina er steeds tussendoor praat terwijl de leerlingen de oefening aan het 

maken zijn. Er zijn steeds dingen die ze toevoegd en dat stoort sommige leerlingen. Het beste 

is om dat allemaal mee te nemen in de instructie voordat de leerlingen beginnen met werken. 

Fidelina heeft voor het maken van de oefening geen tijd aangeven en dus zijn er heel wat 

leerlingen niet klaar. Waarschijnlijk dachten veel leerlingen er de rest van de les over te 

kunnen doen. Dit hoort ook thuis in de intstructie vooraf. 
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Les 3 
 
Datum: dinsdag 09-10-2007 
 

Thema van de les: 
 
Gemeenschappelijke kenmerken van de Nicaraguaanse gemeenschappen. 
 
Lesverloop: 
 
Eerst moet het stil zijn voordat Fidelina begint. Ze wacht totdat het stil is en begint 
met haar les. Het is een klassikale les en veel leerlingen roepen door elkaar heen als 
ze een vraag stelt.  
 
 
 
 
 
 
 
Een leerling moet een stuk tekst uit het boek voorlezen, maar niemand leest mee. 
Weer een andere leerling leest voor en elke paragraaf wordt geanalyseerd. Fidelina 
schrijft in het kort op waar elke paragraaf over gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
Fidelina heeft een maquette meegenomen om haar les te illustreren. Het is een 
Nicaraguaanse huiskamer. Aan de hand van de maquette legt ze uit hoe een typisch 
Nicaraguaanse huiskamer eruit ziet. 
 
 
 
 
 
 
Er is één meisje in de klas die steeds voorgetrokken wordt, omdat zij de beste van de 
klas is. Zij mag veel vragen beantwoorden en als enige nog voorlezen uit het boek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder is Fidelina veel aan het woord en de leerlingen vervelen zich. In deze les 
komt geen werkvorm aan bod alleen aan het einde van de les.  

Het is goed dat ze wacht met haar les totdat het stil is. Voorheen wilde nog wel eens beginnen 

als iedereen zat te kletsen en dan probeerde ze boven het rumoer uit te komen. Ze hanteert nu 

meer non-verbale technieken, zoals kijken en een andere houding aannemen.  

Leerlingen lezen niet mee omdat het saai is en het is iets dat alleen degene die voorleest 

aangaat. Alleen deze leerling is actief, maar de rest van de klas niet. Ook het analyseren duurt 

vrij lang en eigenlijk zijn ook hier alle leerlingen niet actief bij betrokken. Een paar leerlingen 

doen mee en de rest is met andere dingen bezig.  

 

Dit is een mooie aandachtsrichter voor deze ingekakte klas. Het werkt en de leerlingen zijn 

geïnteresseerd in wat er te zien is op de maquette. 

Haar klasgenoten weten dat wanneer het lastig wordt zij het toch mag opknappen. Op deze 

manier stopt meteen het denken bij de rest van de klas. Ook kunnen andere leerlingen zich 

onzeker voelen door zo’n beste leerlingen van de klas en zich nog meer gaan terugtrekken. 

Fidelina moet zich hiervan bewust worden en andere leerlingen ook de kans geven een lastig 

vraagstuk op te lossen 
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Aan het einde van de les moeten de leerlingen vijf vragen bedenken over de les en in 
tweetallen vergelijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit is een positieve afsluiting van de les alleen wordt er vrij weinig met de antwoorden 
gedaan, omdat daar geen tijd meer voor is. Wat betreft timemanagement zou er nog het één en 

ander verbeterd kunnen worden. 
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Les 4 
 
Datum: maandag 15-10-2007 
 

Thema van de les: 
 
Natuurkunde; elektronische circuits produceren licht, warmte en elektromagnetisme 
 
Lesverloop: 
 
Fidelina begint haar les als het nog rumoerig is en vraagt wat elektriciteit is. 
Verschillende leerlingen krijgen een beurt en staan op om het antwoord te geven. 
  

 
 
Vervolgens gaat ze het huiswerk behandelen. Er is een leerling die het niet heeft en 
Fidelina gaat naar een andere leerling die het wel heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen moeten een stukje tekst uit het boek overschrijven en moeten 
vervolgens twee vragen beantwoorden. Er wordt in tweetallen gewerkt. Er zijn wel 
leerlingen die absoluut niet in tweetallen willen werken. Hierop wordt Fidelina boos 
en dreigt met verwijdering uit de les.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze zet het volgende op het bord: 
 

- Copiar el resumen 15 min. (overschrijven van de tekst)   

- Elaborar preguntas 10 min. (vragen bedenken) 

- Socializar respuestas 10 min. (antwoorden uitwisselen) 

- Comentar la clase 5 min. (bespreken in de klas) 

- Asignar tarea 5 min. (huiswerk opgeven) 

 

Dat een leerling het huiswerk niet heeft, zal wel vaker voorkomen en de leerlingen weten dat 

Fidelina toch wel naar een ander gaat, zonder dat het consequenties heeft voor diegenen die 

het niet af hebben. Laat een leerling ter plekke een antwoord formuleren. 

Veel van deze leerlingen zijn nog niet gewend om in tweetallen of in groepen te werken. Boos 

worden en dreigen met verwijdering stimuleert leerlingen niet om het nut van samenwerken 

in te zien en te gaan samenwerken. Fidelina zal hier wat geduldiger mee om moeten gaan en 

de leerling op een positieve manier moeten benaderen wil de leerling ooit nog willen 

samenwerken. 

Het is niet verstandig om de les te beginnen als het nog rumoerig is. Het beste is om stilte te 

vragen zo niet te eisen en dan pas kan de les beginnen.  
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Fidelina vertelt wat de bedoeling is en loopt het lijstje samen met de leerlingen langs. 
De leerlingen gaan met deze lijst aan de slag en Fidelina loopt rond, geeft de tijd aan 
en spoort leerlingen aan te werken. De leerlingen zijn goed aan het werk en er is 
rust.  
 
Op een bepaald moment gaat Fidelina praten terwijl de leerlingen bezig zijn en dit 
geeft duidelijk onrust. 
 
 
 
 
 
Als iedereen klaar is geeft ze klassikaal beurten en vraagt wie er iets anders heeft.  
 
Tot slot leest ze zelf een samenvatting van de les voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is jammer dat ze dit doet, want nu had ze eindelijk de klas zover dat ze iets deden. 

Doordat ze gaat praten met een leerling ontstaat er weer onrust in de klas. 

Het is beter om leerlingen zelf een samenvatting van de les te laten maken en ook is het 

leuker voor de leerlingen, omdat ze zelf bezig zijn. 

Ontzettend goed dat ze het hele programma op het bord zet. De leerlingen zien in een 

oogopslag wat er moet gebeuren. Verder geeft het structuur aan de les en ik merk dat er een 

rustige werksfeer hangt. Dit is de beste les die ik tot nu toe van Fidelina gezien heb. Ongeveer 

95% van de hele klas is actief aan het werk en dat was voorheen zo’n 20%. Mede door wat 

meer structuur en werken met tijd is Fidelina enorm vooruit gegaan wat betreft orde houden 

en motiveren van leerlingen. 
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Les 1 
 
Datum: dinsdag 11-09-2007 

 
Thema van de les: 
 
Maatschappijleer; waarom is het belangrijk dat je iets bijdraagt aan de maatschappij? 
 
Lesverloop: 
 
Bij binnenkomst zijn de leerlingen aan het werk. Het is heel stil en er heerst een 
goede werksfeer. Ze zijn een samenvatting aan het maken voor maatschappijleer en 
ze moeten dit thuis verder afmaken. 
 
Orlando schrijft twee vragen op het bord: 
 

1. Explique cual es la importancia de participar en actividades de mi comunidad. 

2. Como contribuimos al desarrollo de nuestra comunidad? 

Over deze vragen zal aan het einde van de les gepraat worden. Eerst moeten de 
leerlingen in tweetallen de antwoorden op deze vragen vinden.  
 
Orlando straalt rust uit en heeft een natuurlijk overwicht op de klas. De klas is rustig 
en werkt en hij hoeft niet al te veel te corrigeren. 
 
Aan het einde van de les moeten de leerlingen antwoord geven op de bovenstaande 
twee vragen. Ze hoeven niet voor de klas, maar alleen te gaan staan naast hun tafel.  
 
Orlando herhaalt de antwoorden en zet ze op het bord.  
 
Ik heb eigenlijk niets aan te merken op deze les, het was een prima les! 
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Les 2 
 
Datum: woensdag 03-10-2007 
 

Thema van de les: 
 
Spaans; Tekstbegrip en strategieën  
 
Lesverloop: 
 
De les begint met het zingen van een liedje waarbij iedereen moet staan.  
 
 
 
 
 
Orlando begint zijn les en zegt dat iedereen goed moet opletten en mee moet doen. 
Hij vertelt wat hij gaat doen en legt het thema uit. 
 
Hij stelt vervolgens de vraag: ‘Wat is tekstbegrip?’ De leerlingen geven antwoord en 
Orlando herhaalt deze voor de rest van de klas. 
 
De leerlingen gaan nu een tekst lezen, maar niet zonder strategieën. Orlando vraagt 
aan de leerlingen wat ze als eerste doen als ze een tekst gaan lezen. Deze 
strategieën kennen de leerlingen al en is dus een herhaling. Met de tekst voor hun 
neus komen leerlingen met de volgende antwoorden: 
 

- globaal lezen 

- wat is er op het plaatje te zien? 

- kijken naar de titel 

 
 
 
 
Orlando gaat de tekst voorlezen en de leerlingen lezen mee. Hierna wordt de tekst 
gelezen, maar dan nu in paragrafen. Dit doen de leerlingen klassikaal. Ook moeten 
ze vragen stellen aan de tekst. Tot slot moeten ze hun mening geven over de tekst 
en iedereen is rustig aan het werk. 
 
Deze docent houdt goed in de gaten wie er al een beurt heeft gehad en wie nog niet. 
Hij complementeert leerlingen, is enthousiast en heeft overwicht. 
 
Vervolgens legt hij uit wat ze nu gedaan hebben en wat het volgende zal zijn dat ze 
gaan doen. 
 
 
 
 

Orlando doet dit omdat de lesstof best saai en pittig is. Op deze manier kunnen de leerlingen 

zich even ontspannen om zich later beter te kunnen concentreren. 

Orlando activeert hier de voorkennis van de leerlingen en er komen goede antwoorden uit de 

klas. 
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Op bord: 
 
Strategieën: 
 

1. Kijken naar plaatje 

2. Stillezen (2 of meer keer) 

3. De docent leest de tekst duidelijk voor  

4. Leerlingen lezen de tekst voor met een goede intonatie 

5. Analyseren van de vragen 

6. Mening over de tekst 

 
Orlando herinnert de leerlingen eraan dat als ze iets niet begrijpen ze altijd gebruik 
kunnen maken van een woordenboek. 
 
De leerlingen schrijven dit over in stilte. Wanneer iedereen klaar is, wordt het 
huiswerk opgegeven en vraagt Orlando of er nog vragen hierover zijn. Hij bedankt de 
leerlingen voor hun medewerking en er volgt een applaus.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit lijstje kunnen leerlingen de eerst volgende keer dat ze een tekst moeten lezen erbij 

houden. Het is dus een goed idee om dit op het bord te zetten en over te laten schrijven. 

Een zeer positieve afsluiting van de les. Dit motiveert en stimuleert leerlingen om de 

volgende les ook weer actief bezig te zijn. 
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Les 3 
 
Datum: maandag 15-10-2007 

 
Thema van de les: 
 
Spaans; verbaal en geschreven commentaar op een instructietekst 
 
Lesverloop: 
 
Orlando legt het thema uit en vertelt wat ze vandaag gaan doen. Vervolgens 
activeert hij de voorkennis door een stukje tekst uit de vorige les voor te laten lezen. 
Hier waren ze aan het einde van de vorige les mee begonnen, maar hebben dit niet 
af gekregen. Het is opgegeven als huiswerk. 
 
De tekst wordt per alinea besproken en het belangrijkste per alinea wordt eruit 
gehaald. Twee leerlingen moeten opstaan en vertellen wat het belangrijkste is uit de 
tweede alinea. Ze geven de kernzin en Orlando schrijft deze op het bord. Dit doet hij 
met alle alinea’s van de tekst. Wanneer een leerling geen kernzin kan aangeven, 
vraagt Orlando om hulp uit de klas.  
 
Orlando is veel aan het woord en de huiswerkbespreking duurt bijna de hele les.  
 
 
 
 
 
 
 
Nadat alle alinea’s zijn behandeld, legt Orlando uit dat alle kernzinnen samen een 
soort samenvatting van de tekst vormen. Vervolgens vraagt hij aan de leerlingen 
welke kernzin de belangrijkste is van de hele tekst. De leerlingen geven ieder hun 
keuze aan en Orlando maakt dit zichtbaar door achter de kernzinnen te turven.  
 
 
 
 
 
 
 
Orlando vraagt wat voor soort tekst dit is. Is het een instructietekst of een 
informatieve tekst? Dit gebeurt klassikaal. Vervolgens moeten de leerlingen hetgeen 
dat op het bord staat overnemen in hun schrift.2 
Iedereen heeft het overgenomen en er volgt een korte samenvatting van de les 
gegeven door Orlando.  

