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Voorwoord 

 
Mijn naam is Vera Velthuizen en zit in mijn derde jaar op de lerarenopleiding 

Nederlands aan de HAN. Vorig jaar heb ik de informatiebijeenkomst bijgewoond die 

Jan-Hein Hoftijzer over de stage in Nicaragua heeft gegeven. Mijn interesse was meteen 

gewekt. Ik heb me dan ook direct meer verdiept in dit land en in dit project op zichzelf. 

Dit heb ik gedaan door de site van Salto Adelante te bezoeken en daar onder andere de 

weblogs te bekijken van eerdere studenten die daar op stage zijn geweest. 

 

Ook heb ik op deze site gekeken naar de eerdere projecten die Salto Adelante al 

verwezenlijkt heeft. Sindsdien ben ik razend enthousiast geweest, omdat ik vind dat 

deze stichting ontzettend goed werk verricht. Hier wilde ik heel graag mijn steentje aan 

bijdragen, en daarom heb ik gesolliciteerd naar de stageplek in op Colegio Mondial in 

Nicaragua. Ik ben hiervoor gekozen en ben op 18 augustus 2010 naar Nicaragua 

vertrokken. 

 

Hier ben ik gedurende twee maanden intensief aan de slag gegaan met het inbrengen 

van activerende didactiek in het onderwijs en het verbeteren van het onderwijs op 

zichzelf. Dit is voor mij een heel leerzame ervaring geweest. 

In dit verslag beschrijf ik mijn werkzaamheden en vorderingen. 
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Informatie over de school 
Alle docenten en de directrice  

 
Van links naar rechts: Maria Teresa, Christian, Chilo, Conny, Reyna, directrice Angela, 

Cleothilde, Elsa en Orlando.  

 

Algemene informatie 

Op Colegio Maaswaal/Mondial werken in totaal acht docenten. Iedere docent heeft zijn 

eigen klas, met uitzondering van Christian. Zij is de docent Engels en gaat alle klassen 

langs. De school bestaat uit de kleuterklas en de groepen 1 tot en met 6.   

De vakken die gegeven worden zijn onder andere: Lengua y Literatura (taal en 

literatuur), caligrafia (schrijven), educatión cultural (culturele vorming), matemática 

(wiskunde), computación (computerles), educatión fisicá (gymles), convivencia y 

civismo (kruising tussen geschiedenis en aardrijkskunde), estudios sociales (sociale 

vorming) en Inglés (Engels). 
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Plan van aanpak 
De begeleiding 

 

- Gesprek met de docenten over de activerende didactiek die in de 

afgelopen jaren is geïmplementeerd. Aan de hand van dit gesprek 

wordt één docent gekozen voor intensieve begeleiding. Daarnaast 

wordt een aantal docenten gekozen die op enkele leerpunten begeleid 

zullen worden.  

 

- Docenten observeren: hun manier van lesgeven in kaart brengen en 

hun grootste leerpunten op papier zetten.  

 

- De begeleiding bestaat uit het volgende: 

- Met de docent een gesprek voeren over het leerpunt waar hij deze 

week aan gaat werken.  

- Een voorbeeldlesplan geven en hier uitleg bij geven, het is de 

bedoeling dat de docent uiteindelijk met dit soort lesplannen gaat 

werken. Natuurlijk wordt met de docent besproken of hij hiermee 

kan en wil werken. De lesplannen worden de dag van tevoren 

besproken en geschreven. 

- Elke dag minstens één uur een les observeren van de docent en af 

en toe een hele dag. 

- Per les (of ochtend) met de docent bespreken wat er wel en niet 

goed ging, hoe hij de les(sen) ervoer en wat hij in het vervolg zou 

kunnen doen. 

- Een wekelijks gesprek met de docent waarin terug wordt geblikt 

naar de lessen, de bevindingen van de docent, hoe de docent alles 

ervaart, wat hij anders zou willen en wat hij van de begeleiding 

vindt. 
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De uitwerking 

 

1. De docenten die begeleid worden zullen een aantal dagen geobserveerd 

worden. Die observaties worden uitgewerkt en de voornaamste leerpunten 

en tips worden op papier gezet. 

 

2. Na het gesprek met de docenten wordt op papier gezet met welke 

leerpunten de docenten per week aan de slag gaan.  

 

3. Per dag zal de docent minstens één les voorbereiden aan de hand van een 

lesplan. Deze les wordt geobserveerd en nabesproken met de docent. 

 

5. Na elke geobserveerde les zal een gesprek met de docent plaatsvinden.  

 

6. Wekelijks zal er een gesprek gevoerd worden waarin wordt teruggeblikt 

naar de lessen, de bevindingen van de docent, wat hij anders zou willen en 

wat hij van de begeleiding vindt. Verder worden er aan het begin van de 

week steeds nieuwe leerpunten vastgesteld.  

 

7. Er wordt een nawoord/eindevaluatie geschreven aan het einde van deze 

stage.  
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Algemene opmerkingen & aandachtspunten 
 

Opvallend is dat zowel leerlingen als docenten last hebben van de warmte 

in de lokalen. Aangezien leerlingen nu eenmaal beter leren als het wat 

koeler is, zou het verstandig zijn als in elk lokaal twee ventilatoren 

geplaatst zouden worden.  

Daarnaast zou het fijn zijn als er een opslagruimte zou komen. Nu staan 

veel lokalen erg vol, waardoor er onrust heerst en de docent bijna niet rond 

kan lopen. Als alle ongebruikte stoelen en andere spullen in een aparte 

ruimte opgeslagen zouden kunnen worden, zou dit een positieve uitwerking 

op de lessen hebben. 
 

 

Aanbeveling 
Christian is de docente Engels op deze school, maar ze beheerst de taal 

slecht. Ze maakt fouten in zowel de uitspraak als in het schrijven en 

hierdoor wordt de leerlingen foutief Engels aangeleerd. Ik heb erover 

nagedacht om naast het project ´dynamica´ ook Engelse les te geven aan 

Christian, maar omdat haar Engels ver onder de maat is, heeft ze 

gestructureerde en lange begeleiding nodig. Ik kan haar dat nu niet bieden, 

omdat ik immers ook andere taken heb, ik help haar echter wel een beetje 

met haar Engels, maar dat is zeker niet voldoende. Het zou beter zijn als er 

iemand kwam die hier volledige aandacht voor had en intensief met 

Christian aan haar Engels ging werken. 
 

 

Gekozen docenten: 
Vaste docenten: 

Maria Teresa 

Christian 

 

Daarnaast wordt iedere week 1 andere docent begeleid. 

Wisselende docenten: 

Week 1: Conny 

Week 2: Chilo 

Week 3: Reyna 

Week 4: Elsa 

Week 5: Cleothilde 
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Algehele aandachtspunten   Maria Teresa 

1. Doe iets aan de opstelling in het lokaal en denk hier ook aan bij de 

indeling van verschillende taken (vb. Tafeltjes aan de kant bij 

bewegingsopdrachten). 

2. Zorg ervoor dat de kinderen op hun plaats blijven zitten en pas 

opstaan als hier toestemming voor wordt gegeven. 

3. Zorg ervoor dat kinderen stil zijn. 

4. Zorg ervoor dat je maar met 1 ding tegelijk bezig bent en geef de 

leerlingen ook steeds maar 1 opdracht. 

5. Probeer vragen te stellen aan de kinderen en ze op deze manier te 

prikkelen en uit te dagen. 

6. Hou de vaart erin, zodat leerlingen niet de kans krijgen met andere 

dingen bezig te gaan. 

7. Geef waarschuwingen als kinderen niet luisteren. Maak een 

escalatieladder.  

8. Tijdsplanning. 

9. Wat moeten de kinderen op welk moment van de les doen, misschien 

is het handig om dit ook voor de leerlingen duidelijk te maken door 

een dagplanning op het bord te zetten. 

10. Geef gerichte opdrachten en gerichte instructie. 

11. Bedenk bij iedere les van tevoren wat je doel is en wat jij wil dat de 

leerlingen aan het eind van de les kennen/kunnen. 

12. Laat leerlingen hun vinger opsteken als ze iets willen zeggen. 
 

 

Aandachtspunten Maria Teresa   Week 1 
1. Doe iets aan de opstelling in het lokaal en denk hier ook aan bij de 

indeling van verschillende taken (vb. Tafeltjes aan de kant bij 

bewegingsopdrachten). 

 

2. Zorg ervoor dat de kinderen op hun plaats blijven zitten en pas 

opstaan als hier toestemming voor wordt gegeven. 

 

3. Zorg ervoor dat kinderen stil zijn. 

 

4. Laat leerlingen hun vinger opsteken als ze iets willen zeggen. 
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Aandachtspunten Maria Teresa  Week 2 
1. Kinderen die klaar zijn hebben niks te doen: probeer altijd iets achter 

de hand te   

hebben voor deze kinderen (een puzzeltje, tekening of anderszins). 

2. Zorg dat je zichtbaar bent op momenten van onrust  voor de klas. 

 

3. Probeer ervoor te zorgen dat leerlingen altijd bezig zijn met een 

opdracht of met de uitleg. 

 

Aandachtspunten Maria Teresa  Week 3 

1. Werken met woordweb in verschillende lessen. 

 

2. De activerende vormen/spellen uitproberen tijdens de les fysica.  

 

3. De les cazu´s samen met Vera voorbereiden en geven met als 

hoofddoel voor de docent: goede, gerichte instructie geven.  

 

 

Aandachtspunten Maria Teresa  Week 4 
1. Blijven werken met het woordweb in verschillende lessen. 

 

2. De activerende vormen/spellen uitproberen tijdens de les fysica.  

 

3. Leerlingen activeren door het stellen van vragen en de antwoorden 

en stof uit de leerlingen te laten komen. 

 

4. Geef ook af en toe een kind dat zijn vinger niet opsteekt de beurt: 

individuele aanspreekbaarheid. 

 

5. Geef aan de klas aan wat de kinderen op welk ogenblik van de les 

moeten doen. Dagplanning evt. ook op het bord. 
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Aandachtspunten Maria Teresa  Week 5  
1. Punten van week 4 toe blijven passen. 

 

2. Laat iedereen eerst even een moment in stilte nadenken als je een 

vraag stelt. 

 

3. Let op je gezichtsuitdrukkingen en je uitstraling. Je komt vandaag erg 

boos over, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. 

 

4. Zorg dat leerlingen tot het laatst er bijblijven, op het laatst verslapt de 

aandacht een beetje. 

 

5. Hou de tijd in de gaten. 
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Algehele aandachtspunten   Christian 
1. Eis stilte (als jij aan het woord bent). 

2. Zorg dat kinderen op hun plek zitten en blijven zitten. 

3. Geef waarschuwingen, ga een escalatieladder maken. 

4. Geef sneller gerichte opdrachten en instructie (geef hierbij ook aan 

hoe de leerlingen moeten werken: bijv. In stilte, tot waar mag het 

geluidsniveau komen?) 

5. Laat leerlingen hun vinger opsteken als ze iets willen zeggen. 

6. Zorg dat je zichtbaar bent, soms is het ook goed om alleen maar voor 

de klas te zijn als die moet werken en om toezicht op de klas te 

houden en waarschuwingen te geven. 

7. Hou elke leerling in de gaten; doen alle leerlingen wat je wil dat ze 

doen? 

8. Gebruik tijdsaanduidingen, hou je aan een tijdsschema. 

9. Maak een lesplanning, geef deze eventueel ook aan op het bord, 

zodat de leerlingen weten wat er deze les van hen verwacht wordt. 

10. Zorg dat je een lesdoel hebt bij elke les; wat moeten de leerlingen 

geleerd hebben aan het einde van de les? 

11. De indeling in de klas moet anders. 
 

 

Aandachtspunten Christian   Week 1 
1. Eis stilte (als jij aan het woord bent). 

 

2. Zorg dat kinderen op hun plek zitten en blijven zitten. 

 

3. Laat leerlingen hun vinger opsteken als ze iets willen zeggen. 
 

 

Aandachtspunten Christian   Week 2 
1. Niet tegen het bord praten. 

 

2. Samen met Vera een escalatieladder maken en deze toepassen in de 

lessen. 

 

Hiernaast gaan we samen Engelse kinderliedjes uitzoeken en hier leuke, 

activerende lessen omheen maken, waarbij leerlingen bezig zijn en 

tegelijkertijd zowel uitspraak, schrift als betekenis van de Engelse woorden 

en zinnen leren.  

 

 



 
 

17 

 

Aandachtspunten Christian   Week 3 
1. De lijst met regels en bijbehorende escalatieladder afmaken en 

toepassen in de lessen. 

 

2. De uitgezochte Engelse kinderliedjes bestuderen en aan de hand 

hiervan samen met Vera een lesvoorbereiding maken en deze les 

geven. 
 

 

Aandachtspunten Christian   Week 4 
1. De lijst met regels en bijbehorende escalatieladder afmaken en 

toepassen in de lessen. (!) 

 

2. De uitgezochte Engelse kinderliedjes bestuderen en de samen met 

Vera voorbereide lessen aan de derde, vierde en vijfde klas geven. 
 

 

Aandachtspunten Christian   Week 5 
1. De lijst met regels en bijbehorende escalatieladder afmaken en 

toepassen in de lessen. (!) 

 

2. De les cazu´s samen met Vera voorbereiden en geven met als 

hoofddoel voor de docent: goede, gerichte instructie geven.  

 

3. Activerende opdrachten bedenken en gebruiken in de lessen. 

 

4. Overzichtelijk en foutloos bordgebruik hanteren. 
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Observaties & begeleiding 

Maandag 30 augustus 2010 
De week werd begonnen met een verzameling op het plein. Alle leerlingen 

gingen in rechte rijen staan en werden welkom geheten door een docent op 

het podium.Daarna werd er wat verteld, zong iedereen het nationale 

volkslied, werden wij voorgesteld en welkomgeheten en werd het lied van 

de educatie gezongen. 

Vervolgens hebben we een gesprek met de directrice gehad over wat onze 

plannen zijn voor de komende twee maanden en hoe we dat aan willen 

pakken.  

Daarna werden alle docenten bij elkaar geroepen (in totaal acht) en hebben 

we het met hen gehad over onze plannen. Iedereen stond hiervoor open en 

wilde wel begeleid worden, maar onze keuze wordt pas gemaakt als we alle 

docenten hebben geobserveerd. We zullen twee of drie docenten gaan 

begeleiden. 

 

Vervolgens zijn we een aantal docenten gaan observeren. We zijn 

begonnen met de docente Engels, Christian, die een klas van Orlando 

overnam. Het vak dat ze gaf was Lengua y Literatura (taal en literatuur).  

 

Observaties: 

Docent:  Christian  

Vak:  Lengua y Literatura 

Datum: maandag 30 augustus 2010 

Tijd:  7.30 uur 

 

De docent begint met het teruggeven van schriften of boeken. Ze doet dit 

door namen te noemen en dan komen de leerlingen het schrift/boek 

ophalen. Er is weinig ruimte in het lokaal en mede daardoor staan de 

tafeltjes enigszins ongeorganiseerd. Leerlingen moeten zich ertussendoor 

wurmen om vooraan te komen.  

De docent begint met de les, terwijl een leerling nog vooraan staat te 

rommelen.  

