
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN! 

Kennis 

Vaardigheden 

Attitudes 

Inzichten 

: denken en weten 

: doen en handelen 

: voelen en zijn 
: verbanden leggen 

Door deze doelen te realiseren bij al onze leerlingen bereiden we ze voor op het leven in 

de 21ste eeuw. 

 
Wij willen voor elke leerling het beste. Ook voor jouw kind. 

We omringen het met zorg, zodat het ten volle kan ontwikkelen. 

 

We rekenen op een fijne samenwerking met jou. 

Je bent altijd welkom in onze school. 
Door naar elkaar te luisteren komen we tot nog beter onderwijs. 

Wij hebben alvast: 
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Beste ouder 

 

Ken jij het leerplan Zin in leren! Zin in leven! al? 
Dat is het leerplan voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen. 

Het leerplan beschrijft alles wat jouw kind in de basisschool moet leren: 



in gesprek. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Hoe bereiken we deze doelen? 

We streven de best mogelijke ontwikkeling van elke leerling na. 

Daarbij bepalen we voor elke les of activiteit een focus vanuit drie vragen: 

 

Wat heeft jouw kind nodig op dit moment in zijn/haar ontwikkeling? 

 

Wat gebeurt er in en rond de school en in de wereld waarover we het 

moeten hebben? 

 
Welke doelen uit het leerplan moeten (nog) behaald worden? 

Wij zullen op verschillende manieren werken met jouw kind. 

De ene keer zullen we het sterk leiden. 
Een andere keer zal het zelfstandig spelen en leren of doen we het samen. 

Op die manier komt jouw kind tot actief onderzoeken, beleven, spelen en leren. 

We realiseren de doelen uit Zin in leren! Zin in leven! Stap voor stap. 

Daarbij volgen we een leerlijn die aangeeft wat eerst geleerd wordt en wat erop volgt. 
We evalueren regelmatig de ontwikkeling van jouw kind en gaan hierover graag met jou 
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Graag leren is belangrijk, want je doet het levenslang. 

Daarom zijn we kritisch voor de leerstof die we aanbieden. 

Die moet de moeite waard zijn en aansluiten bij wat jouw kind in het verdere leren en 

leven nodig heeft. 

 
Ten slotte willen we dat jouw kind doorheen het leren en leven op school ontdekt wat 

ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie bepaalt in Vlaanderen wat er moet geleerd worden? 

Bij wat er moet geleerd worden in Vlaanderen zijn verschillende spelers betrokken: 

 

De Vlaamse overheid formuleert einddoelen die elk kind moet behalen aan het 

einde van het zesde leerjaar. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwerkt die einddoelen tot een eigen 

leerplan: Zin in leren! Zin in leven!. 

De Vlaamse bisschoppen formuleren de doelen voor het leergebied Rooms- 

katholieke godsdienst. 

Onze leraren gebruiken dit leerplan dagelijks bij het voorbereiden van hun 

lessen en activiteiten. 

 

Om goed te kunnen inspelen op de context van onze school en op de interesse van jouw 
kind kunnen we hier nog leerinhouden aan toevoegen 

Zin in leren! Zin in leven! 
Waar gaat het om? 

voor hem/haar in het leven belangrijk is, ook op levensbeschouwelijk vlak. 
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ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN! 

Wat moet er geleerd worden? 

Socio-emotionele ontwikkeling 

Jouw kind leert op een warme wijze in relatie treden met zichzelf en met anderen. Het 
kan goed uitdrukken wat het voelt en wil. 

Ontwikkeling van een innerlijk kompas 

Jouw kind leert zichzelf kennen. Het kan richting geven aan zijn/haar leven. Het kan 

omgaan met moeilijke situaties. 

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid 

Jouw kind neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf en voor anderen. Het neemt 
initiatief en is kritisch. Het is zelfstandig. Het onderzoekt graag dingen en is creatief. 

Motorisch en zintuiglijke ontwikkeling 

Jouw kind beschikt over de motorische en zintuiglijke vaardigheden die nodig zijn om 
zelfredzaam te spelen, te leren en te leven. 
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Zin in leren! Zin in leven! beschrijft tien ontwikkelvelden. 

Daar zetten we dagelijks op in. 
Elk veld is belangrijk. 

Het bevat de doelen die nodig zijn om de totale ontwikkeling van jouw kind te 

bereiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vier ontwikkelvelden bevatten de doelen die betrekking hebben op jouw kind als 

persoon. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN!

Zes ontwikkelvelden zijn gericht op de ontwikkeling van alles wat jouw kind nodig heeft 
om te kunnen deelnemen aan de wereld van vandaag en morgen. 
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Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld 

Jouw kind is nieuwsgierig naar de wereld waarin het leeft. Het onderzoekt zijn/haar 

omgeving en verwerft inzicht in de wereld. 

Mediakundige ontwikkeling 

Jouw kind gaat enthousiast, zelfredzaam en kritisch om met media. 

Muzische ontwikkeling 

Jouw kind geniet van kunst en kan zich uitdrukken in beeld, muziek, dans en drama. 

Taalontwikkeling 

Jouw kind verkent verschillende talen. Het zet taal doelgericht in bij spelen, leren en 

leven. 

Ontwikkeling van wiskundig denken 

Jouw kind bedenkt hoe het wiskunde kan gebruiken om een probleem aan te pakken. 

Rooms-katholieke godsdienst 

Jouw kind staat open voor een diepere dimensie in het leven. Het maakt kennis met de 

katholieke geloofstraditie en gaat ermee in dialoog. Het leert omgaan met een veelheid 

aan levensbeschouwingen. Het groeit op levensbeschouwelijk, religieus en/of 

godsdienstig vlak. 



 

 
 
 

 

We laten ons inspireren door het nieuwe leerplan van katholiek onderwijs Vlaanderen ZILL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het leerplan ZIN in leren! Zin in leven! (Zill) krijgen de leraren een duidelijk 

gestructureerd en hedendaags ordeningskader van lesdoelen aangereikt. 

De leraar krijgt meer eigenaarschap over het onderwijsproces. 

De school kan optimaal inspelen op haar eigen context. 

 

Zill streeft kwaliteitsvol onderwijs na door aan elk kind en zijn unieke talenten maximale 

ontplooiingskansen te bieden. 

 

Om hier zo goed mogelijk op te kunnen inspelen hebben wij gekozen voor de implementatie 

van hoekenwerk of zillig werken doorheen de ganse basisschool. 

 
 

Tijdens het hoekenwerk wordt er gewerkt in zogenaamde hoeken: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISIE ZILLIG WERKEN 

WERKEN VANUIT HET LEERPLAN 
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Soorten hoeken 

 Poppenhoek 
 Verkleedhoek 
 Winkelhoek 
 Bouwhoek / constructiehoek 
 Knutselhoek 

 Leeshoek / luisterhoek / schrijfhoek / rekenhoek / 
tekenhoek 

 WO-hoek 
 Zandbak / waterbak 
 Computerhoek 
 Puzzelhoek 
 Fijne motoriekhoek / timmerhoek 
 … 



 

 

De kinderen werken in kleine groepen. 

Per hoek wordt er een taak gegeven. 

 

 

De leerkracht kan dit duidelijk maken door middel van 

een foto, een tekening of een pictogram. 

 

 

 
 

 
Onze school is bezig met een leerlijn uit te werken 

omtrent het gebruik van pictogrammen en 

werkhouding zodat er een mooie overgang is tussen 

kleuterschool en lagere school. 

 

 

 
Het aantal leerlingen dat in de hoeken mag werken, 

wordt beperkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISIE ZILLIG WERKEN 

ZILLIG WERKEN: WAT IS DAT? 
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In de 1ste graad worden de oefeningen ook kort overlopen gezien de opdracht zelfstandig 

lezen nog niet altijd lukt. 

Vanaf de 2de graad krijgen de kinderen een overzicht van de opdrachten op papier. 

Deze is een voorbereiding op het contractwerk van de 3de graad. 

De kinderen gaan hier de opdrachten volledig zelfstandig lezen. 

Hoekenwerk komt in verschillende vormen voor. 

Zo heb je het carrouselsysteem waarin de leerlingen verplicht alle hoeken doorlopen. 

Het andere systeem is de totale vrije keuze, waarbij kinderen zelf bepalen wanneer ze 

welke hoek gaan doen. 
Hier zijn dan vaak ‘moet-hoeken’ en ‘mag-hoeken’. 

 
Bij contractwerk krijgen de kinderen een zogenaamd ‘contract’ (een overzicht) waar de te 

maken oefeningen of opdrachten op staan. 

Zij hebben hierbij ook de keuze wanneer ze welke taak maken. 

Er worden ook ‘moet-taken’ en ‘mag-taken’ voorzien. 

Het gebruik van deze werkvormen zorgt voor heel wat voordelen: 

Het biedt kansen om bepaalde leerstof die dient geautomatiseerd te worden verder in te 

oefenen en te herhalen. 

De inoefenfase wordt langer, komt vaker aan bod of wordt meer gespreid. 

 
 

Deze werkvorm wordt reeds verschillende jaren toegepast in de kleuterklassen en is ook 

nog aanwezig in de 1ste en 2de graad van het lager onderwijs. 

In de 3de graad wordt er vaak aan contractwerk gedaan. 
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ZILLIG WERKEN: WAAROM? 

 
 
 
 
 
 

2. Kinderen leren uit hun keuzes 

Wat zegt het leerplan ZILL 

Ondersteuning door interactie 

 Observatie leidt tot meer betrokkenheid-betere feedback 
 Meer taalaanbod door veel interactie met elkaar en leerkracht. 
 Visuele ondersteuning geven (pictogrammen) 
 Ondersteuning is gericht op het proces en niet op het product van de activiteit. 
 Probleemoplossend denken wordt gestimuleerd. 

Positief en veilig klasklimaat 

 Oog hebben voor welbevinden. 

 Meer handen in de klas door 
teamteaching. 

 Aanbod op maat van de kinderen. 

Betekenisvolle taken 

 Aanbod sluit aan bij de interesse van de kinderen. 
 Aanbod is rijk en gevarieerd en levensecht. 
 Meerdere competenties worden aangesproken. 
 Taal wordt geactiveerd. 

1. Hoekenwerk bevordert een veilig klasklimaat en is volgens onze school een 

voorwaarde om een krachtige leeromgeving te kunnen ontwikkelen. 



 

 

 

 

 
 
 

 

Wat zegt het leerplan ZILL? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISIE ZILLIG WERKEN 

Hoekenwerk 

- Spoort kinderen aan om te leren vanuit de keuzes die ze zelf maken. 

- Moedigt initiatief nemen aan. 

- Leert omgaan met de gevolgen die uit keuzes voortvloeien. 

- Geeft inzicht eigen interesses en mogelijkheden. 

- Verhoogt betrokkenheid. 

 
Leerlingen nemen op die manier het leerproces in eigen handen: 

- Nemen verantwoordelijkheid voor eigen leren. 

- Leren geduld oefenen, taken verzorgen en respect tonen voor 

andermans werk. 
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3. Kinderen leren planmatig werken 

Hoekenwerk 
- Leert plannen vooraleer te handelen. 

- Leert zich oriënteren op de taak. 

- Spoort reflecteren over het eigen werk aan. 

- Leert de beschikbare tijd juister inschatten en zinvoller te besteden. 



 
 

 

 

Binnen hoekenwerk kan een kind sterker werken vanuit de eigen leerstijl, die stijl 

aanscherpen en optimaliseren. 

 
 

Wat zegt het leerplan ZILL? 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISIE ZILLIG WERKEN 

4. Kinderen leren redeneren vanuit verschillende leerstijlen KOLB 

Hoekenwerk 

- Stimuleert samenwerken, overleggen, elkaar helpen. 

- Stimuleert het coöperatieve leren. 

- Leert compromissen sluiten om samen tot resultaat te komen. 
- Stimuleert interactie. 
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Hoekenwerk 
- Moedigt actief experimenteren aan. 



 
 

Wat zegt het leerplan ZILL? 
 

 

 
 

 

 

 

VISIE ZILLIG WERKEN

6. Kinderen leren op maat 

Hoekenwerk 

- Creëert een efficiënte manier van differentiëren (tempo-niveau-interesses) 

- Creëert ruimte om gericht observeren door de leerkracht. 

- Creëert ruimte om extra uitleg of verlengde instructie te geven aan kinderen 

die het nodig hebben. 
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Voordelen van teamteaching: 

Kinderen ontwikkelen zich op eigen tempo. 

Door het werken met groepen op maat zal het mogelijk zijn om speelse 

opdrachten te krijgen die nauwer aansluiten bij hun eigen behoeften. 

Uit onderzoek blijkt dat de kleuters die in contact staan met iets oudere 

kleuters een snellere taalontwikkeling doormaken omdat ze in een taligere 

omgeving terechtkomen. 
Dit heeft geen negatieve invloed op de ontwikkeling van de oudsten. 

En dan is er ook nog een praktisch voordeel. 

gelijkmatigere klasverdelingen 

evenwichtigere werkverdeling zorgen 

tijd om effectief met de kinderen in spelende, lerende situaties bezig te 

zijn. 

 
 
 

 
 

Leerlingenpopulaties veranderen, de 

onderwijsbehoeften zijn complexer en diverser. 

Het is moeilijk om dat als leraar alleen voor een klas 

waar te maken. 
Teams willen het beste voor hun kinderen. 

Ze willen hun ontwikkeling goed begeleiden maar 

voelen dat dit niet (meer) lukt als ze alleen voor de 

klas staan. Het gaat over draagkracht. 
Leraren willen zich engageren in die complexiteit 

maar voelen dat ze tegen hun grenzen 

aanbotsen, dat ze dit samen met een collega beter 

waar kunnen maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISIE ZILLIG WERKEN 

TEAMTEACHING: WAAROM? 
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VISIE ZILLIG WERKEN 

 

 

Hoekenwerk is een middel om een 
krachtige leeromgeving te creëren, 
maar niet elk hoekenwerk is krachtig. 

12 

Kijkwijzer hoekenwerk/contractwerk 

Functionaliteit? 

□ Is het werken in hoeken een middel voor het bereiken van functionele doelen en niet 

louter een doel op zich? 

□ Relevantie: wordt er gewerkt in de richting van de eindtermen? 

Betrokkenheid? 

□ Leiden de werkvormen bij alle kinderen tot intense mentale activiteit? 

□ Zijn de activiteiten uitdagend en voldoende open? 

□ Worden de betrokkenheidsbevorderende factoren optimaal ingezet? 

Interactie en diversiteit? 

□ Worden de leerlingen uitgenodigd om samen te werken op een interactieve wijze? 

□ Is er ruimte voor leerbevorderende interactie tussen leerkracht en leerling(en)? 

□ Biedt de activiteit voldoende ruimte om de eigen ervaringen aan te spreken? 



Co-teaching 

 

 

De wereld om ons heen staat bol van de cijfers. 

Om greep te krijgen op de kwantitatieve wereld om hen heen, is het belangrijk dat onze 

leerlingen over handvatten beschikken om al die wiskundige informatie te kunnen 

interpreteren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
In het ontwikkelveld wiskundig denken leggen we de nadruk op het ontwikkelen van 

basisvaardigheden zoals schatten, hoofdrekenen, het gebruiken van 

referentiematen en het interpreteren van diagrammen. 

 

Die basisvaardigheden helpen om wiskundige problemen op te lossen. 

 

Het inzichtelijk verwerven ervan vraagt om een aanpak die het denken van kinderen 

uitdaagt met gevarieerde en actieve wiskundige opdrachten. 

 

Daartoe grijpen we, zoveel als mogelijk, de kansen die zich vanuit de werkelijkheid 
aandienen. 

Om wiskundig denken te stimuleren, bieden we de leerlingen een rijke en veilige 

denkactiverende omgeving. 

Die is open en nodigt hen uit om samen te redeneren en met elkaar in discussie te gaan. 

‘Hoe?’ en ‘waarom?’ zijn daarbij belangrijke vragen. 
We nodigen leerlingen uit tot reflectie en steeds opnieuw verder denken. 

 

 
 

 
 

 
VISIE WISKUNDIGE ONTWIKKELING 1 

VISIE ONTWIKKELING VAN WISKUNDIG DENKEN 



Uitdagend 21ste eeuws 

wiskundecurriculum voor 
iederéén! 

 
 
 
 

 

Waarom? Hoe? Wat? 
 

Leeruitkomst! 

‘Ik bedenk hoe ik mijn 

wiskundige bagage kan 

gebruiken om een 

probleem aan te 

pakken. 

Ik doe dit met 

vertrouwen en plezier. 

 

Zill als kader in het 

algemeen, initiatief en 

verantwoordelijkheid in het 

bijzonder 

probleemoplossend gericht 

onderwijs 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor WISKUNDIGE ATTITUDE door in te zetten op Persoonsgebonden 

ontwikkeling: 
 Zelfregulerend vermogen 

 Ondernemingszin 

 Relationele vaardigheden 

 Onderzoekscompetentie 

 Veerkracht 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VISIE WISKUNDIGE ONTWIKKELING 

Samengevat: de visie op goed wiskundeonderwijs (Waarom? Hoe? Wat?) 
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Waarom doen we wat we doen? 

 

*= wiskundig denken 
* = Zin in wiskunde leren! Zin in wiskunde beleven! 

 
 

Met deze leeruitkomst geven we aan dat we blijven inzetten op kennis (waar we sterk 

in zijn -> TIMSS 2015) en focussen op probleemoplossend, wiskundig denken 

(redeneren/toepassen) (waar we nog beter kunnen in worden), met het welbevinden 

van de kinderen als uitgangspunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIE WISKUNDIGE ONTWIKKELING 

 

WAAROM? 
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Leeruitkomst wiskundige ontwikkeling 

Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan gebruiken om een probleem aan te 

pakken. 
Ik doe dit met vertrouwen en plezier. 



 
 

 
 

 
 

 
WDlw2 
Wiskundige kennis en 
vaardigheden efficiënt en met 
inzicht hanteren 
Hoe kan je de lengte van de 
speelplaats handig meten? 
Ik moet bijhouden hoeveel lengtes 
mijn klasgenoot zwemt. 
Hoe pak ik dat efficiënt aan? 

 
WDlw4 
Redeneren over wiskundige verbanden 
en patronen. 
Het verband tussen inhoud en volume 
classificatie binnen meetkunde 
Kenmerken van deelbaarheid patronen in 
getallen en figuren 
Verband tussen gelijkwaardige breuken en 
de tafels van vermenigvuldiging 
Verbanden tussen tafels van 

vermenigvuldiging en oppervlakte 
Patronen in muziek, kunst, voorwerpen, 
interieur, blokkenbouwsels, natuur, 
Fibonacci (!) 
Getallenrij: patronen, sprongen, … 
Kansen tot redeneren over patronen bij de 
tafels: tafel van 9: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 
72, 81, 90 
Elke keer + 9 is ook elke keer + (10 – 1) 
In de tafel van de even getallen (2, 4, 6, 8, 
10) komen enkel even getallen voor een 
resultaat is enkel oneven als beide factoren 
oneven zijn. 
Patronen: van kralen naar cijfers of 
symbolen patronen en verbanden bij 
bewerkingen. 
Patronen in bewerkingen (kan ook met 
producten, verschillen of quotiënten): 
Hangmobiel. 

 

 

 
WDlw7 

Logisch en algoritmisch denken 
Algoritmisch/ Computationeel denken gaat 
over het vermogen om problemen op te 
lossen met behulp van ICT of door inzicht in 
ICT. 
Deelcompetenties: 

- Problemen formuleren/opdelen 
- Logisch redeneren 
- Abstraheren 
- Algoritmes (opeenvolgende stappen) 
- Herhaling 
- Veralgemenen zelfvertrouwen, doorzetting, 
foutvriendelijkheid, communicatie, 

 

Waarom algoritmisch/computationeel 
denken? 
- Digitale werkelijkheid 

- Digitale omwenteling 
- Digitale geletterdheid 
(21ste eeuwse vaardigheden) 

 
 

WDlw5 
Wiskundige gegevens correct 
interpreteren en wiskundige 
redeneringen op verschillende 
manieren weergeven 

 
WDlw6 
Inzicht verwerven in de wiskundige 
gelijkheid en de basisbewerkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

WDlw8 

Geloven in de eigen wiskundige 
bekwaamheid en groeikracht door 
actief en constructief problemen op te 
lossen. 
Inzicht verwerven in het nut van 
wiskunde in studies en beroepen. 

 

 
 

WDlw3 

Wiskundige problemen oplossen in 
betekenisvolle situaties en de 
redeneringen hierbij onderbouwen, 
bijsturen, weergeven en beoordelen. 
In de klas staan 16 vierkante tafels. 
Voor een klasontbijt willen de leerlingen 1 
lange tafel maken in de gang. 
Aan elke zijde van een tafeltje kan 1 leerling 
zitten. 
Hoeveel leerlingen kunnen er aan de lange 
tafel zitten? 
Welke zoekstrategie pas ik toe om dit op te 
lossen? 
Mogelijke zoekstrategieën: 
Een tekening maken 

Een bewerking opstellen 
Werken met kleinere getallen: 

1 tafel = 4 leerlingen 2 tafels = 6 leerlingen 
3 tafels = 8 leerlingen …. 
1 kg gehakt kost 8 euro. 
Hoeveel kost 250 gram gehakt? 