                                                 
2
 De reden dat ik hetgeen dat op het bord stond niet heb opgenomen in deze observatie is dat het hier ging om een hele tekst.  

Deze vorm van huiswerk bespreken duurt erg lang en is vaak saai. Ook verliest Orlando 

kostbare lestijd die hij had kunnen gebruiken voor iets nieuws of voor herhaling. Wellicht 

was het beter geweest om eerst de leerlingen het huiswerk uit te laten wisselen en vervolgens 

een aantal alinea’s eruit te halen en te bespreken. 

Orlando geeft betekenis aan waarom je kernzinnen moet kunnen herkennen; je krijgt een soort 

samenvatting van de tekst waardoor het gemakkelijker te begrijpen is. Dit kunnen ze 

bijvoorbeeld toepassen bij andere vakken waar ze hele lappen tekst moeten leren.  
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Tot slot dicteert hij de definitie van een instructieve tekst, geeft het huiswerk op en 
vraagt of er nog vragen zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is goed dat Orlando een samenvatting geeft van de les, maar het is beter dat de leerlingen 

dit voor zichzelf doen. Het zorgt dan namelijk voor een betere beklijving van de lesstof en 

Orlando kan tegelijkertijd controleren of de stof goed is overgekomen. 
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Vergaderingen 

 
Inleiding 
 
Wekelijks was er op vrijdag een vergadering voor alle docenten van het Colégio 
Maaswaal georganiseerd. Deze vergaderingen hebben wij verzorgd en het doel van 
deze vergaderingen was om alle docenten kennis te laten maken met verschillende 
werkvormen en activerende didactiek. Hoewel we ons het meeste hebben gericht op 
Dwayne en de docenten van klas vier tot en met zes waren de rest van de docenten 
ook van harte welkom.  
 
De vergaderingen bestaan uit twee delen. Het eerste deel is een terugblik en 
evaluatie van de afgelopen week en het tweede deel bestaat uit de introductie van 
een nieuwe werkvorm(en).  
 
Om een beeld te krijgen van hoe deze vergaderingen in zijn werk gaan, verwijs ik 
naar de video. In deze video leid ik twee vergadering en treedt Dwayne op als tolk, 
omdat de rest van de docenten niet of nauwelijks Engels spreken. 
 
Tot slot is er in de laatste bijeenkomst een enquête ingevuld door alle docenten. Het 
is een enquête die wij afgenomen hebben om de tevredenheid over de 
bijeenkomsten en werkvormen te peilen. Tot op heden zijn de resultaten hiervan niet 
in mijn bezit, maar in het bezit van Nikki. Ik heb wel de vragen toegevoegd in deze 
paragraaf, zodat op zijn minst de inhoud van de enquête duidelijk is. 
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Vergadering 1  
 
31 augustus 2007 
 
Vooraf 
 
Vandaag willen we met het hele docententeam onze plannen bespreken voor de 
komende periode. We willen van hen ook graag weten wat zij willen en wat ze al 
gedaan hebben. 
 
Verdeling taken 
 
Het geheel doen we gezamenlijk.  
 
Vergadering 
 
Eerst heeft de directrice een woord tot ons gericht. Ze vertelde dat ze het fijn vond 
dat we er waren en ze hoopt dat we onze doelen hier op het Colégio Maaswaal 
kunnen  bereiken. 
We hebben de docenten uitgelegd dat we met hen verder willen oefenen voor wat 
betreft de activerende werkvormen. Daar waren ze het allemaal mee eens en het 
klonk ze bekend in de oren dankzij Frank en Wieteke. Verder hebben we ze verteld 
dat we elke vrijdag een bijeenkomst hebben en dat we dan een nieuwe werkvorm 
introduceren die ze de komende week zullen gaan oefenen.  
Zoals in de inleiding al vermeld stond, hebben we ook gevraagd wat ze al weten en 
kunnen. Dwayne kon ons hierover het volgende vertellen: 
 
- Ze weten wat een woordweb is en kunnen dit in hun lessen inzetten 
- Ze laten elke leerling aan het einde van de les een eindvraag stellen over de stof.  
  De vragen worden door klasgenoten beantwoord en pas daarna door de docent. 
 
Dwayne is zelf ook al bekend met de werkvorm van het ´bolletje wol´. 
 
Aankomende vergadering 
 
Voor de aankomende vergadering hebben we de docenten gevraagd eventuele 
vragen op te schrijven die in de loop van deze week te binnen schieten. Ook 
suggesties wat betreft werkvormen zijn van harte welkom. 
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Vergadering 2  
 
7 september 2007 
 
Vooraf 
 
We hebben de vergadering ingedeeld in twee delen. Het eerste deel is het 
inventariseren van voorkennis en het activeren van de docenten. Ze moeten hierna 
klaar zijn om met nieuwe stof aan de slag te kunnen. Het tweede deel is het 
introduceren van een nieuwe werkvorm: vragen stellen. Omdat het geheel in het 
Engels verloopt, is de uitwerking hieronder eveneens in het Engels weergegeven. 
 
Verdeling taken 
 
1e deel: Marja  
2e deel: Nikki 
 
Plan 
 
Part 1  - Activating knowledge  
Part 2  - Introduction asking questions       
 
Before the meeting: 
 
1 Meeting Nikki and Marja: discussing what the meeting is going to be about. 
2 Individual preparation of the two parts. 
3 The plan is going to be written on the board.  
 
Part 1 Marja 
 
1 Questions or suggestions; the teachers can each give their comment on 
workingforms. 
 
2 Why Dynamica?; we look back on the work of Frank and Wieteke and the teachers 
have to write down three reasons why Dynamica is important. 
 
3 Wordweb and asking questios in the end of class; the teachers already have 
experience with these workingforms and I am going to talk to them about their 
experiences with these workingforms. 
 
Part 2 Nikki 
 
1 ´Asking questions´ is going to be written on the board. Visualizing is important!  
 
2 Intro: ´Today we will talk about asking questions. Before we will discuss the 
working form, I would like you to pick pencil and paper. In a minute I´m going to ask 
you a question. When I’m finished, all of you are going to write down the answer. You 
get 2 till 3 minutes time for that.´ 
 
3 The question (also visualize it on the board) 
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´How do you ask questions in your class? Write down: 
1 How do you ask questions? 
2 How do you get your answers? 
3 How do you respond to the answers?´ 
 
4 Give the time for writing down the answers. 
 
5 When everyone is finished writing down, give a new instruction. In pares they are 
going to talk about their answers. They will get 2 minutes for this. 
 
6 When the 2 minutes have passed, I will ask two teachers what they wrote down. 
We´ll have a short talk about that, before we will continue the meeting. 
 
7 Introduction working forms: ´As you´ve all noticed by talking to each other, asking 
questions is possible in many ways. Today we will introduce a way of asking 
questions that keeps all children active.  
 
8 Before giving the instructions, I´ll tell all teachers to note questions if they have 
them.  
 
9 Discussion of the working form ´asking questions´. It is possible that the teachers 
have received all working forms. I´m going to ask that. If they have, I will discuss the 
working form only verbal. When they don´t, I will discuss the working form verbal and 
visual. Also I´ll ask Dwayne if he has the time to translate it in Spanish. 
 
10 Are there any questions? If there are, answer and discuss them (in the way the 
working form tells), if there aren’t, continue the meeting.  
 
11 Assignment: ´Think of a question for everyone in this room, that fits the 
description of the working form (no ´yes or no’ question, no opinion etc.) 
 
12 Two teachers will get the time to practice the introduced way of asking questions 
in front of the other teachers. Ask who would like to practice and pick a teacher. The 
other teachers will have to notate two positive things and a tip. (Visualize what they 
have to notate.) 
 
13 Discuss every candidate short. Let the other teachers say their things, but let the 
candidate tell his experience first. What went well? What went wrong? etc. 
 
14 At the end of the meeting, introduce the assignment: 
 
´Practicing asking questions´ 
1 Notate the situation you practiced in. 
2 What went well? 
3 What went wrong? 
4 What´s your opinion about this working form? 
5 Other things you might think are important. 
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Feedback Nikki naar Marja 
 
Eigenlijk heb ik niet heel veel te zeggen over jouw optreden in deze vergadering. Ik 
vond dat je je programma precies afwerkte zoals je gepland had en eigenlijk heel 
zelfverzekerd voor de groep docenten stond. Natuurlijk waren er wel wat zenuwen, 
maar die heb je niet getoond. Je hebt een open en coöperatieve houding, iets dat 
zeker gemerkt wordt. Docenten waren in het begin wat schuchter, iets dat logisch is, 
omdat het de eerste keer is. Misschien dat een energizer hier goed gepast had, maar 
dat is achteraf gepraat. Naar mijn idee was dit een prima presentatie!  
 
Feedback Marja naar Nikki 
 
Je hebt duidelijk het thema op het bord aangegeven en het is goed voor de docenten 
dat ze zelf de vragen, die je op het bord zet, beantwoorden. Zo ondervinden ze zelf 
het belang van activerend werken. Ook denken ze op deze manier goed na over hun 
eigen manier van vragen stellen, iets waar ze waarschijnlijk nog niet eerder bij stil 
hebben gestaan. Ik merkte dat de docenten het erg interessant vonden en dat ze er 
wel degelijk soms problemen mee hebben om goede vragen te stellen. Je 
presentatie was heel duidelijk en gestructureerd en vooral goed voorbereid. Prima! 
Ook je houding voor de klas was zelfverzekerd en sterk en je keek goed rond. Verder 
heb je vrijwel alle docenten goed weten te betrekken bij de vergadering, zodat 
iedereen zijn zegje heeft kunnen doen. Misschien was het op sommige momenten 
iets te langdradig, maar dat komt ook vooral doordat Dwayne alles moest vertalen en 
de docenten begrepen sommige vragen niet helemaal. Prima gedaan!  
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Vergadering 3  
 
21 september 2007 
 
Vooraf 
 
We hebben ook deze vergadering in tweeën gedeeld. In het eerste deel evalueert 
Nikki de gebruikte werkvorm ´vragen stellen´ en in het tweede deel behandelt Marja 
het onderwerp ´discipline´.  
 
Verdeling taken 
 
1e deel: Nikki  
2e deel: Marja 
 
Plan 
 
Part 1  - Evaluation asking questions      
Part 2  - Introduction discipline        
 
Before the meeting: 
 
1 Meeting Nikki and Marja: discussing what the meeting is going to be about. 
2 Individual preparation of the two parts. 
3 The plan is going to be written on the board.  
 
Part 1 Nikki 
 
1 Notate the assignment about asking questions on the whiteboard. 
 
´Practicing asking questions´ 
1 Notate the situation you practiced in. 
2 What went well? 
3 What went wrong? 
4 What´s your opinion about this working form? 
5 Other things you might think are important. 
 
2 We will start this meeting with time to talk to your neighbor. In pares of two you talk 
about the assignment and about your experiences. Because of this talking, you won´t 
need to ask all the teachers in pubic (something that takes a lot of time). 
 
3 After the time to discuss will the points 1,2 and 3 of the assignment be discussed in 
public. By asking a few teachers what their experiences are, you can make a list of 
advantages and disadvantages. Visualize this list! 
 
4 Talking about the advantages is good, but the teachers already know that point. 
More important is discussing the disadvantages. That’s why they will have to be 
discussed. 
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5 Ask all teachers if they have planned to use this working form more often. React 
and give tips. 
 
6 End with asking if there are questions and give a short review of the meeting. 
 
Part 2 Marja 
 
Workingforms are not a way to keep the order in your classes. First there has to be 
order before you can experiment with new workingforms. 
 
Questions for the teachers: 
 
1. How do you keep order in your classroom? 
2. How would you like your students to behave? 
3. Do you have any idea on how to achieve that? 
 
The teachers have to write down the answers en I write down the answers on the 
bord. When the answers are on the bord we discuss them. 
 
The last part of the meeting contains tips on how the maintain order in the classroom: 
 

- Make your own escalationladder and write it down for yourself. 

- Make orderrules for yourself and write them down; what is it that you want n 

your classes? 

- Be consequent in your rules and your own behavior. 