Ze praat ook door als ze iets op het bord schrijft, dan staat ze dus met haar 

rug naar de klas toe. 

De docent wisselt haar uitleg af met af en toe een vraag. Ook leest ze een 

stuk uit het boek voor, terwijl ze door de klas loopt. Dat ze door de klas 

loopt is goed, omdat ze hierdoor zichtbaar is voor alle leerlingen. Wel zou 

het misschien beter zijn als ze een leerling voor liet lezen, omdat ze nu niet 

kan zien wat de klas doet. Bovendien zorg je dan ook voor aandacht. 

Sommige leerlingen raken nu afgeleid, terwijl ze alert zouden moeten zijn 

als ze ieder moment een beurt konden verwachten. Ze laat kinderen wel 

hun vinger opsteken, maar geeft de leerlingen die het eerst roepen eerder 
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een beurt. Dit doet af aan de individuele aanspreekbaarheid, waardoor 

leerlingen niet gedwongen worden om op te letten. 

Tijdens de uitleg houden leerlingen hun mond, maar toch is het wat 

onrustig. Leerlingen klikken met pennen en rommelen in hun schriften en 

boeken; dit doet af aan de rust die er zou kunnen zijn. Vooral het voorste 

deel van de klas is geconcentreerd en gefocust op de docent, het achterste 

deel is meer afwezig. Ze waarschuwt wel kinderen die zitten te praten, 

maar is hier niet consequent in. Als het storende gedrag vervolgens 

aanhoudt, doet ze hier niets mee. Ze zou strenger moeten optreden tegen 

storende factoren. Meer complimenten zouden gewenst zijn, dat werkt 

motiverend. 

De docent maakt op het bord een wereldkaart, deze tekent ze door eerder 

geschreven tekst heen. Het zou beter zijn die eerdere tekst eerst uit te 

vegen, omdat dit wanorde creëert. Zodra ze tekent en vragen stelt, worden 

de leerlingen geactiveerd en geënthousiasmeerd.  

Er mag een leerling voorlezen, hierop reageren veel enthousiaste 

vrijwiligers. De voorlezer leest staand voor, veel leerlingen lezen niet mee, 

maar de docent wel, waardoor ze niet ziet dat anderen niet meelezen.  

Leerlingen gaan in duo´s zitten, maar sommige leerlingen zitten nog wel 

alleen. Het lijkt erop dat er voor de docent bijna geen overzicht is in dit 

lokaal. Tip: schep orde in het lokaal, door bijvoorbeeld de troep achterin 

weg te halen, het gordijn voor het raam recht te hangen en te proberen de 

tafeltjes iets georganiseerder neer te zetten. 

 

Na deze les voelde Evy zich niet goed, dus die is naar huis gegaan. Ik heb 

de rest van de ochtend alleen geobserveerd.   

 

Docent:  Elsa  

Vak:  Educación cultural 

Datum: maandag 30 augustus 2010 

Tijd:  9.45 uur 

 

Elsa zegt iets en alle kinderen stormen naar voren en gaan in een rij bij het 

bureau staan. Ze krijgen allemaal een wit vel papier. Het valt op dat in de 

opstelling van dit lokaal helemaal geen structuur te vinden is: iedereen zit 

met zijn gezicht een andere kant op en de tafeltjes staan kriskras door 

elkaar.  

De docent spreekt voortdurend met stemverheffing, ook als de kinderen 

rustig zijn. Ze doet op het bord voor wat leerlingen op papier moeten doen 

(een tekening maken en die vervolgens inkleuren door gekleurd papier nat 

te maken en ermee over de tekening te gaan). 

De docent stelt ondertussen vragen aan de leerlingen, zoals: ´welke kleur 

heeft de zon?´, waarop de leerlingen ´geel!´ roepen en zij de zon op het 
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bord inkleurt. De leerlingen zijn behoorlijk onrustig en roepen allemaal 

door elkaar. Op het moment dat ze zelf opdracht krijgen om te gaan 

tekenen, wordt het heel rustig en gaat iedereen fanatiek aan de slag. De 

meeste leerlingen tekenen voor zichzelf, een enkeling loopt naar een ander 

toe. Ondertussen loopt de docent rond om aanwijzingen te geven en 

problemen op te lossen. 

De leerlingen werken zo vrijwel de hele les door. 
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Docent:  Conny  

Vak:  Convivencia y civismo 

Datum: maandag 30 augustus 2010 

Tijd:  10.30 uur 

 

Het tempo zit er meteen goed in, docent praat vrij snel en leerlingen 

luisteren. Als de docent iets op het bord schrijft, stopt ze met praten en ze 

begint pas weer als ze zich naar de klas toedraait. Als leerlingen niet 

opletten, worden ze terechtgewezen. Ze geeft les met veel energie en 

gebaart ook tijdens haar uitleg. De opstelling in dit lokaal is wat 

georganiseerder dan in de andere lokalen: leerlingen zitten in nette rijen 

allemaal met het gezicht richting het bord. Als de docent een klassikale 

vraag stelt, begint bijna iedereen te roepen. Soms geeft ze dan aan dat de 

leerlingen hun hand op moeten steken, maar soms reageert ze nog op een 

geroepen antwoord. Dit is dus nog niet helemaal consequent.  

De leerlingen zijn actief met de stof bezig, ze reageren direct op een vraag 

van de docent en hebben ook een actieve houding. Wel wordt er een beroep 

gedaan op hun auditief vermogen, want ze moeten heel lang luisteren (bijna 

de hele les). In alle lokalen is veel herrie van andere lokalen en van buiten, 

dit is erg storend.  

Een leerling wordt voor de klas geroepen en moet iets uit het boek 

voorlezen. In de klas is er absoluut niets te verstaan van wat de leerling 

voorleest, maar toch luisteren de leerlingen en klappen ze achteraf.  

Het is opvallend dat de docent vrijwel voortdurend zelf aan het woord is. 

Aan het einde van de les moeten de leerlingen zelf een lijst samenstellen, 

maar ze krijgen hier niet echt de kans voor, omdat de docent nog heel lang 

doorgaat met instructie en uitleg. Beter zou zijn wanneer ze de leerlingen af 

en toe ook zelf liet werken tussendoor, om het concentratievermogen te 

verhogen en rust in de les te bewerkstelligen. 
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Dinsdag 31 augustus 2010 
Docent:  Maria Teresa  

Vak:  Hábitos higiénicos 

Datum: dinsdag 31 augustus 2010 

Tijd:  8.00 uur 

 

Een leerling mag het alfabet in het Engels opzeggen, daarna applaudiseert 

de rest. Vervolgens zingt de hele klas het Spaanse alfabet.  

Leerlingen schrijven de tekst die op het bord staat over. Er is veel rumoer 

in de klas, de docent probeert dit te verminderen door ´ssst´ te zeggen.  

Leerlingen lopen veel door het lokaal, hier wordt bijna nooit iets over 

gezegd. De opstelling in dit lokaal is ook niet optimaal, in het midden staat 

een hele rij tafeltjes met de gezichten naar elkaar toe, waardoor geen 

basisrust gecreëerd wordt.  

De docent gaat boven de herrie uit door met haar uitleg, beter zou zijn als 

ze eerst stilte en aandacht zou eisen. Op een teken van de docent rennen 

alle meisjes naar voren en gaan in een rij staan. Eén van hen moet tellen 

met hoeveel ze zijn. Daarna zijn de jongens aan de beurt, op het bord wordt 

vervolgens een optelsom gemaakt. De leerlingen zijn erg enthousiast over 

deze opdracht. Ik vind dit een leuke originele manier van rekenen, al snap 

ik niet helemaal wat het met dit vak (verzorging) te maken heeft. Deze 

originele manier van rekenen grijpt meteen de aandacht van alle leerlingen, 

die enthousiast meedoen, maar zorgt daarmee ook voor erg veel onrust. Één 

jongetje komt de hele tijd door de klas naar me toelopen, maar wordt niet 

terechtgewezen.  

De docent gebruikt veel gebaren en beeldt ook dingen uit (zoals 

tandenpoetsen, wassen etc.). Als de docent een opdracht geeft, waarmee 

duidelijk wordt dat leerlingen iets moeten gaan doen, houdt het geschreeuw 

op en gaan de leerlingen vrijwel direct aan de slag. Ondertussen wordt er 

wel nog steeds veel rondgelopen, ik denk dat ook deze opstelling ervoor 

zorgt dat de docent bijna geen overzicht over de klas heeft. Het lijkt me 

verstandig als regel te stellen dat de leerlingen op hun plek moeten blijven 

zitten, en pas mogen opstaan als ze eerst toestemming gevraagd en 

gekregen hebben.  

Af en toe wordt er tussendoor een liedje gezongen.  

De docent is veel bezig met het slijpen van de punten van de leerlingen, en 

als ze dat doet ziet ze niet wat er verder in de klas gebeurt. Een leerling zat 

heel lang met zijn vinger omhoog, en liet hem toen maar weer zakken, 

omdat er niet op gereageerd werd.  

Ze maakt een controlerondje: Is de opdracht uitgevoerd? Nee? Ga dat dan 

doen.  

Ik zie veel kinderen ruzie maken, dit wordt vaak niet gezien en hier wordt 

dan ook vaak niet op gereageerd. De docent heeft geen horloge en ook geen 
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klok in het lokaal, dus moet ze af en toe buiten vragen hoe laat het is. Het is 

duidelijk dat er van tevoren geen tijdsplanning is gemaakt. Er zit helemaal 

geen vaart in de les en er is veel lawaai. Ook zijn de leerlingen voortdurend 

in beweging. Het zou goed zijn als er basisrust was en als er daarmee ook 

overzicht werd bewerkstelligd.  

Tip voor deze docent:  

 Doe één ding tegelijk en eis daar absolute aandacht bij, zodat ook 

rust gecreëerd wordt.  
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Docent:  Reyna  

Vak:  Matimática 

Datum: dinsdag 31 augustus 2010 

Tijd:  10.30 uur 

 

De opstelling in dit lokaal is iets beter; alle leerlingen zitten met het gezicht 

dezelfde kant op.  

Terwijl de docent uitlegt, zijn de leerlingen stil. Ze werkt met een vraag-

antwoordsysteem, laat leerlingen veel vragen beantwoorden om op die 

manier de stof te behandelen. Op een vraag van de docent komt veel 

reactie, leerlingen roepen de antwoorden. Toch is dit niet echt erg voor de 

rust, omdat de leerlingen het in koor roepen, en niet door elkaar 

schreeuwen. Wel zou het beter zijn als ze beurten zou geven, omdat 

hiermee individuele aanspreekbaarheid bevorderd wordt en ook leerlingen 

die de vinger opsteken, beloond worden. Ook zou het een idee zijn om de 

antwoorden op de klassikale vragen te laten opschrijven, waarna beurten 

gegeven worden. Hiermee wordt iedereen gedwongen eerst over de vraag 

na te denken. 

Het is goed dat ze veel gebruik maakt van het bord, op deze manier wordt 

de stof zichtbaar voor de leerlingen. Verder moeten leerlingen zelf gaan 

oefenen, maar veel van hen lopen direct naar voren. Dit is storend voor de 

rust. Docent waarschuwt niet, maar beveelt echter (bijvoorbeeld: ga op je 

plaats zitten! Doe dit! Doe dat!). 

De docent heeft de klas redelijk goed in de hand, maar komt wel heel 

streng en boos over.  

Leerlingen blijven voortdurend opstaan en moeten naar hun plaats 

teruggestuurd worden voor ze weer gaan zitten.  

De uitleg duurt heel lang (lineaal op het bord, uitleg hierbij neemt erg veel 

tijd in beslag). Ook wordt er niet gecontroleerd of de stof begrepen is.   

Als de docent activerend bezig is, wordt hier niet de hele klas bij 

betrokken, maar een beperkt aantal leerlingen. De herrie uit de andere 

lokalen is storend. Ze complimenteert weinig, maar wijst wel veel terecht. 

Uiteindelijk gaan de leerlingen wel geconcentreerd aan het werk.  
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Docent:  Chilo (Maria A.).  

Vak:  Estudios Sociales 

Datum: dinsdag 31 augustus 2010 

Tijd:  11.30 uur 

 

Kinderen zijn stil aan het werk met opdrachten. De docent vraagt af en toe 

wie er al klaar is, ondertussen loopt ze rond en checkt wat de leerlingen 

opschrijven. In deze klas heerst basisrust. Daarna bespreekt de docent de 

opdrachten klassikaal en geeft voornamelijk de leerlingen de beurt die een 

vinger opsteken, maar ook leerlingen die de vinger niet opsteken, krijgen 

de beurt: individuele aanspreekbaarheid.  

De docent vraagt aan de leerling om een motivatie te geven. Docent zorgt 

ook dat de leerlingen naar elkaar luisteren en vraagt aan de rest na waarom 

een antwoord goed is of niet. De docent behandelt een stuk uit het boek, 

iedereen is stil en doet mee. Ook worden hier vragen over gesteld.  

Als een leerling aan het woord is en een ander roept er doorheen, wordt 

hier direct op gereageerd. Het is goed dat ze erop staat dat leerlingen naar 

elkaar luisteren. 

Leerlingen zitten ongeorganiseerd, maar het bord ziet er netjes uit en er 

staan gestructureerde vragen op.  

In deze klas wordt niet rondgelopen, als een leerling dat toch probeert, 

wordt hij direct terechtgewezen. 

Ze werkt via een tijdsplanning.  

Beloont leerlingen voor goed gedrag: er wordt geapplaudiseerd en iedereen 

zingt een bravo-liedje.  
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Woensdag 1 september 2010 
Docent:  Orlando  

Vak:  Lengua y Literatura 

Datum: woensdag 1 september 2010 

Tijd:  8.45 uur 

 

(dit is dezelfde klas en hetzelfde lokaal als de eerste les van Christian) 

Het lokaal ziet er nu veel netter en georganiseerder uit dan de vorige keer. 

De tafeltjes staan in rechte rijen en het lokaal lijkt nu ook groter.  

De klas is muisstil aan het werk, Orlando loopt rustig rond en helpt hier en 

daar. Hij heeft op het bord geschreven wat de leerlingen moeten doen 

(zichtbaarheid). Hij geeft tijdsaanduidingen aan, de leerlingen weten 

precies hoe lang ze nog hebben. Als de tijd om is, vraagt hij wie er nog niet 

klaar is. Als een stuk of zes leerlingen hun vingers opsteken, zegt hij: ´nou, 

snel dan, nog 2 min.!´ 

Ook als leerlingen klaar zijn, blijven ze nog rustig zitten zonder te praten. 

Als de docent het lokaal verlaten heeft, blijft het stil en werken de 

leerlingen geconcentreerd door. Af en toe zegt Orlando tussendoor iets, 

individuele vragen worden naar de klas doorgespeeld. Hij geeft duidelijke 

waarschuwingen door namen van leerlingen te zeggen. Hij straalt rust uit, 

praat ook rustig en articuleert duidelijk. Ook houdt hij goed in de gaten wat 

de leerlingen kunnen of waar ze moeite mee hebben en baseert hier zijn 

uitleg op.  

Leerlingen werken hard en geconcentreerd en steken netjes hun vinger op 

als ze iets willen zeggen.  