 

 

 

 
 

VISIE WISKUNDIGE ONTWIKKELING 

Binnen het ontwikkelveld wiskundig denken zetten we, over de vijf 

ontwikkelthema’s heen, in op de ontwikkeling van een wiskundig 
begrippenkader. 

 
WDlw1 

Inzien en vaststellen dat je 
wiskunde en logisch denken 
kan gebruiken om problemen 
om het dagelijkse leven op te 
lossen 

 

Afstanden/tijd schatten: Wat is 

de afstand van onze school tot 
aan het zwembad? 
Tabellen lezen: intekenlijst 
hoekenwerk, bus nemen 
Betalen, wisselen, … 
Ik neem druifjes mee naar 
school. Hoe? Zakje? Doosje? 
Waarom? Grootte? 

Ik dek de tafel voor het 
klasontbijt. 
Hoeveel borden, kopjes, …. heb 
ik nodig? 

  

Ontwikkelthema “logisch en wiskundig denken” bevat aantal nieuwe(re) doelen maar is tevens de 
vertaling van de leeruitkomst en dus de bril van goed wiskundeonderwij 
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Logisch en wiskundig denken 

Ik kan logisch redeneren en zet wiskunde handig en inzichtelijk in. 



 
 
 

 

 

 

→ zie leerlijn wiskunde 
→ zie aangepaste trajecten op maat 

→ zie hulpmiddelen voor iedereen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIE WISKUNDIGE ONTWIKKELING 

Getallenkennis 

Ik ben thuis in de wereld van getallen. 
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Rekenvaardigheid 

Ik reken handig en kies de meest geschikte rekenwijze. 

Meetkunde 

Ik verwerf inzicht in de ruimte, in meetkundige objecten en in meetkundige relaties. 

Meten en metend rekenen 

Ik ontwikkel maatbesef en ken referentiematen. Ik meet en reken met 
standaardeenheden. 



 
 

Hoe geven we goed wiskundeonderwijs vorm? 
 

→ probleemoplossend gericht onderwijs 

 
Een ideale probleemoplossend gerichte opgave 

 Gaat over hoe én waarom 

 Vereist meerdere denk- en doestappen 

 Is voor iedereen 

 Is open en niet sturend 

 Leent zich voor discussie 

 Zet aan tot terugkijken en reflectie 

 Nodigt uit tot verder denken en vervolgvragen 

 

Een probleemoplossend gerichte leraar 
 Stelt meer vragen dan antwoorden te geven 

 Maakt alles expliciet Geeft leerlingen denk- en doetijd 

 Heeft zelf plezier in wiskundig denken 

 Besteedt veel aandacht aan het oplossingsproces 

 Reflecteert met de klas op gebruikte strategieën 

 Is doorlopend alert op kansen om leerlingen aan te zetten tot wiskundig denken 

 Gelooft dat elke leerling wiskunde kan en dat fouten doen groeien 

 
Een (wiskundig) denkende leerling 

 Stelt vragen 

 Neemt denktijd 

 Gelooft dat iedereen wiskunde kan en dat fouten doen groeien 

 Besteedt veel aandacht aan het oplossingsproces 

 Probeert strategieën uit 

 
 

Een concreet voorbeeld: 
 

Antwoordgericht 
 

Bereken de oppervlakte van deze rechthoek. 

 

Probleemoplossend gericht 
 

Hoeveel rechthoeken met een oppervlakte van 24 cm² kan je vinden. 

Probeer uit en bewijs! 

 

 

 

RUIMTE en TIJD voor 

probleemoplossend gericht 

werken en voor concreet inzichtelijk 

handelen, soberheid. 
EFFECTIVITEIT voor 

antwoordgericht werken. 
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→ probleemoplossend gericht onderwijs 
 

 Kennis is hierbij ondergeschikt. 
 Onderzoekgerichte aanpak, ondernemingszin en zelfregulerend vermogen. 

 Directe instructie is uit den boze. 

 Beoogt dat alle leerlingen de beginselen van programmeren onder de knie hebben 

als ze de basisschool verlaten. 
 Streeft er naar dat alle leerlingen de tafels paraat kennen. 

 Cijferen is ondergeschikt aan hoofdrekenen, schatten, gebruik van de 

zakrekenmachine. 
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BESLUIT 

 
We blijven inzetten op inzichtelijk verwerven van kennis: 

→ nodig voor de bagage. 

We focussen tevens op redeneren en toepassen: 

→ probleemoplossend/wiskundig denken. 

→ binnen kader van ZILL, betekenisvol 

NOOT: 

Scholen kunnen WEL kiezen voor onderstaande inhouden voor individuele leerlingen of 

leerlingengroepen maar ze behoren NIET tot het gemeenschappelijk curriculum 

(= leerplan): 
 
→ Niet-eindtermgerelateerde inhouden 

→ Afstemming secundair is gebeurd 

 
 Bewerkingen met uitkomst >100 000 000 

 Deelbaarheid door 25 

 Interest, kapitaal, soortelijk gewicht (WEL verband inhoud/gewicht) 

 Herleidingen landmaten 

 Oppervlakte cirkel, volume cilinder 

 Berekenen oppervlakte ruimtefiguren (WEL door ontvouwing ontdekken!) 



 

 

 

In dit ontwikkelveld ligt het accent op het stimuleren van de taalontwikkeling door 

het creëren van betekenisvolle situaties. 

Een goede beheersing van het Nederlands is zeer belangrijk en krijgt een zichtbare 

plaats. 
Ook de doelen voor het formele onderwijs Frans zijn duidelijk terug te vinden. 

In de huidige samenleving zijn steeds meer talen te horen en is meertaligheid een 

meerwaarde. 

Daarom krijgen ook andere talen een plaats in dit ontwikkelveld. 

 
 

De ontwikkeling van al deze talen staat 

niet los van elkaar: 

Kinderen zetten hun kennis en 

vaardigheden van de ene taal in bij het 

ontdekken van de andere taal. 

Het nut inzien van taal, zich met 

plezier inzetten om een beter 

taalgebruiker te worden, positief 

omgaan met meertaligheid en 

openstaan voor talige diversiteit 

zijn attitudes die een belangrijke rol 

spelen bij de taalontwikkeling. 

 

Daarom zijn die attitudes opgenomen in 

een apart ontwikkelthema, namelijk 
‘talige grondhouding’. 

 

Voor Nederlands en Frans staan de 

doelen voor luisteren, spreken en 

gesprekken voeren in het 

ontwikkelthema ‘mondelinge 
taalvaardigheid’. 

 

De doelen die te maken hebben met 

lezen en schrijven staan bij het 

ontwikkelthema ‘schriftelijke 

taalvaardigheid’. 
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Hoewel mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in afzonderlijke thema’s worden 

beschreven, zullen ze vaak samen voorkomen in betekenisvolle situaties (link met 

mediakundige ontwikkeling: mediageletterdheid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het ontwikkelthema ‘taalbeschouwing Nederlands’ staan doelen met het 
reflecteren op taalgebruik en op aspecten van het taalsysteem. 

De inzichten die leerlingen verwerven, passen ze toe bij het inzetten van mondelinge en 

schriftelijke taalvaardigheid. 

De leerlingen kunnen deze inzichten ook inzetten bij het leren van een vreemde taal 

zoals Frans. 
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In dit ontwikkelveld vind je bij vijf generieke doelen ook alternatieve leerlijnen voor 

anderstalige nieuwkomers. 
 

Die leerlijnen kun je inzetten voor 

anderstalige leerlingen die 

instromen in het basisonderwijs en 

waarvoor de gewone leerlijnen 

onvoldoende ondersteuning of 

tussenstappen bieden. 

 

Omdat anderstalige nieuwkomers 

instromen op verschillende 

leeftijden gebruiken we in deze 

leerlijnen geen referentieperiodes 

maar spreken we over ontdekkers, 

stille praters, starters, bouwers en 

taaldenkers. 

 

Leerlingen doorlopen de talige 

ontwikkeling doorheen deze 

periodes op een zeer individuele 

wijze en op eigen tempo. 

 

 

 
Natuurlijk stap je over naar de gewone leerlijnen zodra het kan én streef je ook naar het 

einddoel van de gewone leerlijnen. 

 

Meer informatie over het gebruik van de alternatieve leerlijnen en over de terminologie 

vind je in de brochure ZILL met AN. 
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https://www.iedereenleest.be/over-lezen/de-praktijk/zeven-stappen-naar-een-leesplezierbeleid-op-school
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Uitdagend 21ste eeuws 
talencurriculum voor iederéén! 

‘Hoe?’ en ‘waarom?’ zijn belangrijke vragen. 

We nodigen leerlingen uit tot reflectie en steeds opnieuw verder denken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Waarom? Hoe? Wat? 
 

Leeruitkomst! 

‘Ik verken talige 

diversiteit om mij heen. 

Ik zet mijn talige 

vaardigheden steeds 

efficiënter in om 

betekenisvolle situaties 

met taal aan te 

pakken. 

 
Zill als kader in het 

algemeen, initiatief en 

verantwoordelijkheid in het 

bijzonder 
talengericht onderwijs 

Samengevat: de visie op goed talenonderwijs (Waarom? Hoe? Wat?) 
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Aandacht voor ATTITUDES door in te zetten op Persoonsgebonden ontwikkeling: 
 

 Relationele vaardigheden : leren samenwerken 

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/SE/rv 
 Ondernemingszin : Expliciete uitleg durven vragen 

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/IV/oz 
 Onderzoekscompetentie : De betekenis van woorden opzoeken via 

verschillende media zoals een woordenboek of een computer. 

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/IV/oc 

(link met mediakundige ontwikkeling: mediavaardigheid). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Onze leerkrachten moeten goed op de hoogte gebracht worden van het 

woordenschatniveau van hun leerlingen. 

Dit doen we reeds van in de kleuterklas door een TOETER-test en eventueel een KWIK- 

test af te nemen maar ook door observaties. 
In lagere school baseren we ons op o.a. de KOALA, LVS en AVI. 

Buiten deze genormeerde testen spelen ook observaties een belangrijke rol. 

 

 
→ zie AVI-werking 
→ zie LVS-werking 

→ zie OUTPUT (KOALA) 

https://www.plantyn.com/web/nl/lager-onderwijs/taal/de-taalkanjers-taal/begrijpend-lezen%23/SE/rv
http://www.taalbeleid.org/index.php%23/IV/oz
https://www.youtube.com/watch%23/IV/oc
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Waarom doen we wat we doen? 

 
https://www.klasse.be/179191/geen-10-voor-taal-meer-in-basisonderwijs-hoe-komt-dat-nu-echt/ 

 
 

 

WAAROM? 

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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1. Talige grondhouding 
 

 
 

 

Dit ontwikkelthema beschrijft attitudes die te maken hebben met taalontwikkeling 

Nederlands en met taalontwikkeling vreemde talen (Frans). 
Taalvaardigheid staat bijgevolg centraal. 

Dat wil zeggen dat het belangrijker is wat kinderen in natuurlijke situaties met taal 

kunnen doen dan wat ze theoretisch over taal weten. 
Het betekent ook dat het accent op communicatie ligt. 

 

Taalattitudes zijn houdingen, 
emoties en motivaties die 
leerlingen ten opzichte van 
taal opbouwen. 
Ze spelen een cruciale rol bij het 

leren van taal. 

Een taal leer je immers door met 

taal aan de slag te gaan. 

 

Onze leerlingen moeten met 

andere woorden plezier 

beleven aan taal, bereid zijn 

om taal te gebruiken en 

erover na te denken. 

We verwachten dat ze 

respectvol en open met 

elkaar communiceren in welke 

taal dan ook en dat ze een 

positieve attitude ten aanzien 

van meertaligheid ontwikkelen. 

Ik sta open voor talen en talige diversiteit. 

Ik durf en wil me zo goed mogelijk (meer)talig uitdrukken. 
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Receptieve vaardigheden: 

Het lezen en begrijpen van schoolboekteksten 

(schooltaal). 

Het lezen en begrijpen van vragen bij teksten, toetsen en 

examens (instructietaal). 

Het auditief kunnen volgen van de les (taal van de 

leerkracht). 

Het lezen en begrijpen van een tekst (verhaal of boek). 

 

Productieve vaardigheden: 

Het schriftelijk kunnen formuleren van antwoorden op 

vragen 
(zinsbouw, structuur tekst, spelling). 

Het mondeling kunnen beantwoorden van vragen. 

Het spontaan spreken. 

De attitudes in dit ontwikkelthema ontwikkelen leerlingen vaak in combinatie met doelen 
uit de andere ontwikkelthema’s van dit ontwikkelveld. 

Talensensibilisering zet zich specifiek in op die attitudes. 

 

 

Deze houding is een voorwaarde voor deelname aan een interculturele samenleving. 
 

 

Samenvattend, taalvaardigheid draagt bij tot: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De al dan niet beheerste woordenschat vervult hierin een scharnierfunctie. 

 

De communicatie tussen school met ouders en omgekeerd staat hierin ook in de 

kijker. 
→ zie communicatiebeleid 

→ zie inschrijvingsbeleid 

→ zie E.T. interculturele gerichtheid 
7° De leerlingen tonen bij de eindtermen Nederlands een (inter)culturele gerichtheid. Dit houdt in dat ze: 

- verschillende cultuuruitingen met een talige component in hun omgeving exploreren en er betekenis aan 
geven; 
- hun gedachten, belevingen en emoties bij ervaringen met de eigen culturele leefwereld in vergelijking met 
die van anderen verwoorden; 

- uitgaande van het eigen referentiekader enige kennis verwerven over de diversiteit in het culturele erfgoed 

met een talige component en er waardering voor krijgen. 

 Het doelmatig en zinvol leren gebruiken van het Nederlands, zowel mondeling als 

schriftelijk, zowel receptief als productief; 
 De bevordering van de individuele ontplooiing; 

 Het kansrijker volgen van onderwijs nu en later; 

 De voorbereiding op een volwaardige deelname aan het maatschappelijk 

functioneren. 
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2. Mondelinge taalvaardigheid Nederlands 
 

 
 

 

 
Onze leerlingen krijgen van thuis uit heel wat bagage mee om te luisteren en te spreken. 

De school bouwt verder op deze basis. 

Daarbij passen de leerlingen zich aan de typische 

communicatie op school aan. 

Die schoolse taal is voor alle leerlingen anders 

dan thuis, maar in grotere mate voor leerlingen die 

in kansarmoede leven en voor kinderen met een 

andere thuistaal dan het Nederlands. 
→ zie leesbeleid 

 

 

 
Kinderen leren op school allerlei soorten 

mondelinge boodschappen verwerken en 

overbrengen. 

 

In gesprekken combineren ze beide. 

Kinderen leren dat een goede luisteraar 

en spreker rekening houdt met de 

communicatieve situatie en de 

gepaste strategieën inzet. 

 

De oefensituaties worden steeds 

gevarieerder en complexer zodat 

leerlingen worden uitgedaagd betere 

taalgebruikers te worden. 

Ik begrijp en breng een mondelinge boodschap over in betekenisvolle situaties 
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3. Mondelinge taalvaardigheid Frans 
 

 

 

 

Bij de ontwikkeling van mondelinge 

taalvaardigheid Frans staan luisteren, 

spreken en gesprekken voeren centraal. 

 

Daarbij zijn luisterbereidheid en 

spreekdurf belangrijke factoren. 

Leerlingen leren eenvoudige 

boodschappen in het Frans begrijpen en 

kunnen ook eenvoudige boodschappen 

overbrengen. 

In een gesprek leren ze echt luisteren naar 

de gesprekspartner en inspelen op de 

informatie die ze krijgen. 

 

Het inzetten van de gepaste strategieën 

kan hen daarbij helpen. 

 

Leerlingen die ervaren dat ze de vreemde 

taal ook echt kunnen inzetten in 

betekenisvolle situaties, zijn gemotiveerd 

om de taal te leren en te gebruiken. 

Ik begrijp en breng een mondelinge boodschap in het Frans over in betekenisvolle 

situaties. 
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4. Schriftelijke taalvaardigheid Nederlands 
 

 

 
 

Kinderen leren schriftelijke vaardigheden minder spontaan dan mondelinge 

vaardigheden: een doordachte en structurele aanpak is zeker nodig. 

De kleuterschool geeft een belangrijk aanzet om de generieke doelen in dit 

ontwikkelthema te realiseren. 

Lezen en schrijven kennen veel vormen en gedaantes en beperken zich niet tot letters op 

papier. 
Dit ontwikkelthema geeft dan ook doelen weer die gelden vanaf de kleuterschool en vult 

het begrip ‘schriftelijke boodschap’ breed in. 

Leerlingen leren op school allerlei soorten schriftelijke boodschappen verwerken en 

overbrengen. 
Vaak combineren ze beide in één betekenisvolle opdracht. 

 

 

 
Om boodschappen te 

kunnen verwerken, heeft de 

leerling een goede basis aan 

technische 

leesvaardigheid nodig. 

Ik begrijp en breng een schriftelijke boodschap over in betekenisvolle situaties. 
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Om boodschappen te kunnen overbrengen, moet hij/zij rekening houden met o.a. lay-out 

of spelling. 
De leerlingen leren dat een goede lezer en schrijver rekening houdt met de 

communicatieve situatie en de gepaste strategieën inzet. 

De oefensituaties worden steeds gevarieerder en complexer zodat kinderen worden 

uitgedaagd betere taalgebruikers te worden. 
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5. Schriftelijke taalvaardigheid Frans 
 

 
 

 
 

Lezen speelt een grote rol in communicatie. 

Leerlingen leren geschreven boodschappen begrijpen en informatie achterhalen. 

In geschreven boodschappen ontdekken ze ook een schat aan taal. 
Zo breiden ze hun bagage aan woordenschat en structuren verder uit. 

 

Schrijven in een vreemde taal is een vaardigheid die leerlingen in de basisschool 
zelden nodig hebben. 

Toch is het belangrijk dat kinderen korte en eenvoudige boodschappen leren 

schrijven aan de hand van voorbeelden, modellen en bouwstenen. 

Leerlingen ervaren dat het inzetten van passende strategieën bij lezen en schrijven hen 

daarbij ondersteunen. 
→ zie jaarplanning en Action 

Ik begrijp een schriftelijke boodschap in het Frans. 

Ik breng ze met hulpmiddelen over in betekenisvolle situaties. 



 

6. Taalbeschouwing Nederlands 
 

 

Dit ontwikkelthema beschrijft de op welke wijze leerlingen de (on)regelmatigheden 

van taal onderzoeken. 

Dat onderzoek gebeurt steeds in relatie tot taalgebruik en dus over taal die écht wordt 

gebruikt. 

Ze denken na over verschillende aspecten van taal en ontdekken gaandeweg regels 

over taalverschijnselen die ze al lang beheersen. 

 

Dit ‘nadenken over’ is een cyclisch proces waarin waarnemen, begrijpen en 

interpreteren uiteindelijk uitmondt in toepassen van de nieuwe kennis bij mondelinge 

en schriftelijke taalvaardigheid. 

 
De leerlingen denken in dit ontwikkelthema na over twee luiken: 

 Over het taalgebruik en over belangrijke aspecten van de communicatieve 

situatie; (Taalbeschouwing) 

 Over aspecten van het taalsysteem als onderdeel van het taalgebruik: klanken, 

woorden, zinnen, teksten, betekenissen en spellingvormen. (Spelling) 
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Ik denk in of vanuit een betekenisvolle situatie na over taal, over mijn taalgebruik en dat 

van anderen. 
Ik pas de inzichten toe in mijn talig handelen. 



 

 
 

Hoe geven we goed taalonderwijs vorm? 
 

 

 

Aangezien er in onze school een vrij grote taaldiversiteit (taalarm –taalrijk) is, 

proberen we met ons talenbeleid het leerrendement van al onze leerlingen te verhogen 

en te komen tot een gezamenlijke taalaanpak. 

We streven naar een structurele aanpak binnen het hele onderwijs in onze school. 

Hierbij spelen we graag in op de noden van onze kleinste kleuter tot de leerlingen van 

het zesde leerjaar. 

Ons talenbeleid moet met andere woorden effect hebben op al onze leerlingen. 

 

Omdat we beseffen dat heel wat leerlingen naast het aanbod in de klas ook nood hebben 

aan extra ondersteuning, proberen we dit op te vangen door preventief en 

remediërend te werken. 

Hierbij gaan we er echter steeds vanuit dat we dan voor maatregelen kiezen die 

rechtstreeks (en soms onrechtstreeks en/of later) al onze leerlingen ten goede zullen 

komen. 

 

Een analyse van de beginsituatie moet ons in staat stellen om hiaten op te vullen 

door het formuleren van gerichte doelen en daaraan gekoppelde acties, zodat 

leerlingen vlotter de doelen van het schoolcurriculum behalen. 

Enerzijds werken we met een leerlijn die gedragen wordt door de ganse school. 

Anderzijds willen we kinderen ook de kans geven op hun eigen tempo te ontwikkelen. 

Daarom werken we graag op maat van elk kind, in de mate van het mogelijke. 
 