 

Feedback Nikki naar Marja 
 
Je hebt je uitleg goed ondersteund met visuele elementen. Zowel je houding als je 
bordschrift waren duidelijk en dat komt over. Verder heb je duidelijk elk onderdeel 
van het bord besproken en verduidelijkt. Wel zou ik in het vervolg niet te beknopt zijn. 
De leraren hebben niet veel ervaring met het onderwerp dus wanneer je een vraag in 
steekwoorden noteert op het bord krijg je situaties als in deze vergadering: dat ze 
even niet weten wat waar thuishoort.  
Je hebt de antwoorden van de leraren op het bord gevisualiseerd, zodat ze het nog 
eens na konden lezen en zodat ze niet 10 keer hetzelfde zouden zeggen. Dat is 
goed. Ook voor jezelf is dat een geheugensteuntje.  
Wat ik erg goed vind is dat je de tijd nam om het onderwerp geweld te bespreken. Er 
was duidelijk behoefte aan en je kunt op zo´n moment twee dingen doen: je eigen 
programma afdraaien of je aanpassen aan de omstandigheden. Dat laatste heb je 
gedaan en zou ook  mijn keuze zijn. Een plus dus naar mijn idee. Wel zou ik me niet 
te snel uit het veld laten slaan, want leraren kunnen wel degelijk respect eisen in hun 
klassen zonder meteen de ouders op hun stoep te hebben. Wachten tot het stil is of 
eisen dat er maar 1 iemand tegelijk aan het woord is, zou ook hier mogelijk moeten 
zijn. Het is dus zeker geen verloren zaak, al mag dat in eerste instantie zo zijn. Het is 
denk ik meer een kwestie van kijken wat in deze situatie wel of niet haalbaar is.  
Het is mij niet helemaal duidelijk geworden wat de opdracht voor volgende week is. 
Is dat het maken van de escallatieladder (benoemd in de tips) of iets anders? Of 
hebben ze geen opdracht? Misschien volgende keer iets duidelijker benoemen.  
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Ik vind dat je respect toont voor de leraren en je probeert aan te passen aan de 
cultuur en taal van dit land. Dat vind ik goed en zullen ze ook zeker waarderen!  
 
Feedback Marja naar Nikki 
 
Ik vond het goed dat je toch in het Spaans begon dat konden ze zeker wel 
waarderen. De vragen heb je goed op het bord gevisualiseerd en ze waren duidelijk 
geformuleerd. Verder vond ik het goed dat je rondliep terwijl de docenten aan het 
overleggen waren. Dat geeft een betrokken indruk. De docenten zelf waren ook erg 
betrokken en er is echt iets uitgekomen waar ze wat aan hebben. Een klein 
aandachtspunt is misschien dat het wat te lang werd. 
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Vergadering 4  
 
28 september 2007 
 
Vooraf 
 
Vandaag willen we terugblikken op het onderdeel van vorige week: discipline. Marja 
zal dit voor haar rekening nemen, omdat zij ook de bespreking over dit onderdeel 
heeft geleid. Verder gaan we aan de slag met twee nieuwe onderwerpen: structure 
en the mindmap. Structuur is de basis. Dit mag dus niet ontbreken in onze 
bijeenkomsten.  De leraren hebben allemaal wel een soort lesplanning, maar ze 
hebben niet echt op een rijtje wat de doelen zijn van de verschillende lesfasen. Wij 
willen het geheel duidelijk voor ze op een rijtje zetten. Daarna willen we meteen met 
de eerste fase beginnen: voorkennis activeren. Hebben ze meteen een houvast voor 
fase 1. 
 
Omdat het geheel in het Engels (met af en toe wat Spaans) verloopt, is de uitwerking 
hieronder eveneens in het Engels weergegeven. 
 
Verdeling taken 
 
1e deel: Marja 
2e deel: Nikki 
 
Plan 
 
Part 1  - Evaluation discipline 
Part 2  - Introduction structure       
  - Introduction the mindmap 
 
Before the meeting: 
 
1 Meeting Nikki and Marja: discussing what the meeting is going to be about. 
2 Individual preparation of the two parts. 
3 The plan is going to be written on the board.  
 
 
Part 1 Marja 
 
Evaluation discipline 

1. The assignments were: 

- Make escalationladder 

- Make orderrules for yourself 

- Be consequent in your rules and your behavior 

I am going to shortly explain the three assignments to refresh their memory. 
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2. Evaluation of the experiences of the past week. They can evaluate with the 

help of the following questions: 

a) Did you practice any of these three things? Examples? 

b) What went well? All teachers name one thing 

c) What needs more attention? 

d) Do you have other ideas? 

The teachers evaluate in pairs en in that way exchange their experiences. 
  
 
Part 2 Nikki 
 
Subject 1: Structure 
 
1 ´Structure´ is going to be written on the board.  
 
2 Question. Do you know what structure is? Get some answers and get clear what 
structure means. After that, give them 1 minute to notate what they do with structure 
in their lessons. 
 
3 Get all the answers and visualize them on the board. Discuss them when 
necessary. 
 
4 Introduction: Today a am going to show you a way of structure that fits in an 
activating lesson. It is a base. From there you can build your dynamic lesson. 
 
Make a schedule on the board: 
 

 
Fases in the lesson 

 
0 

 
Preparation, plan on the board 

 
1 

  
Introduction subject and activate already existing knowledge 

 
2 

 
Explanation 

 
3 

 
Checking if explanation has come across 

 
4 

 
Instruction on the exercise 

 
5 

 
Give help during the exercise 

 
6 

 
Ending the lesson by repeating the most important definitions (also time to 
give homework). 
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5 When the schedule is ready, explain everything that’s in it with examples. Use 
things you saw in the observations, but not in a negative way!  
 
6 Check if they get the explanation well (by asking questions for example). Ask if 
there are any questions. 
 
7 Write down the assignment on the board. The assignment: 
 
´Practicing structure´ 
 
1 Plan every lesson the following week according to the structure schedule.  
 
2 Notate: 1 What went well?        
  2 What went wrong?       
  3 What´s your opinion about this subject? 
 
 
Subject 2: The mindmap 
 
1 ´The mindmap´ is going to be written on the board. Visualizing is important!  
 
2 Introduction: To start with giving you extra inspiration on fase 1, we chose to treat 
the mindmap. This working form you can use to activate knowledge. Does anyone 
already know this way of working? If yes, ask to explain shortly (and give a complete 
explanation afterwards), if no, explain yourself. 
 
3 Explanation: 
 
Goal:  Make thinking visible 
Time: About 15 minutes 
Use: Activate knowledge  
 
Practice: 
 
STEP 1 Ask the students to get pencil and paper.. 
STEP 2 Let the students notate a definition in the middle of their book. 
STEP 3 Let the students notate words/short sentences that have something to 
do with that definition. 
STEP 4 Let them compare their things with other classmates (let them make a 
placemat). 
STEP 5 Ask some pairs/groups to tell their mindmap to the rest of the class. 
 
4 Ask if there are any questions. 
 
5 Write down the assignment on the board. The assignment: 
 
´Practice the mindmap. (Not too much, only 1 or 2 times this week! Otherwise the 
kids will get bored.)´ 
1 Notate the situation you practiced in. 
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2 What went well? 
3 What went wrong? 
4 What´s your opinion about this working form? 
 
 
Feedback Nikki naar Marja 
 
Ik vind dat je het goed doet. Inhoudelijk heb ik niets te zeggen, omdat dat helemaal in 
orde was. Sowieso bespreken we alles van tevoren samen, dus als ik wat aan te 
merken had gehad, had ik dat dan moeten zeggen. Je houding is ook helemaal oké. 
Zelfverzekerd, open… 
Wel heb ik een ding dat denk ik een echt aandachtspunt is en kan worden: de tijd. Je 
doet erg lang over de nabesprekingen. Je geeft aan het vervelend te vinden om de 
docenten te onderbreken in hun gesprekken en laat mensen soms lang doorgaan 
over hetzelfde (veel herhaling en eigenlijk geen nieuwe dingen meer). Wel is heel 
belangrijk om te kijken wat je wil bereiken. Wanneer een docent veel herhaalt of 
wanneer alle docenten steeds hetzelfde verhaal doen, is het handig om te vragen of 
iemand iets anders genoteerd heeft. Ik denk dat je van te voren moet kijken hoever je 
de gesprekken wil laten gaan en dat je tijdens afdwalingen of doorbomen over 
hetzelfde goed de grote lijn in de gaten moet houden. Dan weet je ook beter wanneer 
je kunt onderbreken zonder ‘lomp’ of ‘ongevoelig’ te zijn.  
Nog iets dat me opviel: het feit dat er een probleem werd genoemd dat wij niet 
hadden voorzien (de geweldadigheid van de ouders) heeft je en beetje uit het veld 
doen slaan geloof ik. Je stapte heel snel over op de opmerking ‘Tja, dan is dit 
inderdaad niet een probleem dat zo op te lossen is. Ik hoop dat jullie misschien toch 
nog iets geleerd hebben en wat kleine dingen uit de meeting kunnen gebruiken’. Dit 
is iets te ver naar de andere kant. Ik zou wat hints hebben gegeven over wat ze dan 
wel met discipline kunnen. Er is namelijk genoeg mogelijk, alleen niet te extreem. 
Maargoed, het zit hem nu sowieso nog in de kleine dingen. Misschien iets om over 
na te denken. Ik kreeg het idee dat je niet zo goed wist hoe je je op dat moment 
moest opstellen (wat natuurlijk helemaal niet erg is). Mijn visie is misschien voor jou 
niet de manier, maar ik wilde hem wel met je delen. 
 
Feedback Marja naar Nikki 
 
Bij het onderdeel ‘structure’ laat je de docenten kennis maken met de verschillende 
lesfasen. Ik denk dat ze daar veel aan hebben en dat dit in Nicaragua niet gewoon is 
en dat bleek wel uit de reacties. Je legt elke fase duidelijk uit aan de hand van 
voorbeelden. Het is goed dat je de dingen die je gezien hebt tijdens de observaties 
op en subtiele en positieve manier naar voren brengt. Zo hebben de docenten niet 
meteen het gevoel dat ze het allemaal verkeerd doen. Je maakt verder door de vele 
voorbeelden de lesfasen concreet waardoor ze zich er ook iets bij voor kunnen 
stellen. Ook de visualisatie is weer prima in orde en je weet het bord op een 
efficiënte manier te gebruiken ondanks de beperkte ruimte. Verder vind ik het leuk 
dat je de docenten bij de naam noemt, dat maakt het persoonlijker en vertrouwd. 
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Vergadering 5  
 
5 oktober 2007 
 
Vooraf 
 
Vandaag willen we terugblikken op de twee onderdelen van vorige week: structure 
en the mindmap. Nikki zal dit voor haar rekening nemen, omdat zij ook de bespreking 
over dit onderdeel heeft geleid. Verder gaan we aan de slag met twee nieuwe 
werkvormen: check in duo´s en focus on your partner. Dit zijn werkvormen die 
kunnen dienen als controle en als inoefening. Dit is weer een andere lesfase, en 
daarom in onze ogen zinnig. Het is zinnig dat de docenten zoveel mogelijk 
handvatten toegereikt krijgen waar het activerende didactiek betreft (zodat ze niet 
steeds hetzelfde kunstje moeten doen), op een zo breed mogelijk vlak (dus niet 
alleen om voorkennis te activeren, maar ook om andere lesonderdelen meer 
activerend te maken). Ook scheelt het een hoop (saaie) tijd om het inoefenen en 
nakijken op die manieren aan te pakken. Plus het feit dat de leerlingen veel 
intensiever met de leerstof bezig zijn en daardoor waarschijnlijk meer oppakken. Dit 
tweede deel neemt Marja voor haar rekening. 
 
Omdat het geheel in het Engels (met af en toe wat Spaans) verloopt, is de uitwerking 
hieronder eveneens in het Engels weergegeven. 
 
Verdeling taken 
 
1e deel: Nikki 
2e deel: Marja 
 
Plan 
 
Part 1  - Evaluation structure       
  - Evaluation the mindmap 
Part 2  - Introduction check in duo´s      
  - Introduction focus on your partner 
 
Before the meeting: 
 
1 Meeting Nikki and Marja: discussing what the meeting is going to be about. 
2 Individual preparation of the two parts. 
3 The plan is going to be written on the board.  
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Part 1 Nikki 
 
Subject 1: Structure 
 
1 Notate the assignment about structure on the whiteboard. 
 
´Practicing structure´ 
 
1 Plan every lesson the following week according to the structure schedule.  
 
2 Notate: 1 What went well?        
  2 What went wrong?       
  3 What´s your opinion about this subject? 
 
2 We will start this meeting with time to talk to your neighbor. In pares of two you talk 
about the assignment and about your experiences. Because of this talking, you won´t 
need to ask all the teachers in public (something that takes a lot of time). 
 
3 After the time to discuss will the points of the assignment be discussed in public. By 
asking a few teachers what their experiences are, you can make a list of advantages 
and disadvantages. Visualize this list! 
 
4 Talking about the advantages is good, but the teachers already know that point. 
More important is discussing the disadvantages. That’s why they will have to be 
discussed. 
 
5 Ask all teachers if they have planned to use this form of structure more often. React 
and give tips. 
 
6 End with asking if there are questions and give a short review of the most important 
points. 
 
 
Subject 2: The mindmap 
 
1 Notate the assignment about the mindmap on the whiteboard. 
 
´Practice the mindmap. (Not too much, only 1 or 2 times this week! Otherwise the 
kids will get bored.)´ 
 
1 Notate the situation you practiced in. 
2 What went well? 
3 What went wrong? 
4 What´s your opinion about this working form? 
 
2 This time I want to discuss everything in a different way. I want to make a sort of 
round conversation (we will be sitting in a circle). I´m leading it so that everyone can 
get to say what they want, but it feels more like talking in a group than like giving 
turns. The important things I will visualize. Because of this talking, I won´t need to 
ask all the teachers in pubic (something that takes a lot of time). 
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3 Talking about the advantages is good, but the teachers already know that point. 
More important is discussing the disadvantages. That’s why they will have to be 
discussed. 
 