Hij legt stap voor stap uit wat er nu gaat gebeuren. Hij leest een stuk uit het 

boek voor en houdt ondertussen de klas in de gaten, iedereen leest mee. Hij 

gaat met leerlingen in gesprek en stapt ook buiten de stof. 

Orlando gebruikt activerende manieren om de opdrachten te bespreken. Hij 

had een originele manier van bepalen wie er mochten voorlezen: in iedere 

rij een stift zo snel mogelijk op en neer laten gaan, de leerling die hem op 

het laatst had, moest voorlezen. Dit was een leuke afwisseling in de les, die 

niet voor onrust zorgde, maar wel aandachtgrijpend werkte.  

Hij maakt gebruik van individuele aanspreekbaarheid.  
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Docent:  Conny  

Vak:  Matemática 

Datum: woensdag 1 september 2010 

Tijd:  10.00 uur 

 

Conny werkt erg veel klassikaal en is vrij veel aan het woord. Ze geeft veel 

informatie in weinig tijd. Dit zorgt voor vaart in de les. Ze schrijft de 

opdrachten die de leerlingen moeten maken op het bord en loopt rond als 

de leerlingen aan het werk zijn. Ze checkt of de leerlingen de opdrachten 

begrijpen en of ze deze goed uitvoeren. Ze lijkt geen gebruik te maken van 

tijdsaanduidingen. 

De klas is niet heel onrustig, maar ook niet heel geconcentreerd als ze 

uitleg geeft en als de leerlingen opdrachten moeten maken.   

Ze maakt weinig gebruik van individuele aanspreekbaarheid. 

 

Docent:  Elsa 

Vak:  Matemática 

Datum: woensdag 1 september 2010 

Tijd:  10.30 uur 

 

Ze heeft sommen op het bord gezet die de leerlingen moeten maken. Deze 

sommen worden klassikaal besproken. De meeste leerlingen lijken niet 

geconcentreerd te zijn. Het is opvallend dat ze niet de leerlingen de 

antwoorden laat geven, maar dat voornamelijk zelf doet.  

De leerlingen zitten ongeorganiseerd. De leerlingen moeten aan het werk 

gaan met opdrachten. De docent besteedt vervolgens weinig aandacht aan 

de leerlingen en gaat aan het werk met een leerling die aparte begeleiding 

nodig heeft. Als leerlingen met vragen komen of willen vragen of ze het 

goed hebben gedaan, besteedt ze ook hier weinig aandacht aan. Ze activeert 

de leerlingen niet en er is weinig tot geen wisselwerking tussen de docent 

en de kinderen.  

Elsa praat tegen het bord. 

Leerlingen die klaar zijn met hun opdrachten, krijgen geen andere taken, 

waardoor steeds meer leerlingen niets aan het doen zijn. 
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Donderdag 2 september 2010 
Docent:  Cleothilde 

Vak:  Lengua y Literatura 

Datum: donderdag 2 september 2010 

Tijd:  8.00 uur 

 

De docent dicteert vragen en de leerlingen moeten zinnen opschrijven. 

Vervolgens worden andere boeken opgehaald en uitgedeeld en er heerst 

onrust. De docent begint met een uitleg, terwijl het niet helemaal stil is. Ze 

stelt vragen aan de klas en vervolgens ontstaat er veel lawaai. Ze geeft aan 

dat leerlingen naar elkaar moeten luisteren. 

Het is opvallend dat leerlingen tijdens haar uitleg naar haar toe komen om 

vragen te stellen die waarschijnlijk niet over de stof gaan. Ze schrijft regels 

op het bord voor het schrijven van bepaalde woorden. Leerlingen moeten 

dit overschrijven en aan de hand daarvan moeten ze drie opdrachten 

maken. Als Cleothilde op het bord schrijft, is ze stil en wordt de klas ook 

rustiger. Er zit geen vaart in de les, maar er heerst relatief vrij veel rust. De 

naburige klassen zijn erg druk en overstemmen af en toe Cleothilde of een 

leerling die wat zegt. De leerlingen moeten bij het maken van de 

opdrachten in tweetallen gaan zitten en binnen 15 minuten de opgaves 

maken.  

Cleothilde activeert de voorkennis van de leerlingen niet.  

Sommige leerlingen zijn duidelijk niet aan het werk en dit wordt niet 

gezien of niets mee gedaan. De docent loopt rond en helpt leerlingen op 

weg.  

De docent laat de de leerlingen de antwoorden op het bord schrijven en 

daardoor ontstaat rumoer. Een tip: geef de les van de klas een opdracht, 

zodat ze bezig zijn en geen tijd hebben om te kletsen. 

Af en toe roepen leerlingen door de klas. De docent is duidelijk niet gericht 

op de hele klas. Gedurende de les zijn er twee storende jongens die ze niet 

corrigeert. Deze leerlingen houden ook andere leerlingen van hun werk. 

Het zou goed zijn als de docent meer zou werken met waarschuwen en 

straffen (denk aan een escalatieladder).   
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Algehele aandachtspunten   Maria Teresa 
1. Doe iets aan de opstelling in het lokaal en denk hier ook aan bij de 

indeling van verschillende taken (vb. Tafeltjes aan de kant bij 

bewegingsopdrachten). 

2. Zorg ervoor dat de kinderen op hun plaats blijven zitten en pas 

opstaan als hier toestemming voor wordt gegeven. 

3. Zorg ervoor dat kinderen stil zijn. 

4. Zorg ervoor dat je maar met 1 ding tegelijk bezig bent en geef de 

leerlingen ook steeds maar 1 opdracht. 

5. Probeer vragen te stellen aan de kinderen en ze op deze manier te 

prikkelen en uit te dagen. 

6. Hou de vaart erin, zodat leerlingen niet de kans krijgen met andere 

dingen bezig te gaan. 

7. Geef waarschuwingen als kinderen niet luisteren. Maak een 

escalatieladder.  

8. Tijdsplanning. 

9. Wat moeten de kinderen op welk moment van de les doen, misschien 

is het handig om dit ook voor de leerlingen duidelijk te maken door 

een dagplanning op het bord te zetten. 

10. Geef gerichte opdrachten en gerichte instructie. 

11. Bedenk bij iedere les van tevoren wat je doel is en wat jij wil dat de 

leerlingen aan het eind van de les kennen/kunnen. 

12. Laat leerlingen hun vinger opsteken als ze iets willen zeggen. 
 

 

Aandachtspunten Maria Teresa  Week 1 
1. Doe iets aan de opstelling in het lokaal en denk hier ook aan bij de 

indeling van verschillende taken (vb. Tafeltjes aan de kant bij 

bewegingsopdrachten). 

2. Zorg ervoor dat de kinderen op hun plaats blijven zitten en pas 

opstaan als hier toestemming voor wordt gegeven. 

3. Zorg ervoor dat kinderen stil zijn. 

4. Laat leerlingen hun vinger opsteken als ze iets willen zeggen. 
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Algehele aandachtspunten   Christian 
5. Eis stilte (als jij aan het woord bent). 

6. Zorg dat kinderen op hun plek zitten en blijven zitten. 

7. Geef waarschuwingen, ga een escalatieladder maken. 

8. Geef sneller gerichte opdrachten en instructie (geef hierbij ook aan 

hoe de leerlingen moeten werken: bijv. In stilte, tot waar mag het 

geluidsniveau komen?) 

9. Laat leerlingen hun vinger opsteken als ze iets willen zeggen. 

13. Zorg dat je zichtbaar bent, soms is het ook goed om alleen maar voor 

de klas te zijn als die moet werken en om toezicht op de klas te 

houden en waarschuwingen te geven. 

14. Hou elke leerling in de gaten; doen alle leerlingen wat je wil dat ze 

doen? 

15. Gebruik tijdsaanduidingen, hou je aan een tijdsschema. 

16. Maak een lesplanning, geef deze eventueel ook aan op het bord, zodat 

de leerlingen weten wat er deze les van hen verwacht wordt. 

17. Zorg dat je een lesdoel hebt bij elke les; wat moeten de leerlingen 

geleerd hebben aan het einde van de les? 

18. De indeling in de klas moet anders. 
 

 

Aandachtspunten Christian   Week 1 
1. Eis stilte (als jij aan het woord bent). 

2. Zorg dat kinderen op hun plek zitten en blijven zitten. 

3. Laat leerlingen hun vinger opsteken als ze iets willen zeggen. 
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Dinsdag 7 september 2010 
Maria Teresa 

Geobserveerde les 

 

Maria Teresa heeft deze dag nog niet de opdracht gekregen om een les voor 

te bereiden aan de hand van de leerpunten die we met haar besproken 

hadden. Toch blijkt ze vandaag de punten al wel in de praktijk te brengen. 

De leerlingen zitten op hun plek en als ze gaan lopen worden ze direct door 

Maria Teresa naar hun plek gewezen. Op een vraag van de docent steekt 

vrijwel iedereen zijn vinger op en alsleerlingen roepen terwijl een leerling 

de beurt krijgt, wijst de docent de roepende leerlingen terecht en zegt: 

¨Luister naar (naam leerling)¨. 

In deze les heerst veel meer rust dan gisteren. De docent wordt vrijwel niet 

gestoord tijdens haar uitleg. Als een leerling naar haar toeloopt, negeert ze 

de leerling. Deze druipt meteen af, wat aangeeft dat ze met de klas haar 

regels heeft besproken. De leerling weet dus eigenlijk wel hoe hij moet 

handelen. 

Af en toe lijkt ze nog met meerdere taken bezig te zijn, terwijl ze ook 

instructie aan het geven is. Dit zorgt voor onrust. 

Door het roepen van ¨silencio!¨ en ¨Ssst...¨, dwingt ze stilte af. Dit werkt 

goed. 

Ze controleert hoe de leerlingen werken en hoe ver ze al zijn. Door middel 

van een telefoon houdt ze de tijd in de gaten en ze geeft tevens de tijd aan. 

Er wordt op klassikale wijze gecontroleerd of de leerlingen de stof 

begrijpen: ¨Est claro?¨. 

Ze controleert schriften pas als leerlingen gaan zitten. Alleen leerlingen die 

de opdracht af hebben, mogen ze pauze gaan houden. 

Maria Teresa is ten opzichte van de vorige les al een stuk consequenter en 

dat lijkt zijn vruchten af te werpen. 
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Christian  

Geobserveerde les 

 

Christian geeft aan het begin van haar les haar regels aan. Ze geeft aan dat 

leerlingen op hun plaats moeten blijven zitten en dat ze hun vinger op 

moeten steken als ze een vraag hebben. 

In de eerste instantie lijkt ze haar regels toe te passen. Een leerling die naar 

haar toekomt, wordt meteen terug naar zijn plaats gewezen. Toch lijkt ze 

hierna geen oog te hebben voor alle leerlingen. Sommige leerlingen gaan 

toch staan en roepen door de klas, zonder dat ze gecorrigeerd worden. Het 

zingen van liedjes blijkt voor onrust te zorgen, omdat leerlingen moeten 

gaan staan en daardoor in de verleiding komen om alsnog te gaan lopen. 

Het is misschien beter als de leerlingen blijven zitten. 

Ze zegt tegen leerlingen dat ze moeten gaan zitten, maar ze begint de les 

terwijl sommige leerlingen nog staan. 

Christian heeft deze les duidelijk haar regels aangegeven en probeert deze 

na te leven. Dit lijkt nog niet helemaal te lukken, omdat ze nog niet 

consequent is in het naleven van haar regels.  

Verder vallen nog een aantal andere punten op. Zo praat ze tegen het bord 

en ze zegt vaak ¨por favor¨ als ze de leerlingen terechtwijst. ¨Por favor¨ 

zorgt ervoor dat ze niet altijd de autoriteit heeft van een docent. Het lijkt 

meer een verzoek te zijn dan een terechtwijzing, waardoor leerlingen 

minder goed naar haar luisteren. Verder maakt ze veel fouten in haar 

Engels, zowel in haar spraak als in de tekst die ze op het bord schrijft. 
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Gesprek met Maria Teresa en Christian over de lessen 
 

Maria Teresa  

Eerst bespreken we met Maria Teresa de lessen die wij geobserveerd 

hebben, hoe zij het vond gaan en wat ons was opgevallen. We vinden haar 

lessen al een stuk verbeterd in vergelijking met de eerste lessen die we 

hebben gezien. Ze vindt de tips die wij hebben gegeven prettig om mee te 

werken.  

Vervolgens rijken we een lesplan uit waarmee de docenten moeten 

proberen te werken. Het lesplan waar Vera het afgelopen jaar mee heeft 

gewerkt, blijkt overzichtelijker te zijn (zeker voor de docenten op deze 

school) dan het plan waar Evy mee heeft gewerkt. Daarom besluiten we om 

met het lesplan van Vera te gaan werken. Op de volgende pagina staat een 

voorbeeld van het lesplan. Vooral de Engelse tekst is relevant voor de 

docenten. De Nederlandse tekst is puur ter illustratie. We leggen eerst 

Conny uit hoe het plan werkt en zij vertaalt het voor Maria Teresa. 

Daarnaast leggen we uit dat het lesplan bedoeld is om meer structuur aan te 

brengen in de lessen. Op die manier heeft de docent een houvast en 

hierdoor wordt het ook voor de leerlingen duidelijker wat ze kunnen 

verwachten. 

Maria Teresa reageert positief op het lesplan en laat weten ermee te willen 

werken. 

We spreken af dat ze voor woensdag een les geeft aan de hand  van een 

lesplan. Dit lesplan willen wij voor aanvang van de les bekijken. 

 

Christian 

Ook met Christian bespreken we de les die we geobserveerd hebben. 

Chrisitian reageert heel positief en wil veel leren. Ze schrijft al onze tips op 

en stelt ook vragen. Ze is niet bang om negatieve kritiek te krijgen. Tijdens 

de gesprekken proberen we eerst te vragen wat de docent zelf van de les 

vond. Aan de hand van wat de docent zegt, geven wij aan hoe wij vonden 

dat de les ging, wat goed ging en wat juist niet en welke tips wij de docent 

meegegeven. Ook Christian reageert positief op het lesplan en ze wil er 

graag mee werken. Ze zal voor woensdag een lesplan maken en de les 

uitvoeren. 



 
 

35 

 

Woensdag 8 september 2010 

Christian  

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

Christian begint met het gebed en vervolgens zingt ze met de klas, naar 

aanleiding van een tip van ons, een Engels liedje. Ze kent de tekst niet goed 

en probeert de leerlingen te laten meezingen. Dit werkt echter niet goed; 

niet de hele klas doet mee en ze stopt af en toe met zingen, omdat ze moet 

nadenken. Het zou beter zijn als leerlingen een kopie van de songtekst 

zouden hebben, zodat ze ten eerste zouden kunnen meelezen en ten tweede 

de tekst samen met Christian zouden kunnen vertalen opdat ze ook 

begrijpen wat ze zingen. 

Christian schrijft hierna een rij met ´prepositions of place´ op het bord. Dit 

duurt lang. Ze heeft van tevoren de leerlingen geen instructie gegeven en na 

een tijdje gaan leerlingen uit zichzelf de tekst van het bord overschrijven. 

Christian kan beter voor de les de stof al op het bord schrijven en 

duidelijker instructie geven. Deze leerpunten zullen we later behandelen. 