→ zie talenbeleid 

→ zie aangepaste trajecten op maat 

→ zie hulpmiddelen voor iedereen 
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1. Algemeen 

Definitie talenbeleid 

 

‘Talenbeleid is de structurele en strategische poging van een schoolteam om de 

onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog 

op het bevorderen van hun algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun 

onderwijsresultaten.’ 
(Van den Branden, 2004, p. 51) (kwaliteitsdecreet artikel 38 2°3) 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14129 
=> Structureel wil zeggen dat het voeren van een talenbeleid meer is dan een eenmalig 

initiatief. 
Het leidt tot een blijvende verandering in het taalgedrag van de leerlingen. 

 

=> Strategisch betekent dat alle partners uit het schoolteam samen op een planmatige 

manier aan dit talenbeleid werken. 

 

=> Onderwijsresultaten verbeteren houdt in dat je leerlingen aanzet om taalvaardiger te 
worden, om zich vlot en correct uit te drukken en tot een betere communicatie te komen. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14129
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Om aan deze doelstellingen met de kinderen te werken, zal het pedagogisch didactisch 

handelen gebaseerd zijn op volgende principes: 

 

1. We werken aan taalvaardigheid en taalstimulering Nederlands vanaf de 

instapklas bij onze kinderen. 

We kiezen bewust niet voor taalinitiatie Frans in de kleuterschool om zo goed 

mogelijk te kunnen inzetten op het verwerven van een rijke woordenschat 

Nederlands. 

 
2. We vertrekken van drie belangrijke uitgangspunten van de kleuterschool tot het 

einde van de lagere school: 
▪ veilig klasklimaat 

▪ betekenisvolle taken 

▪ gerichte ondersteuning 

 

3. We willen dat onze leerlingen de basiskennis leergebied-overschrijdend leren 

aanwenden met het oog op een betere mondelinge taalvaardigheid zowel Nederlands 

als Frans (startend vanaf de 3de graad) 

Het gaat, zoals hoger reeds vermeld, over het behalen van talige competenties. 

Met competentie bedoelen we de bekwaamheid van een leerling om in een specifieke, 

meestal realistische context te handelen in een combinatie van kennis en inzichten, 
vaardigheden en attitudes. 

 

2. Principes van goed talenonderwijs 
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Taal speelt een hele belangrijke rol in het leven. 

Van meet af aan is het belangrijk dat men werkt rond taal via oogcontact, aanraking, 

mimiek en lichaamstaal. 

De moedertaalverwerving is een aspect van het totale ontwikkelingsprofiel van een kind 

en kan dus niet los worden gezien van zijn cognitieve, motorische, emotionele en sociale 

ontwikkeling. 

Vandaar dat de socio-economische achtergrond en de gezinssituatie mede bepalend 

zijn voor de taalontwikkeling. 

Het is een uitdaging om te leren omgaan met meertaligheid of taalarmoede in een 

situatie waarin het Nederlands de belangrijkste communicatietaal blijft. 

Omdat de eerste jaren zo cruciaal zijn voor de latere schoolprestaties, is het inzicht 

gegroeid dat we reeds in de voor- en vroegschoolse periode veel aandacht moeten 

besteden aan taalstimulering. 

 

Het is dus belangrijk ervoor te zorgen dat kinderen – voordat ze formeel taalonderwijs 

krijgen – volop kansen krijgen om hun taalvaardigheden een speelse manier optimaal te 

ontwikkelen. 

Dat is de opdracht waar een kinderdagverblijf, een peuterklas, … voor staat. 

 

Het is noodzakelijk dat de kleuterleerkrachten de taalontwikkeling stimuleren vanuit een 

bepaalde visie. 
Zij voeren activiteiten niet ‘zomaar’ uit, maar weten waarom ze bepaalde dingen wel en 

niet doen: 

 

 Zij stimuleren de taalontwikkeling gericht en bewust; 
 Zij zorgen voor samenhang in de activiteiten die zij de kinderen aanbieden; 

 Zij focussen op interactieve taalstimulering waarbij het in de eerste plaats gaat 

om interactie en communicatie met het kind. 

 Zij hebben achtergrondkennis over meertalig of in taalarmoede opgroeien zodat ze 

kinderen en hun ouders in deze context optimaal en met de juiste tips kunnen 

ondersteunen. 

We kiezen bewust niet voor taalinitiatie Frans in de kleuterschool om zo 

goed mogelijk te kunnen inzetten op het verwerven van een rijke 

woordenschat Nederlands. 

 

1. Werken aan taalvaardigheid en taalstimulering Nederlands 



 

 
 

We vertrekken vanuit het principe dat kinderen taalvaardiger worden indien aan volgende 

drie voorwaarden voldaan wordt. 

 

1. Er is een voldoende hoog welbevinden bij de kinderen: ze voelen zich goed, ze zijn 

ontspannen, stralen vitaliteit uit en zelfvertrouwen. 

Pas dan staat hij open voor zijn omgeving en dus ook voor de taal die daarbij hoort. 

Een positieve, veilige omgeving is dan ook een basisvoorwaarde voor 

taalontwikkeling. 

Daarom reageert de leraar steeds positief, laat ze het kind initiatief nemen, toont ze 

interesse, respecteert ze zijn persoonlijkheid en zijn keuzes en gaat ze niet negatief 

om met taalfouten. 

Binnen die positieve, veilige omgeving creëert de leraar volop kansen om taal te 

leren. 

 

2. Kinderen leren taal al doende (bv. jas aan, muts op) en al spelend (Wat heb jij een 

hoge toren gebouwd! Oei, nu is hij omgevallen) én door het feit dat ze taal nodig 

hebben om iets te bereiken (bv ikke drinke…). 

Op deze manier leren ze veel meer taal dan wanneer ze aparte woordjes moeten 

gaan inoefenen in een niet-betekenisvolle context. 

Taal(verwerving) is een natuurlijk onderdeel waar ze de ganse dag mee bezig zijn. 

Wanneer kinderen actief bezig zijn en zelf allerlei ontdekkingen doen, verkennen zij 

hun omgeving. 

Dat is goed voor hun algehele ontwikkeling, dus ook voor hun taalontwikkeling. 

Daarom zal de leraar een omgeving creëren waarin kinderen telkens weer kansen 

krijgen om stukjes wereld te verkennen. 

Hierbij worden ze uitgedaagd taal als middel te gebruiken om die wereld beter te 

begrijpen, om er vat op te krijgen via spreken, luisteren en uitbreiding van de 

taalwoordenschat. 

Naast doe-activiteiten zal de leraar onder 

andere prentenboekactiviteiten aanbieden. 

In een prentenboek maakt het kind kennis met een nieuwe wereld, die vaak net iets 

verder van de zijne afligt. 
Op die manier wordt zijn eigen wereld uitgebreid. 

Via de prenten en het verhaal krijgt het kind de middelen in handen om taal die hij in 

eerste instantie niet begrijpt, toch te kunnen vatten. 
Prentenboeken stimuleren daarenboven de interactie. 

Kinderen reageren vrij en spontaan op de prenten, de verrassende elementen, de 

opmerkingen en vragen van de leraar. 
Het is een allereerste stap naar de geschreven taal en het boekenplezier. 
→ zie project kwartiermakers 
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3. Veiligheid is de belangrijkste voorwaarde voor het leren van taal. 

Daarom zorgen leraren voor een veilige omgeving. 

Zij tonen belangstelling en communiceren veel met het kind over onderwerpen die 

voor het kind leven. 

Zij stimuleren kinderen tot activiteit en zelfstandigheid in een uitdagende, maar 

gestructureerde omgeving. 
Ouderparticipatie is dan een hoofddoel. 

Want een kind opvoeden vraagt een samenspel van alle betrokken partners. 

Wanneer leraren en ouders er samen op gericht zijn de taalontwikkeling interactief te 

stimuleren, bewijzen zij hun kinderen een grote dienst. 

Ze ontwikkelen met andere woorden hun taal in interactie met anderen. 

Daarom moeten kinderen tijdens hun spel, tijdens hun verkenning van de wereld, 

veel gelegenheid krijgen tot praten, vertellen en vragen stellen. 

De leraar zorgt daarbij voor een goed taalaanbod, knoopt regelmatig gesprekjes met 

de kinderen aan, helpt hen constant te verwoorden wat ze bedoelen, wat ze doen, 

hoe ze zich voelen, wat ze willen…en stimuleert hen via leuke spelletjes om in 

interactie te gaan met de andere kinderen. 
→ zie participatiebeleid 

→ zie communicatiebeleid 

 

 
 

 
 
 

Door deze doordachte en geplande taalontwikkeling op verschillende gebieden gaat het 

kind taal niet alleen steeds beter begrijpen (passief taalgebruik), maar de taal zelf ook 

steeds beter en meer gebruiken. 

Ze leren steeds beter te praten met anderen en steeds beter te luisteren naar 

anderen; ze ontwikkelen met andere woorden hun communicatieve vaardigheden. 
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Een taal kan niet losstaan van het leven. 

Daarom mogen we geen taal leren om de taal zelf zijn. 

Op het schoolse niveau moeten andere cultuurgebonden ontwikkelingen levensechte 

inhouden aanreiken. 

De les Nederlands/Frans moet haar communicatieve inhouden putten uit onderwerpen 

die in andere lessen behandeld worden. 
Zo behoren bindingen met muzische ontwikkeling, ontwikkeling van de oriëntatie 

op de wereld, wiskundige ontwikkeling … tot de mogelijkheden. 

Daarenboven willen we de nodige aandacht besteden aan de leergebied- 

overschrijdende doelen zoals ‘leren leren’. 

 

Door gebruik te maken van hoekenwerk/contractwerk kunnen we ervoor zorgen dat 

onze leerlingen maximale leerkansen krijgen omdat leerlingen zeer veel kunnen leren 

van elkaar, al we hen daartoe tenminste de nodige kansen geven. 
 

 

 
 

3. We willen dat onze leerlingen de basiskennis leergebied-overschrijdend 
kunnen aanwenden. 
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Een gezamenlijke visie of aanpak voor begrijpend lezen en leesmotivatie 

uitwerken; 
Die aanpak vertalen in concrete maatregelen die leraren gezamenlijk uitvoeren; 

Evalueren of de maatregelen een positief effect hebben, en indien nodig bijsturen. 

 
 

 

Een leesbeleid verschilt niet wezenlijk van een talenbeleid, behalve dat de focus van het 

beleid specifiek op lezen ligt. 

 

We vertrekken dan ook van de meest gebruikte definitie van taalbeleid: 
 

 

Gezien het belang dat we aan Nederlands, meertaligheid én vreemde talen hechten, 

spreken we in onze organisatie over ‘talenbeleid’. 

 

Wanneer we de definitie vervolgens op leesbeleid toepassen, werken we dus met het hele 

schoolteam aan een doordachte manier om de leesvaardigheid van de leerlingen te 

verbeteren. 

 
De Taalraad (2019) spreekt in zijn rapport dan ook over een ‘taal-leesbeleid’. 

Net als voor een talenbeleid zijn voor een leesbeleid drie cruciale acties nodig: 

LEESBELEID 

Taalbeleid is een structurele en strategische poging van een schoolteam om de 

onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog 

op het bevorderen van hun algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun 

onderwijsresultaten. 
(Van den Branden, 2010, p.12). 



 

 

 
 
 

 

Studies tonen aan dat kinderen aan wie vaak is voorgelezen, een betere start maken op 

school en betere leerstrategieën ontwikkelen. 

Betrekken van het ganse team bij het uittekenen, uitvoeren en evalueren van het 

voorleesbeleid. 

 

De directie en het zorgteam voorzien ondersteuning voor het schoolteam bij de 

uitvoering van het voorleesbeleid. 

Er worden kansen gecreëerd om met elkaar te communiceren en te reflecteren over de 

acties en de doelen van het voorleesbeleid. 

Ouders en externe participanten worden betrokken bij het uitdenken, uitvoeren en 

evalueren van het voorleesbeleid. 

Voeren van een professionaliseringsbeleid waardoor het team zich kan bekwamen op het 

vlak van voorlezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ kwartiermakers 

 leeskastjes en mini-maxilesjes 
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Schoolniveau 



 

 

 
 

Stimuleren van talige doelen 
 

 

 Bevorderen van de (ontluikende) geletterde ontwikkeling.
 Aanwakkeren van de zin in lezen en schrijven.
 Stimuleren van het technisch-leesproces.
 Bevorderen van het inzicht in de relatie tussen het gesproken en geschreven woord.
 Stimuleren van begrijpend luisteren en begrijpend lezen.
 Verhogen van het leesplezier en motiveren om zelf te lezen.
 Bieden van hulp bij het verwerven van inzicht in verhalenstructuren en tekstsoorten.

 Uitbreiden van het mondelinge taalgebruik (bv. woordenschat).

 Leren wegwijs te worden in het grote aanbod van boeken.

 

Helpen bij de realisatie van niet-talige doelen 
 

 

 Hulp bieden bij het herkennen, exploreren en verwerken van emoties.
 Samen genieten van een verhaal.

 Uitbreiden van onze kennis van de wereld.
 Leren omgaan met diversiteit: leren kijken door verschillende brillen, inleven in mensen en situaties.
 Leren om onze fantasie te gebruiken.
 Stimuleren van onze creativiteit en verbeelding.

 Verhogen van onze concentratie en training van de hersenen.

 

Op leerlingenniveau 
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Het kind leert nieuwe woorden en krijgt inzicht in zinsbouw en grammatica. 

Zo leert het zich sneller en beter uitdrukken, wat ook zorgt voor een betere sociale en 

emotionele ontwikkeling. 

Zo verkent het kind andere werelden en ontdekt het creatieve oplossingen. 

Dat is belangrijk om op een slimme manier met problemen om te gaan en om zelf 

nieuwe ideeën te bedenken. 

Via een verhaal kun je moeilijkere onderwerpen eens op een andere manier 

bespreekbaar maken met je kind: een verhuizing, pesten, een overlijden,… 
Overdag komt je kind al vaak in contact met de flitsende communicatie van tablets, tv, 

smartphones en computer … 

Boeken openen de blik van je kind op de wereld met verhalen over vreemde dieren en 
andere culturen, verhalen over lang geleden of ver weg … 



 

 

 
 
 

 

Met prentenboeken kun je de taalontwikkeling stimuleren, waaronder de woordenschat 

en het begrijpend luisteren. 

Zo kun je tijdens het interactief voorlezen kinderen ook emoties leren (her)kennen en 

begripsontwikkeling bij het rekenen en literaire competentie stimuleren. 
Om dit ten volle te realiseren is het belangrijk om in te zetten op interactief voorlezen. 

 

Bij ons op school willen we deze vorm van lezen vooral aanbieden als taalbad voor onze 

ATN. 

Met deze vorm van voorlezen hopen wij ons steentje bij te dragen aan hun 

taalontwikkeling en het aanleren van een nieuwe taal. 
 

→ Onthaaltaal + uitgewerkte thema’s kleuter en lager + aangepaste rapporten 
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INTERACTIEF VOORLEZEN 
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Om de activiteiten interactief voorlezen goed op te bouwen, gaan we aan de slag met 
vier stappen als hulpmiddel. 

Ze helpen bij bijvoorbeeld de opbouw van ‘eenvoudig naar moeilijk’ en van ‘concreet 

naar abstract’. 

Er wordt telkens gestart met wat de kinderen in de groep al weten en dit maakt hen nog 

enthousiaster voor het boek. 

Vervolgens gaat men een stapje verder en laat men hen dieper over het verhaal 

nadenken en hierover met elkaar redeneren. 

Zo maken kinderen niet alleen oppervlakkig kennis met het verhaal, maar kunnen ze hun 

ervaringen rondom het prentenboek verbreden en verdiepen. 

Je kunt de stappen toepassen op ieder prentenboek. 
 

 

 

Hoe gaan we aan de slag? 

Stap 1: Introduceren van het verhaal 

 

In de eerste stap gaat het erom dat men de kinderen spelenderwijs kennis laat maken 

met het boek en de materialen die de leerkracht erbij verzameld heeft. 
Zo komen de leerlingen in de sfeer van het prentenboek. 

 
Tips: 
• Zorg voor een speelse introductie. 
• Activeer de voorkennis van de kinderen. 
• Lees het verhaal nog niet letterlijk voor. 
• Laat het boek (en de kaft) zien en blader door het boek. 
• Moedig de kinderen aan om te reageren op de illustraties. 
• Laat de kinderen voorspellen waar het boek over gaat. 
• Bied materialen aan die passen bij het boek met behulp van de verteltafel of vertelkoffer. 

Stap 2: Voorlezen van het verhaal 

 

Binnen deze tweede stap leest men het prentenboek voor en laat men de kinderen 

kennismaken met de belangrijkste begrippen, personages en gebeurtenissen uit het 

prentenboek. 

De kern van het verhaal wordt hen duidelijk: 

 
Tips: 
• Stel voorafgaand aan het voorlezen een luistervraag. 
• Lees het boek voor en maak eventueel gebruik van concrete materialen. 
• Blijf dicht bij de letterlijke tekst, vertel het verhaal niet in je eigen woorden. 
• Leg moeilijke begrippen kort uit als je ziet dat kinderen dat nodig hebben. 
• Presenteer de belangrijke personages en gebeurtenissen. 
• Nodig de kinderen uit om, indien mogelijk, verschillende zintuigen te gebruiken. 

Stap 3: Ingaan op het verhaal 

 

Binnen de derde stap krijgen de kinderen langzamerhand een beeld van het verhaal als 

geheel. 

Tijdens een gesprek voorafgaand aan het voorlezen en/of achteraf kan de leerkracht de 

verhaallijn en het begrip van het verhaal centraal stellen. 

Men kan kinderen helpen om verbanden te leggen tussen gebeurtenissen in het verhaal 

en tussen het verhaal en hun eigen ervaringen: 

 
Tips: 
• Lees het verhaal nog eens voor. 
• Leg moeilijke begrippen nog eens extra uit. 
• Speel het verhaal samen na en laat de kinderen meedenken over het verloop. 
• Laat de kinderen verbanden leggen tussen verschillende onderdelen van het verhaal: 
- onderdelen met elkaar vergelijken (wat is er anders?); 
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- nadenken over de volgorde van gebeurtenissen; 
- verbanden zoeken tussen gebeurtenissen in het verhaal en eigen ervaringen. 
• Neem iets meer afstand van het verhaal door vergelijkbare situaties te bespreken en te laten zien 
(afbeeldingen, filmpjes, materialen). 

Stap 4: Uitdiepen van de verhaallijn 

 

Bij deze laatste stap kan de leerkracht met de kinderen de verhaallijn nog verder 

uitdiepen. 

De begrippen, personages, gebeurtenissen en de verhaallijn zijn tijdens de eerdere 

stappen al op allerlei manieren voor de kinderen verduidelijkt en gaan nu echt leven. 

Je kunt de kinderen daarom nu uitnodigen om meer en moeilijkere verbanden te leggen 

(oorzaak-gevolg, middel-doel). Ook kun je ze helpen om zich wat meer te verplaatsen in 

de personages van het boek. 

Dit zou je kunnen doen: 

 
Tips: 
• Laat het verhaal (na)vertellen of uitspelen. 
• Lees het boek nogmaals voor. 
• Stel denkvragen en ervaringsvragen (Waarom? Hoe komt het dat…? Heb je ook wel eens…?). 



VISIE TAALONTWIKKELING 27 
 

 
 

 

Als school streven we ernaar een kwaliteitsverbetering van onderwijs aan te bieden aan 

zwakke lezers en spellers door zoveel mogelijk leerlingen de basisprincipes en 

basisvaardigheden van lezen en schrijven onder de knie te leren krijgen. 

 

Dit betekent dat zoveel mogelijk leerlingen: 
 

 De elementaire leeshandelingen kunnen toepassen;
 Eenvoudige verhalende en informatieve teksten kunnen lezen;

 Boodschappen op hun niveau kunnen schrijven.

 

Om deze doelen te bereiken zorgt de school dat: 
 Dyslectische leerlingen het niveau van onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij 

hun capaciteiten;

 Dyslectische leerlingen, zo nodig met hulpmiddelen, hun functionele lees- en 

schrijfvaardigheid vergroten;

 Dyslectische leerlingen leren omgaan met hun lees- en spellingprobleem.

 

In het proces dat nodig is om deze kennis te verwerven, is de klastitularis met 

ondersteuning van het zorgteam de spilfiguur. 

 

 

DYSLEXIEBELEID 

Waarom een dyslexiebeleid op school? 
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Omdat er een aanwijsbaar verband is tussen taal- en leesvaardigheid wordt in de 

kleuterschool de nodige aandacht besteed aan het signaleren van risicokleuters. 

Deze signalering gebeurt op basis van observatie. 

Een belangrijke invalshoek hierbij is het opmerken van eventuele problemen in de 

mondelinge taalvaardigheid en de spraak/taalontwikkeling. 
 

 

 

 
Aandachtspunten in deze preventieve aanpak zijn: 

 

 Taalvaardigheid

Omdat de schooltaal en de thuistaal zeer verschillend zijn, is bij de interactie van 

het taalaanbod van de kleuterleraar en de taalproductie van de kinderen, een 

gerichte feedback van belang. 

Daarom wordt bij risicokleuters deze activiteiten nog eens hernomen in kleine 

groep (hoekenwerk). 

 
 Woordenschat

Omdat het moeilijk leren lezen is als woorden en begrippen niet gekend zijn, staat 

woordenschatontwikkeling (zeker bij risicogroepen) centraal. 