5 Ask all teachers if they have planned to use this form of structure more often. React 
and give tips. 
 
6 End with asking if there are questions and give a short review of the most important 
points. 
 
 
Part 2 Marja 
 
On the board there is going to be the following: 
 

1. Check-in-duo’s 

2. Focus on your partner 

With every subject  I explain the points written below. 
 
Subject 1: Check-in-duo’s (halfway of class) 
 
Objective: -    Learn from each other 

- Controle of the lesson 

Use with: Multiple choice questions or questions with only one right answer. 
 
Steps: 

1. Students make assignment individualy 

2. Finished  students discus their answers with fellow students and try to come 

to one answer 

3. Students give right answer if teacher asks 

Tips: 

- give the students enough time in the beginning 

- teacher makes pairs 

 
Subject 2: Focus on your partner (end of class) 
 
Objective: -    Better involvement and attention 

- Better interaction between students and teacher 

 
Use with: Check what the students have learned in the class. 
Steps: 
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1. Tell the students before you start your class that they have to make notes 

during class. 

2. Ten minutes before class ends: 

- Students come up with five questions about the lesson (individually) 

- Students form pairs 

- Students ask the question to each other (five minutes each) and 

respond 

3. Teacher asks about the selfmade questions en discus them in class 

  
Feedback Nikki naar Marja 
 
Duidelijk en kort gedaan deze meeting. Bijna alles in het Spaans ook! Je hebt de 
onderwerpen erg goed uitgelegd, alleen jammer dat er weinig dynamica in zat. Het 
was eigenlijk puur uitleg en het maken van notities. Dat terwijl wij pleiten voor 
activerende didactiek. Zou misschien leuk zijn om volgende keer de activerende 
didactiek in je achterhoofd te houden. Maakt het ook minder lang (niet dat het 
langdradig was hoor, want je deed het juist heel bondig!), en geeft je meer kans om 
controle uit te oefenen op het feit of de uitleg is begrepen. 
Ook zou ik de onderwerpen afbakenen. Je geeft eerst alle uitleg en legt dan beide 
opdrachten uit. Het is misschien duidelijker om onderwerp bij onderwerp te 
behandelen en de opdracht meteen bij het bijbehorende onderwerp op te geven. Is 
ook beter te onthouden. 
 
 
Feedback Marja naar Nikki 
 
Ik vond het goed dat je ook wilde dat de docenten de nadelen bespraken van ‘the 
mindmap’ en ‘structure’. Dat is juist iets waar ze meer over willen weten en hoe je 
met die nadelen om kunt gaan. Als de docenten in gesprek zijn met elkaar geef je het 
goede voorbeeld door rond te lopen en te luisteren. Zij moeten dit immers ook doen 
in hun eigen klas. Wederom was het bordgebruik duidelijk en ook je verhaal was een 
goed samenhangend geheel. Toch waren er wel momenten dat sommige punten wat 
lang duurden, maar dat kwam vooral omdat er dan een discussie ontstond. Op 
sommige momenten mag je daarin wel meer ingrijpen en minder afwachten totdat ze 
gestopt zijn met praten. Verder vond ik het leuk dat je op het bord ook achter een 
aantal punten de Spaanse vertaling had gezet. Ik denk dat dit zeker een aantal 
docenten heeft geholpen en je laat er mee zien dat je jezelf kunt aanpassen aan hun 
eigen taal en dat je daar moeite voor doet. Kortom een prima presentatie!  
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Vergadering 6  
 
12 oktober 2007 
 
Vooraf 
 
Vandaag willen we terugblikken op de twee werkvormen van vorige week: check in 
duo´s en focus on your partner. Marja zal dit voor haar rekening nemen, omdat zij 
ook de bespreking over dit onderdeel heeft geleid. Verder gaan we aan de slag met 
een nieuw onderdeel en een nieuwe werkvorm. Het nieuwe onderdeel is 
timemanagement, omdat dat toch in veel klassen nog wat aandacht nodig heeft, en 
de nieuwe werkvorm is het memoryspel. Veel leraren weten niet hoe ze het oefenen 
van begrippen en het uitbereiden van de woordenschat aantrekkelijk moeten maken. 
Dit kan hierbij helpen. 
 
Omdat het geheel in het Engels (met af en toe wat Spaans) verloopt, is de uitwerking 
hieronder eveneens in het Engels weergegeven. 
 
Verdeling taken 
 
1e deel: Marja  
2e deel: Nikki 
 
Plan 
 
Part 1  - Evaluation Check in duo´s      
  - Evaluation Focus on your partner 
Part 2  - Introduction Time management      
  - Introduction The memorygame 
 
Before the meeting: 
 
1 Meeting Nikki and Marja: discussing what the meeting is going to be about. 
2 Individual preparation of the two parts. 
3 The plan is going to be written on the board. Visualizing is important! 
 
Part 1 Marja 
 

1. The following things are going to be on the board: 

Check-in-duo’s: 

- What went well? 

- What went wrong? 

- What is your opinion about this workingform? 

 
 
 



                                           Stageverslag “Dynamica 2” 2007 Marja van Ballegooij   
  
                                                                                                                                                     

132 

Focus on your partner: 

- What went well? 

- What went wrong? 

- What is your opinion about this workingform? 

 
2. Next the experience with the two workingforms are going to be discussed in 

pairs according to the questions on the board. 

3. Evaluation of the different experiences 

4. A few other questions on the board for the teachers to answer: 

- How did the students react on the workingform? 

- Could you see results? 

- Did it take you a lot of effort to do this? 

- Did you have enough time to complete the workingform? 

- Did you achieve your objective? 

These questions the teachers answer each for themselves. 
 

 
 
Part 2 Nikki 
 
Subject 1: Time management 
 
1 ´Time management´ is going to be written on the board. Visualizing is important!  
 
2 Word web. When you think of time management, what comes up in your mind? 
When you have to relate time management to your class, what comes up in your 
mind? Give the teachers 2 minutes to write down everything that pops in their minds. 
 
3 Get all the answers and visualize them on the board. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           Stageverslag “Dynamica 2” 2007 Marja van Ballegooij   
  
                                                                                                                                                     

133 

4 Make a schedule on the board: 
 

 
Time management 

 
The lesson: When you plan your 
lessons, you will have to think of the 
amount of time you are going to need 
for every fase. 
 
- Plan that time before!  
- Think of the time students need for 
their exercises. 
- Be flexible: Things can work out 
different in practice. You have to be 
flexible with that and think of the most 
important goal of teaching (learning, not 
making your time schedule work) 
- Be prepared: you have to anticipate on 
the thinks that can happen. For 
example: It can happen that you have 
time left. Think of that before and make 
sure you can fill that time properly. 

 
The students: Also the activities of the 
students have to be planned.  
- Think good of the kind of activities the 
kids have to make to make the 
exercise. (for example: copy text from 
the board, think of the answer and write 
down the answer) and give them the 
proper amount of time for that activities. 
- Tell the kids what time they have to 
make the exercises. Communicate! 
 

 
5 When the schedule is ready, explain everything that’s in it with examples. Use 
things you saw in the observations, but not in a negative way! 
 
6 Ask if there are any questions. 
 
7 Write down the assignment on the board. The assignment: 
 
´Practicing time management´ 
 
1 Plan the time of every lesson the following week.  
 
2 Notate (once, at the end of the week for example): 
 1 Did everything went like planned? 
 2 What did not go like planned? 
 3 How did you react? 
 4 From a specific situation: 
 - The lesson and the theme. 
 - What part went like planned? 
 - What part didn´t? 
 - Did you managed the time of the kids well? 
 - What part of the class could finish their assignment in the amount of time you     
gave  them? 
 - Have you communicated the time to the students? 
 5 What mark would you give yourself in time management? (When you think 
of the past  week.) 
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Subject 2: The memory game 
 
1 ´The memory game´ is going to be written on the board. Visualizing is important! 
  
2 Start with some questions to activate their knowledge. Who knows the game 
´memory?´ Have you played it before? Have you played it in your lessons before? 
Look if you get interesting answers to make the connection to the working form. 
When not, just tell that there’s a working form, based on this game, and go through 
with the explanation. 
 
3 Explanation: 
 
Goal:  To expand vocabulary 
Time: Depends on the amount of students (globally 15 minutes) 
 
Use: For pairs of words, words with signification, words with explanation and words 
with  translation in all kinds of lessons. 
 
Note: This working form can be used as a review (and reminder), at the end of a 
period. It can also be used in smaller groups, when the amount of words isn´t enough 
to do it class  wide. 
 
Before:- Make cards with the words on it and cards with the signification/translation 
              on it. 
 - Let the kids learn the new words (and signification/translation). 
 
Practice: 
STEP 1 Hand out the cards. Tell the students they may not show the cards to 
                     others. 
 
STEP 2 Give instruction:        
  - The students will get a turn. ´When you get a turn, you have to stand                
                       up and tell loudly what’s on your card.´      
                     - ´The student with the matching card has to stand up and tell what’s on     
                       his card loudly.´ 
 
STEP 3 The teacher makes sure that it’s the right match. If not, they have to 
                      search for the right  match. 
 
STEP 4 Afterwards you can discuss difficulties and words that have to be  
                     discussed once more. 
 
4 Ask if there are any questions. 
 
5 Write down the assignment on the board. The assignment: 
 
´Practicing the memory game´ 
1 Notate the situation you practiced in. 
2 What went well? 
3 What went wrong? 
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4 What´s your opinion about this working form? 
 
 
Feedback Nikki naar Marja 
 
Eigenlijk heb ik vrij weinig aandachtspunten voor je. Ik vond het goed gaan. Je weet 
hoe je jezelf wil profileren en staat ogenschijnlijk gemakkelijk voor de groep. 
Zenuwen zijn er, maar voor de docenten onmerkbaar (omdat ze je niet zo goed 
kennen). Ook zijn die zenuwen per week minder. Wel ben je af en toe wat 
twijfelachtig in de dingen die je overbrengt. Ik doel bijvoorbeeld op negatieve 
feedback over de werkvormen. Soms lijk je je wat makkelijk uit het veld te laten 
staan. Een heleboel zaken zijn best op te lossen of staan indirect in verband met het 
besprokene. Dat mag je best zeggen! Dat is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar 
ook voor de docenten. Zo krijgen ze meer inzicht in het doel en nut van de 
werkvormen. Werkvormen zijn immers niet zaligmakend en doen je problemen niet in 
rook opgaan. Ik zou dus wat gaan werken aan assertiviteit.  
Het feit dat je van tevoren zegt dat je het kort wilt houden is goed, en zou dus juist en 
opmerking zijn om naar terug te grijpen wanneer je ziet dat het te lang gaat duren. 
Ook lijkt het me dan goed dat je de beurten wat verdeelt. Niet bij elke vraag alle 
docenten langsgaan, maar de beurten verdelen over diverse vragen. Ze hebben 
namelijk al de kans om het een en ander te overleggen samen. Het is ook zonde, 
omdat je in dit geval heel lang bleef hangen bij hetgeen elke week terugkeert, terwijl 
je het leukste gedeelte nog moest doen! Daarnaast is het tweede deel van de 
vergadering altijd het zwaarste en langste, waardoor het eerste deel wat lichter moet 
zijn. 
Wel heel goed vind ik je interactie met de docenten. Je praat Spaans voor zover 
mogelijk en dat doe je goed! Dat is een goede stap in de richting van de docent en 
maakt de communicatiekloof kleiner. 
 
Feedback Marja naar Nikki 
 
Leuk dat je het ‘woordweb’ gebruikt om de voorkennis over ‘time management’ te 
activeren. Dat maakt het minder saai en de docenten kunnen zelf ervaren wat de 
effecten zijn van deze vorm van voorkennis activeren. Ook houd je dit onderdeel 
lekker kort waardoor je meer tijd overhoudt de rest. Verder probeer je ook tijdens de 
bijeenkomst te verstaan wat er gezegd wordt en daarop te reageren. Dat ging je 
goed af! Omdat het best veel is wat je moet uitleggen in een korte tijd, ben je wel 
geneigd om er snel doorheen te gaan en snel te praten. Hierdoor raken sommige 
docenten even het spoor bijster, met name Dwayne. Bij het onderdeel ‘time 
management’ laat je de docenten zichzelf een cijfer geven. Dit is zowel voor jezelf als 
voor hen goed om het startniveau te bepalen. Je maakt goed gebruik van het bord en 
visualiseert de beide onderdelen op een heldere manier.  
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Vergadering 7 
 
19 oktober 2007 
 
Vooraf 
 
Vandaag willen we terugblikken op de twee werkvormen van vorige week: 
timemanagement en the memorygame. Nikki zal dit voor haar rekening nemen, 
omdat zij ook de bespreking over dit onderdeel heeft geleid. Verder is dit onze laatste 
bespreking en willen we graag op een goede manier afscheid nemen: met taart en 
cola. Tijdens het afscheid kunnen de leraren de door ons opgestelde vragenlijst 
invullen en retourneren. Deze vragenlijst gaat over de meetings en ons functioneren 
daarin, over wat ze aan de meetings gehad hebben en over de periode dat we hier 
zijn geweest in het algemeen. 
 