De leerlingen zijn lang bezig met overschrijven. Het zou beter zijn als 

leerlingen op een activerendere manier hiermee bezig zijn.  

Christian leest de tekst op het bord voor en de leerlingen moeten het 

nazeggen. Het stikt van de fouten.  

Omdat deze klas al redelijk rustig was van zichzelf, heeft Christian niet 

echt aan haar leerpunten kunnen werken. Wel lijkt ze af en toe leerlingen te 

corrigeren, maar ze is hier niet consequent in.       

Ze maakt gebruik van leuke activerende didactiek: ze laat een propje door 

de klas gaan terwijl ze in haar handen klapt. Wanneer zij stopt met klappen, 

moet de leerling die op dat moment het propje heeft voor de klas komen en 

een opdracht uitvoeren.  

Om 7:42 begint ze met een nieuwe opdracht, terwijl haar les maar tot 7:45 

duurt. Ze houdt zich dus niet aan haar lesplan. Om 7:50 geeft ze pas het 

huiswerk op en daarna zingt ze nog een liedje met de klas. 
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Maria Teresa 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

De les van Maria Teresa gaat vandaag over ´historia reales o imaginarias´. 

Ook vandaag past ze de tips goed toe; ze reageert over het algemeen 

meteen als leerlingen gaan staan. Ze wijst ze meteen terecht, geeft aan dat 

ze stil moeten zijn en hun vinger op moeten steken. Leerlingen die toch 

gaan rondlopen, negeert ze. Leerlingen druipen dan uiteindelijk af, ze 

weten immers de regels. 

Bij deze les heeft ze de opstelling van het lokaal veranderd. Deze opstelling 

zorgt ervoor dat het lokaal groter lijkt, maar dat ze nu wel altijd met haar 

rug naar een deel van de klas toe staat. Ze zorgt ervoor dat er complete rust 

is voordat ze met haar les verder gaat. Haar leerpunten past ze tot nu toe 

bijzonder goed toe. 

De leerlingen zitten op de grond, terwijl Maria Teresa ´Roodkapje´ vertelt. 

Dit doet ze met veel mimiek en gebaren. Ze houdt de tijd bij, maar lijkt een 

beetje in tijdnood te komen.   

Haar lesplan zit goed in elkaar en ze heeft een realitische tijdsplanning. 

Toch loopt ze uit.  

Aan het eind van de les laat ze een deel van de klas zitten. Het is niet 

helemaal duidelijk waarom ze dat precies doet. De leerlingen moeten stil 

zijn en mogen niet van hun plaats komen.  

 

Conny 

Geobserveerde les 

 

Ten opzichte van de lessen die we al van Conny hebben gezien, valt het bij 

deze les op dat ze de tips die we Maria Teresa en Christian hebben gegeven 

ook toepast. Zo mogen de leerlingen niet van hun plaats gaan en ze moeten 

hun vinger opsteken als ze iets willen vragen of zeggen. Conny is heel 

consequent in het uitvoeren van haar regels, waardoor er een rust heerst in 

de klas en de leerlingen hard werken als zij instructies en opdrachten geeft. 

Tips: 

- Stuur leerlingen in de deuropening weg. 

- Probeer altijd met je gezicht naar de klas toe te gaan staan als je een 

leerling individueel helpt. Dit zorgt er namelijk voor dat je altijd 

zicht houdt op de klas. 
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Gesprek met Maria Teresa en Christian over de lessen 

 

Maria Teresa 

Met Maria Teresa bespreken we haar les die ze gemaakt heeft aan de hand 

van het lesplan. De les heeft ze goed uitgevoerd, hoewel ze zich op het eind 

niet aan de tijdsplanning hield. Ze vindt zelf dat de les goed is gegaan en 

we kunnen dat beamen; de leerpunten past ze goed toe.  

Verder hebben we met haar gesproken over de indeling van haar lokaal. 

Hoewel we haar indeling niet goed vonden, geeft ze aan er weinig aan te 

kunnen doen, omdat er meer kinderen zijn dan tafels. Toch gaat ze 

proberen om bij sommige lessen de indeling te veranderen.  

Voor vrijdag maakt ze opnieuw een les aan de hand van een lesplan. 

 

Christian 

Het eerste dat Christian aangeeft is, dat ze het lesplan veel werk vindt, maar 

dat ze het wel een goede manier vindt om structuur te geven aan haar les. 

Bij de vraag hoe ze vond dat haar les ging, geeft ze aan dat ze vond dat 

haar les goed ging. Toch hebben we hier en daar nog kritiek. Ze reageert 

hier positief op en wil graag leren. Ook de kritiek op het Engels vindt ze 

geen probleem. 

Christian zal voor donderdag nog een les voorbereiden en uitvoeren. 
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Donderdag 9 september 2010 
Christian  

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

Christian heeft deze keer een les voorbereid over Engelse benamingen van 

landen en de bijbehorende taal. In het begin van de les geeft ze de 

leerlingen de opdracht om een zin van de vorige les tien keer over te 

schrijven. Ze geeft hier geen tijd voor. Deze opdracht is niet activerend 

voor de leerlingen. Ondertussen gaat ze Engelse woorden op het bord 

schrijven. Onze tip (zet leerlingen aan het werk als jij lang op het bord 

moet schrijven) voert ze dus goed uit, maar de opdracht is echter nog niet 

activerend genoeg.  

Christian is alweer een stuk consequenter in haar regel dat leerlingen 

moeten gaan zitten en niet mogen rondlopen, maar ze trekt het nog niet ver 

genoeg door. Ze geeft leerlingen de opdracht, maar wacht soms niet tot ze 

op hun plaats zitten.  

Aan het begin van de les zorgt ze, voordat de leerlingen gaan zingen, 

ervoor dat heel de klas stil is. Dit zorgt voor rust en bovenal zorgt het 

ervoor dat ze de aandacht heeft van de leerlingen. 

Het valt op dat Christian weinig complimenten geeft en dat ze af en toe nog 

steeds tegen het bord praat. 

Ook lijkt ze met haar bevelen om te gaan zitten, niet altijd indruk te maken 

op de leerlingen. Dit komt enerzijds omdat ze het dus niet goed doortrekt, 

anderzijds omdat ze niet altijd haar stem verheft. Het zou goed zijn om 

ikboodschappen te gebruiken. Ook is het verstandig om met een 

escalatieladder te gaan werken. 

Het valt ten slotte op dat Christian veel dezelfde opdrachten gebruikt. Eerst 

schrijft ze Engelse woorden op het bord, vervolgens leest ze die samen met 

de leerlingen en daarna moeten leerlingen de woorden overschrijven. Het 

zou goed zijn als wij haar wat meer activerende opdrachten aanreiken. 
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Conny 

Geobserveerde les 

 

Conny past nog steeds de tips toe die wij aan Maria Teresa en Christian 

geven. Ook de tips die wij gisteren hebben gegeven (leerlingen uit andere 

klassen die bij de deur staan wegsturen en zorgen dat je met je gezicht naar 

het grootste deel van de klas toe staat) past ze deze les toe. 

Verder hebben we nog een aantal tips, waarvan we weten dat ze hier 

zelfstandig mee kan werken: 

- Conny moet aan de leerlingen ook uitleggen waarom ze stil moeten 

zijn. Op die manier komt er ook meer begrip van de leerlingen uit. 

- Conny zou ook vragen moeten stellen aan de leerlingen, zodat haar 

les wat interactiever wordt. Ook moet ze vaker checken of leerlingen 

de stof hebben begrepen. Dit kan ze makkelijk doen door vragen te 

stellen of door klassikaal een vraag te stellen, alle leerlingen een 

antwoord op te laten schrijven en na een bepaalde tijd beurten te 

geven. 

- Conny zou wat meer complimenten kunnen geven aan leerlingen die 

hun huiswerk goed hebben gemaakt, goed hun best doen of juist haar 

regels heel goed naleven. 

- Conny moet erop letten dat ze ook tijdens haar instructie ervoor zorgt 

dat leerlingen haar regels naleven. 
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Gesprek met Christian en Conny over de lessen 

 

Christian 

Na de les van vandaag hebben we nog een aantal tips en aandachtspunten 

voor Christian. Deze bespreken we met haar en ze reageert hier positief op. 

Christian blijft alle tips ijverig noteren. We hopen dat ze de volgende les 

deze punten zal toepassen in de les. 

Ons belangrijkste commentaar gaat over haar leerpunten. Bij Christian is 

het heel belangrijk dat ze zich tijdens een les vooral focust op een of twee 

leerpunten en dat ze ervoor zorgt dat ze de doelen die ze zichzelf stelt, 

bereikt. 

 

Conny 

Conny heeft de tips die wij de vorige keer hebben gegeven, goed toegepast 

in de les van vandaag. Na de observatie van de les van vandaag willen we 

haar nog een aantal tips geven. Conny begrijpt de tips en geeft aan dat ze er 

zeker mee gaat werken. Het is goed te zien dat ze blij is met ons 

commentaar en dat ze er wat aan heeft.     
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Vrijdag 10 september 2010 
Maria Teresa 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

Dit is een gymles. Maria Teresa start deze les door de leerlingen in een 

kring te zetten en een warming-up te houden die voor vijf minuten gepland 

staat. Ze maakt dit activerend door om de beurt verschillende leerlingen 

naar het midden van de cirkel te laten gaan en hen de verschillende 

onderdelen van de warming-up aan de rest van de klas voor te laten doen. 

Doordat leerlingen het aan elkaar mogen voordoen, wordt de klas 

geactiveerd; iedereen doet dan ook mee. 

Als een kind de kring verlaat om naar haar toe te komen, gaat ze hier niet 

op in, maar stuurt ze hem direct terug naar zijn plaats in de kring.  

Het middenstuk van de les bestaat uit een aantal verschillende oefeningen 

die de leerlingen moeten doen. De oefeningen lijken echter veel op elkaar 

en is steeds maar voor een deel van de leerlingen, waardoor een groot deel 

van de klas op de grond zit en niet bezig is met gymmen. Het zou een goed 

idee zijn om de leerlingen te laten bewegen in spelvorm, dit is niet alleen 

leuker maar ook effectiever, omdat de hele klas dan ergens mee bezig zou 

zijn. De oefeningen worden niet snel  uitgevoerd, waardoor kinderen lang 

zitten te wachten tot zij aan de beurt zijn. Het zou een idee zijn om van de 

oefeningen een estafette te maken door groepjes van vijf leerlingen te 

maken en die elkaar te laten aftikken als ze de oefening gedaan hebben. 

Dan konden drie groepjes tegelijk estafette doen (als een soort wedstrijd) 

en konden de overige groepjes als jury fungeren, zodat ze ook een opdracht 

hebben.  

De instructie duurt vrij lang, eigenlijk moet dat sneller kunnen, zodat 

leerlingen actief blijven.  

Ook staat Maria Teresa met haar rug naar het zittende deel van de klas toe, 

omdat ze bezig is met het kleinere deel van de klas dat de oefeningen moet 

uitvoeren. Beter zou zijn als ze de hele klas in de gaten zou houden. 

Het valt wel op dat er in deze gymles meer gedaan wordt dan in de vorige, 

omdat Maria Teresa de leerlingen minder hoeft te corrigeren. De vorige 

keer viel op dat veel kinderen de kring verlieten en dat Maria Teresa ze dan 

eerst moest helpen of terugsturen, nu gebeurde dit vrijwel niet. Als het wel 

gebeurde, werd de leerling direct en kortbondig naar zijn plaats 

teruggestuurd, zodat het niet storend was voor de les. 
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Er zat één vrije week tussen de vorige observaties en de komende, i.v.m. de 

week van het pattriotisme. Evy is ondertussen helaas naar Nederland terug 

moeten keren, vanaf hier ga ik alleen verder op Colegio 

Maaswaal/Mondial. 
  

Dinsdag 21 september 2010 
Maria Teresa 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

Maria Teresa past de tips wat betreft orde nog steeds erg goed toe en is hier 

consequent in. Ze maakt ook gebruik van een soort escalatieladder: ze 

waarschuwt verschillende keren en daarna komt de naam op het bord. Dan 

wordt heel duidelijk aangegeven wat de consequentie is als de leerling het 

storende gedrag nu niet stopt (inkorting van de pauze) en dat wordt ook 

toegepast. 

Ook op momenten dat leerlingen activerend bezig zijn met uitbeelden (wat 

staand gebeurt), blijft iedereen bij zijn plek en is het stil. De opstelling in 

het lokaal is nu veel beter, al is het wel verstandig om tijdens de momenten 

dat er onrust ontstaat te zorgen dat ze vooraan de klas is, zodat ze zichtbaar 

is.  

Op de momenten dat Maria Teresa bezig is met het slijpen van de punten, 

zijn veel leerlingen met andere dingen bezig. Dit blijft een lastig punt, 

omdat leerlingen die punten zelf niet kunnen slijpen (dit moet met een mes 

gebeuren) en ze de potloden wel nodig hebben. Wel is het een idee om pas 

punten te slijpen als leerlingen een opdracht hebben; dit doet ze ook al 

vaker.  

Midden tijdens een opdracht/uitleg van de opdracht gaat ze een deel van 

het lokaal vegen, omdat een leerling zand aan zijn schoenen had. Dit is niet 

zo´n goede timing, omdat het heel erg afleidend werkt en onrust 

veroorzaakt. Tip: doe dit op een moment van zelfwerkzaamheid of laat een 

leerling dit doen! 

Blijf ook denken aan het ´niet roepen, steek je vinger op!´. Eén leerling 

roept aan een stuk door heel hard door de klas, maar Maria Teresa gaat op 

zijn antwoorden in en hij wordt maar zelden terechtgewezen.  

Kinderen die klaar zijn hebben niks te doen: probeer altijd iets achter de 

hand te hebben voor deze kinderen (een puzzeltje, tekening of anderszins). 

Een leerling die klaar is en de opdracht goed heeft uigevoerd, wordt als 

voorbeeld gebruikt  dit werkt stimulerend. 
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Christian 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

Christian begint deze les met iedereen naar zijn plek te sturen. Ze volgt 

onze tip van vorige keer goed op en bijft naar de klas kijken en deze 

corrigeren tot iedereen zit. Dit duurt even, maar gebeurt uiteindelijk toch. 

Ze herhaalt een opdracht totdat iedereen hem uitvoert en ook tijdens het 

zingen van het liedje blijft ze leerlingen (nonverbaal) terechtwijzen. Dit 

lijkt effect te hebben. Opvallend is wel dat leerlingen ongewenst gedrag 

blijven vertonen, ondanks waarschuwingen en terechtwijzingen van de 

docent. Een oorzaak hiervan kan het gebrek aan consequenties zijn; 

leerlingen weten dat er toch geen straf volgt. Daarom lijkt het me 

verstandig om met Christian aan een escalatieladde te gaan werken, zodat 

ze haar grenzen aan kan geven en ook consequenties kan laten volgen als 

deze grenzen overtreden worden. Christian is deze les heel consequent in 

haar terechtwijzingen, maar raakt er wel ontzettend veel tijd en energie mee 

kwijt, omdat leerlingen continu over de schreef blijven gaan.  