Ervaringen opdoen met geschreven taal heeft invloed op de toekomstige 

leesontwikkeling. Een systematische aandacht hiervoor staat voorop. 

Hoe deze doelen realiseren? 

In de kleuterschool 
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Wat is de KOALATEST? 

 
 

Wat is de KOALATEST NIET? 

 
 

Wanneer en waar wordt deze test afgenomen? 

 
 

Wie neemt de test af? 

 
 

Kan ik mijn kleuter voorbereiden op deze test? 

 
 

Wat als mijn kleuter minder goed scoort op deze test? 

 
 

Vragen? 

 

Screening niveau onderwijstaal KOALATEST 

Met KOALA meten we de taalvaardigheid van alle 5-jarige kleuters. 

Deze taalscreening helpt ons om een goed beeld te krijgen van de taalvaardigheid van 

alle kleuters, zodat we hen beter kunnen ondersteunen en het taalonderwijs op onze 

school nog sterker kunnen maken. 
De screening bestaat uit een reeks luisteropdrachten. 

De afbeeldingen en materialen die we gebruiken zijn herkenbaar en kleutervriendelijk. 

De screening is geen toets of test om naar het eerste leerjaar te gaan. 

We nemen de taalscreening af tussen 11 oktober 2021 en 26 november 2021. 

We nemen de screening af op school, in een vertrouwde omgeving en door een 
vertrouwde persoon. 

De screening wordt afgenomen door de klasleerkracht juf Greet-Juf Sarah-juf Mireille. 

Je moet als ouder niets doen en je kleuter hoeft zich niet voor te bereiden. 

Als je kleuter minder goed zou scoren, contacteren we je voor een gesprek. 

Samen gaan we na hoe het komt dat je kleuter moeilijkheden had met de taalscreening. 

We denken ook samen na over wat we op school, in de klas en thuis kunnen doen om de 

taalontwikkeling verder te stimuleren. 

Vinden we niet meteen een verklaring, dan kunnen we bijkomende observaties doen 

en/of 

kunnen we met de zorgleerkracht bekijken hoe we jouw kind verder kunnen 
ondersteunen. 

Wend je tot de klasleerkracht die hierover alle informatie heeft. 
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Voorbeelden zijn: 
 (Interactief) voorlezen van en werken met boeken; 
 Herkennen van letters uit je naam; 
 Kamishibai; 
 Aantrekkelijke boekenhoek die regelmatig aangevuld/vernieuwd wordt; 
 Letter- en cijferhoek in de klas voor de 5-jarigen; 
 Praatplaten; 
 Werken met boek/uitwerken van het thema: ‘het letterwinkeltje’; 
 Verteltassen; 

Fonologisch bewustzijn ontwikkelen: 
 Samen en individueel opzeggen van rijmpjes; 
 Herkennen en toepassen van begin- en eindrijm; 

 Klinker in een woord isoleren; 
 Verdelen van woorden in klankgroepen (ko-nijn); 
 Woordstukken isoleren (‘zon’ zit ook in zonnebloem); 

 Overeenstemmende (begin)letters herkennen (‘molen’ begint met mijn letter); 

 

Deze deelvaardigheden worden uiteraard niet geïsoleerd geoefend maar kaderen binnen 

de geïntegreerde werking van de kleuterschool. 
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Een goede lees-/schrijf-start in het eerste leerjaar is van cruciaal belang. 

Zoveel mogelijk leerlingen op het einde van het eerste leerjaar goed laten lezen en 

spellen is een centrale doelstelling. 

Daarom wordt er zoveel mogelijk geïnvesteerd in een preventieve aanpak die 

gebaseerd is op convergente differentiatie. 

Convergente differentiatie is erop gericht dat alle leerlingen de minimumdoelen 

behalen. 
 

In de praktijk betekent dit: 
 

 Dat iedereen profiteert van de groepsinstructie en dat vooral tijdens de 

verwerking rekening wordt gehouden met de onderlinge verschillen. 

Goede lezers krijgen verrijkingsstof en zwakke lezers verlengde instructie 

(herhaling en pre-teaching) volgens hun leesbehoeften. 

 

 Dat hoeken- en/of contractwerk als werkvorm nagestreefd worden. 

 
 Voldoende tijd te besteden aan het leesonderricht. 

Risicoleerlingen hebben veel meer behoefte aan ‘meer tijd’ dan aan ‘nieuwe 

methodes’; 

 

 Voldoende aandacht besteden aan automatisering; 

 

 Bij het lezen in groepen wordt er zoveel mogelijk gewerkt in heterogene 

leesgroepen; 

 

 Aandacht voor succeservaring; 

 

 Aandacht voor sociaal-emotionele problemen als gevolg van vertraagde lees- en/of 

spellingsontwikkeling; 

 

 Leesplezier vooropstellen (Kwartiermakers). 

 

 In het tweede leerjaar wordt voldoende tijd geïnvesteerd in het technische lezen. 

Extra aandacht voor de zwakkere lezer staat voorop. 

 

 De leerlingen met een hardnekkig lees en/of spellingsprobleem worden opgenomen 

in het connectlezen. 
Voor deze leerlingen wordt volgende rapportering weerhouden: 
o Het lees- en spellingsniveau; 
o De gebruikte strategie (spellend, radend, …) 
o Eventuele compensaties (geheugen, concentratie, …); 
o De instructiegevoeligheid; 
o Mogelijke positieve, negatieve aspecten; 

o Didactische aanwijzingen (wat werkt, wat niet, …). 

In de lagere school 

Fase 0: Preventieve basiszorg 
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In de eerste drie leerjaren gaat de aandacht vooral naar een gerichte aanpak van 

lees- en spellingsproblemen bij alle leerlingen. 

Het is de bedoeling de niveauverschillen tussen de leerlingen zo klein mogelijk te 

houden. 

Vanaf het derde tot het zesde leerjaar blijft technisch lezen en spellen een belangrijk 

aandachtspunt. 
 

Extra aandacht wordt gegeven voor: 
 Verhogen van de decodeervaardigheid (automatisering); 
 Verbeteren van de tekstvaardigheid (strategieën); 
 Uitbreiding van de leeswoordenschat; 
 Leren werken met stappenplannen en algoritmen; 

 Werken aan lees- en schrijfmotivatie. 

 

Opvolging 
Tijdige signalering gebeurt via observatie/toetsing en een gestructureerd overleg. 

Er zijn vaste overlegmomenten gepland begin. 
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De leerkracht meldt wanneer preventieve maatregelen rond lezen en/of spellen niet 

volstaan. 

Tijdens een intern zorgoverleg worden de onderwijsbehoeften en aanpak bepaald. 

 

Onder het motto “minder is meer” of de “kracht van de herhaling”, wordt bij 

probleemleerlingen: 
 

 

Begin tweede leerjaar is naast remediëren ook preteaching heel belangrijk. 

Om de leesmotivatie hoog te houden zullen we de leerling verder ondersteunen in leren 

lezen door voorlezen (zie GOK-pijler taalvaardigheid), samenlezen en indien nodig 

auditief materiaal (SPRINT) ter beschikking te stellen. 
 

Maatregelen op schoolniveau (redicodis) 
 

Het is niet de bedoeling om leerlingen die om de één of andere reden geconfronteerd 

worden met een taalprobleem automatisch deze maatregelen aan te bieden. 
Daarom mogen de hulpmiddelen die er zijn door iedereen gebruikt worden. 

We vinden het als school enkel belangrijk dat leerlingen en ouders beseffen welke 

hulpmiddelen hen ook hulp bieden om op die manier deze efficiënt te kunnen inzetten. 

Daarnaast zijn er nog extra hulpmiddelen die we aanbieden binnen de fasen van het 

zorgcontinuüm. 
Het overleg gaat hier altijd aan vooraf. 

Tenzij anders besloten op het overleg worden volgende afspraken door de 
school weerhouden in fase 0 en 1: 
 Resultaten op toetsen worden nooit klassikaal meegedeeld. 

 Geen oefeningen aan bord zonder dat deze eerst werden voorbereid of als de 

leerling dit zelf wil. 

 Pré-teaching begrijpend lezen: teksten begrijpend lezen worden vooraf mee naar 

huis gegeven zodat deze technisch en inhoudelijk voorbereid kunnen worden (dit 

geldt voor alle leerlingen). 

 Tot en met het derde leerjaar worden de teksten van begrijpend lezen klassikaal 

voorgelezen. 

 Wat in de agenda ingevuld wordt, wordt altijd genoteerd op het bord en nagekeken. 

 Bij een woorddictee worden alleen de onpare woorden geschreven. 

Zo krijgt het kind de kans langer na te denken over het te schrijven woord. 

Idem voor het zinnendictee. 

 De leerling mag gebruik maken van ondersteund materiaal: 

onthoudkaarten, PC met spellingcontrole, … 

Dit materiaal mag ook gebruikt worden tijdens de toetsen. 

 De leerling krijgt meer tijd om aan een toets te werken. 

 Bij de afname van het LVS/IDP mogen ook steeds hulpmiddelen gebruikt worden. 

 Schrijffouten worden alleen bij dictees in rekening gebracht. 

 Vlotte samenwerking met externe partners. 

 Voor Frans moet de geschreven tekst (kopiëren) enkel fonetisch juist zijn. 
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Fase 1: Verhoogde zorg 

 De effectieve instructietijd uitgebreid; 

 Extra hulp frequent gegeven; 

 Schrijven een onderdeel van de werkvorm (connectlezen). 



 

 

 
 

Leerlingen met ernstige vertraging op het gebied van lezen en spellen krijgen verlengde 

instructie en inoefening. 

 

Het zorgteam, samen met de leerkracht bepaalt en plant te ondernemen acties. 

Het is de bedoeling om zwakkere lezers of lezers met een leesvertraging steeds te 

ondersteunen. 

Vanaf het derde leerjaar focussen we de interventies op het vergroten van de technische 

lees- en spellingvaardigheden zolang er bij de leerlingen nog groeimogelijkheden zijn. 

 

De oorzaak van hardnekkige spellingsproblemen zijn vaak: 
 

 

Om deze leerlingen in een eerste fase te helpen proberen we het spellingsbewustzijn 

te vergroten. 

Omdat de inprentstrategie alleen (overschrijven zonder meer) leidt tot weinig succes 

wordt ernaar gestreefd om de leerlingen te laten verwoorden waarom een geschreven 

woord fout is. 

Daarom wordt het spellen weergegeven in een duidelijk opgebouwde leerlijn waarnaar 

verwezen kan worden. 
 

 

Met behulp van strategieën proberen we te komen tot een automatisering van 

spellingsregels en –patronen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Omdat leerlingen met spellingsproblemen/dyslexie het moeilijk hebben zich gelijktijdig te 

richten op de inhoud en de vorm focussen we ons op de inhoud van de tekst en pas 

daarna op de spelling. 

Het leren raadplegen van hulpbronnen staat hier voorop. 
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1. Remediëren 
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 Een onvoldoende kennis van letter-klankkoppeling; 

 Een gebrekkige kennis van de spellingsregels; 
 Een gebrekkige inprenting van onregelmatig gespelde woorden of leenwoorden. 



 

 
 

Convergente differentiatie 
De co-teacher neemt ter ondersteuning hier een taak op door bijvoorbeeld verlengde 

instructie te geven aan een groepje leerlingen. 

 
Geïntegreerd werken 
In deze zorgfase wordt gekozen om geïntegreerd te werk te gaan. 

De leerlingen worden zoveel mogelijk bij de klassikale lessen betrokken. 
De klassikale aanpak wordt bijgesteld door differentiatie, ondersteunende maatregelen, 

aangepast materiaal, … 

 
Evalueren 
De zorgcoördinator volgt de afgesproken adviezen en plannen op en evalueert ze. 

Om effect te hebben worden de interventie drie tot zes maanden volgehouden. 

Soms kan dit een heel schooljaar zijn. 
Pas wanneer de interventies geen daadwerkelijk resultaat opleveren wordt een 

handelingsgerichte diagnostiek opgestart in samenwerking met het CLB. 

 
 

 

De interventies die we terugvinden in fase 0 en fase 1 worden verdergezet. 

Het verschil in de aanpak van dyslectische leerlingen zit in het intensievere remediëren. 

Verder wordt er overgegaan tot compenseren en dispenseren. 

 

De begeleiding van dyslectische leerlingen bestaat uit drie domeinen: 
 

2. Plannen, handelen en evalueren 

Fase 2: Uitbreiding van zorg 
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Verder optimaliseren van het (technisch) lees- en spellingsproces door 

extra directe instructie en oefening (remediëren). 

Compenseren en/of dispenseren (na een periode van drie à zes maanden 

remediëring). 
Stimuleren (o.a. door ook buiten de schooluren bibliotheekbezoek aan te 

moedigen, …) 
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6 pijlers van een krachtig onderwijsbeleid (bron: duurzaam onderwijs.com) 

 

 
Begrijpend lezen is een erg complexe vaardigheid. 

Het is een (1) actief mentaal proces waarbij (2) een lezer met zijn specifieke 

achtergrond in interactie gaat met (3) een concrete tekst en dat alles in (4) een 

bepaalde context. 

De kennis en vaardigheden van de lezer, de eisen die de tekst stelt, de (mentale) 

activiteiten die de lezer onderneemt en de (socioculturele) context waarin het lezen 

plaatsvindt, beïnvloeden het leesproces en bepalen in welke mate een lezer tot 

begrip komt. 

 

Het doel van lezen op school en in de maatschappij is het toekennen van 
betekenis aan geschreven taal. 
Betekenis geven gebeurt in voortdurende wisselwerking met de lezer. 

Bij begrijpend lezen haalt de lezer niet alleen details uit de tekst, maar kan ook gegevens 

met elkaar in verband brengen, onderwerp en hoofdgedachte herkennen en de intentie 

van de schrijver uit de tekst herleiden. 

Bij begrijpend lezen gaat het om het geven van woordbetekenissen, inhoudelijke kennis 

over allerlei onderwerpen, maar ook om de kennis met betrekking tot de opbouw van 

woorden, zinnen en teksten. 

Uiteraard spelen zowel de leestechniek als het leesbegrip daarbij een belangrijke rol. 

 

Bij begrijpend lezen is het van essentieel belang dat de juiste leesstrategieën worden 

aangeboden en uitgevoerd. 

De meest effectieve didactiek van begrijpend lezen bestaat uit het oefenen van 

leesstrategieën waarbij de voorbeeldfunctie van de leerkracht (het hardop denken) 

van essentieel belang is. 

 

Om een tekst te kunnen begrijpen, moeten leerlingen vlot kunnen lezen en beschikken 

over een rijke woordenschat. 
De mondelinge taalvaardigheid gaat hieraan vooraf. 

 

Taal/spraakproblemen moeten al op kleuterleeftijd gesignaleerd en opgepakt worden om 

problemen t.a.v. vlot lezen te voorkomen. 

Daarom is het belangrijk om in alle groepen veel aandacht te blijven besteden aan deze 

gebieden. 

Onze school ziet begrijpend lezen als een voortdurend samenspel tussen tekst en lezer. 

BEGRIJPEND LEZEN 
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In een recente review over begrijpend lezen van de Vlaamse Onderwijsraad (2019) 

worden vijf didactische sleutels om het begrijpend-leesproces te stimuleren, 

beschreven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De lat hoog voor alle leerlingen! 
In onze leerplannen stellen we aan alle leerlingen hoge eisen op het vlak van lezen. 

Dat moet ook, wantlezen is een belangrijke vaardigheid in de eenentwintigste eeuw. 

 

Leesvaardigheid stimuleren in de klas 

‘Het is van cruciaal belang dat die sleutels in samenhang beschouwd worden. 

Het heeft geen zin om enkel op één sleutel in te zetten. 

De vijf sleutels moeten tegelijkertijd en geïntegreerd ingezet worden om het begrijpend 

lezen op een 
positieve manier te beïnvloeden.’ (Sleutels voor effectief begrijpend lezen, Gobyn e.a., 

2019, p.16) 
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Doelt op uitdagende, betekenisvolle leesopdrachten, waarbij leerlingen lezen met een 

concreet doel voor ogen dat aansluit bij hun dagelijkse leven of bij hun interesses. 

 
Typische voorbeelden zijn: 

 Een speluitleg lezen om het spel te spelen 

 De beschrijving over twee dieren lezen om te beslissen welk dier het gevaarlijkst 

is 

 Een review lezen omdat je een nieuwe game wilt installeren … 

 

Je leest dus eigenlijk altijd ‘om iets te doen’, en dat is zelden ‘om de vraagjes bij de 

tekst op te lossen’. 

In de drie cirkels (uitgangspunt voor goed taal- en leesonderwijs bij Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen) krijgt functionaliteit veel aandacht binnen de cirkel van ‘betekenisvol leren’. 

1. Functionaliteit 
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Leerlingen worden niet automatisch betere lezers door alleen maar te lezen: 

De leraar begeleidt de leerlingen voor, tijdens en na het lezen. 
 

Bijvoorbeeld door het tekstthema te introduceren, de voorkennis van leerlingen te 

activeren, 

In gesprek met hen te treden over de tekst, hen te vragen waar ze bepaalde informatie 

gevonden hebben, onduidelijke passages te verhelderen, hen te laten stilstaan bij wat de 

tekst voor hen betekent, hen te laten nadenken over wat ze geleerd hebben uit de tekst, 

… 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ook interactie tussen de leerlingen onderling is heel belangrijk. 

Het is ten eerste een manier om leerlingen actief met de informatie uit de tekst aan de 

slag te laten gaan en ten tweede kunnen leerlingen elkaar ondersteunen om tot 

tekstbegrip te komen. 

 

2. Interactie 
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Expliciete instructie in leesstrategieën is belangrijk om leerlingen te helpen de 

complexe mentale processen die doorslaggevend zijn bij het begrijpend lezen efficiënt en 

effectief uit te voeren en gepast in te zetten. 

 

Deze strategieën – sterk parallel aan de strategieën in het leerplan Zin in leren! Zin in 

leven! en de receptieve strategieën in de leerplannen talen voor de eerste graad so – 

blijken het effectiefst te zijn bij begrijpend lezen: 

 

 Vragen stellen

 Tekstinhoud visualiseren via een schema,

 Voorstelling of prent

 Verbindingen maken met voorkennis

 Samenvatten

 Tekststructuur herkennen

 Tekstoriëntatie en leesdoelen stellen

 Begrip bewaken en verhelderen

 

 

 

 

3. Strategie-instructie 
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4. Leesmotivatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leesmotivatie zorgt ervoor dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn om de teksten te 

willen begrijpen. 

Autonomie geven, betrokkenheid stimuleren en competentie ondersteunen – vaak 

afgekort als het ‘ABC’ van leer- en leesmotivatie – zijn kernbegrippen om de 

leesmotivatie van jonge lezers te bevorderen. 
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Met transfer wordt verwezen naar de noodzaak om het begrijpend lezen niet te 

beperken tot de begrijpend-leesles. 

Volgens de Taalraad (2019) wordt begrijpend lezen te weinig in samenhang met andere 

vakken gegeven, en vaak als een ‘apart vak’ behandeld. 

Aparte aandacht is zeker nodig, want onderwijs in begrijpend lezen als herkenbaar 

onderdeel is noodzakelijk. 
Maar tegelijkertijd moet er ook tijdens het lezen binnen de andere vakken aandacht 

zijn voor het leren begrijpen van de inhoud van de teksten. 

Verder is ook het stimuleren van begrijpend lezen buiten de schoolcontext (de 

transfer van binnen naar buiten de school) van belang. 

 
 

5. Transfer 



 

Doel is dat leerlingen de school verlaten als zelfstandige, vaardige lezers, die 

verschillende soorten teksten kunnen lezen en begrijpen. 

Om goede leerlingenresultaten te bereiken, moeten leerkrachten over voldoende kennis 

en vaardigheden beschikken. 

Maar ook is het nodig om op schoolniveau afspraken te maken, vandaar dat 

onderstaande doelen op leerling, leerkracht en schoolniveau zijn geformuleerd. 
 

Sommige leerlingen hebben het echter moeilijk om goede lezers te worden en raken 

ontmoedigd. 

Daarom is het belangrijk als schoolteam goede afspraken te maken over het opvolgen en 

ondersteunen van álle leerlingen. 
 

 

Uit de Vlaamse literatuurstudie (Gobyn e.a., 2019) blijkt dat specifieke lezersprofielen 

geen behoefte hebben aan een volledig andere begrijpend-leesdidactiek dan de 

gemiddelde lezers. 

Alle profielen zijn in even grote mate gebaat bij de vijf didactische sleutels. 

Wel is de mate van intensiteit anders voor leerlingen die het moeilijk hebben. 

 
De onderzoekers verwoorden dat als volgt: 

‘Wel kan het nodig zijn om een intensievere instructie voor specifieke lezersprofielen te 

voorzien. 

Dat kan door de tijd waarin de instructie gegeven wordt aan te passen, door de 

intensiteit van de interventie te verhogen of door de groep waaraan instructie 

gegeven wordt, kleiner te maken. 
Verder kunnen ook aanpassingen aan het materiaal voorzien worden: 

Zo kunnen zwakke technische lezers bijvoorbeeld baat hebben bij de ondersteuning van 

voorleessoftware. 