Omdat het geheel in het Engels (met af en toe wat Spaans) verloopt, is de uitwerking 
hieronder eveneens in het Engels weergegeven. 
 
Verdeling taken 
 
1e deel: Nikki 
2e deel: Gezamenlijk 
 
Plan 
Part 1  - Evaluation time management      
  - Evaluation the memorygame 
Part 2  - The list of questions.       
  - Saying goodbye 
 
Before the meeting: 
 
1 Meeting Nikki and Marja: discussing what the meeting is going to be about. 
2 Individual preparation of the first part (for example making the cards). 
3 Making the list of questions. 
4 The plan is going to be written on the board. Visualizing is important! 
 
Part 1 Nikki 
 
Subject 1: Time management 
 
1 Notate the assignment about time management on the whiteboard. 
 
´Practicing time management´ 
 
1 Plan the time of every lesson the following week.  
 
2 Notate (once, at the end of the week for example): 
 1 Did everything went like planned? 
 2 What did not go like planned? 
 3 How did you react? 
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 4 From a specific situation: 
 - The lesson and the theme. 
 - What part went like planned? 
 - What part didn´t? 
 - Did you managed the time of the kids well? 
 - What part of the class could finish their assignment in the amount of time you  
             gave them? 
 - Have you communicated the time to the students? 
 5 What mark would you give yourself in time management? (When you think  
             of the past week.) 
 
2 We will start this meeting with time to talk in groups of three. You will talk about the 
assignment and about your experiences. Not only are we going to talk about the 
assignment, you will also have to think about what the other says. You have to ask a 
minimum of two questions to that person about his or hers experiences.  
Note: Because of this talking, you won´t need to ask all the teachers in pubic 
(something that takes a lot of time). 
 
3 If there are any questions, visualize them and answer them. If not, go to the next 
point. 
 
4 Ask every teacher about their mark. Let them tell why they gave themselves this 
mark. 
 
Subject 2: The memory game 
 
1 Notate the assignment about the memory game on the whiteboard. 
 
´Practicing the memory game´ 
1 Notate the situation you practiced in. 
2 What went well? 
3 What went wrong? 
4 What´s your opinion about this working form? 
 
2 Start with giving everyone the time to discuss the working form in pares. While 
everyone is discussing the working forms, give every person four cards. 
 
3 After the time to discuss will the points, give instruction: every person gets 2 
minutes to write 2 positive and 2 negative things about the working form. When they 
have done that, they have to place the cards on the table. At the left side are the 
positive things and at the right side there are the negative things. 
 
4 Let them copy the issues (2 minutes). 
 
5 Give new instructions. In pairs you have to: 
- place the given issues from most important to less important, 
- think of at least one solution to every negative point. 
 
6 Give the pairs the time to share their solutions with everyone. 
7 End with asking if there are any questions. 
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Part 2 
 
Subject 1: The list of questions 
 
After the evaluation we will give the teachers a list of questions. They can answer the 
questions and afterwards hand the forms over to us. 
 
The list of questions: 
 
1 Which workingform you enjoyed the most and why? 

2 Which workingform was for you the most effective and why? 

3 What do you think of the meetings that we had? Do you have any remarks? 

4 Are you going to continue with ´Dinamica´ in the future? 

5 Do you have anything that you would like to do when the next students come? 

6 Could you see any progress in the learning of your students after you used the 

workingforms? 

7 How did your students react to working in pairs and groups? 

8 Did you like the way we structured the meetings? 

9 Do you have any tips for us when we give meetings in the future? 

Subject 2: Say goodbye  
 
This subject speaks for itself! Let the cake and coke come! 
 
Feedback Nikki naar Marja 
 
Omdat je deze meeting geen eigen onderdeel hebt gehad, is het niet mogelijk een 
stukje feedback voor je te schrijven.  
 
Feedback Marja naar Nikki 
 
De evaluatie van het onderdeel ‘time management’ was erg goed voorbereid. Wat ik 
vooral erg goed vond, was dat je de opdracht nog eens op het bord zette, zodat de 
docenten die het misschien niet helemaal hadden het nog aan konden vullen. Verder 
was je eigen ‘time management’ goed en was er voldoende tijd om dit onderdeel te 
evalueren. Een ander sterk punt was dat je de vraag stelde wie het allemaal in de 
praktijk had gebracht. Dan weet je tenminste aan wie je wat kunt vragen. De 
‘memory game’ had helaas niemand kunnen doen, maar je speelde daar goed op in 
door te zeggen dat ze daar later zelf een bijeenkomst over konden houden. 
Misschien gaan ze dat standaard ook wel bij andere werkvormen doen. Ik heb verder 
geen op –of aanmerkingen over de manier waarop je gepresenteerd hebt, want dat 
was naar mijn mening goed.  
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Activiteiten buiten de school 
 
Natuurlijk hebben we buiten het schoolwerk om ook andere activiteiten ondernomen 
tijdens deze twee maanden. Het zijn er eigenlijk teveel om op te noemen dus 
beschrijf ik in deze paragraaf een aantal activiteiten die ik belangrijk vond om in dit 
verslag te vermelden. Sommige activiteiten hebben wel verband met school en 
andere niet, maar hebben gewoonweg indruk op mij gemaakt.  
 
 

Een cursus antidrugs, -alcohol en -huiselijk geweld voor jongeren en hun ouders. 

 
Ik heb deze activiteit ook al als leerwerktaak uitgewerkt dus zal ik hieronder alleen 
wat foto’s plaatsen en voor het hele verhaal verwijs ik naar de uitwerking van mijn 
leerwerktaken. 
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Inventarisatie leefomstandigheden en huisvesting van een familie in de wijk: 

 
In de wijk zijn er nog steeds gezinnen die in een huis moeten wonen, gemaakt van 
golfplaten en hout. We zijn door één van deze gezinnen benaderd om te komen 
kijken in hun huisje, omdat het vrijwel op instorten staat. Ze willen hulp om een huis 
te kunnen bouwen, maar er is geen geld om dat te realiseren. We hebben het gezin 
verteld dat wij zelf niets kunnen ondernemen, maar dat de stichting naar het 
probleem zou kunnen kijken. Het is namelijk een vrijwel onbegonnen zaak om 
individueel hulp te bieden, want drie deuren verderop staat weer een krot. Toch 
hebben we het gezin bezocht en foto’s gemaakt en naar hun verhaal geluisterd. Ik 
heb dit verhaal aan mijn verslag toegevoegd, omdat ook veel leerlingen op deze 
manier leven en het geeft daarom een beter beeld van de thuissituaties van veel 
leerlingen. 
 
Het gezin 
 
Het gezin bestaat uit zes personen: moeder, dochter met kind, opa, een man die 
eerder dakloos was en nog een man. Moeder gaat elke dag in de middag de straat 
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op om producten te verkopen en haar dochter gaat in de morgen naar school en in 
de middag met moeder mee. Opa is ziek en is de hele dag thuis. De man die achter 
het hutje woont, is er heel vaak niet en wekt ook niet. De andere man werkt wel.  
 
De situatie 
 
Allereerst staat het dak op instorten en wanneer het regent staat de hele vloer blank. 
Ze hebben het dak gestut met houten palen en op de vloer ligt geen steen, maar 
aarde. Ze hebben voor het hutje wel stenen liggen, maar verder niets.  
 
Een indruk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De voorkant van het hutje 

De ingang 

De binnenplaats waar 

gewassen en gekookt 

wordt 
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De slechte staat van het 

dak 

Plaats waar gekookt wordt 

De bouwmaterialen die ze 

hebben 

Het dak wordt 

ondersteunt door houten 

palen 
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Bezoek weeshuis 

 
De stichting Salto Adelante heeft in het verleden het initiatief genomen om in de wijk 
een weeshuis te bouwen voor ‘wegwerpkinderen’. Doña Jolanda, een oudere vrouw 
die deze kinderen opvangt, leefde in erbarmelijke omstandigheden. De stichting vond 
het noodzakelijk dat zij een echt huis kreeg waar zij deze kinderen een goed thuis 
kon geven. Samen met een vrijwilligster, Grietje Verkleij, is het weeshuis 
gerealiseerd en wij zijn bij Doña Jolanda op bezoek geweest om te zien hoe het nu 
gaat. Hieronder volgen een aantal foto’s die laten zien hoe zij leeft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het huis van de voorkant 

Doña Jolanda met de hele 

familie. Er wonen nu acht 

kinderen in uiteenlopende 

leeftijden 

Achter de oranje doeken 

bevinden zich de 

slaapkamers. Lekker knus! 
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De keuken met alle 

benodigdheden. 

Een kijkje in één van de 

slaapkamers 

Dit hutje staat achter het 

huis en hier wonen twee 

mannen die behoren tot de 

familie.  
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Doña Jolanda was meer dan bereid om ons een rondleiding door haar huis te geven 
en tijdens de rondleiding straalde ze dan ook en liet ze heel trots alles zien. Met de 
kinderen gaat het erg goed en er zijn zelfs kinderen die naar school gaan. Ze vinden 
het fijn dat ze hier mogen wonen en zonder de stichting en Doña Jolanda zouden 
deze kinderen op straat rondzwerven. Doña Jolanda is een bijzonder sterke vrouw 
en zij heeft veel indruk op mij gemaakt. De warmte en liefde waarmee ze deze 
kinderen opvangt is iets heel bijzonders en er zijn maar weinig mensen zoals zij. 
 
 
 
 

Ze koken op stenen met 

daaronder wat hout 

De wasplaats achter het 

huis 

Op de foto gaan, is iets 

heel aparts voor deze 

kinderen en de foto 

spreekt ook wel voor zich 
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Gedoneerde schoolmaterialen  

 
Een aantal leerlingen van het Maaswaal College in Wijchen hadden vóór ons vertrek 
schoolmaterialen gekocht met ingezameld geld. Ze hadden erg hun best gedaan, 
want er zat van alles bij zoals pennen, potloden, linialen, gummen, passers en nog 
veel meer! We kregen het verzoek om deze materialen op het Colégio Maaswaal af 
te geven, zodat de leerlingen weer een tijdje vooruit zouden kunnen. Ouders hebben 
vaak meerdere kinderen op school en zijn vaak niet in staat, vanwege de armoedige 
omstandigheden, om schoolmaterialen te kopen. Hieronder volgt een fotoreportage 
van de dag dat we bepakt en bezakt naar school zijn gegaan om de leerlingen en de 
directrice te verblijden met al deze spullen uit Nederland. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aankomst op school 

met alle spullen 

Leerlingen waren er 

erg blij mee en wilden 

gelijk alles naar 

binnen dragen 

Al het materiaal 

netjes uitgestald 
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En nog meer!! 

Natuurlijk moeten de 

schortjes gepast 

worden door de 

directrice 

En het eindresultaat! 
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Uitwerking van de leerwerktaken 
 
In deze paragraaf omschrijf ik mijn leerwerktaken voor deze stage. Daarbij formuleer 
ik ook leervragen en werk ik elke leerwerktaak uit. De uitwerkingen zijn te vinden na 
elke leerwerktaak en ik zal ook verwijzen naar beeldmateriaal. 
 

Leerwerktaak 1 

 
Activiteit:  
 
Vertalen van ‘energizers’ voor Dwayne Hodgson. 
 
Leervraag: 
 
Ik wil er achter komen wat voor bijdrage het gebruik van ‘energizers’ kunnen leveren 
aan de motivatie van leerlingen en de orde in de klas. 
 
Inleiding: 
 
Ik heb een aantal ‘energizers’ vertaald naar het Engels uit de methode ‘Leefstijl’. 
Deze methode omvat nog veel meer dan alleen ‘energizers’ en is een methode voor 
de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.  
 
Dwayne gaf aan dat hij behoefte had aan manieren om zijn leerlingen te motiveren 
en te stimuleren. Ook wilde hij zijn klas af en toe eens ‘oppeppen’, want vaak kunnen 
zijn leerlingen de aandacht niet bij de les houden. Dit was voor mij een reden om 
Dwayne te vertellen over een boekje met ‘energizers’ dat ik had meegenomen uit 
Nederland. Hij was meteen erg enthousiast en wilde dat wel eens proberen. 
 
Vanwege het feit dat het boek niet in het Engels te verkrijgen is, zeker niet in 
Nicaragua, heb ik een aantal ‘energizers’ voor Dwayne vertaald en op papier 
gegeven. Hij zal ze uiteindelijk ook in het Spaans vertalen, zodat ook andere 
docenten er profijt van kunnen hebben.  
 
Uitwerking: 
 
Voor de uitwerking van de ‘energizers’ verwijs ik naar bijlage 1 van dit verslag. 
 
Antwoord op de leervraag: 
 
Deze leervraag in is een positieve zin beantwoord.  
 
Dwayne heeft twee ‘energizers’ gebruikt in zijn lessen. Hij heeft er echter wel een 
eigen draai aan gegeven en dat is natuurlijk prima! De volgende twee ‘energizers’ 
heeft hij gebruikt: 
 
 
 
 



                                           Stageverslag “Dynamica 2” 2007 Marja van Ballegooij   
  
                                                                                                                                                     

149 

1. Put your legs up 
 
Bij deze oefening is het de bedoeling dat leerlingen een liedje uit hun hoofd leren 
waarbij ze allerlei lichaamsdelen moeten aanraken. Voor meer duidelijkheid raad ik 
aan de bijlage te raadplegen.  
 