Christian laat een leerling voor de klas komen en gebruikt deze leerling als 

aandachtsrichter, wat goed werkt.  
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Aandachtspunten Maria Teresa  Week 2 
4. Kinderen die klaar zijn hebben niks te doen: probeer altijd iets achter 

de hand te   

hebben voor deze kinderen (een puzzeltje, tekening of anderszins). 

Een leerling die klaar is en de opdracht goed heeft uigevoerd, wordt 

als voorbeeld gebruikt  dit werkt stimulerend. 

 

5. Zorg dat je zichtbaar bent op momenten van onrust  voor de klas. 

 

6. Probeer ervoor te zorgen dat leerlingen altijd bezig zijn met een 

opdracht of met de uitleg. 
 

 

 

  

Aandachtspunten Christian   Week 2 
1. Niet tegen het bord praten. 

 

2. Samen met Vera een escalatieladder maken en deze toepassen in de 

lessen. 

 

Hiernaast gaan we samen Engelse kinderliedjes uitzoeken en hier leuke, 

activerende lessen omheen maken, waarbij leerlingen bezig zijn en 

tegelijkertijd zowel uitspraak, schrift als betekenis van de Engelse woorden 

en zinnen leren.  
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Woensdag 22 september 2010 
Chilo  

Geobserveerde les 

 

Chilo is een van de docenten die begeleid is door mijn voorgangers en dat 

is ook in haar lesesn te zien. Er heerst rust in haar klas en ze heeft de 

leerlingen actief aan het werk. Ze begint de les met een woordweb dat ze 

op het bord maakt. Dit woordweb wordt gemaakt door middel van 

antwoorden die leerlingen geven en deze antwoorden worden dan in het 

woordweb op het bord ingevuld. Als leerlingen iets willen zeggen, moeten 

ze hun vingers opsteken. Na het woordweb geeft Chilo nog wat uitleg bij 

wat er goed is en wat niet, en ze haalt de minder goede antwoorden uit het 

woordweb weg. Daarna schrijven de leerlingen het woordweb over in hun 

schriften. Vervolgens leest Chilo een stuk uit het boek door, maar doordat 

ze zelf leest, kan ze niet goed zien wat er in de klas gebeurt. Beter zou zijn 

om een leerling dit stuk voor te laten lezen. Dit kan echter alleen als alle 

leerlingen het boek hebben (wat in deze les niet zo was), omdat er veel 

lawaai uit andere lokalen komt en leerlingen dan snel niet te verstaan zijn.  

Er volgt een dictee, leerlingen schrijven de gedicteerde zinnen in hun 

schrift. Daarna krijgen ze een opdracht en Chilo loopt rond om te kijken 

hoe het gaat en hoever de leerlingen zijn.  

Leerlingen moeten tussen twee antwoorden kiezen (niño of perro, wat is 

goed?). Chilo laat verschillende leerlingen een keuze tussen de twee 

maken, maar vraagt geen motivaties. Uiteindelijk geeft ze aan dat ´niño´ 

het goede antwoord was en legt ze uit waarom. Een idee is om de 

leerlingen zelf te laten verantwoorden waarom ze iets kiezen en daarna aan 

te geven wat het goede antwoord is. Als je dat dan aangegeven hebt, kun je 

aan een leerling vragen: ´waarom is dit nou eigenlijk het goede antwoord 

en waarom is dat andere fout?´  

Op een gegeven moment maakt Chilo een controlerondje, veel leerlingen 

zijn al klaar en zitten maar wat te wachten. Tip: probeer altijd iets achter de 

hand te hebben voor leerlingen die al klaar zijn.  

 

Tips: 

- Laat leerlingen, wanneer mogelijk, zelf stukken uit het boek 

voorlezen, zodat je zelf het overzicht over de klas kunt houden en 

tegelijkertijd gebruik kunt maken van individuele aanspreekbaarheid. 

- Laat leerlingen hun antwoord motiveren en laat ze nadenken over 

waarom het ene antwoord goed is en waarom het andere fout is.  

- Zorg dat je altijd iets achter de hand hebt voor leerlingen die al klaar 

zijn.  
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Donderdag 23 september 2010 
Maria Teresa  

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

Tips: 

 Wacht met puntenslijpen tot de leerlingen een opdracht hebben. 

 Zorg dat er meer vaart in de les zit, dit duurt te lang. De leerlingen 

gaan pas een woordje maken als de docent dat zegt terwijl ze naast 

het tafeltje staat. Doe het voor op het bord, geef instructie en zeg: als 

ik langskom, heeft iedereen het woord gevormd! 

 Zorg dat kinderen op hun plek blijven zitten, sommige lopen weer 

rond. 

 Hou de tijd in de gaten, je loopt wel 20 min. uit! 

 

Verder wil ik met Maria Teresa een les aan de hand van de cazu´s gaan 

voorbereiden. Ook wil ik het woordweb introduceren, zodat ze dat kan 

gebruiken om haar lessen en uitleg meer activerend te maken. 
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Donderdag 24 september 2010 
Christian 

Geobserveerde lessen 

 

1. Literatuur. 

Christian begint met iedereen naar zijn plek te sturen. In het begin blijven 

de leerlingen geregeld opstaan, maar Christian blijft ze consequent terug 

naar hun plaats sturen. Uiteindelijk heeft dit resultaat en blijft iedereen 

zitten. De leerlingen gaan dan goed aan het werk. Christian houdt de meest 

storende leerling goed in de gaten en krijgt uiteindelijk ook hem aan het 

werk.  

De naam van deze leerling komt ook op het bord te staan. Christian geeft 

aan dat dit de laatste waarschuwing is en dit maakt indruk; iedereen werkt 

nu goed. 

 

2. Classe fysica. 

Er wordt begonnen met een warming-up. Christian laat een leerling de 

verschillende onderdelen van deze warming-up voordoen. Daarna mogen 

kinderen zelf wat spelen, dit is niet echt een gymles. Beter zou zijn als de 

leerlingen een opdracht kregen om met zijn allen samen een spel te doen 

aan de hand van instructies. 

 

3. Convivencia y Civismo. 

Het duurt veel te lang voor ze begint met de les: wel 10 tot 15 min. Als ze 

uiteindelijk begint, moet ze de klas nog regelmatig waarschuwen, maar 

over het algemeen wordt er redelijk gewerkt. Een kind dat zich aanstelt 

(dezelfde als in het eerste uur de storende factor) heeft ze goed door, ze is 

hier niet van onder de indruk en houdt voet bij stand. 

 

Bij Christian is duidelijk vooruitgang te zien, ze heeft de klassen al veel 

beter onder controle en weet zelf ook beter wat ze wil. ´S middags hebben 

we aan een escalatieladder gewerkt en haar regels op papier gezet. Hier 

werkt ze zelf aan verder en we hebben afgesproken dat ze haar 

escalatieladder maandag afheeft, zodat ze hiermee aan het werk kan in de 

lessen. 
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Maandag 27 september 2010 
Maria Teresa  

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

De les gaat over natuurrampen. Maria Teresa vraagt aan de leerlingen 

welke natuurrampen ze kennen en laat op deze manier de stof uit de 

leerlingen komen. Er wordt een woordweb op het bord gemaakt. Ze laat 

alle leerlingen een moment voor zichzelf nadenken en daarna stuurt ze 

leerlingen door middel van gerichte vragen in de richting van de goede 

antwoorden. Deze komen vervolgens op het bord in het woordweb te staan. 

Hierna krijgen leerlingen wat tijd om het woordweb over te tekenen en 

daarna beelden ze de verschillende natuurrampen uit. Tijdens deze les 

worden de leerlingen goed geactiveerd. 

Leerlingen mogen om beurten verschillende rampen op het bord tekenen.  

De les loopt weer uit, het eerste kind vertrekt voor de pauze 10 min. nadat 

de les eigenlijk afgelopen was. 
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Aandachtspunten Maria Teresa  Week 3 
1. Werken met woordweb in verschillende lessen. 

 

2. De activerende vormen/spellen uitproberen tijdens de les fysica.  

 

3. De les cazu´s samen met Vera voorbereiden en geven met als 

hoofddoel voor de docent: goede, gerichte instructie geven.  
 

 

 

Aandachtspunten Christian   Week 3 
1. De lijst met regels en bijbehorende escalatieladder afmaken en 

toepassen in de lessen. 

 

2. De uitgezochte Engelse kinderliedjes bestuderen en aan de hand 

hiervan samen met Vera een lesvoorbereiding maken en deze les 

geven. 
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Donderdag 30 september 2010 
Christian 

Geobserveerde les  

 

Christian schrijft de woorden op het bord, de leerlingen hebben ondertussen 

weer niks te doen. Er staan verschillende fouten in het Engels op het bord 

en het duurt lang voordat alles op het bord staat. Wel is Christian 

consequent in het terugsturen van leerlingen naar hun plaats. 

Als ze klaar is met de woorden op het bord te schrijven, geeft ze leerlingen 

de opdracht om het over te schrijven. Dit duurt de rest van de les en 

Christian verliest het zicht weer op de klas. Af en toe stuurt ze leerlingen 

terug, maar over het algemeen laat ze ze hun gang gaan. 

 

Reyna 

Geobserveerde les  

 

Reyna begint met iedereen naar zijn plek te sturen. Dit doet ze heel 

consequent en de leerlingen worden vrijwel direct rustig. Daarna legt ze uit 

wat er deze les van de leerlingen verwacht wordt, wat gaan ze doen? Ze 

maakt gebruik van individuele aanspreekbaarheid, stelt vragen aan de 

leerlingen en kaatst ook vragen van leerlingen door naar de rest van de 

klas. 

 

Tips: 

 Laat kinderen hun vinger opsteken als ze antwoord op de vraag van 

de docent willen geven. 

 Maak gebruik van een woordweb in plaats van een lijstje, dit maakt 

het overzichtelijker en makkelijker te onthouden voor de leerlingen. 

Ook worden leerlingen dan nog meer geactiveerd. 
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Maandag 4 oktober 2010 

Maria Teresa 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

Dit is de les met de cazu´s (kleine muziekinstrumenten). Bij deze les is 

vooral de instructie van Maria Teresa erg belangrijk. 

Ze begint met een korte introductie: muziekles, iedereen ruimt zijn spullen 

op. 

Ze loopt door de klas met de doos waar de instrumentjes inzitten in haar 

hand en vertelt dat er een verrassing in de doos zit, maar dat het heel 

belangrijk is dat iedereen stil is, goed luistert en dat er geconcentreerd 

gewerkt wordt, omdat het anders niet kan. De kinderen vinden dit heel leuk 

en doen precies wat er van ze gevraagd wordt. Vervolgens vertelt Maria 

Teresa wat over de geschiedenis van Nicaragua met betrekking op de 

maand oktober. De kinderen luisteren goed. Als kinderen toch even 

afgeleid worden, gebruikt ze de doos als motivatie: ´hier is concentatie en 

stilte voor nodig!´. Dan wacht ze even tot het helemaal stil is en gaat ze 

weer verder.  

Na het verhaal laat ze het instrument zien, vertelt hoe het heet en laat 

leerlingen dit herhalen. Ook stelt ze vragen aan de klas: ´Hoe heet het? 

Welke kleur heeft het?´ De leerlingen worden op deze manier goed 

geactiveerd.  

Maria Teresa geeft instructie, ook geeft ze zowel een good practise als een 

bad practise: hoe gebruik je dit instrument? Kinderen luisteren goed en 

stellen vragen.  

Eerst wordt het liedje gezongen zonder cazu´s. Iedereen zingt enthousiast 

mee. Daarna neuriën ze het liedje, zoals het straks ook in de cazu´s wordt 

gedaan. 

Ze houdt de tijd goed in de gaten en anticipeert hierop.  

Alle jongens moeten voor de klas gaan staan en het liedje neuriën, daarna 

de meisjes. Bij de jongens gaat het niet helemaal goed, ze moeten nog een 

keer: docent geeft aan dat het hun laatste kans is, nu gaat het goed.  

Ze deelt de instrumenten uit, maar geeft vooraf duidelijk aan dat niemand 

iets mag doen tot zij een teken geeft  dit werkt! 

Vervolgens creëert ze ruimte door tafels aan de kant te schuiven. Het lied 

wordt geoefend: eerst jongens, dan meisjes, dan 1 leerling apart en dan 

allemaal samen. De meisjes mogen reageren op de prestatie van de jongens 

en omgekeerd. 

Aan het eind van de les neemt ze alle instrumenten weer in en deelt ze 

snoepjes uit aan de kinderen die goed gewerkt hebben. 
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Elsa 

Geobserveerde les  

 

Tips: 

 Zorg dat iedereen zit voordta je begint.  

 Laat leerlingen hun vinger opsteken als ze iets willen zeggen.  

 Geef beurten, laat de stof uit de leerlingen komen in plaats van het 

voor te zeggen. 

 Praat niet tegen het bord. 

 Laat leerlingen na een vraag eerst even voor zichzelf nadenken (of 

het antwoord opschrijven). Nu roepen de snelste leerlingen direct het 

antwoord en kan de rest al niets meer bedenken. 
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Aandachtspunten Maria Teresa  Week 4 
1. Blijven werken met het woordweb in verschillende lessen. 

 

2. De activerende vormen/spellen uitproberen tijdens de les fysica.  

 

3. Leerlingen activeren door het stellen van vragen en de antwoorden en 

stof uit de leerlingen te laten komen. 
 

 

 

 

Aandachtspunten Christian   Week 4 
1. De lijst met regels en bijbehorende escalatieladder afmaken en 

toepassen in de lessen. (!) 

 

2. De uitgezochte Engelse kinderliedjes bestuderen en de samen met 

Vera voorbereide lessen aan de derde, vierde en vijfde klas geven. 
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Dinsdag 5 oktober 2010 

Maria Teresa 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan met 

invoering van spelvormen) 

 

Deze gymles heeft Maria Teresa voorbereid aan de hand van de tips van de 

vorige gymles. In deze les gaat ze proberen de kinderen meer te activeren 

door middel van spelvormen in te passen in de les.  

Ze begint met een warming-up waarbij de leerlingen twee cirkels vormen. 

De jongens staan in de binnenste cirkel en de meisjes in de buitenste. 

Terwijl er een liedje wordt gezongen, doen ze de warming-up. Daarna 

worden de leerlingen in twee rijen neergezet. De voorste leerling van iedere 

rij krijgt een bal in zijn handen en moet deze doorgeven naar achteren. Als 

de bal de achterste leerling bereikt heeft, moet deze zo snel mogelijk naar 

voren rennen om de bal aan de docent te geven. De kinderen worden goed 

geactiveerd en ze zijn erg enthousiast en fanatiek. Als tip wil ik Maria 

Teresa geven om de kinderen in de rij door te laten schuiven na iedere 

ronde, omdat nu steeds dezelfde kinderen naar voren rennen met de bal. 

Als het kind daarna vooraan in de rij aansluit, is de volgende ronde een 

ander kind aan de beurt om te rennen. 

Daarna wordt hetzelfde spel herhaald, maar nu moet de bal tussen de benen 

doorgegeven worden. Vervolgens wordt nog een estafette gehouden: de 

ballen liggen aan de andere kant van het schoolplein, kinderen moeten de 

bal ophalen, doorgeven en de volgende moeten rennen. Jammer is dat 

midden tijdens dit spel gestopt wordt, omdat de les afgelopen is... 