 

Hoewel de verschillende lezersprofielen geen andere didactiek vereisen, kunnen wel 

specifieke accenten gelegd worden: 
Zo is het bijvoorbeeld vooral bij leerlingen met een andere thuistaal dan de instructietaal 

van groot belang om in te zetten op woordenschat (uitbreiding).’ (FAQ, p. 92) 

→ leesbeleid 
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Sinds 2004 is Frans in Vlaanderen een verplicht leergebied in het vijfde en zesde leerjaar 

en mogen basisscholen vreemdetaalinitiatie aanbieden; met voorrang voor Frans. 

De Vlaamse Onderwijsraad publiceerde in 2008 Frans leren in de basisschool en wilde 

hiermee een bewustmakingsproces voor vreemdetalenonderwijs op gang helpen brengen. 

 

 
De eindtermen Frans zijn van 

toepassing voor elke Nederlandstalige 

school. 

Ze gelden dus ook voor Nederlandstalige 

scholen in het tweetalige Brussels 

hoofdstedelijk gewest. 

Deze scholen kunnen, voorafgaand aan 

het verplicht aanbod vanaf het vijfde 

leerjaar. 

 
Sinds 1 september 2010 werken scholen met nieuwe eindtermen Frans. 

Die zijn een grondige herformulering van de vorige eindtermen en weerspiegelen een 

hoger ambitieniveau. 

 

Communicatieve vaardigheden (spreken, begrijpend luisteren, begrijpend lezen, 

mondelinge interactie en schrijven) werden belangrijker, met schrijfvaardigheid in een 

ondersteunende functie. 

Er kwamen ook méér eindtermen Frans. 
 

→ zie ET Frans 

 

 

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen toetste in 2017 voor de tweede keer 

de eindtermen uit het leergebied Frans in het basisonderwijs. 

De peiling ging na of leerlingen op het einde van het basisonderwijs de eindtermen Frans 

voor lezen, spreken en luisteren bereiken. 

Op die manier is het een belangrijk instrument voor kwaliteitscontrole op systeemniveau. 

De vorige peiling gebeurde in 2008. 
De nieuwe peiling is echter geen herhalingspeiling: 

De resultaten uit beide peilingen kunnen niet met elkaar vergeleken worden omdat de 

eindtermen te sterk veranderd zijn (zie 1.2). 

 

De belangrijkste resultaten van de peiling 2017 zijn: 
 45% van de leerlingen behalen de eindtermen voor lezen;

 69% van de leerlingen behalen de eindtermen voor luisteren;

 Uit de praktische proef spreken blijkt dat leerlingen durven spreken in het Frans, 

maar dat slechts een minderheid dit inhoudelijk en vormelijk correct doet.

FRANS 
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Sinds het schooljaar (2017-2018) hebben scholen meer mogelijkheden om te 
werken rond talen: 

 

 Voor talensensibilisering en -initiatie is de voorrang voor het Frans verdwenen. 

Scholen kiezen nu zelf met welke taal (Duits, Engels, Frans) ze starten.

 

 Met het formeel talenonderwijs kunnen scholen starten vanaf het derde leerjaar 

en dit niet enkel meer voor Frans, maar ook voor Engels en/of Duits.

 

 Als voorwaarde geldt dat leerlingen voldoende het Nederlands moeten 
beheersen.
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Vermits vrijwel alle communicatie via taal verloopt – m.a.w. taal een belangrijke motor is 

tot leren -  willen we reeds vanop jonge leeftijd onze kinderen 
voldoende communicatieve vaardigheden bijbrengen, zodat ze zich onder meer 

correct leren uitdrukken, … 

Hierbij letten we op een mooie uitspraak, een juiste intonatie,… 

Uiteraard komen ook het lezen, schrijven, luisteren, grammatica…aan bod. 

 

Om dit te realiseren is een kindgerichte, een ervaringsgerichte- en 

belevingsgerichte aanpak noodzakelijk. 

Immers, bij een succesvol taalverwervingsproces is de motivatie van de leerlingen de 

eerste voorwaarde en we moeten ook de spreekdurf bij onze leerlingen bevorderen. 

Het is noodzakelijk om de principes van goed taalvaardigheidsonderwijs ook toe te 

passen in de lessen Frans, met name: 

 

Veilig klasklimaat 
Een positief en veilig klasklimaat is een voorwaarde voor kinderen om zichzelf vrij te 

kunnen uitdrukken. De lesactiviteit weerspiegelt de interesses van de kinderen. 
De klasinrichting biedt kansen tot gedifferentieerd en interactief werken. 

 

Betekenisvolle taken 
De leraar zorgt voor betekenisvolle en motiverende taken die kinderen uitdagen: 

opdrachten die beneden hun taalniveau liggen zijn weinig bevorderend voor de taalgroei 

en de betrokkenheid terwijl werken boven het eigen taalniveau de motivatie in de hand 

werkt. Enkel opdrachten op het naaste ontwikkelingsniveau bieden kinderen de kans 



VISIE TAALONTWIKKELING 47 
 

zichzelf in taal te ontplooien. De taken dienen steeds functioneel en realistisch te zijn en 

worden best aangeboden in authentieke contexten. 

 

Gerichte ondersteuning 
De kinderen groeien in hun taalvaardigheid wanneer ze geconfronteerd worden met een 

rijk en zinvol taalaanbod, hen voldoende ruimte geboden wordt voor eigen taalproductie 

en wanneer de leraar klaarstaat met taalstimulerende feedback. 

De interactievaardigheden van de leerkracht zijn hiervoor van groot belang: 

geven van positieve feedback, aandacht schenken aan wat de leerlingen zeggen, 

succeservaringen laten opdoen, fouten mogen maken… 

Dit bevordert eveneens het welbevinden van de leerlingen. 

 

Een taal beheersen steunt op een continu opgebouwde reeks vaardigheden. 

Kennis alleen is niet voldoende: hetgeen de leerlingen kennen, moeten ze ook kunnen 

gebruiken. 

We stimuleren de nodige durf om tot een effectief gebruik te komen. 

 

Om dit te bereiken bouwen we de lessen Frans in een prettige, vertrouwenwekkende en 

positieve sfeer op en in een veilige leeromgeving 

 

 

 

Verwachtingen secundair onderwijs 
 

Uiteraard moeten onze leerlingen rijp gemaakt worden voor het secundair onderwijs, ook 

op vlak van de taal Frans. 

Alle kinderen op onze school moeten de vooropgestelde eindtermen Frans kunnen 

realiseren. 

Maar onze kinderen verschillen grondig van elkaar, zowel bij de aanvang als bij het 

verder verloop van hun ontwikkeling. 

Daarom is het uitermate belangrijk dat wij onze kinderen op een gepaste manier 

begeleiden. 
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De aansluiting van basisonderwijs op secundair onderwijs voor Frans is voor veel 

scholen niet duidelijk. 

Het is opvallend dat scholen nog vaak ondersteuning aan de pedagogische 

begeleiding vragen voor Frans in het kader van de baso-werking. 

 

Er spelen soms andere verwachtingen bij ouders en scholen secundair 

onderwijs, ondanks het feit dat de huidige eindtermen zeer goed op elkaar 

aansluiten. 

Uit het onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat basisscholen hierdoor soms 

te veel aandacht besteden aan grammatica- en spellingsonderricht zonder 

communicatieve contexten. 

Daarom hospiteren onze leerkrachten bij lessen Frans in de Middenschool en 
omgekeerd. 

→ zie jaarplanning en Action 
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Co-teaching 
 

Jonge kinderen staan op een onbevangen en ontvankelijke wijze in de wereld. 

Ze zijn er nieuwsgierig naar en willen de werkelijkheid exploreren. 
Zo leren ze de wereld in al zijn dimensies kennen. 

Van die aangeboren nieuwsgierigheid willen we gebruik maken om hun oriëntatie op de 

wereld te ontwikkelen. 

 

Binnen dit ontwikkelveld gaan we uit van zes invalshoeken van waaruit we de 

werkelijkheid bekijken: 
 Samenleving 
 Bewegingscultuur 

 Natuur 

 Tijd 

 Ruimte 

 Techniek 
 

Ervaren en doen staan hierbij centraal. 

Door deze brede bril, waarmee we kinderen uitnodigen om naar de werkelijkheid te 

kijken, ontdekken ze hoe alles met elkaar samenhangt. 
Via uitdagende vragen en onderzoekende opdrachten stimuleren we kinderen tot 

exploreren en experimenteren, ze proberen dingen uit en raadplegen bronnen. 

Op die manier krijgen ze vat op die grote wereld. 
 

VISIE ORIËNTATIE TECHNIEK 1 
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Techniek laat toe om dingen beter, sneller en efficiënter aan te pakken. 

Dat is wat we onze leerlingen willen laten ervaren en ontdekken. 

We willen ze nieuwsgierig maken naar techniek en brengen ze daarom in contact met 

verschillende technische systemen: 
 Constructies 

 Voorwerpen en producten 

 Bereidingen … 

 
Om hun wereld van techniek te verbreden, kiezen we voorbeelden uit de verschillende 

toepassingsgebieden van techniek: 
 Transport 

 Constructie 

 Energie 

 ICT 

 Biochemie (bv. voeding en geneeskunde). 

 

Daarbij nodigen we ze uit om via actief handelen en onderzoeken technieken uit te 

proberen en de mogelijkheden ervan te ontdekken voor het eigen leven. 
Dat doen ze door: 

 Grondstoffen en materialen te verkennen 

 Technische systemen te gebruiken, te monteren, te demonteren en te 

vergelijken. 
 

Zo komen ze te weten volgens welke principes eenvoudige technische systemen 

gemaakt zijn en welke vorm van energie nodig is om een bepaald technisch systeem te 

doen werken. 

Daarbij doorlopen ze een technisch proces waarop ze reflecteren. 
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Vanuit concrete situaties ontdekken leerlingen hoe wetenschap, techniek en de samenleving elkaar 
beïnvloeden. 

 

Ze denken hierover na en geven aan welke technische systemen nuttig, duurzaam, 

schadelijk of gevaarlijk zijn. 
Op deze wijze ontwikkelen leerlingen technische geletterdheid. 

Dat houdt in dat ze techniek begrijpen, kunnen hanteren en duiden.  

VISIE ORIËNTATIE TECHNIEK 2 
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Uitdagend 21ste eeuws 

techniekcurriculum voor 

iederéén! 

 

 
 

 

 

 

Waarom? Hoe? Wat? 
 

Leeruitkomst! 

Ik ben nieuwsgierig 

naar technische 

systemen en processen 

en pas ze toe. 
Ik zie in 

hoe techniek, wetensch 

ap en samenleving 

elkaar beïnvloeden. 

 
Zill als kader in het 

algemeen, initiatief en 

verantwoordelijkheid in het 

bijzonder 

technisch gericht onderwijs 

 

 

 

 

 
 

 
 

Waarom doen we wat we doen? 

 
 

 
 

Met deze leeruitkomst geven we aan dat door techniek te verankeren in ons onderwijs wij leerlingen ervaring 
laten opdoen met materialen, gereedschappen, technische principes en met zichzelf. 
Door een gevarieerd aanbod van activiteiten geven we kinderen de mogelijkheid om te ontdekken waar hun 
eventuele kwaliteiten liggen en waar niet. 

Naast kennisoverdracht richt het techniekonderwijs zich op het onderzoekend en 
probleemoplossend werken. 
Nevendoelen zijn gericht op de persoonsgebonden ontwikkeling: praktisch samenwerken, overleggen, de 
ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijk zijn maar ook studerend en begrijpend lezen alsook de 
ontwikkeling van ruimtelijk inzicht. 
Uiteraard spelen plezier in het ontdekken en succes hebben ook een belangrijke rol. 
Omdat het vooral gaat om het opdoen van ervaringen en het ontdekken, wordt het vak niet als zodanig 
getoetst. Leerlingen worden wel beoordeeld op inzet, werkhouding en creativiteit. 

Samengevat: de visie op goed techniekonderwijs (Waarom? Hoe? Wat?) 

 

WAAROM? 

Leeruitkomst oriëntatie op techniek 

Ik ben nieuwsgierig naar technische systemen en processen en pas ze toe. 
Ik zie in hoe techniek, wetenschap en samenleving elkaar beïnvloeden. 
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Technische geletterdheid is in het basisonderwijs een dynamische interactie van: 

 
 

 

TECHNISCHE GELETTERDHEID 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Kennis 

 

Wetenschappelijke concepten (bv. inzichten i.v.m. natuurlijke verschijnselen zoals licht, 

opwaartse kracht, magnetisme, …) 

Wiskundige begrippen (vb hoek, verhouding, oppervlakte, omtrek , volume, ruimte, lengte, 

gewicht, temperatuur …) 

Wiskundige procedures (bv. wiskundige oplossingsmethodes, grafieken, schema’s, tabellen 

…) 

Eigenschappen van materialen 

Technische principes 

Technische geletterdheid 
 
 

 
Kennis Vaardigheden Attidtudes 

 
Vaardigheden 

 

Probleemoplossend vermogen 
Problemen herkennen en vragen stellen 

Verwachtingen formuleren (voorspellen, toetsbare hypotheses opstellen) 
Bedenken en plannen van oplossingen in de vorm van een onderzoek of een ontwerp 
Uitvoeren van een onderzoek of een ontwerp 

Uittesten en evalueren van een ontwerp 
Gegevens verzamelen (o.a. door gericht observeren, door opzoeken) en vastleggen 
Analyseren en interpreteren (verwerken) van gegevens 
Conclusies formuleren (logisch verhaal op basis van de vraag en de bevindingen) 
Zoeken naar (alternatieve) verklaringen 
Bijsturen en verbeteren van een ontwerp (optimaliseren) 
Reflecteren op de aanpak van een onderzoek of een ontwerp Vastleggen van aanpak en resultaat 
Rapporteren en presenteren van bevindingen en aanpak 

Rekenstrategieën, meten 

 
Attitudes: door in te zetten op 

Persoonsgebonden 

ontwikkeling 

 

Zelfregulerend vermogen 
Ondernemingszin 

Relationele vaardigheden 

Onderzoekscompetentie 

Veerkracht 
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Bereiding 
 

Een vorm van een technisch proces, namelijk het samenvoegen en bewerken van 

ingrediënten om een gerecht, geneesmiddel … te maken 

 

Duurzaam 
 

Voorziet in de behoeften van huidige generaties zonder daarmee voor de toekomstige 

generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien 

 

Energiebron 
 

Een opwekker of drager van energie die deze energie overdragen op organismen, 

voorwerpen of materie. Bijvoorbeeld: zon, wind, water, aardolie, biogas, voedsel … 

Leveranciers van energie zorgen voor licht, geluid, warmte of beweging. 

 

Grondstof 
 

Ruw materiaal dat nog bewerkt moet worden om er een product van te maken. 

Bijvoorbeeld: ijzererts, hout, natuursteen, klei, zand… 

 

Materiaal 
 

Uit natuurlijke of kunstmatige grondstoffen geproduceerd, bestemd om verwerkt te 

worden tot bruikbare producten. Bijvoorbeeld: baksteen (geproduceerd uit klei), metaal 

(geproduceerd uit ijzer, staal…), textiel (geproduceerd uit katoenvezels, schapenwol…), 

glas, aardewerk, leder, papier, voedsel … 

 

Natuurlijk verschijnsel 
 

Een opvallende gebeurtenis die haar oorsprong vindt in natuurkrachten. Bijvoorbeeld: 

vallende bladeren, ijsvorming, verdampen, bliksem, regen, poollicht, vulkanisme… 

 

Techniek 
 

Het geheel van technische realisaties die door mensen worden gemaakt of gebruikt om 

aan een materiële behoefte te voldoen. Techniek is naast denken en handelen ook 

reflecteren hierover. 

 

Technisch principe 
 

Principes die een rol spelen bij het begrijpen en maken van een technisch systeem. 

Bijvoorbeeld: stevigheid, evenwicht… 

 

Technisch proces 
 

Een (technisch) proces kent een geleidelijk verloop van een reeks acties om een 

technisch systeem in te zetten, te ontwikkelen of te verbeteren. Het technisch proces 

vertrekt vanuit een behoefte en verloopt volgens 5 cyclische stappen: probleem stellen, 

ontwerpen, maken, in gebruik nemen en evalueren. 

ZILL BEGRIPPEN 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/d226a00e-8bd8-48a7-8920-2802de085735?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/fab018bc-86a9-4f82-9bb1-501152bf5491?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/e09e3976-eeff-4fdc-a7a4-f99ae4b491b4?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/50e7b11c-8c1d-443c-92e1-d87e412be94d?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/01c3d4c4-c8f0-4423-b4dd-085a80b39b47?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/b0058438-3404-4629-a6b5-575e3a3cc2de?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/389c8ca1-7868-448c-9283-5555c801882e?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/e12f0154-11b7-43d8-9fb9-15d011d35acb?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/cb55861d-7bfb-434a-a6e8-59b2d42df8da?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
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Technisch systeem 
 

Is een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende elementen en onderdelen die gericht 

zijn op het bereiken van een bepaald doel. Bijvoorbeeld: broek, knoop, soep, fiets, 

kapstok, medicijn, ketting, koffiezet… 

 

Toepassingsgebieden van techniek 
 

De toepassingsgebieden van techniek zijn transport, energie, constructie, informatie, 

communicatie en biochemie. Biochemische technologie wordt aangewend in de medische 

sector, de voedselsector… 

 

Werktekening 
 

Ontwerp of tekening van een constructie. 

 

Wetenschap 
 

Alle betrouwbare kennis die we hebben over een bepaald gebied en de systematische 

manier waarop we verdere kennis kunnen verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 
 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/5e97089b-147f-4b2c-b562-d06bc3b7ee63?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/597c50d7-0f6f-4df4-a0a5-dab34f9987e0?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/4e0e8d6a-fe14-4d87-af25-e6b0377e2aea?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/begrippen/42199947-b552-41a8-be61-7dd95ce27db9?field=101d29d8-1331-4812-875c-aa1b473649f8&theme=3e2cc136-3a98-49ed-b1f8-a0f9d1dc3bed
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Hoe geven we goed techniekonderwijs vorm? 
 

 

De school is erop gericht Techniek volledig te integreren in ons onderwijs. 

Techniek wordt in alle klassen gegeven als onderdeel van ontwikkeling van de wereld. 
 

We streven ernaar om techniek te koppelen aan andere ontwikkelvelden zoals de 
taalontwikkeling en ontwikkeling van het wiskundig denken maar ook aan de 
ontwikkeling van Media en Muzische ontwikkeling. 

Techniek wordt toegepast in verschillende werkvormen. 
→ Ontwikkelen van leerlijn techniek in schooljaar 2022- 2023  prioriteit + link naar talenten 

 

 
HOE? 

1. Harmonische ontwikkeling 

via 



 

WO-natuur (de ‘S’ in STEM) 

 

 

 

 

 

Bijvoorbeeld: “Maak een parachute die zo lang mogelijk zweeft.” 

 

 
 

De kinderen hebben wetenschappelijke inzichten nodig zodat hun ontwerp kan 

voldoen aan de vooropgestelde criteria (zo lang mogelijk zweven). 
Allerlei vragen dringen zich op: 

“Hoe groot moet het oppervlak van de parachute zijn? 

Welk materiaal gebruiken de kinderen het best? 

Speelt het gewicht aan de parachute een rol? 

Moeten de touwtjes lang zijn? …” 

Om een antwoord te krijgen op deze vragen, gaan de kinderen zelf op onderzoek 

uit, bv. i.v.m. luchtweerstand: 

Zweeft de parachute langer bij een groot oppervlak of kiezen de kinderen beter 

voor een klein oppervlak? “ 

= onderzoeken 
 

 

De kinderen bedenken en kiezen ideeën om de parachute vorm te geven en 

maken een ontwerp van de parachute. 
Hierbij maken de kinderen keuzes. 

Het ontwerp wordt getest en geëvalueerd o.b.v. de vooropgestelde criteria (bv. zo 

lang mogelijk zweven). 

= ontwerpen 
 

 

De kinderen gebruiken de S, T en M om het probleem op te lossen. 

Ze sturen hun ontwerp telkens bij. 

Zo verbeteren ze hun ontwerp, zodat het voldoet aan de vooropgestelde criteria. 
 

 

De kinderen hebben wiskunde (meten, relaties leggen …) nodig bij het ontwerpen 

en onderzoeken. 

bv.: Meten en berekenen van het oppervlak van de parachute, meten van de tijd 

tijdens het testen van de parachute waarbij de kinderen het gemiddelde 

berekenen van de verschillende pogingen… 

Link klaspraktijk: 
 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/bib/klaspraktijk?q=techniek&field=0&a 
geTo=12&ageFrom=2&type=0&offset=0 
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 WO-techniek (de ‘T’ in STEM) 

 Engineering (de ‘E’ in STEM) 

 Ontwikkeling Wiskundig denken (de ‘M’ in STEM) 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/klaspraktijk?q=techniek&field=0&ageTo=12&ageFrom=2&type=0&offset=0
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23!/bib/klaspraktijk?q=techniek&field=0&ageTo=12&ageFrom=2&type=0&offset=0


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Er vindt een zichtbare ontwikkeling plaats, startend in de onderbouw, uitgebreid in de 

bovenbouw. 