Dwayne heeft hier zijn eigen draai aan gegeven. Hij wil dat zijn leerlingen oefenen 
met het verstaan van de Engelse taal. Hij zegt dat alle leerlingen moeten gaat staan. 
Vervolgens zegt hij in het Engels welk lichaamsdeel ze aan moeten raken. Dit doet 
hij ongeveer tien minuten en gaat daarna verder met zijn les. Hij legt ook uit waarom 
hij dit doet. 
 
Ik merkte dat de leerlingen nieuwsgierig waren naar wat er zou gaan gebeuren. Ze 
waren een beetje onwennig en wachtten dan ook op elkaar voordat ze gingen staan. 
Het bleek nog knap lastig om het juiste lichaamsdeel aan te raken, maar de 
leerlingen zagen er de lol wel van in. Na deze oefening deden de leerlingen beter 
mee met de les, want daarvoor was de klas een beetje aan het ‘inslapen’. 
 
 
2. Complete silence 
 
Bij deze oefening is het de bedoeling dat leerlingen hun hoofd drie minuten lang op 
de tafel leggen en niets zeggen. Het moet helemaal stil zijn. Als ze denken dat de 
drie minuten voorbij zijn, steken ze hun hand op, maar zeggen niets. Voor meer 
duidelijkheid verwijs ik wederom naar de bijlage. 
 
Dwayne heeft deze oefening vrijwel op deze manier uitgevoerd. Het enige verschil is 
dat leerlingen niet hun hand hoefden op te steken en ook wordt er aan het eind niet 
gediscussieerd over de oefening. Dwayne wil dat leerlingen zich beter concentreren, 
want er zit een lastig onderwerp aan te komen in de les. 
 
Ik merkte dat ook echt iedereen muisstil was en serieus meedeed aan de oefening. 
Veel leerlingen gingen al heel snel rechtop zitten terwijl er nog twee minuten te gaan 
waren. Het bleef echter wel helemaal stil en dat verbaasde mij wel. Ik dacht dat 
zodra er leerlingen rechtop zouden gaan zitten ze meteen zouden gaan kletsen, 
maar dat was niet het geval. Na afloop van de oefening waren de leerlingen wat 
rustiger en kon Dwayne verder met zijn les. De leerlingen waren daarvoor wat druk, 
omdat ze de les daarvoor gym hadden gehad.   
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Leerwerktaak 2 

 
Activiteit:  
 
Twee vergaderingen verzorgen voor alle docenten van de school. 
 
Leervraag: 
 
Ik wil leren hoe ik zo duidelijk mogelijk aan Spaans sprekende docenten uitleg kan 
geven over de verschillende werkvormen en activerende didactiek. 
 
Inleiding: 
 
Voor mij is een vergadering verzorgen een compleet nieuwe ervaring. Zeker een 
vergadering verzorgen voor anderstaligen met een andere cultuur. Gelukkig heb ik 
wel hulp gehad van Dwayne, die als tolk fungeerde. De uitwerking bevat een reflectie 
op de twee vergaderingen die ik verzorgd heb en daarnaast beeldmateriaal hiervan. 
Voor een overzicht van de behandelde punten in deze twee vergaderingen verwijs ik 
naar de paragraaf Vergaderingen.  
 
Uitwerking: 
 
Vergadering 1 
 
In de eerste vergadering heb ik de inleiding gedaan en Nikki het tweede deel. Dit was 
tevens ook de eerste echte bijeenkomst waarin nieuwe werkvormen geïntroduceerd 
werden.  
 
Ik was in het begin wel een beetje nerveus en ook merkte ik aan de docenten dat ze 
wat terughoudend waren met hun opmerkingen als ik ze iets vroeg. Voor hen is het 
natuurlijk ook nieuw en omdat ze graag willen leren, waren ze in het begin vooral aan 
het luisteren.  
 
Ik ben begonnen met het doornemen van het programma en vervolgens heb ik de 
docenten laten nadenken over eventuele suggesties en vragen naar aanleiding van 
de week daarvoor. Het kwam een beetje moeizaam op gang, maar uiteindelijk was er 
toch een docent die iets wilde zeggen. Hij wilde vooral weten hoe je de aandacht 
trekt van leerlingen in een les. Ik heb daar antwoord op gegeven door een voorbeeld 
uit de praktijk te geven.  
Het tweede punt op het programma was de vraag: Waarom Dynamica? Om deze 
vraag te beantwoorden, heb ik gekozen voor een activerende werkvorm. Ik heb de 
docenten gevraagd om voor zichzelf op te schrijven waarom Dynamica zo belangrijk 
is. Ik wilde niet meteen docenten vragen te antwoorden, omdat ik merkte dat ze zich 
nog steeds niet helemaal op hun gemak voelden. Op deze manier kan iedereen voor 
zichzelf de tijd nemen om over de vraag na te denken en een antwoord te 
formuleren. Daarna hebben we de antwoorden in de groep vergeleken en ik merkte 
dat de meeste docenten wel heel goed wisten waarom Dynamica zo belangrijk is.  
 
Het derde punt van de vergadering was ‘het woordweb’ en ‘vragen stellen aan het 
einde van de les’. Deze onderdelen waren al bekend bij de docenten en ik wilde 
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weten wat hun ervaringen daarmee waren. Ik heb nu wel beurten gegeven en dat 
ging heel goed. De docenten waren nu meer ontspannen en begrepen goed wat ik 
wilde overbrengen. Dat is natuurlijk ook te danken aan Dwayne, die alles heeft 
vertaald.  
 
Ik heb in deze vergadering geprobeerd mijn zenuwen onder controle te houden en 
dat niet te laten merken aan de docenten. Verder wilde ik kort en bondig zijn om alles 
zo duidelijk mogelijk over te laten komen. Dat lukte aardig al werd er soms wel teveel 
uitgewijd over een bepaald onderwerp. Ik had daar wel wat meer de hand in mogen 
hebben en de leiding moeten nemen. 
 
Vergadering 2 
 
De tweede vergadering stond geheel in het teken van discipline. Wederom heb ik 
eerst het programma doorgenomen en hiervoor verwijs ik naar de paragraaf 
Vergaderingen. Tijdens de observaties van de lessen kreeg ik sterk de indruk dat 
veel docenten denken dat activerende didactiek een middel is om orde te houden in 
de les. Ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat er eerst orde moet heersen voordat 
begonnen kan worden met activerende didactiek. Vervolgens laat ik de docenten drie 
vragen opschrijven omtrent orde en discipline in de les. De antwoorden heb ik samen 
met de docenten geëvalueerd en iedereen zat wel op één lijn voor wat betreft de 
methoden om orde te houden. Aan het einde van de vergadering heb ik nog wat tips 
gegeven die de docenten kunnen helpen in de les. 
 
Ik was deze keer heel ontspannen en dat was een groot verschil met de eerste keer. 
Ook de docenten hadden er zichtbaar plezier in en hadden veel te vertellen en te 
vragen. Ik deed voorheen alle vergaderingen in het Engels en dan vertaalde Dwayne 
alles voor mij. Deze keer was het anders en ik ging halverwege over op het Spaans. 
Ik merkte dat er meteen een heel ander contact ontstond tussen de docenten en mij 
en dat ze zich nog vrijer voelden om iet te zeggen. Het was een enorme overwinning 
voor mij en het mooiste was dat iedereen alles goed had begrepen. 
 
Antwoord op de leervraag: 
 
Mijn leervraag is zeker beantwoord in positieve zin. Ik ben in staat geweest om 
duidelijk te zijn ondanks de taalbarrière en ik heb zelf deze taalbarrière op bepaalde 
momenten weten te overbruggen. Ook zag ik in de daarop volgende lessen dat ze 
mij goed begrepen hadden, want er kwamen veel dingen uit de vergadering terug.   
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Leerwerktaak 3 

 
Activiteit:  
 
Buitenschoolse activiteit in de wijk: bijwonen van een cursus antidrugs, -alcohol en -
huiselijk geweld voor jongeren en hun ouders. 
 
Leervraag: 
 
Ik wil weten wat voor problemen zich in de wijk voordoen op deze gebieden en hoe 
deze problemen invloed hebben op het gedrag van leerlingen op school. 
 
Inleiding: 
 
In de wijk Laureano Mairena is er een wijkraad die besloten heeft om deze cursus te 
geven. Er zijn veel problemen in de wijk op deze gebieden en het is vooral de 
bedoeling om jongeren en hun ouders voor te lichten over de verleidingen en 
gevaren van alcohol en drugs. Ook huiselijk geweld tussen ouders en mishandeling 
van kinderen krijgen hierin een plaats. Elke week is er op maandag een bijeenkomst 
voor jongeren en op donderdag een bijeenkomst voor de ouders. De bijeenkomst 
voor jongeren wordt geleid door een voorlichter van de overheid en die van de 
ouders door een bewoonster van de wijk met enige ervaring op voorlichtingsgebied.  
  
Uitwerking: 
 
In de uitwerking heb ik vier bijeenkomsten uitgewerkt voor jongeren en één 
bijeenkomst voor ouders. Om een beeld te krijgen van de twee verschillende 
bijeenkomsten heb ik het verloop van elke bijeenkomst beschreven. Aan het einde 
van de uitwerkingen volgt een conclusie die het antwoord is op mijn leervraag. 
 
Bijeenkomsten jongeren 
 
Bijeenkomst 1: 
 
De week hiervoor is er ook al een bijeenkomst geweest, maar dit is de eerste 
bijeenkomst waar we , Nikki en ik, bij aanwezig zijn. 
 
De bijeenkomst vindt plaats op school en de leerlingen zitten allemaal in een kring in 
de klas. Op het bord komt het volgende: 
 
Sociale tolerantie met betrekking tot drugsgebruik of seksuele exploitatie van 
kinderen en pubers. 
 
Dit is het thema van deze bijeenkomst. De voorlichter begint met een spelletje en de 
kinderen moeten zich hierbij goed concentreren. Het spel gaat heel snel en ik begrijp 
er niet alles van. De kinderen moeten in ieder geval goed onthouden wat het vorige 
kind heeft gezegd en zich niet van de wijs laten brengen door anderen.  
 
Dan stelt de voorlichter de volgende vraag: ‘Hebben jullie iets gezien in de wijk wat 
met drugs te maken heeft?’ 
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Een aantal kinderen antwoord dat ze alleen sigaretten en alcohol gezien hebben de 
afgelopen tijd, maar geen drugs. 
 
Een volgende vraag van de voorlichter is: ‘Op welke plaatsen kun je drugs 
tegenkomen?’ 
 
De kinderen moeten specifieke plaatsen opnoemen zoals op straat, thuis, op feesten, 
op school en in bars. Ze komen allemaal tot de conclusie dat drugs overal is en je het 
dus over tegen kunt komen. 
 
Vervolgens moeten de kinderen uit kunnen leggen op welke manieren drugs gebruikt 
kunnen worden en ook worden er verschillende soorten drugs en drank genoemd.  
 
Ook worden de gevolgen van alcohol en drugs besproken. Het heeft beide verslaving 
tot gevolg, maar waarom is er dan tolerantie hiervoor in de wijk? Er zijn kinderen die 
zeggen dat het stoer is om te doen en dat je er anders niet bij hoort. Ook zijn er 
kinderen die zeggen dat mensen overgehaald worden om het te gaan gebruiken. Dit 
is de kern van de bijeenkomst: beïnvloeding. De voorlichter gaat nog even op door 
en vraagt vervolgens vijf vrijwilligers om naar buiten te gaan. Er zitten ook 
volwassenen bij deze bijeenkomst (politieagenten, voorzitter van de wijkraad en wij). 
De voorlichter vertelt dat deze mensen bezorgd zijn over deze problematiek in de 
wijk. De kinderen buiten zijn intussen een toneelstukje aan het voorbereiden dat laat 
zien hoe gemakkelijk het is om iemand te beïnvloeden.  
 
Het stukje wordt opgevoerd en gaat over een aantal drugsdealers die iemand 
proberen over te halen drugs te gebruiken. Aan het publiek wordt daarna gevraagd 
wat ze gezien hebben en wat ze daarvan vinden. Vervolgens vraagt de voorlichter 
aan de groep wat zij zouden doen in zo’n situatie. Vrijwel alle kinderen noemen 
afleiding in de vorm van studeren, een computerspel spelen en basketballen als 
oplossing.  
 
De conclusie van deze bijeenkomst: drugs is overal! 
 
Als afsluiting doen de kinderen samen met de voorlichter een spelletje waarbij ze 
zich moeten concentreren op ritme. 
 
 
Bijeenkomst 2: 
 
In deze bijeenkomst moeten een aantal kinderen in een groepje een toneelstukje 
opvoeren. De inhoud van het stukje is een situatie uitbeelden waarbij drugs in het 
spel is. Deze kinderen gaan naar buiten om het stukje door te nemen. 
 
In tussen doet de voorlichter enkele opwarmoefeningen met de rest van de groep. Ze 
zingen een liedje en gaan in een cirkel staan en moeten exact nazeggen wat hun 
buurman of buurvrouw zegt. 
 