Een deel van de klas heeft dus geen estafette kunnen doen, ditzelfde deel 

moet wachten op de rest van de klas met handen wassen. Beter zou zijn als 

dit deel tijdens het wachten estafette zou doen.   
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Christian 

Geobserveerde les  

 

Christian begint de les met het zingen van drie Spaanse liedjes. De 

leerlingen staan, lopen en zijn een beetje aan het stoeien. Christian 

corrigeert ze af en toe, maar laat ze min of meer hun gang gaan.  

Ze roept haar lijst met regels af, terwijl de klas druk is en veel herrie maakt. 

Dit komt dan ook niet aan bij de leerlingen: het maakt niet veel indruk om 

te zeggen dat je regels hebt die inhouden dat leerlingen niet mogen lopen 

en niet mogen schreeuwen op een moment dat ze dat aan het doen zijn en je 

er niks aan doet... 

De hele les lang worden er aan een stuk door achter in de klas propjes 

gegooid, Christian zegt hier niks van, terwijl één van haar regels was: niet 

met propjes gooien.  

Veel leerlingen staan en lopen weer, Christian geeft af en toe aan dat ze 

moeten gaan zitten en stil zijn, maar volgt de leerling niet tot hij de 

opdracht opvolgt, maar draait zich naar het bord toe voor een leerling is 

gaan zitten of stil is. Op deze manier heeft het geen zin om leerlingen 

terecht te wijzen, omdat het niet aankomt.  

Tip: hou de klas in de gaten! Draai je pas naar het bord toe als iedereen zit 

en iedereen stil aan het werk is.   

Ik vraag me af wat er met de escalatieladder is gebeurd die Christian 

gemaakt heeft. Ze volgt de stappen die ze zelf heeft samengesteld niet. Op 

een gegeven moment schrijft ze wel namen op het bord, maar ze geeft niet 

aan wat er daarna volgt en daardoor gaan leerlingen gewoon door met 

storend gedrag.  

Het is de bedoeling dat Christian morgen een les geeft aan de hand van 

Engelse liedjes, maar het is erg belangrijk dat ze consequent is in het 

aangeven van haar regels en in het zorgen dat de regels worden nageleefd, 

anders wordt het erg lastig bij deze les van morgen. 

 

 

Orlando 

Orlando geeft een gymles, ondertussen geven Nicky en ik de twee 

leerlingen die niet mee kunnen gymmen Engelse les.  
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Woensdag 6 oktober 2010 
Maria Teresa 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

De kinderen kijken de film Pinocho. Daarna behandelt Maria Teresa de stof 

met ze, door middel van het stellen van vragen. Ze maakt een woordweb op 

het bord met de personages van de film, die ze aan de leerlingen vraagt. Ze 

vraagt ook door, bijv: ´Is Pinocho een goed of een slecht jongetje? 

Waarom?´ en laat op deze manier leerlingen dieper nadenken en hun 

antwoord motiveren. 

Na het gesprek moeten de leerlingen het woordweb overschrijven en één 

leerling mag de walvis uit de film op het bord tekenen. Maria Teresa maakt 

nu ook gebruik van individuele aanspreekbaarheid, ze geeft soms 

leerlingen die hun vinger opsteken de beurt, maar soms ook leerlingen die 

hun vinger niet opsteken en ze betrekt op deze manier de hele klas bij de 

stof en bij het gesprek. 

Ze controleert ook wat de leerlingen gedaan hebben, alleen de leerlingen 

die klaar zijn, mogen gaan. 

Tip: hou de tijd in de gaten! Dit gaat weliswaar beter dan eerst, maar de les 

loopt nog steeds uit. 
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Christian 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan: Engelse 

liedjes) 

 

Christian begitn met haar regels voor te lezen. De klas is erg aardig voor 

haar en blijft rustig zitten, maar ik kan me niet voorstellen dat de regels 

indruk maken, omdat Christian ze voorleest met haar gezicht naar het blad 

toe. Beter zou zijn als ze de klas zou aankijken en het wat krachtiger zou 

aangeven. 

Vervolgens activeert ze de voorkennis van de leerlingen door te vragen of 

ze het liedje kennen en er een klein stukje van te zingen. Daarna zingt de 

klas ´Let´s dance with the music´ en daarna wordt ´London bridge´ 

geïntroduceerd. Christian vertelt wat er deze les gaat gebeuren en dat de 

tekst overgeschreven moet worden.  

Ze schrijft de tekst van ´London bridge´ op het bord (vol met fouten) en 

laat de leerlingen deze daarna overschrijven. Vervolgens zingen ze met zijn 

allen het liedje een keer en daarna vraagt Christian aan de klas wat ze 

denken dat de zinnen betekenen. De foute antwoorden worden op het bord 

geschreven, leerlingen nemen dit over... 

Daarna oefenen alle meisjes het liedje, Christian werkt ook aan de 

uitspraak. Ze is redelijk lang met de meisjes bezig, wat moeten de jongens 

ondertussen doen?  

Daarna zijn de jongens aan de beurt. 

Ze schrijft op: ´vocabulary´, maar weet na twee woorden de vertaling al 

niet meer en gaat vervolgens op compleet andere stof over, die niets met dit 

liedje te maken heeft. Daarna gaat ze terug naar de woorden, waarvan ze 

tijdens de les de betekenis in het woordenboek opzoekt. 

 

Tips: 

 Zorg dat je de tekst zonder fouten op het bord overschrijft, leerlingen 

nemen deze fouten over in hun schrift! 

 Zorg voor overzichtelijk bordgebruik, de regels van het liedje staan 

te dicht op elkaar doordat je te laag begonnen bent met schrijven. 

 Geef de leerlingen, zoals gepland, de tekst op papier! Nu verlies je 

veel tijd, doordat je eerst zelf de tekst op het bord schrijft en 

vervolgens de leerlingen alles laat overschrijven. In deze tijd had je 

al veel meer kunnen doen. 

 Zorg dat je je les goed hebt voorbereid. Maak niet alleen een plan, 

maar zorg ook dat je de woorden die je niet kent van tevoren hebt 

opgezocht. Nu doe je dit tijdens de les, komt ongeorganiseerd, 

onprofessioneel over en bovendien kost het teveel tijd van de les. 

 Schrijf geen ´woordenlijst´ op het bord die overgeschreven moet 

worden, maar maak er een soort combinatiespelletje van (zoals ook 
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in je lesplan stond) en zorg dat de leerlingen op deze manier zelf 

achter de betekenis van de woorden komen. Zo worden de leerlingen 

veel meer geactiveerd, en leren ze ook meer. 
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Donderdag 7 oktober 2010 
Maria Teresa 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

Op het bord staat:  

 

1. Cantar 

2. Hoja de aplicacion 

3. Pasa de la pizarra 

 

Dit is de lesplanning, die ze van tevoren bespreekt met de leerlingen, zodat 

ze weten waar ze aan toe zijn. Dit creëert meer structuur in de les. 

De kinderen mogen om de beurt naar het bord komen om een letter van het 

alfabet in een trein op het bord te schrijven. De leerlingen doen enthousiast 

mee, vragen om aandacht en worden goed geactiveerd. 

Op een gegeven moment waarschuwt ze een leerling en geeft aan dat dit de 

tweede waarschuwing voor dit meisje is. (escalatieladder). 

Dit keer houdt Maria Teresa zich goed aan de tijdsplanning, ze stopt op tijd 

en het vertrekken van de leerlingen gaat een stuk sneller, doordat ze eerst 

het werk van iedereen controleert en dan meerdere leerlingen tegelijk laat 

vertrekken. 

 

Tip: als je aangeeft dat de klas nu in absolute stilte moet werken, moet je er 

ook voor zorgen dat het inderdaad helemaal stil is.  
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Christian 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan: Engelse 

liedjes) 

 

Chritian schrijft op het bord wat het thema is van deze les. Helaas schrijft 

ze ´brigde´ in plaats van ´bridge´, waardoor er direct weer een fout op het 

bord staat. Het is belangrijk dat ze gaat nalezen wat ze zelf schrijft, omdat 

fouten snel worden overgenomen door leerlingen.  

Daarna deelt ze de liedjes uit: dit keer zijn ze geprint, wat veel tijd bespaart 

en er meer tijd overblijft voor de daadwerkelijke les. Het liedje wordt 

gezongen, Christian werkt met de klas aan de uitspraak, maar ze doet dit 

niet helemaal goed en laat de leerlingen klanken inslikken. 

Op het moment dat ze een vraag aan de klas stelt, worden er geen vingers 

meer opgestoken, maar schreeuwt iedereen door elkaar. Christian filtert 

hier de goede antwoorden uit en schrijft deze op het bord. Belangrijk is dat 

ze op haar strepen gaat staan en haar regels aan door blijft voeren. 

Ze vraagt aan de klas wat de kinderen denken dat het liedje betekent en 

schrijft dit op het bord. De foute antwoorden streept ze later weg.  

Het huiswerk is het koppelen van Engelse woorden aan plaatjes. Dit vind ik 

een goede opdracht, omdat het activerend is. Leerlingen moeten zelf 

nadenken en ook zelf iets doen, in plaats van het hersenloos 

overschrijfwerk dat ze normaal gesproken moeten doen als huiswerk.  

Daarnaast moeten ze als andere opdracht ook nog tien woorden in het 

Spaans en in het Engels bedenken en opschrijven. 

Het bordgebruik is stukken beter dan gisteren, het is overzichtelijker en er 

staan iets minder fouten op. Ook is er meer ruimte, doordat de songtekst nu 

uitgedeeld is en dus niet op het bord geschreven hoefde te worden. 
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Vrijdag 8 oktober 2010 
Maria Teresa 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan met 

invoering van spelvormen) 

 

Er wordt gestart met een warming-up. Tijdens het gesprek na de vorige les 

heb ik aangegeven dat ik de warming-up te lang vond duren (deze nam 

meestal de helft van de les in beslag) en dat ik wilde dat het maximaal 5 

min. zou duren. Hier heeft Maria Teresa duidelijk iets mee gedaan, want de 

warming-up duurt dit keer veel minder lang dan anders. Daarna blijft er 

veel tijd over om met de activerende spelletjes aan de slag te gaan. Eerst 

moeten de kinderen een rondje rennen, daarna worden ze in twee rijen 

opgesteld. Hierbij houdt Maria Teresa er rekening mee wie er op welke 

plek gezet moet worden: ze haalt de druktemakers uit elkaar.  

Het spel waarbij de bal doorgegeven moet worden, wordt uitgevoerd met 

een kleine wijziging. Dit keer moeten de kinderen die achteraan staan en 

met de bal naar voren rennen, vooraan aansluiten en vanaf daar herhaalt het 

spel zich. Hierdoor mag ieder kind een keer naar voren rennen, in plaats 

van steeds hetzelfde kind.  

Aan het einde van de les laat Maria Teresa de ene helft van de kinderen 

zich in het speeltuintje vermaken, terwijl de andere helft de handen wast. 

Dit vind ik beter dan eerst, omdat alle kinderen nu bezig zijn en niemand 

zich verveelt of lang moet wachten. 

 

Tips: 

 Als je met een andere docent gaat staan praten, zorg dan dat de 

leerlingen een opdracht hebben en bezig zijn. Het is niet de 

bedoeling dat ze lang staan wachten of zich gaan vervelen, want dan 

bestaat de kans dat ze vervelend worden. 

 Je roept regelmatig: ´Silencio!´. Het is goed dat je zicht houdt op wat 

de leerlingen doen, maar bij een gymles hoeft het niet de hele tijd 

helemaal stil te zijn. Het enthousiasme van de leerlingen is iets 

positiefs, probeer dit ook zo te zien en dit juist te stimuleren in plaats 

van in te perken! 

 Je kunt ook meerdere kleine rijen maken bij het balspelletje, op deze 

manier gaat het sneller en makkelijker, heb je meer overzicht en hou 

je meer tijd over voor eventuele andere spelvormen. 
 



 
 

62 

 

Maandag 11 oktober 2010 
Maria Teresa 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

Er staat een dagplanning op het bord. Maria Teresa maakt de structuur van 

de les duidelijk aan de klas. Ze maken een woordweb op het bord, 

leerlingen worden goed geactiveerd door vragen van de docent. Ook maakt 

Maria Teresa de stof visueel. Zo doet ze bijvoorbeeld het licht uit (het 

thema is elektriciteit) en laat ze de leerlingen de ogen dicht doen etc.  

Ze heeft de klas goed onder controle, leerlingen zijn erg rustig, maar doen 

wel goed en enthousiast mee.  

Na het woordweb deelt ze een samenvatting uit, deze bestaat uit stickers 

die de leerlingen in hun schrift moeten plakken.  

Aan het einde van de les vraagt ze leerlingen wat ze deze les geleerd 

hebben. 

 

Tips:  

 Zorg dat leerlingen tot het laatst er bijblijven, op het laatst verslapt 

de aandacht een beetje. 

 Hou de tijd in de gaten. 
 

 

Christian 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

Het bordgebruik is overzichtelijk. Er staan twee oefeningen op, die beide 

activerend zijn. Bij de eerste oefening moeten leerlingen woorden in het 

Spaans vertalen. Bij de tweede oefening moeten de Engelse woorden aan 

de plaatjes gekoppeld worden. 

Leerlingen worden goed geactiveerd en zijn erg enthousiast, ze vinden de 

oefeningen duidelijk leuk. Er mogen leerlingen op het bord schrijven om de 

woorden te vertalen, er zijn veel vrijwilligers.  

Christian heeft ook een Engelse woordpuzzel gemaakt, die door de 

leerlingen enthousiast begroet wordt.  

 

Tips: 

 Zorg dat leerlingen stil zijn, ook als ze hun hand in de lucht hebben. 

 Denk aan je escalatieladder. 
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Aandachtspunten Maria Teresa  Week 5  
1. Punten van week 4 toe blijven passen. 

 

2. Laat iedereen eerst even een moment in stilte nadenken als je een 

vraag stelt. 

 

3. Let op je gezichtsuitdrukkingen en je uitstraling. Je komt vandaag erg 

boos over, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. 

 

4. Zorg dat leerlingen tot het laatst er bijblijven, op het laatst verslapt de 

aandacht een beetje. 

 

5. Hou de tijd in de gaten. 
 

 

Aandachtspunten Christian   Week 5 
1. De lijst met regels en bijbehorende escalatieladder afmaken en 

toepassen in de lessen. (!) 

 

2. De les cazu´s samen met Vera voorbereiden en geven met als 

hoofddoel voor de docent: goede, gerichte instructie geven.  

 

3. Activerende opdrachten bedenken en gebruiken in de lessen. 

 

4. Overzichtelijk en foutloos bordgebruik hanteren. 
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Dinsdag 12 oktober 2010 
Maria Teresa 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 

 

Maria Teresa laat de leerlingen twee rijen vormen in de klas: één rij met 

alle jongens en één rij met alle meisjes. Hiermee gaan ze een soort spelletje 

doen: de leerlingen worden geteld, daarna worden de twee getallen bij 

elkaar opgeteld, wordt een vergelijking gemaakt en worden andere rijen 

gevormd, bijv. één met alle kleine meisjes en één met alle grote meisjes. 

De andere kinderen moeten dan zeggen wat het verschil tussen de rijen is.  