Naast het thematisch werken maakt de school gebruik van de middelen die worden 

aangeboden in de Techniektorens (technieklokaal). 
 

 
 

 

Kerncomponenten van techniek 

De leerlingen: 

2.1 kunnen van technische systemen uit hun omgeving zeggen uit welke materialen of 

grondstoffen ze gemaakt zijn; 

2.2 kunnen specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische systemen 

onderzoeken door middel van hanteren, monteren of demonteren; 

2.3 kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of 

slecht functioneert; 

2.4 kunnen illustreren dat sommige technische systemen moeten worden 

onderhouden; 

2.5 kunnen illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren; 

2.6 kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis 

over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen; 

2.7 kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen (het 

probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren); 

2.8 kunnen technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzen 

herkennen binnen verschillende toepassingsgebieden van techniek. 

 
 

Techniek als menselijke activiteit 

De leerlingen: 

2.9 kunnen een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door 

verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen; 

2.10 kunnen bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen 

gebruiken of realiseren, moet voldoen; 

2.11 kunnen ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem; 
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EINDTERMEN TECHNIEK 



 

2.12 kunnen keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, 

rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare 

hulpmiddelen; 

2.13 kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren; 

2.14 kunnen werkwijzen en technische systemen vergelijken en over beide een oordeel 

formuleren aan de hand van criteria; 

2.15 kunnen technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van techniek 

gebruiken en/of realiseren. 

De leerlingen zijn bereid: 

2.16 * hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken. 

Techniek en samenleving 

De leerlingen: 

2.17 kunnen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden; 

2.18 kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van 

techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk 

kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. 
 

VISIE ORIËNTATIE TECHNIEK 10 

GENERIEKE DOELEN ZILL 
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Voor het realiseren van bovenstaande eindtermen gelden volgende 

begripsomschrijvingen: 
 

Kerncomponenten van techniek: 
 Technisch systeem 

 Technisch proces 

 Hulpmiddelen 

 Keuzen 

 

Technisch systeem 

Een technisch systeem is een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende elementen 

en onderdelen die gericht zijn op het bereiken van (een) bepaald(e) doel(en). 

In een technisch systeem kunnen zich natuurkundige, scheikundige of biologische 

fenomenen voordoen. 

De term technisch systeem kan betrekking hebben op het systeemaspect alleen of op 

alle aspecten (de 4 kerncomponenten) van het technisch object. De gekozen 

toepassing van de eindterm bepaalt welke van de twee benaderingen aangewezen is. 

 
Technisch proces 

Een proces kent een geleidelijk verloop van een reeks acties om een technisch systeem 

in te zetten, te ontwikkelen of te verbeteren. 
Kenmerkend voor techniek is het technisch proces. 

Het technisch proces vertrekt vanuit een behoefte en verloopt volgens 5 stappen: 

 probleem stellen 

 ontwerpen 

 maken 
 in gebruik nemen 

 evalueren 

 
Hulpmiddelen 

De kerncomponent ‘hulpmiddelen’ omvat alles wat nodig is om technische systemen 

efficiënter te laten functioneren, te verwezenlijken en hun werking te doorgronden. 

Daarmee worden onder andere bedoeld: materialen en grondstoffen, energie, 

machines en gereedschappen, meetinstrumenten, mensen, kapitaal, tijd, … 

 

Keuzen 

Keuzen zijn afhankelijk van criteria waaraan technische systemen moeten voldoen. Die 

criteria kunnen door de maatschappij of vanuit de techniek worden bepaald. Criteria 

kunnen norm worden en normen kunnen wet worden. 

 

 

 
 

 

 Structuur: hierbij gaat het om constructie- en verbindingsprincipes bij de meer 

statische constructies (vormen en functies van structuren; evenwicht en stabiliteit; stevigheid en 

buiging; soorten verbindingen) 

 Mechanica: hierbij gaat het om bewegings- en overbrengingsprincipes (hefboom, 

wielen en assen, tandwielen, kabeltouw en katrollen) 

 Elektriciteit /elektronica: (stroomkring, elektromotor, sensoren bij signaal- en 

waarschuwingssystemen) 

 Pneumatiek /hydrauliek: hierbij gaat het om gebruik van samengeperste lucht 

en vloeistoffen om beweging over te brengen. 

De leerstof is geordend op basis van de technische principes: 



VISIE ORIËNTATIE TECHNIEK 12 
 

 

 
 

Een ideale probleemoplossend gerichte opgave 

 Gaat over hoe én waarom 

 Vereist meerdere denk- en doestappen 

 Is voor iedereen 

 Is open en niet sturend 

 Leent zich voor discussie 

 Zet aan tot terugkijken en reflectie 

 Nodigt uit tot verder denken en vervolgvragen 

 
Een probleemoplossend gerichte leraar 

 Stelt meer vragen dan antwoorden te geven 

 Maakt alles expliciet 

 Geeft leerlingen denk- en doetijd 

 Heeft zelf plezier in technisch denken 

 Besteedt veel aandacht aan het oplossingsproces 

 Reflecteert met de klas op gebruikte strategieën 

 Is doorlopend alert op kansen om leerlingen aan te zetten tot technisch denken 

 Gelooft dat elke leerling techniek kan en dat fouten doen groeien 

 
Een (technisch) denkende leerling 

 Stelt vragen 

 Neemt denktijd 

 Gelooft dat iedereen wiskunde kan en dat fouten doen groeien 
 Besteedt veel aandacht aan het oplossingsproces 

 Probeert strategieën uit 

 
Probleemoplossend gericht onderwijs maakt het mogelijk om: 

 

 De vragende en kritische ingesteldheid van kinderen te stimuleren. 

Kinderen leren om hun eigen mening in vraag te stellen en te herzien, leren om 

informatie niet meteen als juist te bestempelen, maar zich hierbij vragen te 

stellen zoals "Hoe komt dat?", "Waarom is dat zo?", "Hoe kan ik daar meer over 

te weten komen?”, ‘Hoe kan ik dat oplossen?” … 
 Kinderen te stimuleren tot actief onderzoeken en ontwerpen. 

Kinderen leren gericht waarnemen met al hun zintuigen, leren verbanden leggen 

tussen variabelen, leren een onderzoek plannen en uitvoeren, leren oplossingen 

bedenken voor een probleem … 

 

Bij probleemoplossend gericht onderwijs gaat het om het stimuleren van 

onderzoeks- en ontwerpvaardigheden die leiden tot een onderzoekende houding 

en niet om het aanbrengen van encyclopedische kennis of louter leuke proefjes doen. 

 
Op basis van vragen vindt exploratie en onderzoek plaats en worden kennis, 

vaardigheden en attitudes door de leerling zelf actief opgebouwd. 
Bij onderzoekend leren geeft de leerkracht de kinderen in een geleidelijke opbouw 

meer ruimte om zelf kennis te verwerven. 

 

Onderzoekend leren moet gezien worden als een beredeneerde speelruimte waarbij de 

leerkracht zich voortdurend moet afvragen: wat geef ik mee en wat nog niet? 

3. Probleemoplossend gericht onderwijs 
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Techniek gaat echt leven als kinderen de mogelijkheid krijgen om ‘techniek op locatie’ 
te ervaren. 

Daarvoor moeten er contacten worden gelegd met het bedrijfsleven. 

Dit is in de eerste plaats een taak van de klasleerkracht. 
De werkgroep W.O. heeft daarbij een ondersteunende rol. 

Het bedrijfsleven ‘in de school’ halen is een andere mogelijkheid. 

Daarbij valt te denken aan spreekbeurten van deskundige ouders in de groep. 

 

De school streeft ernaar om bij het techniekonderwijs de hulp van ouders in 

te schakelen. 
Dat kan op verschillende manieren. 

In de onderbouw kunnen ouders een ondersteunende rol spelen, in de midden en 

bovenbouw een begeleidende rol. 

Het is aan de leerkrachten per bouw te bepalen wanneer de hulp van ouders wordt 

ingeroepen. 

Tevens kunnen ouders assisteren bij het onderhouden van de techniektorens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Betrokkenheid ouders - leerlingen 



VISIE ORIËNTATIE TECHNIEK 15 

 

 

Kinderen van vandaag groeien op in een gedigitaliseerde mediaomgeving. 

Dat is evident. 

We willen dan ook dat ze op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier omgaan met 

media en mediacontent. 

We moedigen hen aan om hun mediacompetenties positief aan te wenden en deze blijvend aan te 

scherpen. 

 

Binnen de eigen leefwereld beperkt de mediakundige ontwikkeling van leerlingen zich vaak tot 

vaardigheden. 
Dit als gevolg van een hoofdzakelijk intuïtief gebruik van media. 

 

Binnen het ontwikkelveld van mediakundige ontwikkeling willen we zorgen voor een dieper inzicht 

in de mechanismes van de mediawereld en in het gebruik van de eraan verbonden 

mediamiddelen. 

 

Zo ontwikkelen leerlingen een kritische blik waarmee ze de wereld van de media op een positieve, 

maar tegelijk veilige manier tegemoet kunnen treden. 

 

Werken aan mediakundige ontwikkeling houdt in dat leerlingen naast elementaire kennis over 

verschillende media en hun toepassingen ook vaardigheden en inzichten verwerven om zinvol 

en creatief met media om te gaan, ermee te leren en te communiceren (link met 

taalontwikkeling). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
We onderscheiden drie ontwikkelthema’s: 

 Mediawijsheid

 Mediageletterdheid

 Mediavaardigheid

VISIE MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING 
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Daartoe grijpen we, zoveel als mogelijk, de kansen die zich vanuit de werkelijkheid aandienen. 

Om mediageletterdheid en mediavaardigheid te stimuleren, bieden we de leerlingen een rijke 

en veilige denkactiverende omgeving. 

Die is open en nodigt hen uit om samen te redeneren en met elkaar in discussie te gaan. 

‘Hoe?’ en ‘waarom?’ zijn daarbij belangrijke vragen. 
We nodigen leerlingen uit tot reflectie en steeds opnieuw verder denken. 

 

 

 

 

 

Waarom? Hoe? Wat? 

 

Leeruitkomst! 

‘Ik ga op een 

enthousiaste, 

zelfredzame en 

kritische manier om 

met media en 

mediacontent.’ 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor MEDIAKUNDIGE ATTITUDE door in te zetten op Persoonsgebonden 

ontwikkeling: 
 Zelfregulerend vermogen

 Ondernemingszin

 Relationele vaardigheden
 Onderzoekscompetentie

 Veerkracht

Uitdagend 21ste eeuws 

mediacurriculum voor 

iederéén! 

Zill als kader in het 

algemeen, initiatief en 

verantwoordelijkheid in het 

bijzonder 

mediakundig gericht 

onderwijs 

Samengevat: de visie op goed mediakundig onderwijs (Waarom? Hoe? Wat?) 
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Waarom doen we wat we doen? 
 

 
 

 

 
Mediawijsheid 

Ik sta open voor en ga wijs om met media. 
Mediawijze leerlingen staan open voor het gebruik van media door henzelf en door anderen. 

Ze zijn er nieuwsgierig naar en onderzoeken de impact van de media op zichzelf en op anderen. 

Daarbij stellen ze zich op als kritische beoordelaars van mediacontent. 

Zo ervaren ze dat de werkelijkheid zoals anderen die in de media voorstellen, slechts een 

interpretatie van die werkelijkheid is. 

Soms heeft een voorstelling van de werkelijkheid niets meer met de feitelijke werkelijkheid te 

maken. 

Door mediawijs om te springen met de beschikbare mediamiddelen en media-informatie voorkomen 

leerlingen dat ze ongewild zichzelf of anderen in de problemen brengen. 
 

WAAROM? 



 

School is de aangewezen plek om kinderen te leren omgaan met media en om leerlingen op te 

voeden tot mediawijze burgers. 

 

Van scholen wordt verlangd dat ze mediawijs zijn. 
Wat is dat, een mediawijze school? 
En hoe wordt een school het? 

 

Mediawijs zijn betekent dat je je actief, bewust en kritisch kunt bewegen in onze samenleving 

vol media. 

 
Als je mediawijs bent, kun je media gebruiken: 

 Om je eigen doelen te realiseren (een vakantie boeken, je mening geven, informatie voor een 

werkstuk opzoeken)

 Om iets te maken of om met anderen te communiceren.

 

Een ander aspect van mediawijs zijn, is dat je het waarheidsgehalte en de betrouwbaarheid 

van bronnen kritisch kunt beoordelen. 

En dat je oog hebt voor privacy en de (online) veiligheid van jezelf en anderen. 

Mediawijs zijn betekent ook dat je kunt nadenken over je eigen mediagebruik. 

Een school is mediawijs als niet alleen de leerlingen, maar alle betrokkenen wijs leren omgaan met 

media. 
Dus ook leraren, ander personeel en ouders. 

Binnen een mediawijze school worden media ingezet op basis van bewuste keuzes die gemaakt zijn 

vanuit de eigen visie op onderwijs. 
Dat betekent dat er niet één blauwdruk is voor een mediawijze school. 

 

Om een mediawijze school te kunnen worden, is samenwerking tussen bestuurder, schoolleider 

en leraren noodzakelijk. 
In ieders taak zitten verschillen maar ook duidelijke overeenkomsten. 

Om vernieuwingen succesvol door te kunnen voeren, is op alle niveaus richting, ruimte en 

ruggensteun onontbeerlijk. 

 

De leraar geeft richting aan het mediagebruik van leerlingen. 

Dat leerlingen digital natives zouden zijn, is een misvatting. 
Verwar handigheid en vingervlugheid niet met mediawijsheid. 

 

De leraar zal essentiële vragen aan de orde stellen: 
Welke toepassingen gebruiken we voor ons doel, welke juist niet en waarom? 
Hoe zit het met privacy van jezelf en van je klasgenoten? 
Welke gegevens van jezelf en anderen plaats je online en welke niet? 
Welke afspraken maken we over foto’s en filmpjes? 
Hoe gaan we tijdens de les om met de afleiding die mobieltjes en smartphones bieden? 
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Vervolgens krijgen leerlingen de ruimte om zelf toepassingen uit te proberen. 

De leraar stimuleert dat ontdekkingen onderling gedeeld worden. 

Waar dingen niet lukken of bij uitglijders, biedt de leraar ruggensteun door te praten over wat er 

gebeurd is, wat er anders ging dan de bedoeling was en hoe het voortaan beter kan. 
En uiteraard helpt de leraar zo nodig om ontstane problemen op te lossen. 

 

De schoolleider stimuleert het team media te gebruiken om het onderwijs aantrekkelijker, beter en 

efficiënter te maken en de communicatie met ouders te optimaliseren. 

De visie van de school op onderwijs en de plek van media daarin, geven daarbij richting. 

 

De bestuurder doet hetzelfde op bovenschools niveau. 

De visie op onderwijs, de eigen identiteit van de scholengroep en de toekomstplannen geven de 

richting aan. 

 

 
 

Mediageletterdheid 
Ik ben me bewust van de eigenheid van verschillende media en hun toepassingen. 

Ik zet media creatief en doelgericht in. 

Binnen het ontwikkelthema mediageletterdheid ontdekken leerlingen de eigenheid van 

verschillende media en hun toepassingen. 
Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de bouwstenen van de audiovisuele media. 

Door zich in verschillende media uit te drukken, ontdekken ze welke het beste aansluiten bij hun 

persoon en bij het doel dat ze vooropstellen. 
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Mediavaardigheid 
Ik gebruik mediamiddelen efficiënt. 
Met media omgaan, veronderstelt ook technische en instrumentele competentie. 

Zonder technische en instrumentele basiskennis en -vaardigheden is het onmogelijk om met media 

om te gaan. 
Daarom willen we de mediavaardigheid bij de leerlingen verder ontwikkelen. 

Dat houdt in dat ze een aantal elementaire technische principes begrijpen en dat ze eenvoudige 

technische handelingen kunnen uitvoeren. 

Op die manier kunnen leerlingen op een efficiënte, zorgzame en veilige manier omgaan met de 

media die hen omringen. 
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Een (mediakundig) denkende leerling 
 

We willen kinderen competenties, vaardigheden en attitudes helpen verwerven waarbij ze 

nieuwe technologieën op vlak van media (zelfstandig) kunnen aanwenden om er hun leren, 

ontwikkeling en opvoeding mee te ondersteunen. 

Mediakundige ontwikkeling is in de basisschool geen apart vak, geen doel op zichzelf. 

We integreren media zoveel mogelijk binnen de bestaande leervakken als ontwikkeling van 

Wiskundig denken, taalontwikkeling, ontwikkeling van de wereld, … 
Het gebruik van media mag niet leiden tot ongelijke kansen voor leerlingen. 

De school voorziet de nodige middelen en de leerkrachten de nodige tijd zodat iedere leerling 

de nodige mediakundige kennis en ervaring kan opdoen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Een (mediakundig) denkende leraar 
 

De leraar is verantwoordelijk voor het optimaal mediagebruik binnen de eigen klasgroep door: 

 

- Gebruik te maken van media in de klas en indien nodig de computerklas. 
- Gebruik te maken van de tablets, camera’s, … 

- Gebruik te maken van de media als differentiatiemiddel in de klas (redicodismaatregelen, 

hoekenwerk, contractwerk, …) 
- Mediagebruik bij klasopdrachten te stimuleren. 

 zie ook communicatiebeleid (afspraken rond mailverkeer + opslaan van bestanden) 
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Een (mediakundig) denkend onderwijs 
 

We voeren binnen onze school een beleid met aandacht voor media onder al zijn vormen. 

We volgen een wijs aankoopbeleid binnen onze financiële mogelijkheden. 

 

Hiermee bedoelen we dat we onze aankopen bewust plannen en goed nadenken over de noodzaak, 

de mogelijkheden en de gebruiksvriendelijkheid van deze middelen. 

We zorgen voor veelsoortige boeken, tijdschriften, muziekopnames, digitaal bronnenmateriaal, … 

We zorgen voor een ruim assortiment aan vormgevingsmateriaal om creatief te kunnen werken. 

We streven naar een degelijke computerinfrastructuur. 

We zorgen ook voor voldoende audiovisuele apparatuur: geluid- en beeldopnames maken, 

bewerken… 

 

We investeren in de professionalisering van het team d.m.v. nascholingen. 

De ICT-coördinatoren werken overkoepelend binnen de scholengemeenschap om hun expertise 

zoveel mogelijk en efficiënt in te zetten. 

 

We integreren media bij 
andere vakken en laten de 
kinderen deze ontdekken en 
gebruiken. 

De leerkracht gebruikt de verschillende mediamiddelen in de klas binnen de verschillende 

ontwikkelvelden. 

De leerlingen mogen alle mediamiddelen geïntegreerd gebruiken om hen zo mediavaardiger te 

maken! 
Voorbeeld: fototoestel gebruiken, opzoekingswerk op internet, in een boek, de boekenhoek wordt regelmatig verrijkt, naar de 
bib gaan… 

 

We trachten een krachtige 
leeromgeving te creëren waarbinnen 
leerlingen kunnen leren door te doen. 

We laten de kinderen zelf experimenteren met media waardoor ze leren. 
Voorbeeld: poster ontwerpen, uitnodigingen maken, beeldopnames maken, digitale prentenboeken gebruiken… 

De klasleerkracht moet ernaar streven dat hij/zij voldoende kennis heeft over media. 

 

Evaluatie 
Media wordt op onze school breed en geïntegreerd geëvalueerd. 
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Voor de integratie houden we op school rekening met de ICT-eindtermen (ICT diamant). 

De ICT-eindtermen in het lager onderwijs zijn leergebied-/vakoverschrijdende 

eindtermen, geen leergebied-/vakgebonden eindtermen. 

Dit wil zeggen dat we niet verplicht zijn, maar wel moet streven om de ICT-eindtermen te behalen. 

Als school moeten we onze inspanningen kenbaar- en zichtbaar maken (verantwoorden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zie leerlijn ICT!!! 



 

 
 

Hieronder volgen mogelijke activiteiten per generiek doel. 

Je vindt er ook steeds voorbeelden van terug op de website van ZILL. 

(https://ZILL.katholiekonderwijs.vlaanderen) 
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Mediawijsheid 

MEmw1 

Media enthousiast en positief aanwenden 

Jongste kleuters 
 
Sorteeractiviteiten 
Picto’s, kalenders, kentekens… gebruiken 
Spelletjes op pc 
Luisteren naar (digitale) verhaaltjes 
Hoekenverrijking naar media (GSM, tablet…) 

 
Oudste kleuters 

 
Sorteeractiviteiten 
Picto’s, kalenders, kentekens… gebruiken 

Spelletjes op pc 
Luisteren naar (digitale) verhaaltjes 
Hoekenverrijking naar media (GSM, tablet…) 
Stappenplannen volgen 
Werken met kranten, tijdschriften 

 

Eerste graad 
 
Affiche, fotocollage maken over wat verboden is in de natuur 
Spelregels volgen bij een gezelschapsspel 

In groep aan de computer, iedereen aan bod laten komen 
Hoekenwerk: afspraken nakomen 
Tablets: foto’s nemen 
Lln. laten vertellen over goede films, boeken, … 

 
Tweede graad 

 

Reportage maken 
Actualiteit in de klas, Karrewiet 
Nieuwsapps 
Google Maps, Google Earth… 

 

Derde graad 
Verrijken van een spreekbeurt met digitale media naar keuze 
E-mailproject met andere (buitenlandse) scholen 
Filmpje maken (stop motion) 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/


 

 
 

MEmw2 

Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud 
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Jongste kleuters 

 
N.V.T. 