Het toneelgroepje komt terug en het toneelstukje kan beginnen. Het stuk gaat over 
een jongen die zich veel terugtrekt op zijn kamer. Niemand weet wat er met hem aan 
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de hand is. Op een dag is er een feest in de buurt en daar heeft hij drugs verkocht. 
Een paar dagen later komt de politie aan huis om hem te arresteren. 
 
Het toneelstukje wordt in de groep geëvalueerd en er worden vragen gesteld over 
waarom de personages doen wat ze doen. De spelers moeten ook uitleggen waarom 
ze dit stukje bedacht hebben en praten over wat zij zouden doen in een soortgelijke 
situatie.  
 
Wat de kinderen willen is een veilige wijk zonder drugs, want drugs brengt 
criminaliteit en gevaar met zich mee.  
 
De kinderen krijgen deze week de opdracht om hier thuis met hun familie over te 
praten. Als afsluiting van de bijeenkomst gaat iedereen naar buiten en wordt er een 
spel gedaan waarbij de kinderen elkaar nodig hebben.  
 
 
Bijeenkomst 3: 
 
Deze bijeenkomst staat in het teken van ruzies en mishandeling. De voorlichter 
vraagt wat mishandeling is en of ze hiervan voorbeelden kunnen geven. Er komen 
vele antwoorden zoals slaan, uitschelden en vernederen. De voorlichter maakt na 
deze antwoorden een onderscheid tussen fysieke mishandeling en mentale 
mishandeling. Ook geeft hij hier voorbeelden van en zegt dat je ook op school geen 
andere kinderen mag vernederen of pesten. 
 
Dan komt de vraag waarom er mishandeld wordt. De voorlichter legt uit dat ouders 
vaak onder grote druk staan, omdat ze geen werk hebben en dus geen geld en 
daardoor geen eten kunnen kopen. Ze kunnen het dan gewoonweg niet aan en 
vieren het bot op hun kinderen.  
 
Vervolgens komt er een oefening die de kinderen moeten doen. Ze moeten hun ogen 
sluiten en denken aan deze week. Op wie was je boos? Hoe vond je dat? Hoe heb je 
erop gereageerd? Hierna geven een aantal kinderen voorbeelden van situaties 
waarin ze boos waren. 
 
Wat kun je doen wanneer je boos bent en de boel niet wil laten escaleren? Er zijn 
drie dingen die je kunt doen. De voorlichter vertelt dat om een probleem op te lossen 
je samen moet werken. Het tweede punt is dat je jezelf moet leren beheersen en niet 
meteen moet slaan of schelden. Het laatste punt is dat je jezelf moet kunnen 
verplaatsen in de situatie van een ander om begrip voor de ander te hebben.  
 
Deze week moeten de kinderen de bovenstaande punten thuis oefenen wanneer ze 
boos zijn. Als afsluiting doen de kinderen een ademhalingsoefening om te 
ontspannen. 
 
 
Bijeenkomst 4: 
 
Deze bijeenkomst staat in het teken van evalueren en samenwerken. Alle 
bijeenkomsten die geweest zijn worden in groepjes geëvalueerd. 
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Er worden groepen gemaakt aan de hand van leeftijd en elke groep moet een naam 
voor zichzelf bedenken. Ook moeten ze hun groepje een kleur geven en 
karaktereigenschappen toekennen. Veel kinderen vinden dit lastig en het duurt ook 
erg lang voordat iedereen klaar is.  
 
Vervolgens bespreken ze wat ze allemaal geleerd hebben en dit alles wordt 
klassikaal besproken. De voorlichter gaat tijdens het groepsoverleg steeds bij een 
groepje zitten om te luisteren naar wat ze zeggen en neemt dit mee in de 
eindbespreking.  
 
 
Bijeenkomst ouders  
 
Bij deze bijeenkomst zijn alle ouders aanwezig van de kinderen die een cursus 
volgen op maandag. Het thema voor vandaag is fysiek en seksueel geweld. Ik geef 
in het kort aan wat de inhoud is van deze bijeenkomst, omdat veel dingen te snel 
gingen en ik niet alles kon verstaan. De bijeenkomst wordt geleid door Leonor Artola 
en zij is bekend met de wijk. Het lokaal hangt vol met sheets waarop het verhaal van 
Leonor verduidelijkt wordt. 
 
De nadruk van de bijeenkomst ligt vooral op geweld binnenshuis. Er wordt aandacht 
besteed aan seksueel geweld, lichamelijk geweld en psychisch geweld. Er is veel 
onduidelijkheid over wat er nu precies verstaan wordt onder deze drie verschillende 
vormen van mishandeling. Wanneer is het mishandeling en wanneer niet? Deze 
onduidelijkheid wordt verhelderd door bij elke vorm van mishandeling voorbeelden te 
geven. Bijvoorbeeld bij seksueel geweld kan gedacht worden aan het forceren van 
seks binnen een relatie, wraak nemen als er geen seks plaatsvindt, op een 
denigrerende manier spreken, geen rekening houden met de wensen van de partner. 
Dit zijn enkele voorbeelden, maar er zijn er uiteraard nog meer te noemen.  
 
In deze bijeenkomst wordt ouders duidelijk gemaakt hoe ze geweld, in welke vorm 
dan ook, kunnen herkennen. Daarnaast wordt er hevig gediscussieerd over wat te 
doen bij geweld in huis. De meningen zijn heel erg verdeeld over wat nu 
mishandeling is en wat niet, ondanks de voorbeelden die gegeven zijn. Vooral de 
mannen proberen een aantal situaties te bagatelliseren en geven aan dat het vaak 
ook de omstandigheden zijn waarin ze leven dat het soms op geweld uitdraait.  
 
Ook wordt er gesproken over hoe je aan iemands gedrag kunt zien dat hij of zij 
mogelijk tot mishandeling zou kunnen overgaan. Het is een soort profielschets die 
gegeven wordt met kenmerken. Vervolgens worden er handvatten gegeven over wat 
te doen bij mishandeling en wat mishandeling kan betekenen voor hun kinderen. Wat 
zijn de effecten op langer termijn en hoe kan mishandeling voorkomen worden? 
Deze vragen staan centraal in het laatste deel van de bijeenkomst en er is ruimte 
voor vragen van de ouders.  
 
Antwoord op de leervraag: 
 
Mijn leervraag is gedeeltelijk beantwoord. Ik heb niet direct de link kunnen leggen 
tussen de problemen in de wijk en het gedrag van leerlingen op school. Wel heb ik 
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veel meer inzicht gekregen in de problematiek in deze wijk en dat deze problemen 
wel samen kunnen hangen met gedrag op school. Dit baseer ik enkel op verhalen 
van docenten en niet op mijn eigen observaties. Ik denk dat ik daarvoor langer op 
deze school had moeten zijn en me specifiek had moeten richten op gedrag van 
leerlingen om de link te kunnen leggen. Natuurlijk kan ik me wel voorstellen dat 
wanneer er zich thuis mishandeling voordoet het de leerprestaties en het gedrag van 
leerlingen negatief beïnvloed. Ik had alleen graag willen weten op wat voor manier 
leerlingen hierdoor worden beïnvloed en daar misschien advies over kunnen geven.   
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Conclusie 

 
In deze paragraaf zal ik allereerst mijn eigen conclusie geven over de stage in het 
algemeen. Vervolgens geef ik aan hoe Dwayne en de andere docenten er aan het 
einde van onze stage voor stonden voor wat betreft het gebruik van activerende 
didactiek. Ten derde heb ik aanbevelingen gedaan voor de volgende studenten die 
met dit project verder gaan, omdat wij tegen een aantal dingen zijn aangelopen. Tot 
slot heb ik de brief aan de Minister van Onderwijs opgenomen en deze brief geeft 
onze gezamenlijke conclusie weer over het project. 
 
 
Mijn bevindingen 
 
Mijn bevindingen baseer ik op mijn eigen beleving van de stage, observaties van de 
lessen en gesprekken met Dwayne en de andere docenten. 
 
Veel docenten op deze school hebben problemen met orde en discipline in de les. 
Dat is iets waar wij geen rekening mee hadden gehouden in ons plan van aanpak. 
We hebben hier goed op ingespeeld door deze problemen aan de orde te stellen in 
de vergaderingen. Daar hebben we ook veel van teruggezien in de lessen. Het 
verliep allemaal heel soepel, ook voor de leerlingen.   
De meeste docenten waren wat onwennig in het gebruik van activerende didactiek, 
maar ik heb wel gezien dat ze er voor zichzelf punten uithalen die ze kunnen en 
willen gebruiken. Ik ben van mening dat het geen zin heeft om iets op te dringen, 
want dat heeft vaak een averechts effect. Zeker gezien het feit dat het hier een 
andere cultuur betreft, moet je daar voorzichtig mee omgaan. Het is in ieder geval en 
school die er open voor staat om aan de slag te gaan met deze manier van onderwijs 
en dat is dus heel positief.  
 
Dwayne 
 
We hebben Dwayne aan het einde van onze stage gevraagd om een eindevaluatie 
over zichzelf. Hoe vond hij het nu gaan? Wat heeft hij geleerd? Deze vragen hebben 
we onder andere aan Dwayne voorgelegd. 
 
Dwayne zegt dat hij er veel van geleerd heeft en er ook nog eens plezier in heeft 
gehad. Hij wil echt zijn best doen en ziet dan ook de resultaten van harde werken. 
Het werken met activerende didactiek maakt het lesgeven voor Dwayne 
gemakkelijker en zijn lessen zijn minder saai. ‘Leerlingen doen het werk en ik 
begeleid ze daarin en stuur ze bij waar nodig.’  
Het leukste om te doen, vond Dwayne ‘vragen stellen’.Hij zegt dat leerlingen het leuk 
vinden om bevraagd te worden voor hem is het een manier om er achter te komen 
hoeveel een leerling nog weet van een onderwerp.  
Dwayne was ook erg tevreden over de vergaderingen en dan met name de 
verschillende werkvormen die we presenteerden vielen bij hem in de smaak. Verder 
vond hij het knap dat we alles zo goed wisten uit te leggen ondanks de taalbarrière 
die er uiteraard wel was. Dwayne’s woorden: ‘You did a fantastic job!’ 
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In de toekomst wil Dwayne graag Nederlands leren en van Nederlandse studenten 
meer tips en werkvormen ontvangen.   
 
Ik was aangenaam verrast toen ik de eerste lessen van Dwayne zag. Er waren wel 
wat verbeterpuntjes, maar ik kon zien dat hij het gebruik van activerende didactiek al 
aardig in zijn vingers had. Dwayne heeft tijdens onze stage veel bijgeleerd en dan 
met name het verfijnen van activerende werkvormen. Ook het aanbrengen van 
structuur in zijn lessen heeft hij vanuit de vergadering goed opgepikt en dat doet hij 
nu standaard. Ook aan zijn leerlingen merkte ik dat ze het leuk vonden om op een 
andere manier te werken al was het werken in tweetallen soms lastig.  
 
Andere docenten 
 
Alle docenten waren op de eerste plaats erg enthousiast over activerende didactiek 
en dat is belangrijk wil het gewenste effect bereikt worden. Zoals ik al eerder vermeld 
heb, hadden de meeste docenten veel problemen met orde en discipline. Ze hebben 
daar heel hard aan gewerkt en het probleem als een uitdaging aangepakt. Ook 
hadden ze moeite met het feit dat je aan zoveel dingen tegelijk moet denken, maar 
dat ging met oefening steeds beter. Wat nog wel aandacht vereist, is een duidelijkere 
structuur aanbrengen in de lessen. Ik merkte dat dit aan het einde van de stage nog 
niet optimaal was.  
 
Rapport aan de Minister van Onderwijs 
 
Dit rapport is niet de definitieve versie. Ik heb het rapport opgesteld en naar Nikki 
verzonden ter revisie, maar tot op heden heb ik de definitieve versie niet mogen 
ontvangen. Zodra ik het heb ontvangen, kan het doorgestuurd worden naar de 
Nederlandse ambassade in Managua waar Bart van der Meulen het rapport zal 
vertalen. Op de volgende pagina staat dus de eerste opzet van het rapport. 
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Rapportage activerende didactiek in de wijk Laureano Mairena 
 
Wij, Nikki Lakeman en Marja van Ballegooij, hebben in de wijk Laureano Mairena te 
Managua gedurende twee maanden stage gelopen op het Colégio Maaswaal. Het 
betrof een stage waarin wij docenten hebben begeleid naar een verbetering van hun 
onderwijs. We hebben ons toegespitst op ‘Dynamica’ oftewel activerende didactiek 
en de implementatie daarvan. In dit rapport zetten wij voor het volgende voor u 
uiteen: 
 

1. Wat was de hulpvraag en wat was ons startpunt? 
2. Waar liepen we tegenaan? 
3. Wat waren de positieve aspecten? 
4. Welke activiteiten hebben we ondernomen? 
5. Wat waren de problemen op school? 
6. Welke adviezen hebben wij voor u? 
7. Tips  

 
 
 
1. Wat was de hulpvraag en wat was ons startpunt? 
 
De hulpvraag was: Hoe kunnen we de kwaliteit van het onderwijs op het Colégio 
Maaswaal verbeteren met behulp van activerende didactiek? 
 