De leerlingen moeten in tweetallen gaan zitten en krijgen een tekening. Op 

deze tekening moeten ze alle meisjes omcirkelen. Maria Teresa vraag ook 

naar het verschil in badkleding tussen jongens en meisjes en laat de 

antwoorden uit de klas komen. 

Als een leerling het goed gedaan heeft, wordt er een bravo-liedje gezongen.  

 

Tips: 

 Laat iedereen eerst even een moment in stilte nadenken als je een 

vraag stelt. 

 Let op je gezichtsuitdrukkingen en je uitstraling. Je komt vandaag 

erg boos over, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. 
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Woensdag 13 oktober 2010 
Maria Teresa 

Geobserveerde les (gemaakt aan de hand van een lesplan) 
 

Maria Teresa koppelt terug naar de les van gisteren. Het thema van deze les 

was dingen sorteren. Vandaag heeft Maria Teresa allerlei spulletjes 

meegenomen die de leerlingen kunnen sorteren. Dit gebeurt zowel 

klassikaal als in groepjes en individueel. Ze maakt de stof zichtbaar voor de 

leerlingen en ze zorgt dat de leerlingen de vrijwel de hele tijd bezig zijn.  

 

Tip:  

 Zorg dat je een opdracht hebt voor leerlingen die al eerder klaar zijn. 

Leerlingen worden niet gemotiveerd goed door te werken als ze 

weten dat ze daarna moeten gaan zitten wachten. 
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1. Voorbeeldlesplan 

2. Voorbeeldescalatieladder 

3. Verschillende activerende werkvormen 

geleerd op de opleiding: o.a. woordweb.  

4. Engelse kinderliedjes 

5. Book of Tips (zelfgemaakt: Engels & 

Nederlands) 

 

6. Lesplan les cazu´s van Maria Teresa  

7. Lijst met regels van Christian (Spaans & 

vertaling) 

8. Escalatieladder van regel 1 van Christian 

(Spaans & vertaling) 
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Lessonplan 

Lessonpreparation  

Teacher: Vera Velthuizen 

Date: 24 maart 2010 

School: Mondial College Nijmegen  

Time: 11.05-11.50 

Class: 2B5 

Book: Op Nieuw Niveau 2 havo/vwo  

Part: Blok 4 ‘Lekker lezen’ 

 Special information:  

 Homework: - 

 What to do in this lesson: blz. 134, opdracht 1 t/m 3 

 Teacher´s own goals: 

Ik wil mijn eigen lesstijl ontwikkelen en eigen maken door 
bepaalde ‘rituelen’ te blijven herhalen, zodat die op een 
gegeven moment automatisch gaan  huiswerk op bord, wat 
af is wegstrepen, aan het eind van de les nog eens huiswerk 
opgeven etc.  

Daarnaast wil ik zorgen dat mijn regels duidelijk zijn en dat de 
leerlingen daar houvast aan hebben (niet te veel vrijheid dus). 
Ik wil de klas goed in de hand hebben en toch vriendelijk 
overkomen. 

Ook wil ik voor mezelf duidelijk hebben wat ik uitstraal, dus 
achteraf niet voor verrassingen komen te staan doordat Wiesje 
of Bathsua zegt: ‘Oh je keek wel erg boos/moe/geërgerd’ o.i.d. 
zonder dat ik me daarvan bewust was. 

Goals 

Lesson 
goals 

 

 Leerlingen leren wat over verhaalanalyse. 

What will the 
students do 
in this 
lesson? 

 

 Samen een (stuk van een) verhaal lezen en de bijbehorende 
opdrachten maken. 

Homework  

 De opdrachten die in de les niet afkomen worden huiswerk: 
opdracht 1 t/m 3 
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Planning lesactivities 

Time Activities (Teacher/students) 
Way of working (whole class/ in 
groups/ individual) 

Beginning 
5 min. 
 
 
 

Teacher:  

 Instructie geven: pak blz. 134 
enz. enz.  
 

Students:  

 Gaan zitten en pakken tekstboek 
voor zich op blz. 134.   

Whole class 
 
 
 
 

Middle 
15 min.  
. 
 
 
 
 
 

Teacher: 

 Samen met de leerlingen het 
verhaal lezen op blz. 134. 

 
Students: 

 Lezen mee. 

 
Whole class 
 

10 min. 
 
 
 
 
 

Teacher: 

 Geeft instructie: maak opdracht 
1 op blz. 138. 

 
Students: 

 Maken opdracht 1. 

Individual 
 

10 min. 

Teacher: 

 Leest samen met de leerlingen 
het paarse stukje op blz. 138.  

 Bespreekt opdracht 2. 
 
Students: 

 Lezen mee. 
 Bespreken opdracht 2.  

Whole class 
 
 
 

Ending 
5 min. 

Teacher: 

 Geeft huiswerk nogmaals op. 

 Leerlingen mogen de laatste 
minuten nog aan de opdrachten 
verder werken.  
 

Students: 

 Schrijven huiswerk op. 

 Werken de laatste minuten nog 
verder aan opdracht 3.  

Whole class 
 
 
Individual 
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         C: Still talking  

               I: Come to me after  

              the lesson for your punishment 

  

           C: Talking.  

           I: name on board 

              

     C: Still talking  

      I: ´Last warning, one  

     more time is name on  

     board, alter that will  

      follow punishment!´  

         C: Talking again 

         I: ´2th warning!´ 

 

Child: Talking  

I: ´Shut up!´ 
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London Bridge is falling down, 

Falling down, falling down. 

London Bridge is falling down, 

My fair lady. 
 

Build it up with iron bars 

Iron bars, iron bars 

Build it up with iron bars, 

My fair lady. 

 

Iron bars will bend and break, 

Bend and break, bend and break, 

Iron bars will bend and break, 

My fair lady 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/London_Bridge
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If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap) 

If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap) 

If you're happy and you know it, then your face will surely show it 

If you're happy and you know it, clap your hands. (clap clap) 

 

If you're happy and you know it, stomp your feet (stomp stomp) 

If you're happy and you know it, stomp your feet (stomp stomp) 

If you're happy and you know it, then your face will surely show it 

If you're happy and you know it, stomp your feet. (stomp stomp) 

 

If you're happy and you know it, shout "Hurray!" (hoo-ray!) 

If you're happy and you know it, shout "Hurray!" (hoo-ray!) 

If you're happy and you know it, then your face will surely show it 

If you're happy and you know it, shout "Hurray!" (hoo-ray!) 

 

If you're happy and you know it, do all three (clap-clap, stomp-stomp, 

hoo-ray!) 

If you're happy and you know it, do all three (clap-clap, stomp-stomp, 

hoo-ray!) 

If you're happy and you know it, then your face will surely show it 

If you're happy and you know it, do all three. (clap-clap, stomp-stomp, 

hoo-ray!) 
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Are you sleeping, are you sleeping? 

Brother bear, brother bear? 
Morning bells are ringing, morning bells are ringing 

Ding dang dong, ding dang dong. 
 

Are you sleeping, are you sleeping? 
Little John, little John? 

Morning bells are ringing, morning bells are ringing 
Ding dang dong, ding dang dong. 
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1. Doe iets aan de opstelling in het lokaal en denk hier ook aan bij de indeling van 

verschillende taken (vb. Tafeltjes aan de kant bij bewegingsopdrachten). 

 

2. Zorg ervoor dat de kinderen op hun plaats blijven zitten en pas opstaan als hier 

toestemming voor wordt gegeven. 

 

3. Zorg ervoor dat kinderen stil zijn en pas praten als ze hier toestemming voor 

hebben gekregen. Laat leerlingen hun vinger opsteken als ze iets willen zeggen. 

 

4. Zorg ervoor dat je met maar één ding tegelijk bezig bent en geef de leerlingen 

ook steeds maar één opdracht, dit zorgt voor rust en overzicht. 

 

5. Probeer vragen te stellen aan de kinderen en ze op deze manier te prikkelen en 

uit te dagen. 

 

6. Hou de vaart erin, zodat leerlingen niet de kans krijgen met andere dingen bezig 

te gaan. 

 

7. Geef waarschuwingen als kinderen niet luisteren. Maak een escalatieladder; 

welke consequenties volgen op welke overtredingen? 

  

8. Denk aan de tijdsplanning en gebruik ook tijdsaanduidingen. 

 

9. Wat moeten de kinderen op welk moment van de les doen? Misschien is het 

handig om dit ook voor de leerlingen duidelijk te maken door een dagplanning 

op het bord te zetten. 

 

10. Geef gerichte opdrachten en gerichte instructie. Geef hierbij ook aan hoe jij wil 

dat de leerlingen werken. (bijv. in stilte, in duo´s, tot waar mag het 

geluidsniveau komen?) 

 

11. Bedenk bij iedere les van tevoren wat je doel is en wat jij wil dat de leerlingen 

aan het eind van de les kennen/kunnen. 

 

12. Zorg dat je zichtbaar bent, soms is het ook goed om alleen maar voor de klas te 

zijn als die moet werken en om toezicht op de klas te houden en 

waarschuwingen te geven. 

 

13. Hou elke leerling in de gaten; doen alle leerlingen wat je wil dat ze doen? 

 

14. Stuur leerlingen in de deuropening weg. 

 

15. Probeer altijd met je gezicht naar de klas toe te gaan staan als je een leerling 

individueel helpt. Dit zorgt er namelijk voor dat je altijd zicht houdt op de klas. 
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16. Leg aan de leerlingen ook uit waarom ze stil moeten zijn. Op die manier komt er 

ook meer begrip van de leerlingen uit. (gaat niet altijd op). 

 

17. Check of leerlingen de stof hebben begrepen. Bijvoorbeeld door vragen te 

stellen aan individuele leerlingen of door klassikaal een vraag te stellen, alle 

leerlingen een antwoord op te laten schrijven en na een bepaalde tijd beurten te 

geven. 

 

18. Geef complimenten aan leerlingen die hun huiswerk goed hebben gemaakt, goed 

hun best doen of je regels heel goed naleven, dit werkt stimulerend. 

 

19. Let erop dat ook op momenten dat je zelf bezig bent, leerlingen nog doen wat jij 

wilt. Ook tijdens instructie kun je leerlingen corrigeren.  

 

20. Probeer altijd iets achter de hand te hebben voor kinderen die eerder klaar zijn. 

(Bijv. een puzzeltje, tekening of anderszins). 

 

21. Zorg dat je zichtbaar bent op momenten van onrust  voor de klas. 

 

22. Probeer ervoor te zorgen dat leerlingen altijd bezig zijn met een opdracht of met 

de uitleg. 

 

23. Praat nooit tegen het bord, draai je altijd naar je publiek op momenten dat je iets 

wil zeggen. 

24. Laat leerlingen, wanneer mogelijk, zelf stukken uit het boek voorlezen, zodat je 

zelf het overzicht over de klas kunt houden en tegelijkertijd gebruik kunt maken 

van individuele aanspreekbaarheid. 

 

25. Laat leerlingen hun antwoord motiveren en laat ze nadenken over waarom het 

ene antwoord goed is en waarom het andere fout is.  

 

26. Werk met een woordweb, laat de antwoorden uit de leerlingen komen: dit werkt 

activerend. 

 Warm klimaat Managua 

 

 

Spaans                        Nicaragua Land 

    

Land van de vulkanen en de meren Midden-Amerika 

 

27. Zorg voor een overzichtelijk en foutloos bordgebruik. Lees altijd na wat je zelf 

geschreven hebt. 
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28. Probeer de opdrachten die je geeft altijd zo te maken dat ze activerend zijn. Geef 

bijvoorbeeld geen rijtjes met woorden en laat de leerlingen die overschrijven, 

maar laat de leerlingen zelf bedenken welke betekenis bij welk woord hoort en 

maak er op deze manier een spelletje van. 

  Voorbeeld: 

 

Perro   Heart 

Corazon  Love 

Casa   Dog 

Mona   House 

Amor   Monkey 

 



 
 

76 

 

 
1. Change the way the tables are standing. It´s better when everybody is located 

that way that everybody can see the board. You can also change the location of 

the tables when you teach an other thing. For example: when you will be doing 

exercises where the children have to move a lot, put the tables against the wall. 

This way you have more space. 

  

2. Make sure that the children remain seated and that they only stand up when you 

have given them permission for this. 

 

3. Make sure that the children are quiet and that they only speak when you have 

given them permission for this. Let them raise their hands when they want to say 

or ask something.  

 

4. Make sure that you do only one thing at a time and that the children also do just 

one thing at one moment. This way there is more rest and you have more sight 

over the whole class.  

 

5. Try to ask questions to the children and try to activate and challenge them this 

way.  

 

6. Try to keep up the work at all times, so that the children won´t get the change to 

go and to other things. 

 

7. Give warnings to children who don´t listen. Also make a list of things you don´t 

want the children to do and where your lines are. Which consequent or 

punishment will follow to bad behaviour?  

 

8. Don´t forget your planning. You´ve got a certain amount of time and you have to 

make some kind of scadual. Also make sure that the children know how much 

time they have for a certain exercise.  

 

9. What should the children do at which moment of the lesson? Maybe you can 

also write this on the board before the lesson starts, so the children know what 

they will do this lesson. 

 

10. Give clear exercises and clear instructions. Make also clear how you want the 

children to work. (for example: quietly, in pairs, how much noise is allowed and 

how much noise is too much?) 

 

11. Before your lesson starts, think about what your goal is. What do you want the 

children to have learnt at the end of the lesson.  

 

12. Make sure that you are visible at all times. Sometimes it´s also good to just be in 

front of the class when the children work, so that you can see what they are 

doing and give warnings when neccesary.  



 
 

77 

 

 

13. Keep an eye on every child in the class. Are all the children doing what you 

want them to do? 

 

14. Send the children in the dooropening away, they are destracting! 

 

15. Try to stand with your face towards the biggest part of the class when you are 

helping an individual student. This will make sure that keep sight at the class. 

 

16. Explain to the children why they have to be quiet. This way there will be more 

understanding from the students. (not always, just in some situations!) 

  

17. Check of the students understand what you are trying to teach them.  For 

example ask questions to individual students of to the whole class, let them write 

down the answers and ask them what they have learnt. 

  

18. Give compliments to the children who did their homework well, who try hard or 

who are following your rule well. This will be stimulating for the children. 

  

19. Keep an eye on the children when you´re doing something for yourself. Are they 

still doing what you want them to do? Also during your instruction you can 

correct the children that are breaking your rules. 

  

20. Always try to have something for the children who are finished early. This can 

be a little game, puzzel, drawing or other exercise. 

 

21. Make sure that you are visible at the moments of noise  in front of the class.  

 

22. Try to accomplish that the children are busy at all times; with an exercise or with 

the explaination.  

 

23. Never talk to the board. Alway turn towards your listeners at moment you want 

to say something. 

 

24. Let students, when possible, read parts of the book for eachother. This way you 

still have the sight over the class. 

 

25. Let students explain why they came up with the answer they have or let them 

explain why one answer is correct while another is wrong.  

 

26. Use a ´wordweb´. Let the answers come from the children: this is activating.  

     

Hot weather Managua 

 

Spanish                        Nicaragua Country  

Country of vulcanos and lakes  Middle America 

27. Keep an eye on the way you use the board. Everything has to be written 

organised and without mistakes. Always read what you  have written. 
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28. Try to make all the exercises activating. For example: don´t give the children 

words to copy from the board, but make a little game out of it. 