 

Oudste kleuters 
 

Wat klopt niet in de prent, poster? 

Wat klopt niet in het verhaaltje? 
Geluidenlotto’s 
Wat hoort niet thuis in de rij? 

 

Eerste graad 
 

Wat hoort niet thuis in de rij? 

Klopt de reclameboodschap? (tijdens Sint) 
 
Tweede graad 

 
Kritisch beoordelen van info op internet/kranten 
Welke mediavorm gebruik ik wanneer? 

 
Derde graad 

 

Foto’s met optische illusie. 
Bespreken wat zet ik online? 
Verantwoord gebruik van sociale media 
Kritisch beoordelen van info op internet/kranten/sociale media 
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MEmw3 

Media doordacht en zorgzaam aanwenden 

Jongste kleuters 

 
Luisteren naar muziek 

Bekijken van filmpje 
 

Oudste kleuters 

Luisteren naar muziek 
Bekijken van filmpje 
Zorgzaam omgaan met tablet, pc, radio… 

 

Eerste graad 
Bespreek theatervoorstelling (vb. rond afval, verkeer, pesten) 
Bespreek onthaal 
Een briefje of kaartje voor zieke lln.. 

 

Tweede graad 
 

Tekst maken met tekstverwerker (en bespreken) 
Maak filmpjes 
Een briefje of kaartje voor zieke lln.. 
Bespreek theatervoorstelling (vb. rond afval, verkeer, pesten) 
Zorgzaam omgaan met wachtwoorden 

 

Derde graad 
 

Websites vergelijken (hotel…) 

Bespreek “pesten via internet” 
Vloggen, bloggen 
Maken van (instructie)filmpjes voor elkaar en bespreken 
Vb. e-mailetiquette 
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Mediageletterdheid 

MEge1 

De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en 
begrijpen 

Jongste & oudste kleuters 
 
Naspelen poppenspel 
Vertellen bij prenten/boeken 
Foto’s raden bij een geluid 
Picto’s begrijpen 
Boekenhoek verrijken/kiezen van boekje door kleuter 
Experimenteren met tablets, pc, camera’s, geluidsdragers 
Luisterboekjes/Fundels 

Actualiteitshoekjes 
Theatervoorstelling 

 
Eerste graad 

 

Naspelen poppenspel 
Vertellen bij prenten/boeken 
Luisteroefeningen 
Picto’s begrijpen 
Boekenhoek verreiken/bezoek bib 
Experimenteren met tablets, pc, camera’s, geluidsdragers 
Luisterboekjes 
Fundels 
Actualiteitshoekjes 
Karrewietjournaal 
Theatervoorstelling 

 

Tweede graad 
Boekbespreking 
Spreekbeurt 
Werken met kranten 
Boekenhoek verrijken/bezoek bib/werken met boeken 
Experimenteren met tablets, pc, camera’s, geluidsdragers 
Luisterverhalen 
Actualiteitshoekjes 
Karrewietjournaal 
Theatervoorstelling 

 
Derde graad 

 
Boekbespreking 
Spreekbeurt 
Werken met kranten 
Boekenhoek verrijken/bezoek bib/werken met boeken 
Experimenteren met tablets, pc, camera’s, geluidsdragers 
Luisterverhalen 
Actualiteitshoekjes 
Karrewietjournaal 
Theatervoorstelling 

Kennismaken met de evolutie van mediamiddelen 
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MEge2 

Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel 

Jongste kleuters 

 
Boetseren 
Schilderen 
Computerhoek/tablets in de klas 

 

Oudste kleuters 
Vertellen bij meegebrachte foto’s/materialen 
Toontafels 

 
Eerste graad 

 
Spreekbeurten/actualiteit 
Onthaalmoment 
Weerbericht 
Knutselen met afval (vb. robot) 
Woordspin 
Voorbereiding van spreekoefeningen 
Wenskaarten maken/nieuwjaarsbrieven 

 

Tweede graad 
 
Klas/schoolkrant 
Spreekbeurten/actualiteit 
Weerbericht 
Woordspin 
Wenskaarten maken/nieuwjaarsbrieven 
Free-podium 
Gericht kiezen van apps (QR-codes, vertaalapp…) 

 
Derde graad 

 
Klas/schoolkrant 
Spreekbeurten/actualiteit 
Weerbericht 
Woordspin 
Wenskaarten maken/nieuwjaarsbrieven 
Free-podium 
Gericht kiezen van apps (QR-codes, vertaalapp…) 
Presentatiemogelijkheden (PPT, Prezi, Keynote, Sway, Youtube…) 
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MEge3 

Mediacontent verwerken (De boodschap of info die via media wordt gezonden of ontvangen) 

Jongste kleuters 

 
Praatplaten 
Gesprek na prentenboek 
Bespreken van filmpjes 
Gesprekjes met juf/meester/onthaalmoment 
Poppenkast 

 

Oudste kleuters 
 
Chronologisch rangschikken van verhaal 
Naspelen van verhaal (toneel, met popjes…) 
Verhalen met prenten/geluid/filmpjes/voorwerpen ondersteunen 
Gesprekjes met juf/meester/onthaalmoment 
Poppenkast 

Eerste graad 

Actua 

Tweede graad 
 
Actua 

 
Derde graad 

 
Actua 
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Jongste kleuters 

 
Muziekdoosjes zoeken 
Luisteren wat je hoort 
Geluidenlotto 
Muziekkoffer 
Licht aan/uit met zaklamp 
Topologie (educatief spel) 
Geluid omzetten in beeld of andersom (partituur) 
Bewegen op geluid 
Filmpjes bekijken 
Spiegels, schaduwen 
VB. boek: ‘Goudlokje en de drie beertjes’ 

 
Oudste kleuters 

 
Luisteren wat je hoort 
Boomwackers, Howling Pipe 
Licht aan/uit met zaklamp 
Topologie (educatief) 
Geluid omzetten in beeld of andersom (partituur) 
Bewegen op geluid 
VB. boek: ‘Wij gaan op berenjacht’ 
Schrijfdans 
Filmpjes kijken 

Spiegels, schaduwen 
VB. boek: ‘Alice in Wonderland’ 

 

Eerste graad 
 

Luisteren wat je hoort 
Boomwackers, Howling Pipe 
Licht aan/uit met zaklamp 
Schimmenspel 
Kikker- en vogelperspectief 
Narratief muziekspel: ‘Peter en de wolf' (Tsjaikovski) 

Narratief muziekspel: ‘Carnaval des animaux’ (Saint-Saëns) 
Zoek de fout in het beeld 
Zoek de 5 verschillen 

 
Tweede graad 

 
Luisteren wat je hoort 
Boomwackers, Howling Pipe 
Licht aan/uit met zaklamp 
Schimmenspel 
Gulden snede 
Stopmotionfilmpjes 
Narratief muziekspel: ‘De notenkraker’ (Tsjaikovski) 
Foto’s vergroten/vervormen in documenten 
Kleuren veranderen van foto’s 

 
Derde graad 

 
Luisteren wat je hoort 
Effecten 
Boomwackers, Howling Pipe, Orff-instrumenten 
Licht aan/uit met zaklamp 
Musical/theater 
Fotografie spelen met sluitertijd 
Optische illusie (vb. Toren van Pisa rechthouden) 
Zelf filmen/filmpjes maken 
Gulden snede 
Muziekspel: ‘Schilderijententoonstelling’ (Moessorgski) 
Fotobewerking 

MEge4 

De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren 
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MEge5 

De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren 

Jongste kleuters 

 
Alle media-middelen op school 

 

Oudste kleuters 
 

Alle media-middelen op school 
 

Eerste graad 
 

Alle media-middelen op school 
Gesprekken met de lln. over media en gebruik ervan 

 

Tweede graad 
 

Alle media-middelen op school 
Gesprekken met de lln. over media en gebruik ervan 

 
Derde graad 

 
Alle media-middelen op school 
Gesprekken met de lln. over media en gebruik ervan 
Evolutie van de media 
Informeren, misleiden, afleiden, censuur, amusement, zoekacties, Childfocus, verbinden, communiceren… 
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Voorbeelden zie leerlijn ZILL 

 

 

Mediavaardigheid 

MEva1 

Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen 
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MEva2 

Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen 

Jongste kleuters 

 
Ontdekken van fototoestel, tablet, op zoek gaan naar kleuren, selfies 
Opnemen van eigen liedjes, tekstjes 
Kijken naar een filmpje 

 
Oudste kleuters 

 

Ontdekken van fototoestel, tablet, op zoek gaan naar kleuren, selfies 
Opnemen van eigen liedjes, tekstjes 
Kijken naar een filmpjes 

 

Eerste graad 
 

Idem 
Werken met perspectieven 
Tableau vivant 

Beeldcompositie (gerichte foto-opdrachten) 
Van maquette naar plattegrond 

 
Tweede graad 

 
Bewerken van foto’s, knippen, plakken, bijsnijden 

 
Derde graad 

 
Fotobewerking, filters op een foto zetten 
Stopmotion filmpjes 
Audiovisuele bouwstenen zie MEge4 
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MEva3 

Digitale informatievaardigheden ontwikkelen 
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Communicatiebeleid – Nettiquette 

Bron: https://www.leren.nl/rubriek/computers_en_internet/internetten/nettiquette/ 

 

 

 

 

 

MEva4 

Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen 

Kleuters 

 
GSM in de poppenhoek, bellen naar de Sint 

Eerste graad 

Telefoonspelletjes 

Tweede graad 

Schoolkrantje 
Leren e-mailen, sms’en, skype, face-time… 
Tekstjes voor op websites 

 

Derde graad 
 
Blog/Vlog 
Maken van adresboek, contactenlijst 
Spreekbeurten/actua verrijken met digitale media 

https://www.leren.nl/rubriek/computers_en_internet/internetten/nettiquette/
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In dit ontwikkelveld nodigen we leerlingen uit om de muzische en kunstzinnige 

werkelijkheid intens te ervaren, te beleven en ervan te genieten. 

Dat genieten is essentieel omdat daarin de goesting ontstaat om de ervaren 

expressievorm opnieuw op te zoeken, om er meer over te weten te komen of om er 

zelf mee aan de slag te gaan. 

Via beschouwen en creëren ontdekken leerlingen de eigenheid en de vele 

mogelijkheden van een expressievorm. 

Ze stellen zich vragen bij de achterliggende bedoeling. 

 

We moedigen leerlingen ook aan om over hun muzische ervaringen met elkaar te 

communiceren. 
Zo ontwikkelen ze de taal die hen helpt om die ervaringen te verwoorden, te onthouden 

en te borgen. 

Die taal is een deel van het repertoire en het persoonlijk muzisch referentiekader dat ze 

gaandeweg ontwikkelen en dat ze nodig hebben om nieuwe muzische en kunstzinnige 

ervaringen beter te begrijpen, te duiden en te waarderen. 

VISIE MUZISCHE ONTWIKKELING-CULTUURBELEID 

1.INLEIDING 
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Aan de grondslag van elke muzische of kunstzinnige ervaring ligt de verbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

‘Hoe?’ en ‘waarom?’ zijn daarbij belangrijke vragen. 
 

 

 
→ zie ook beleid diversiteit 

Uit: Inspiratieverslag van de lerende netwerken Kleine kinderen, grote kansen. Hefbomen naar rijke 
kansen. De leraar én lerarenopleider maken het verschil. 

→ In de eerste plaat verwijst ‘verbeelden’ naar de mentale actie waarbij we in 

gedachten dingen fantaseren en nieuwe contexten verzinnen. 

 

→ In de tweede plaats verwijst verbeelden ook naar ‘doen’, naar creëren. 

Wanneer ze met de mogelijkheden van hun lichaam vanuit bekende elementen nieuwe 

dingen ontwerpen, door gebruik te maken van technieken, materialen en instrument, 
scheppen leerlingen een nieuwe werkelijkheid. 
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Uitdagend 21ste eeuws 

muzisch curriculum voor 
iederéén! 

 

 
 
 
 

 

Waarom? Hoe? Wat? 
 
 

Leeruitkomst! 

‘Ik geniet van kunst en 

expressie en kan me 

muzisch en kunstzinnig 

uitdrukken.’ 

Zill als kader in het 

algemeen, initiatief en 

verantwoordelijkheid in het 

bijzonder 
muzisch gericht onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aandacht voor ATTITUDES door in te zetten op Persoonsgebonden ontwikkeling: 
 

 Socio-emotionele ontwikkeling : plezier beleven aan muzische 

activiteiten, ….
 Relationele vaardigheden : leren samenwerken

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/SE/rv 
 Ondernemingszin : Expliciete uitleg durven vragen

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/IV/oz 
 Onderzoekscompetentie : De betekenis van muzische woorden 

opzoeken via verschillende media zoals een woordenboek of een computer. 

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/IV/oc

Samengevat: de visie op goed muzisch onderwijs (Waarom? Hoe? Wat?) 

(link met mediakundige ontwikkeling: mediavaardigheid). 

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23/SE/rv
https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23/IV/oz
https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23/IV/oc


 

 
 

 
 

Waarom doen we wat we doen? 

 

 

Met deze leeruitkomst geven we aan dat door muzische vorming te verankeren in ons onderwijs, leerlingen 
ervaring laten opdoen met materialen, gereedschappen, muzische principes en met zichzelf. 
Door een gevarieerd aanbod van activiteiten geven we kinderen de mogelijkheid om te ontdekken waar hun 
eventuele kwaliteiten/talenten liggen en waar niet. 
Naast kennisoverdracht richt het muzisch onderwijs zich op de persoonsgebonden ontwikkeling: 
samenwerken, overleggen, de ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, genieten, voelen, …. 
Omdat het vooral gaat om het opdoen van ervaringen en het ontdekken, wordt het vak niet als zodanig 
getoetst. Leerlingen worden wel beoordeeld op inzet, werkhouding en creativiteit. 
Via cultuureducatie in en rond de school proberen we bij ons op school: 

 

 De leerlingen in contact te brengen met de verschillende stromingen
 De fantasie van de leerlingen te prikkelen
 Kunst leren te appreciëren

 De leerlingen uit te dagen op verschillende wijzen
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WAAROM? 
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De ontwikkeling van een muzische grondhouding is erop gericht om een open houding 

te ontwikkelen tegenover de wereld van de verbeelding, de kunsten en de expressie. 

Durf en nieuwsgierigheid zijn daarbij belangrijke elementen. 
 

 

 

 

WAT? 

A. Muzische grondhouding 

→ Ze durven verbeelden en meegaan in de verbeelding van anderen. 

→ Zo ontdekken ze hun eigen voorkeuren en talenten en ontstaat de bereidheid om die 

te tonen in het eigen leven en aan te wenden. 
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Ik ben me bewust van de eigenheid van beeld, muziek, dans en drama. Ik 
kan muzisch uitdrukken wat in me leeft. 

 

Om muzisch geletterd te worden, dompelen we de leerlingen tijdens hun verblijf in 

onze basisschool op een gevarieerde wijze onder in de wereld van beeld, muziek, dans 

en drama. 

Zo ervaren ze de mogelijkheden en de eigenheid van de muzische talen en hun vele 

toepassingen. 
 

 

Bij het beschouwen helpen de bouwstenen leerlingen om kunst- en cultuurervaringen 

gerichter en bewuster te beleven en te begrijpen. 

 

Muzisch geletterde leerlingen hebben een goed zicht op de vele expressieve 

mogelijkheden van beeld, muziek, dans en drama. 
Ze begrijpen de taal die de kunstenaar spreekt en kunnen boodschappen in 

kunstzinnige expressie achterhalen. 

Ze beschikken over een gevarieerd muzisch repertoire op basis van hun gevarieerde 

ervaringen met kunst en cultuur. 
 

B. Muzische geletterdheid 

Beeld 

Ze geven vorm aan eigen ideeën, emoties en ervaringen door middel van de beeldtaal. 

Muziek 

De leerlingen verkennen hoe ze zich breed muzikaal kunnen uitdrukken. 

Dans 

De leerlingen verkennen allerlei dansvormen en onderzoeken hoe ze zich met het 

lichaam kunnen uitdrukken. 
Drama 

Leerlingen ontwikkelen manieren om hun verbeelding vorm te geven via stem, lichaam 

en/of materialen (dramatisch instrument) in doe-alsof-situaties. 
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Binnen het ontwikkelveld van de muzische ontwikkeling zetten we in op een brede en 

gevarieerde initiatie in vier muzische domeinen: 

 

 
 Beeld 

 Muziek 

 Dans 
 Drama 

 

 
 

 
 

 

Die bieden we bij voorkeur op een geïntegreerde manier aan. 

Dat bewijzen de vele nieuwe multimediale expressie- en kunstvormen die zich over de 

muzische domeinen heen ontwikkelen. 

 
De muzische werkgroep organiseert 3 keer per schooljaar op woensdag een volledige 

dag ‘CREAKRIEBELS’ waar deze domeinen aan bod komen: 

 

 Muziek
 Dans

 Drama
 

Deze worden gevolgd door een creashow waar leerlingen kunnen kennismaken met 

elkaars talent en verschillende stromingen kunnen aanschouwen. 

De muzische werkgroep bereidt de creashows en creakriebels voor en geeft uitleg aan 

team en directie. 

Door hun eigen houding kunnen ze hun leerlingen en hun collega’s enthousiasmeren 

voor het muzische. 

 

Het team is betrokken door maandelijks de MUZOMUUR aan te vullen met creaties van 

onze leerlingen. 

De leerkrachten werken goed samen om de kinderen gedurende hun schoolloopbaan een 

divers, evenwichtig en gevarieerd aanbod te garanderen. 
Hiervoor maken ze gebruik van de leerlijn aangeboden door de gebruikte methode 

MUZO MUNDO. 
De leerkrachten proberen zelf kunst en cultuureducatie te integreren in hun reguliere 

lesaanbod. 

Zij bewaken zelf de ET gerelateerde leerplandoelen. 

 

Op deze manier komen de 4 domeinen evenwichtig aan bod. 

 
 

 
 

C. Muzische vaardigheid 
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Ik beschik over voldoende technische en instrumentele kennis en vaardigheid 
om me creatief en kunstzinnig te uiten. 

 

Om zich creatief en muzisch te uiten in beeld, muziek, dans en drama hebben leerlingen 

een basis aan technische en instrumentele kennis en vaardigheid nodig. 

Deze verwerven de leerlingen in de basisschool al doende en met de bedoeling om zich 

verfijnder en beter te uiten. 

 

Muzisch vaardige leerlingen zijn bereid tot experimenteren en oefenen om hun muzische 

vaardigheid te verbreden en te versterken. 

Het zijn goede waarnemers die stelen met hun ogen en die onderzoeken welke 

technieken en materialen anderen in hun expressie gebruiken. 
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Om deze doelstellingen te kunnen realiseren steunt de groep muzische ontwikkeling op 

het leerplan ZILL. 
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Wie kinderen op een harmonische wijze wil vormen, moet werk maken van 

kwalitatieve en procesgerichte muzische vorming. 

Onze school wordt dan ook verondersteld deze vorming te verzekeren doorheen de 

volledige schoolloopbaan van de leerlingen met oog voor een doorlopende leerlijn over 

de verschillende onderwijsniveaus heen. 

 

Dat vraagt om een drievoudig onderwijsaanbod vanuit 3 pijlers: 
1. Een specifiek muzisch onderwijsaanbod met deskundige begeleiding (Zill leerplan) 

2. Een geïntegreerd muzisch aanbod vanuit de verschillende andere leergebieden 

waarbij alle leerkrachten betrokken zijn. 

3. Een uitnodigend muzisch klimaat op school dat aansluit bij de leefwereld van de 

kinderen. 

 

 

 

 

 
 

BESLUIT 
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WAAROM CULTUURBELEID? 
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De muzische werkgroep zorgt samen met directie voor: 

 De besteding van de muzische uitstappen

 Verdeling financiële middelen

 Gevraagd en ongevraagd advies aan team en directie.

 

De directie nodigt externe partners uit op school zodat leerlingen kunnen kennismaken met 

verschillende muzische vormen.  
Het oudercomité springt ook budgettair bij voor deze activiteiten om de kosten van de 

ouders te drukken. 

 

 
 
 

 

 
 

 

De optimale ontplooiing van (psycho)motorische en zintuiglijke vaardigheden van 

onze leerlingen staat dan ook voorop. 

Dat betekent dat we de bewegingsmogelijkheden van leerlingen uitbouwen door hen 

basisvaardigheden te ontwikkelen tot specifieke vaardigheden zodat ze handiger, 

vloeiender, efficiënter, nauwkeuriger, zelfstandiger bewegen en daarbij met steeds meer 

componenten rekening kunnen houden. 

HOE? 

1.INLEIDING 

ONTWIKKELING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geest en lichaam zijn met elkaar verbonden. 

Met ons lichaam drukken wij ons uit, communiceren wij, komen we tot leren en leven … 
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Uitdagend 21ste eeuws 

motorisch curriculum voor 

iederéén! 