Vooraf hebben we de nodige voorbereidingen getroffen om het bovenstaande zo 
goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De voorbereidingen bestonden uit een aantal 
onderdelen: 
 

- We hebben de scriptie van onze voorgangers, Frank van Berlo en Wieteke 
van der Coelen bestudeerd om een beter beeld te krijgen van de situatie. 

- We hebben een plan van aanpak gemaakt op basis van de eerder genoemde 
scriptie. 

- We hebben ons verdiept in de taal en cultuur van Nicaragua om op deze 
manier een beter contact met zowel de docenten als de bewoners van de wijk 
tot stand te brengen. 

- We hebben een bijeenkomst gehad met vrijwilligers en studenten die via de 
stichting Salto Adelante gewerkt hebben in Managua. 

 
Frank en Wieteke hebben voornamelijk de docent Engels, Dwayne, begeleid en 
geobserveerd. Zij hebben Dwayne en de leerlingen bekend gemaakt met activerende 
didactiek. Vanuit hier zijn wij gestart en we hebben de begeleiding uitgebreid naar de 
rest van het docententeam.  
 
 
2. Waar liepen we tegenaan? 
 
Tijdens de begeleiding en het observeren van Dwayne en de rest van de docenten 
zijn we tegen de volgende zaken aangelopen: 
 

- Er heerste een gebrek aan discipline in de klassen. 
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- De meeste docenten hadden moeite met structuur aanbrengen in hun lessen. 
- De tijd die beschikbaar was tijdens de lessen werd niet altijd op een efficiënte 

manier verdeeld. 
- Docenten dachten dat activerende didactiek hun ordeproblemen zou kunnen 

oplossen. 
 
Op de bovenstaande feiten waren wij niet voorbereid en ons plan van aanpak moest 
veranderd worden om tegemoet te kunnen komen aan de op dat moment geldende 
behoeften.  
 
 
Ook op andere gebieden waren er zaken die wij niet voorzien hadden: 
 

- Een zekere taalbarrière die het ons op bepaalde momenten moeilijk maakte 
om datgene over te brengen wat wij wilden. 

- Onduidelijkheden met betrekking tot  
 
 
3. Wat waren de positieve aspecten? 
 
Om te beginnen waren alle docenten heel enthousiast en leergierig. Dat bleek uit de 
inzet en motivatie tijdens de bijeenkomsten die we wekelijks organiseerden. Ook de 
begeleiding van Dwayne verliep voorspoedig en hij wist andere docenten nog meer 
te motiveren voor deze vorm van onderwijs.  
 
Ondanks de onverwachte zaken waar we tegenaan liepen, hebben we hierop flexibel 
op kunnen anticiperen en op deze manier ons doel kunnen bereiken: het 
schoolbreed implementeren van activerende didactiek. 
 
 
4. Welke activiteiten hebben we ondernomen? 
 
Hieronder zetten we de verschillende activiteiten uiteen die we tijdens onze stage 
ondernomen hebben. Het betreffen niet alleen activiteiten die we op school hebben 
uitgevoerd, maar ook in de wijk. 
 
Colegio Maaswaal: 
 

- We hebben Dwayne, de docent Engels, wekelijks geobserveerd en begeleid. 
Deze begeleiding bestond uit het voor –en nabespreken van zijn lessen, 
waarbij zowel Dwayne als wijzelf ideeën hebben aangedragen voor 
verbetering van zijn lessen.  

- We hebben wekelijks bijeenkomsten georganiseerd voor alle docenten. In 
deze bijeenkomsten hebben we de docenten werkvormen aangereikt 
waarmee ze de hele week konden oefenen. Verder hebben we tevens 
onderwerpen behandeld zoals: discipline, structuur in de lessen en 
timemanagement. 

- We hebben lessen van andere docenten geobserveerd en de observaties 
gebruikt in de wekelijkse bijeenkomsten. 
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- Er is gezorgd voor een vertaling van zogenoemde ‘energizers’ die Dwayne in 
staat stelde om zijn lessen nog afwisselender te maken. ‘Energizers’ zijn 
oefeningen en spelletjes die bijvoorbeeld het concentratievermogen van de 
leerlingen verbeteren. 

 
 
Barrio Laureano Mairena: 
 
Tijdens onze stage werd er in de wijk een speciaal project opgezet om jongeren en 
ouders bewust te maken van de gevaren van alcohol en drugs in de wijk. De 
bijeenkomsten waren wekelijks en wij zijn daar ook bij aanwezig geweest. Jongeren 
leren spelenderwijs hoe ze om moeten gaan met de verleidingen van alcohol en 
drugs door middel van bijvoorbeeld rollenspellen. Verder werd er ook ingegaan op 
allerlei soorten mishandeling die binnenshuis, maar ook daar buiten voorkomen. 
Voor de ouders was er een aparte bijeenkomst met dezelfde onderwerpen. 
  
 
5. Wat waren de problemen op school? 
 
De onderstaande problemen kwamen we op het Colégio Maaswaal tegen: 
 

- Ordeproblemen in de klassen; dit hangt naar onze mening ook samen met het 
feit dat de leerlingen thuis weinig tot niet gedisciplineerd worden en dat heeft 
zijn uitwerking op school. 

- Er heerst in sommige klassen een groot leeftijdsverschil tussen de leerlingen; 
dit leeftijdsverschil wordt veroorzaakt door leerlingen die op latere leeftijd 
alsnog basisonderwijs gaan volgen en dus terecht komen op een basisschool.  

- Door gebrek aan financiële middelen hebben niet alle leerlingen boeken en 
het benodigde lesmateriaal om optimaal te profiteren van het onderwijs dat 
gegeven wordt. 

- De planning en organisatie van de verdeling van hulpgoederen zoals 
potloden, schriften en linialen kan verbeterd worden; veel leerlingen gaan niet 
zorgvuldig om met deze spullen en zijn ze na een aantal weken kwijt of de 
spullen zijn beschadigd.  

- In de meeste klassen krijgen alle leerlingen dezelfde lesstof aangeboden en 
wordt er niet gedifferentieerd in lesstof. Er zijn leerlingen die cognitief al veel 
verder zijn dan de rest van de klas, maar in hun behoeften wordt onvoldoende 
voorzien. 

- Het niveau van de docenten is vrij laag. Dit betreft zowel de vakkennis als de 
didactiek in de lessen.  

 
 
Problemen met betrekking tot het project: 
 

- Er was weinig communicatie tussen het ILS en ons en we hebben geen 
duidelijk richtlijnen gekregen voor wat betreft de verwachtingen van de 
opleiding. 

- Er was weinig controle op het project vanuit de ambassade; in principe wist 
niemand wat wij daar aan het doen waren. 
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6. Welke adviezen hebben wij voor u? 
 
Ordeproblemen in de klassen 
 
Docenten moeten handvatten aangereikt krijgen over hoe ze om moeten gaan met 
ordeproblemen binnen hun lessen. Onze ervaring is dat je ook van elkaar kunt leren. 
Om die reden is het verstandig om de docenten wekelijks een bijeenkomst te laten 
organiseren en dit onderwerp te bespreken met elkaar. Dat geldt natuurlijk ook voor 
de onderwerpen ‘structuur’ en ‘timemanagement’. 
 
Het tweede punt is dat de relatie tussen school en ouders verbeterd moet worden. 
Ouders moeten meer betrokken raken bij het onderwijs van hun kind en inzicht 
krijgen in de ordeproblematiek op school.  
 
Leeftijdsverschil tussen leerlingen in één klas 
 
Er is inmiddels al wel een programma waarin leerlingen geplaatst kunnen worden die 
later aan de basisschool beginnen. Dit programma is echter nog niet op het Colégio 
Maaswaal van start gegaan. Ons advies is om te bekijken of dit ook op deze school 
mogelijk is. 
 
Gebrek aan financiële middelen 
 
Dit probleem is natuurlijk niet zomaar op te lossen. Veel gezinnen hebben geen geld 
om boeken te kopen dus misschien dat de school of de stichting Salto Adelante 
hierin iets kan betekenen.  
 
Planning en organisatie van hulpgoederen 
 
Om er voor te zorgen dat er met de gedoneerde materialen goed omgegaan wordt, is 
het noodzakelijk dat hier controle op uitgeoefend wordt. Dat kan bijvoorbeeld door 
voor elke leerling een lijstje te maken met wat ze in hun bezit hebben. Eens in de 
maand wordt dit gecontroleerd door de docenten. 
 
Differentiatie in de lesstof  
 
Hierbij speelt een tekort aan lesmateriaal een probleem, maar de docenten kunnen 
dit probleem ondervangen door het volgende te doen: 
 

- Voor de lessen bedenken wat leerlingen kunnen doen die voortijdig met een 
opdracht klaar zijn. 

- Opdrachten aanpassen voor de leerling die cognitief verder is dan de rest. 
- Extra opdrachten met een zekere uitdaging aanbieden. 
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Niveau docenten 
 
Docenten zouden hierin intensief begeleid moeten worden. Dat kan door studenten, 
maar het beste zou zijn als iemand de docenten permanent zou kunnen 
ondersteunen. 
 
 
7. Tips 
 
Naast het bovenstaande advies hebben we ook een aantal tips die betrekking 
hebben op het project als geheel. Het is belangrijk dat ook studenten en/of 
vrijwilligers hier rekening mee houden alvorens dit project voort te zetten. 
 

- Om het project succesvol voort te kunnen zetten, is het noodzakelijk dat de 
volgende studenten of vrijwilligers Spaans spreken. Dit gezien het feit dat er 
op het Colégio Maaswaal maar één docent is die Engels spreekt. 

- Gezien het niveau van de docenten is het aan te raden om langer dan twee 
maanden begeleiding te bieden. Dat geeft voor de docenten structuur en ze 
hebben tevens een aanspreekpunt. Werken met activerende didactiek is een 
proces voor zowel leerlingen als docenten en een goede implementatie kost 
tijd. 

- Voordat er begonnen kan worden met de voortzetting van dit project moet er 
vooronderzoek gedaan worden. Dit vooronderzoek bestaat uit het verkennen 
van de wijk en gesprekken voeren met ouders, docenten en leerlingen. Hier 
hoort ook het leren kennen van de stichting Salto Adelante bij. 

- Verdieping in de cultuur is ook van belang. Vooral wat betreft de opvoeding 
van kinderen. In Nicaragua hebben ouders en docenten andere opvattingen 
over normen en waarden. 
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Nawoord 

 
De stage in Nicaragua was voor mij een hele bijzondere ervaring die ik niet snel zal 
vergeten. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje heb kunnen bijdragen aan het 
onderwijs, want iedereen verdient een kans op goed onderwijs waar ook ter wereld. 
Ik heb er zelf ook veel van geleerd, want ik heb wel in Portugal gewoond, maar 
Nicaragua is toch wel wat anders. Ik heb gezien dat er plekken op de wereld zijn 
waar alles niet zo vanzelfsprekend is als hier in Nederland. Nicaragua is een 
ontwikkelingsland en daar zijn er teveel van op de wereld en het deed me wel heel 
wat om te zien hoe mensen daar worstelen om te overleven. Ik dacht bij mezelf: ‘Hoe 
kunnen mensen lachen en positief blijven in deze omstandigheden?’ Op deze vraag 
kreeg ik al snel antwoord van een man op de markt: ‘Tsja, waarom zou ik de hele 
dag met een somber gezicht lopen en geen plezier maken? Ik weet dat dit de 
komende twintig jaar toch niet verandert.’ Deze uitspraak was voor mij één van de 
uitspraken die me het meest is bijgebleven.  
Ook was het voor mij een uitdaging om met iemand naar de andere kant van de 
wereld te gaan die ik niet goed kende. Je zit tenslotte twee maanden samen in een 
huis en je moet samen een project doen. Dit gaf soms wel de nodige spanningen, 
maar we hebben het project tot een goed einde kunnen brengen en daar ging het mij 
om. Ook hier heb ik lering uit getrokken en ik weet voor mezelf hoe ik in de toekomst 
hiermee om kan gaan.   
Er zijn natuurlijk een aantal mensen die deze stage mogelijk hebben gemaakt en 
zonder deze mensen had ik nooit deze prachtige ervaring kunnen opdoen. Op de 
eerste plaats wil ik mijn familie bedanken voor vooral de mentale steun die ze mij 
gedurende twee maanden gegeven hebben. Het was fijn om te weten dat ze aan me 
dachten in het koude Nederland. Op de tweede plaats wil ik de stichting Salto 
Adelante bedanken voor deze kans en het vertrouwen om daar een verschil te 
maken voor anderen. Jan-Hein en Lydie, heel erg bedankt voor alles!  
Op de derde plaats, maar zeker niet in op laatste plaats, wil ik Zaida, Alvaro, Anna en 
April bedanken voor een plekje in hun ‘casa’. Ook de familie Urbina verdient een 
plaats, want zij hebben ons gedurende twee maanden op een hele hartelijke manier 
opgenomen in hun familie.  
 
Ik hoop dat ik in de toekomst nog eens een kans krijg om dit te doen, want je maakt 
echt een verschil en ik zal die kans weer met beide handen aangrijpen! 
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