Example of an exercise:  

  Connect the following words 

 

Perro   Heart 

Corazon  Love 

Casa   Dog 

Mona   House 

Amor   Monkey 
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Lessonplan 

Lessonpreparation  

Teacher: Maria Teresa 

Date: 04/10/2010 

School: Maaswaal/Mondial Colegio  

Time: 8.00-8.45 

Class: Música 

Book: - 

Part: Cazu´s 

 Special information: Contenido enseñanza de cazu´s, canto de 
´Nicaragua mia´. 

 Homework: - 

 What to do in this lesson:  

 Teacher´s own goals: 

- Oración 
- Himno Nacional 
- Recuerda el tema anterior 
- Atiende el nuevo contenido 
- Escucha el aprendizaje esperado 
- Entrega la tarea en casa 
- Responde al llamado de asistencia. 

Goals 

Lesson 
goals 

 

 Practicar con cazu´s 

What will the 
students do 
in this 
lesson? 

 

 Practicar con cazu´s 

Homework  

 - 
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Planning lesactivities 

Time Activities (Teacher/students) 
Way of working (whole class/ in 
groups/ individual) 

Beginning 
10 min. 
 
 
 

Teacher:  

 Presenta caja cono una 
sorpresa ante los niños. 

 Cuenta una historia relacionada 
al dia de la hispanidad  
 

Students:  

 Escuchon atentamento.  

Whole class 
 
 
 
 

Middle 
20 min.  
. 
 
 
 
 
 

Teacher: 

 1. Repasa el canto 

 2. Entrega a estudiante cazu´s. 

 3. Orienta como utilizar 

 Tararear canto 
 
Students: 

 Egual 

 
Whole class 
 

Ending 
15 min. 

Teacher: 

 Practicar canto con cazu´s 
 
Students: 

 Practicar canto con cazu´s  

Whole class 
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Lijst met regels van Christian 

Listo de planes. 

1. No acercarse al pizarra. 

2. No hablar sin permission. 

3. No gritar en clase. 

4. No tirar papeles, ni borrar la pizarra. 

5. No poner muchas quejas concentrarse en su trabajo. 

6. No golpearse unos a tros. 

7. Tener siempre el lápiz y cuaderno listo. 

8. Solo dar algunos permission de emergencia. 

9. Hacer silencio.  

10. Participar en la clase.  

 

 

Regels van Christian. 

1. Niet naar het bord toelopen 

2. Niet praten zonder toestemming.  

3. Niet gillen in de klas 

4. Niet met papier gooien, niet het bord uitvegen 

5. Anderen niet storen bij het werken 

6. Niet vechten 

7. Altijd een pen/potlood en boek meenemen 

8. Alleen toestemming voor noodgevallen 

9. Stil zijn 

10. Meedoen met de les 
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Voy a llevarte con la directora 

para llamar a tus padres. Y hablar 

de tu disciplina. O expulsarte unos 

días. 

Escribo tu nombre en la pizarra. 

Para bajar puntos en las 

calificaciones.  
 

Si  no obedece vas hacer dos 

planas, en tu cuaderno, para que 

entiendas.  
 

Dice: Siéntese en su lugar. 

Levante la mano  para pedir 

permiso primero. 
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Ga met de directrice praten en met 

de ouders over de houding van het 

kind of over schorsing van 1 dag. 

Schrijf de naam op het bord en 

trek punten af van de 

eindbeoordeling.  

Leg de regel nog eens uit.  

Zeg: Ga op je op je plaats zitten, 

steek eerst je hand op om 

toestemming te vragen om op te 

staan.  
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85 

 

Recomendación 
Tengo el agrado de dar referencia sobre el actuar 

educativo de la señorita Vera Velthuizen y a que 

durante su estadia en la Escuela Maaswaal ha 

demostrado tener vocación para estudiar la carrera de 

magisterio. 

 

Durante el acompañamiento del que me hizo 

merecedora durante dos meses me facilitó estrategias y 

técnicas que mejoraron mi labor docente, obteniendo 

buenos resultados en el aprendizaje y la disciplina de 

mis estudiantes. 

 

Fue un enorme placer trabajar con ella y a que posee 

cualidades como: creatividad, responsabilidad, 

puntualidad, cientificidad, solidaridad, innovación, 

buen carácter y amor a los niños (-as). No cabe duda 

que desempeñara un buen trabajo en todo lo que refiere 

a educación.  

 

   Atte:  Maria Flores 

    Docente de Educación Inicial 
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Referentie 
Ik heb het genoegen om een referentie te schrijven over 

de activerende didactiek die juffrouw Vera Velthuizen 

heeft ingebracht op het Colégio Maaswaal. Ze heeft 

tijdens haar verblijf op onze school aangetoond dat het 

haar roeping is om te studeren voor docent en dat ze 

hier zeker geschikt voor is. 

  

Tijdens deze begeleiding heeft ze me gedurende twee 

maanden strategieën en technieken aangeleerd die mijn 

onderwijs verbeterd hebben en ervoor zorgen dat ik 

betere resultaten boek bij mijn leerlingen. Ook heb ik 

veel geleerd op het gebied van de discipline bij mijn 

leerlingen.  

 

Het was een heel groot genoegen om met haar te 

werken, omdat ze beschikt over kwaliteiten zoals: 

creativiteit, verantwoordelijkheid, stiptheid, een 

wetenschappelijke benadering, solidariteit, innovatie, 

een goed  karakter en liefde voor kinderen. Er is geen 

twijfel over mogelijk of ze het goed zal doen in haar 

werk en alles wat betrekking heeft op onderwijs. 

  

  Getekend:  Maria Flores 

    Docent lagere klassen 
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Recomendación 
 

Managua, 18 octubre 2010 

A quién concierne: 

 

 

 Por zuedio de la presente doy fé que la seňorita: 

Vera Velthuizen desuipeňo una gran labor, en el 

acompaňaruiento de aula que realizó eu nies elases a lo 

largo de estas nieses, ya que, aplique, neuvas técnicas, 

estrategias educaticas, noruies de desciplina, que 

dieron como resultado una cleese, dinárinee, creativa, 

muy participativa etc. Despertando eu los niňos, un 

gran interésé en los niňos por el idioma inglés, esto 

hace que me proponga nueves metas educativas cada 

dia, condir tiéudome eu rena mejor maestra.  

 No cabe duda que elta tiene absoluta locación 

para ser docente, y que en el futuro realizará rura gran 

labor, adenías de ser un gran ser humano por tener 

muchas eua lidades, responsibilidad, puntualidad, 

profesionalismo, solidaridad, respeto, gentileza. 

Fue una grata experiencia que cambio nuestras vidas.  

 

 

Atte:  Christian mora Guzmán  

Docente de Inglés y computación 
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Referentie 
 

Managua, 18 oktober 2010 

 

Aan de betreffende persoon: 

 

 Bij dezen beschrijf ik mijn sterke overtuiging 

van het feit dat juffrouw Vera Velthuizen een 

geweldige baan in de klas verdiend. Ze heeft een erg 

goede samenwerking gerealiseerd door onder andere 

het aanleren van nieuwe technieken, onderwijskundige 

strategieën, normen voor de discipline, wat resulteerde 

in een succes. Daarbij had ze creativiteit en was ze erg 

betrokken. 

 Wat betreft de leerlingen heeft ze een grote 

interesse gewekt voor de taal Engels, wat me erg blij 

maakt. Ze heeft me ook nieuwe educatieve doelen voor 

iedere dag voorgesteld, wat ervoor heeft gezorgd dat ik 

nu een veel betere docent ben geworden.   

 Er is geen twijfel over mogelijk dat ze absoluut 

de capaciteiten heeft om docent te zijn en in de 

toekomst goed werk zal realiseren. Ze is een groot 

persoon, omdat ze eigenschappen heeft zoals: 

verantwoordelijkheid, stiptheid, professionaliteit, 

solidariteit, respect, vriendelijkheid.  

Het was een erg prettige ervaring die onze levens heeft 

veranderd.  

 

 

Getekend:    Christian mora Guzmán  

Docent Engels en computerles 
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ESCUELA MAASWAAL. MANAGUA, NICARAGUA. 

BARRIO LAUREANO MAIRENA 

 

 

CONSTANCIA 

 

 

 
Por este medio La suscrita Directora de la Escuela Maaswaal hace constar que la 

seňorita Vera durante el período que estuvo en esta escuela fue de mucha importancia, 

ya que después de haber observado las clases de todos los docentes hizo la selección de 

maestros con los cuales haría su trabajo lo seleccionados fueron: María Teresa Flores en 

preescolar y Christian Mora en la disciplina de Inglés y computación.  

El apoyo de Vera a la maestra María Teresa fue en brindar nuevas estrategias para el 

control de la disciplina y enseňanza aprendizaje, también en el uso adecuado de medios 

didácticos como: pizarra etc. 

Así tambien ejercicios de interpretación, juegos de palabras, dinamismo en la clase de 

education fisica, música y canto.  

El trabajo docente y de apoyo con los maestro Christian Mora fue en brindar nuevas 

estrategias de trabajo grupales, técnicas para dominio de grupo y de motivación a las 

clases de segundo grado de los maestros Connie Jeff, recomendó que al dar explicación 

no se debe llamar la atención por causa de indisciplina si las recomendación y 

orientación es la de inniciar la clase y al final si es necesario.  

 

Considero que es muy valiosa la ayuda y el apoyo que nos dan al enviar a jóvenes a 

nuestra Escuela, ya que la educación es un proceso de cambio y que todos debemos 

mejorar cada día y así poder dar lo mejor a nuestros alumnos y lograr que se enamoren 

de las clase y diferentes asignaturas.  

Lamentablemente es poco el tiempo que Vera estuvo con nosotros, pero así entendemos 

que debe regresar y le vamos a extraňar. 

Ojala pronto tengamos de nuevo. 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS!!!!!  
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ESCUELA MAASWAAL. MANAGUA, NICARAGUA. 

BARRIO LAUREANO MAIRENA 

 

 

REFERENTIE 

 

 

 
Bij dezen verklaar ik, directrice van Colégio Maaswaal, dat juffrouw Vera gedurende de 

tijd dat ze in onze school was, erg belangrijk was. Na het observeren van alle docenten 

heeft ze een selectie gemaakt van de docenten met wie zij het meest intensief zou gaan 

werken. Dit waren Marie Teresa Flores, docent kleuterschool, en Christian Mora, 

docent Engels en computerles.  

 

De begeleiding die Vera heeft gegeven aan de docent Maria Teresa had betrekking op 

het aanleren van nieuwe strategieën betreffende de discipline en het onderwijzen en 

leren. Ook heeft ze haar geleerd op de juiste manier gebruik te maken van verschillende 

leermiddelen, o.a. bordgebruik etc.  

Hieronder vallen onder andere ook interpretatieoefeningen, woordspelletjes en 

dynamiek in de gymlessen en in de lessen muziek en zang.   

 

De begeleiding die Vera heeft gegeven aan de docent Christian had met name 

betrekking op nieuwe strategieën voor groepswerk, beheersing van de techniek en het 

motiveren van de studenten door de lessen activerend te maken.  

Vera heeft ook met de andere docenten gewerkt, onder wie Connie Jeff van de tweede 

klas. Hier werden ook tips gegeven met betrekking tot het tot de orde roepen van de 

leerlingen tijdens uitleg, het activerend maken van elementen etc.  

 

Ik beschouw de komst van deze student naar onze school en haar hulp en ondersteuning 

als zeer waardevol, omdat onderwijs een proces van verandering is waar we allemaal 

iedere dag aan moeten werken, zodat we onze leerlingen het beste kunnen bieden en ze 

kunnen motiveren voor verschillende klassen en onderwerpen.  

Helaas was de periode dat Vera bij ons was maar van korte duur, maar we begrijpen dat 

het nodig is dat ze terugkeert naar Nederland. We zullen haar missen.  

 

 

 

 

HEEL ERG BEDANKT!!!!!  
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Nawoord 
De stage in Nicaragua is en blijft voor mij een heel bijzondere ervaring die ik nooit zal 

vergeten. Ik ben heel blij en erg tevreden met wat ik heb kunnen bereiken op de 

school. Ik ben trots dat ik het plan, dat oorspronkelijk voor twee personen was, in mijn 

eentje toch volledig heb kunnen uitvoeren. Het was hard werken, maar het was 

prachtig om te zien wat ik kon bereiken en heb er dan ook mijn uiterste best voor 

gedaan om de uitvoering tot een succes te maken. Ik denk met hartelijke gevoelens 

terug aan de mensen die ik heb leren kennen, de school en de kinderen die mij iedere 

dag weer kwamen omhelzen. Het maakt me erg gelukkig dat ik zo hartelijk ontvangen 

ben en alles wat ik heb willen doen, ook daadwerkelijk heb kunnen verwezenlijken.  

Ik ben niet alleen blij dat ik de mensen daar iets heb kunnen leren en wat heb kunnen 

veranderen op de school, maar ik heb zelf ook veel geleerd. Ik vond het erg 

indrukwekkend om te zien hoe de mensen in zo’n arm land, in een sloppenwijk leven 

met zo weinig, en toch gelukkig kunnen zijn. Ik heb geleerd het te moeten doen moet 

minder, andere dingen in het leven belangrijker te vinden. Daarbij heb ik een volledig 

nieuwe taal voor mij behoorlijk goed onder de knie gekregen, waardoor ik op een 

gegeven moment zelf volledig kon communiceren met de bevolking en ook 

gesprekken tussen leraren onderling kon volgen. Ik heb vooral veel geleerd van de 

levenshouding van de mensen die mij erg na aan het hart zijn gaan liggen daar, 

daarom een speciale dank aan: Maria Teresa, Christian en Chilo, die mij in hun hart, 

huis en leven hebben opgenomen als familie, die mij veel van hun leven en hun land 

hebben laten zien en die erg gemotiveerd met mij aan de slag zijn gegaan om hun 

eigen manier van lesgeven te verbeteren. 

Ook wil ik graag stichting Salto Adelante, Jan-Hein, Norbert en Truus bedanken. Jan-

Hein en Truus, bedankt dat jullie mij de kans hebben gegeven deze reis te maken, een 

geweldige ervaring die ik nooit zal vergeten. Jan-Hein en Norbert bedankt voor jullie 

aanwezigheid tijdens de laatste week van mijn verblijf in Managua, ik heb er erg van 

genoten. 

Verder bedank ik nog mijn familie en vrienden, die mij financieel en mentaal gesteund 

hebben en het op deze manier mogelijk hebben gemaakt alles uit mijn verblijf in 

Nicaragua te halen, mij gevolgd hebben op de weblog en leuke en lieve reacties 

geplaatst hebben. 

 

Ik zal zeker betrokken blijven bij de vorderingen op Colégio Maaswaal/Mondial, bij 

de levens van de mensen die mij in hun hart hebben opgenomen en omgekeerd. Ik 

twijfel er niet aan of ik zal nog een keer terugkeren, want dit was een ervaring om 

nooit te vergeten en Nicaragua, de school, het project en de vele vrienden die ik heb 

gemaakt zitten in mijn hart! 
 