‘Hoe?’ en ‘waarom?’ zijn daarbij belangrijke vragen. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Waarom? Hoe? Wat? 

 

Leeruitkomst! 

‘Ik beschik over 

voldoende 

(psycho)motorische en 

zintuiglijke 

basisvaardigheden om 

zelfredzaam te 

functioneren. 

 
Zill als kader in het 

algemeen, initiatief en 

verantwoordelijkheid in het 

bijzonder 

motorisch gericht onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor ATTITUDES door in te zetten op Persoonsgebonden ontwikkeling: 
 

 Socio-emotionele ontwikkeling : plezier beleven aan motorische 

activiteiten, …. 
 Relationele vaardigheden : leren samenwerken 

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/SE/rv 
 Ondernemingszin : Expliciete uitleg durven vragen 

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/IV/oz 
 Onderzoekscompetentie : De betekenis van motorische begrippen 

opzoeken via verschillende media zoals een woordenboek of een computer. 

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/IV/oc 

(link met mediakundige ontwikkeling: mediavaardigheid). 

Samengevat: de visie op goed motorisch onderwijs (Waarom? Hoe? Wat?) 

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23/SE/rv
https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23/IV/oz
https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/%23/IV/oc


VISIE MOTORISCHE ONTWIKKELING 3 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Met deze leeruitkomst geven we aan dat door motorische ontwikkeling te verankeren in ons onderwijs, 
leerlingen ervaring laten opdoen met materialen, bewegingscultuur en met zichzelf. 
Door een gevarieerd aanbod van activiteiten geven we kinderen de mogelijkheid om te ontdekken waar hun 
eventuele kwaliteiten/talenten liggen en waar niet. 
De schrijfmotoriek behoort ook tot dit ontwikkelveld. 
Naast wat kennisoverdracht richt het motorisch onderwijs zich vooral op de persoonsgebonden 

ontwikkeling: samenwerken, overleggen, de ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, 
genieten, voelen, …. 
Omdat het vooral gaat om het opdoen van ervaringen en het ontdekken, wordt het vak niet als zodanig 
getoetst. Leerlingen worden wel beoordeeld op inzet, werkhouding. 

WAAROM? 

Waarom doen we wat we doen? 
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A. Zintuiglijke ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ik kan mijn zintuigen optimaal gebruiken. 
 

De zintuiglijke ontwikkeling gaat over de toenemende mogelijkheden van het gebruik 

van de zintuigen. 
Het gaat over zien, horen, voelen, proeven, ruiken en aanvoelen. 

We zetten in op de ontwikkeling van de zintuigen omdat ze voor leerlingen de 

toegangspoort vormen langs dewelke ze de wereld ‘ontvangen’ en ‘beleven’. 

Daarbij hebben we niet enkel aandacht voor de ontwikkeling van het zintuiglijke 

waarnemen op zich, maar ook op het waarnemingsproces en op strategieën die de 

waarneming versterken en/of verdiepen. 
 

 
 

 
WAT? 

Hoe pakken we dit concreet aan? 
We richten ons vooral op zintuiglijke waarneming tijdens relaxatielessen/-momenten. 
Dit doen we bijvoorbeeld tijdens een les yoga of tijdens een ‘tot-rust-kom-moment’ op het eind van een 
intensieve les. 
De leerlingen liggen op een mat met gesloten ogen en maken het zo stil mogelijk. 
Op die manier worden de hoofden leeggemaakt en het lichaam tot rust gebracht. 
Een andere manier waarop de zintuigen extra geprikkeld worden tijdens de L.O.-les zijn reactiespelen. 
Horen en zien komen prominent naar voren bij oefeningen/spelletjes waarbij leerlingen zo snel mogelijk 
handelen na het waarnemen van een auditief, sensitief of visueel signaal. 
Bij experimenteren met ballen: verschillen in materiaal (vorm, grootte, kleur, hardheid) ontdekken door te 
voelen, zien. 
Afstand waarnemen van rollende ballen. 
Bij krantenspel: kleuter achter krant herkennen door middel van van stem of ander detail. 
Blinddoekspel: door middel van voelen een kleuter herkennen. 
Geluid in de ruimte horen en richting wijzen van waar het geluid komt. 

Turnen in de natuur(wei) of op de speelplaats voor extra zintuigelijke indrukken. 
Voelstraat: met blote voeten over verschillende hindernissen stappen en zo weg afleggen, voelen met voeten. 
Bewegingsspelen binnen en buiten: op de speelplaats, grasveld, bos... ervaren van weersomstandigheden en 
andere zintuiglijke prikkels dan de binnenruimte. 
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Ik ken mijn lichaam en beschik over een goede lichaamscoördinatie 
 

Binnen dit ontwikkelthema bieden we leerlingen kansen om zich bewust te worden van 

hun lichaam zodat ze er gecontroleerd en gecoördineerd mee kunnen bewegen. 

De proprioceptieve waarneming speelt hierbij een belangrijke rol. 

Daarom leren we ze beweging aan te voelen en te organiseren. 

Dat hangt onder andere af van de mate waarin ze hun evenwicht kunnen bewaren en ze 

hun lichaamsassen, hun lichaams(ver)houdingen en hun lateraliteit aanvoelen en 

hanteren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lichaams –en bewegingsperceptie 

De proprioceptieve waarneming verschaft informatie over het eigen lichaam (stand, beweging, spierspanning, 
zwaarte ...), deze informatie zorgt voor het lichaamsbesef. 

Hoe pakken we dit concreet aan? 

Dit ontwikkelthema komt vrijwel in alle L.O.-lessen aan bod. 
Vooral tijdens bewegingskunsten leren de leerlingen omgaan met lichaamsbeheersing en lichaamsbesef. 
Voorbeelden hiervan zijn: koprol, handstand, radslag, oefeningen aan het rekstok,… 
Evenzeer oefeningen/onderwerpen waarbij dosering determinerend is. 
Dit is onder andere het geval bij oefeningen gericht op atletiek (hoogspringen, loopnummers, 
werpnummers,…). 
Dit wordt per leerjaar opgebouwd en uitgebreid. 
Lichaamsbegrenzing en houdingen aanvoelen: masseren met pluimpje of tennisbal: het weerbericht, 
zelfmassage of massagecirkel: rugtekenen, tikballon. 
Evenwicht behouden op stabiele ondergrond door houdingen na te bootsen van prenten, evenwicht herstellen 
door staan op een vliegend tapijt. 
Sluipen op mat, rollen op een lange mat, van schuin hellend vlak rollen, springen van banken, kruipen op 
banken, voorttrekkend op bank, klimmen en klauteren, balanceren op smalle bank, hinkelmat: hinkelen, in 
spel met opdracht: huppelen, springen in hoepels, springen over banken, tuimelen op dikke mat, spel 
verborgen houdingen met prenten, bewegingspatronen exploreren: prenten van Hupsabees. 



VISIE MOTORISCHE ONTWIKKELING 6 
 

 

 
 

Ik kan mijn bewegingen afstemmen op tijd en ruimte. 

 

In dit ontwikkelthema zetten we in op omgaan met ruimte- en tijdselementen. 

Kunnen leerlingen vlot omgaan met plaats, richting, afstand en bewegingsbanen 

van personen of voorwerpen dan zijn ze ook in staat om zichzelf beter te oriënteren in 

de ruimte. 

Daarnaast leren ze hun bewegingen afstemmen op een begin- en een eindpunt, op 

de snelheid waarbij bewegingen mekaar opvolgen en op metrum en ritme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Omgaan met bewegingsruimte en tijd 

Hoe pakken we dit concreet aan? 
In de praktijk zien we dit thema vooral terug bij tikspelen, lijn- en doelspelen, dans. 
Trefbalspelen zijn een perfect voorbeeld waarin dit aan bod komt: lopen binnen de ruimte terwijl je rekening 
moet houden met teamgenoten en je de bal moet ontwijken. 
Een aantal keren per schooljaar leren we ook een dans aan. 
Het spreekt voor zich dat dansen en ritmiek zich verankeren binnen dit thema. 

 
Verschillende doelen komen aan bod door gebruik te maken van: loop- en tik spelen/ reactiespelen/ doel – en 
gooispelen/ verstopspelen en verlosspelen, coöperatieve spelen: 
MZrt1: hoog en droog, tikkertje standbeeld 
MZrt3: ballenspuwer, mikken, figuren stuiten, ballenregen 
MZrt4: even snel als de koploper, hinkelen, zevensprong 
MZrt2: recht op het doel af, Chinese muur. 
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Ik beweeg vlot en behendig. 
 

Wanneer grote delen van het lichaam tegelijkertijd of opeenvolgend bewegen, dan 

hebben we het over het groot-motorisch bewegen. 

Hier gaat het vooral om vormen van zich verplaatsen en balanceren en het hanteren van 

diverse voorwerpen. 

Ook bewegen in het water, hangen en zwaaien, heffen en dragen, klimmen en 

klauteren, lopen, rotaties aan toestellen, springen, steunen en het verbeteren van 

kracht, uithouding, lenigheid en snelheid behoren onder andere tot dit thema. 

Deze bewegingsvormen kunnen apart of in combinatie met elkaar worden aangeboden of 

toegepast in bewegingsspelen. 

Daarbij kunnen kinderen eenvoudige spelideeën toepassen en leren om slim te 

spelen. 

D. Groot-motorisch bewegen 
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Hoe pakken we dit concreet aan? 
Dit komt tijdens elke L.O.-les aan bod. 
Denk maar aan alle trek- en duwspelen, evenwichtsoefeningen, tikspelen, loopoefeningen, zwemlessen,… 
Geen turnles zonder grote motoriek! 
We trachten dan ook de leerlingen met zoveel mogelijk sporten/activiteiten kennis te laten maken. 
Materiaalkeuze speelt daarin een balangrijke rol. 
Gelukkig hebben we op school heel wat klein en groot materiaal. 
Adequaat gebruik hiervan werkt correct groot-motorisch bewegen in de hand. 

 

Speeltuin in de turnzaal: klim- en klauterparcours, matten om te rollen, gooistand, dikke rollende ballen, 
rollend materiaal: karretjes, fietsen, trampolines, hinkelmat, evenwichtsbalk, bowlingbaan, dansstand, 
ballonnen en tennisraket of stokken, Zweedse banken, plint en glijbanen, tunnels. 
De speeltuin kan telkens veranderen van speelstanden om andere motorische doelen te oefenen, te 
exploreren. 



 

 
 

Elk schooljaar gaan wij zwemmen met de klassen. We werken hiervoor samen met het zwembad 

‘De Gavers’ te Onkerzele. In het zesde leerjaar is het zwemmen gratis. 
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Met bewegend leren wordt het bewegen tijdens het leren bedoeld. 

Het gaat dus niet om aparte sportlessen, maar het inzetten van bewegen tijdens je 

lessen in de klas of daarbuiten. 

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar het verband tussen leren en bewegen. 

In Amerika is aangetoond dat anderhalf uur bewegend leren in de klas de 

schoolprestaties verbeterden. 

 
Welk effect heeft bewegend leren op je lessen en je leerlingen? 

 
Tijdens de lessen boeken de leerlingen motorisch vooruitgang. 

Deze lessen gaan omwille van praktsiche overwegingen ofwel buiten door ofwel in de 

sporthal. 

De leerlingen staan, kruipen, sluipen, rollen, springen, tasten, hinkelen en 

touwtjespringen. 

Zo worden ze zich veel bewuster van hun eigen lichaam, innerlijk en bewegingen. 

Doordat leerlingen vaak bewegen, kunnen ze zich ook sterker concentreren en leren 

ze beter. 

Daarnaast zorgen bewegende lessen er ook voor dat de leerlingen rustig zijn. 

BEWEGEND LEREN 

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2016/05/002-Antwoord-Presteren-kinderen-die-bewegen-beter-2016.pdf
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Ik ben behendig in manipulatieve handelingen en kan functionele grepen 
gedifferentieerd gebruiken. Ik beheers mijn spraak- en gezichtsmotoriek en 
schrijf vloeiend. 
De ontwikkeling van fijne, gerichte bewegingen staat centraal in dit ontwikkelthema. 

Dit beperkt zich niet tot de ‘handmotoriek’. 

Er gaat ook aandacht naar de beheersing van spraak- en gezichtsmotoriek, het 

behendig worden in manipulatieve handelingen, allerlei functionele grepen leren 

gebruiken en vloeiende schrijfbewegingen uitvoeren. 

Bij heel wat bewegingen zijn zowel groot- als klein-motorische controle nodig. 

Ook de ontwikkeling van lateralisatie (bijvoorbeeld: steunhand en actiehand) en 

energiedosering komen de ontwikkeling van het klein-motorisch bewegen ten goede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen van 3 tot 4 jaar leren steeds meer woordjes. 

Ook hun zinsconstructies worden complexer. 

 

We zijn alert op een probleem in de spraak- en taalontwikkeling in volgende 
gevallen: 

 Je kind spreekt onduidelijk (blijft klanken of lettergrepen verwisselen van plaats, 

of kort lange woorden in); 

 Je kind kent weinig woorden, heeft moeite met het vinden van woorden of 

spreekt een 'eigen taal'; 
 Je kind maakt nog grote grammaticale fouten; 

 Je kind praat erg beperkt: weinig of geen zinnen; 

 Je kind stopt niet om te luisteren naar commando's 

 Er is 'slecht contact' en/of het heeft moeilijkheden om korte instructies op te 

volgen; 

 'Stamelen' of 'stotteren' is op 3 jaar nog normaal, maar stottert je kind na die 

leeftijd nog of gaat het lange tijd door met 'stamelen' of 'stotteren', dan kan dit 

wijzen op een probleem. 

 

Kinderen tussen 5 tot 6 jaar bereiken de lagereschoolleeftijd en leren steeds beter 

communiceren. 

Het is raadzaam om een logopedist te raadplegen voor controle en eventuele correctie 

wanneer ze op die leeftijd nog moeilijkheden hebben: 
 Met het uitspreken van de r, s, l , k en andere klanken; 

 Met spreken: onduidelijk spreken of stotteren; 

 Om de gesproken taal te begrijpen. 

E. Klein-motorisch bewegen 

Beheersing van spraak- en gezichtsmotoriek, 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/spraak-en-taalontwikkeling-bij-kinderen
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/spraak-en-taalontwikkeling-bij-kinderen
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De arts en logopedist zullen samen met ouders en kind nagaan in welke situaties de 

spraak- en taalproblemen optreden en in kaart brengen wat er lijkt mis te lopen. 

Ook bij het consultatiebureau van Kind en Gezin kan men hiervoor terecht. 

Bij vermoeden van gehoorproblemen gebeurt een nazicht van de oren en een 

gehoortest. 

In Vlaanderen test Kind en Gezin sowieso het gehoor van elke baby één maand na de 

geboorte. 

Door contact te maken met het kind en door de ouders te bevragen, gaat de arts na of 

en hoe het kind in interactie gaat, in welke (emotionele) ontwikkelingsfase het lijkt te 

zitten, hoe het zich in zijn vel voelt, wat de sociale factoren zijn die de communicatie 

belemmeren of bevorderen,… 

Zo kan hij, in samenwerking met een logopedist, het onderscheid maken tussen 

verschillende soorten problemen: verbaal probleem (dysfasie), slechthorendheid, 

verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornis die gepaard gaat met contactproblemen, 

motorische stoornis (dyspraxie), verwaarlozing, psychosociale problemen. 

 

De arts zal de ontwikkeling van de taal- en communicatievaardigheden van je kind nauw 

opvolgen, zeker wanneer taal- of aandachtsmoeilijkheden in de familie voorkomen. 

De logopedist 'traint' het kind om zijn communicatieve vaardigheden en taalontwikkeling 

te verbeteren en staat de ouders ook bij met advies. 

In Vlaanderen zijn er enkele expertisecentra die zich specifiek bezighouden met 

taalontwikkelingsproblemen. 

 

Taalontwikkeling wordt in de kleuterschool opgevolgd in samenwerking met het Centrum 

voor LeerlingenBegeleiding (CLB). 

http://www.gvbszoutleeuw.be/index.php/onze-school/clb
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Schrijfdans is een programma ontwikkeld door 

Ragnhilde Oussoren, Nederlandse 

Schriftpsychologe en -grafologe. 

Haar grote passie, de muziek, heeft zij gekoppeld 

aan Basisbewegingen van het Europese 

schrift. 

Schrijfpedagogen als Hepner, Heermann en 

Haenen-v.d.Hout zagen in dat het handschrift een 

signaal kan zijn van problemen in de ontwikkeling 

en het functioneren van het kind, maar ook een 

aangrijpingspunt om daar wat aan te doen. 

 

In Schrijfdans wordt voortgebouwd op hun schrijf-pedagogische werk, maar met vele 

variaties en toevoegingen. 
De belangrijkste toevoeging is de muziek. 

Schrijfdans is een programma dat kinderen "leert schrijven" vanuit hun natuurlijke 

bewegingen. 

Met allerlei materialen zoals lijm, scheerschuim, badschuim, verf, wascokrijtjes, krijt, 

stiften ervaren kinderen hoe ze op een plezierige manier schrijfmotorische vaardigheden 

kunnen ontwikkelen. 

Schrijven, schrijftekenen of – voor de allerjongsten – schrijbelen worden begeleid door 

muziek. 

In het speel- of sportlokaal of aan de tafel. 

In de lucht, op het bord en op papier. 

Schrijfdans laat kinderen voordat ze een letter gaan schrijven, deze letter goed voelen, 

horen en ervaren. 
De bewegingen worden daarom eerst geoefend in het groot en in de lucht. 

Pas daarna gaan we schrijbelen, schrijftekenen, en schrijven, waarbij dezelfde 

schrijfbewegingen die eerst in de lucht werden uitgevoerd hun spoor kunnen achterlaten 

op bord of papier of op een ander schrijfoppervlak. 

Het schrijfbewegen op muziek zorgt ervoor dat die letter nadien klein gevormd kan 

worden, zonder prestatiedruk, zonder de vorm te forceren of te hard op het 

schrijfinstrument te drukken. 

SCHRIJFDANS 
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Het ontwikkelveld motorische en zintuiglijke ontwikkeling maakt ook de link met het 

ontwikkelveld Ontwikkeling op de wereld nl. Oriëntatie op bewegingscultuur 

Oriëntatie op bewegingscultuur 
Ik ben geïnteresseerd in bewegingscultuur. 

Ik speel, sport en beweeg. 

 

We willen dat leerlingen deelnemen aan de bewegingscultuur en dat ze er hun weg in 

vinden. 

Het gaat daarbij niet enkel om zich probleemloos in te passen in die bewegingscultuur, 

maar ook om met voldoende kritische zin deze wereld tegemoet te treden. 

Daartoe laten we leerlingen kennismaken met de verschillende domeinen binnen de 

bewegingscultuur en nodigen we ze uit om voor zichzelf te bepalen waarom en op 

welke manier ze willen deelnemen. 
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Om al deze doelstellingen te kunnen realiseren steunen we op het leerplan ZILL en 

enkele fundamentele krachtlijnen. 

 
 

De directie zorgt voor materialen en middelen, zorgt voor lokalen en infrastructuur die 

maximale bewegingskansen scheppen: 

 Er is een sporthal voorzien om de leerlingen te laten genieten van de  

bewegingslessen. 

 Er is een veilige speelplaats en overdekte speelplaats  

De directie en de leerkrachten werken rond een bewegingsgezinde school. 

Harmonische ontplooiing van elk kind, motorische activiteiten die worden ervaren als 

deugddoend en bevrijdend, geïntegreerde bewegingslessen, aandacht voor gezonde 

voeding. 

 

Binnen onze school zijn er ieder jaar wederkerende sportactiviteiten zoals: 

Doe-maar-mee beurs, Hupsakee, sportdagen, uitstap Vinne, wandelingen naar bos, 

park, boomgaard, schaatsen, zwemmen, loopwedstrijd, verkeersweek, hygiëne, milieu, 

 

Elke klas krijgt 2 uren bewegingsopvoeding gegeven door een bijzondere leerkracht. 

De leerkracht kijkt gericht naar kinderen en de gegevens i.v.m. motoriek wordt gezet in 

een observatieformulier. 

FUNDAMENTELE KRACHTLIJNEN 

http://www.gvbszoutleeuw.be/images/Vaste_Bestanden/Schoolvisies/1.Leerlingenbegeleiding/1.1.LEERLINGBEGELEIDINGSBELEID.pdf
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Bij een kwalitatieve en procesgerichte (psycho) motorische en zintuiglijke ontwikkeling 

doorheen de volledige schoolloopbaan van de leerlingen moet er oog zijn voor een 

doorlopende leerlijn over de verschillende onderwijsniveaus: 

 

1. Een bewegingsaanbod met deskundige begeleiding (Zill-leerplan) 

2. Een geïntegreerd motorisch aanbod vanuit de verschillende andere 

leergebieden waarbij alle leerkrachten betrokken zijn. 

3. Een uitnodigend bewegingsklimaat op school dat aansluit bij de leefwereld 

van de kinderen. 

 

Het streefdoel is oog hebben voor elk kind in alle facetten van zijn ontwikkeling, zodat 

elke leerling beschik over voldoende (psycho) motorische en zintuiglijke 

basisvaardigheden om zelfredzaam te kunnen functioneren. 

 

 

BESLUIT 


