Reflectie binnen de Staalmethode, elke 3e en 4e week van het hoofdstuk (voorbeelden komen uit
het blok ‘ziekenhuis’ dat groep 5 op dit moment behandelt)
Schrijven/ Grammatica Les 9
Reflection: Welke kennis en vaardigheden hebben we in
les 1 t/m 8 op gebouwd?
- het construeren van open vragen, waarbij we
gebruik maken van vraagwoorden zoals
wat/waar/waarom
- het beantwoorden van open vragen met een
informatief antwoord
- het bedenken van de juiste open vragen, vragen
die informeren naar de belangrijkste informatie
Recall: Wat is het belangrijkste om te beschrijven, welke
informatie moet je zeker behandelen wanneer je een
folder maakt over een plek? Welke vragen en
antwoorden gen je bruikbare informatie?
Apply, pas de vaardigheid toe:
Maak een informatie folder over het
ziekenhuis, met vragen en antwoorden. In
de methode moet dit in ‘kleine groepen’
worden gedaan, wij hebben 2 leerlingen in
de klas. We werken samen in een ‘rally
coach’ structuur.
Stap 1: Stel je voor dat je naar het
ziekenhuis moet, welke informatie zou jij
willen hebben? Kinderen bedenken vragen.
Ze coachen elkaar daarbij.
Stap 2: Geef op elke vraag een antwoord,
zorg dat de antwoorden op de vragen te
vinden zijn in het bronnenboek (de
leerkracht checkt de vragen voor we
doorgaan, zodat de kinderen niet blijven
hangen in het zoeken naar antwoorden, het
gaat om het formuleren).
Schrijven/Grammatica les 10 Peer-reflection:
- Kijk naar de antwoorden op de vragen van je klasgenoot.
Geef een ‘tip’ en een ‘top’. Gebruik de 3 ‘zo zit het’ punten
om op te letten. Zijn de vragen interessant? Zijn de
antwoorden nuttig, kort en duidelijk?
- Kijk terug: kijk naar je vragen en antwoorden
- Kijk naar de tips/tops en verbeter je antwoorden

Spreken/kijken/luisteren taak 11
Present: Neem de vragen en
antwoorden en maak een
informatieboekje. Sorteer ze op
onderwerp en geef elke vraag of
elke groep vragen een goede titel.
Dat is je hoofdstuktitel. Dit doen de
kinderen samen.
Let op:
- Hoofdstuktitels zijn kort
- Hoodstuktitels laten zien
waar het hoofdstuk over
gaat
- Hoofdstuktitels zorgen dat je
informatie snel kan vinden
Maak een boekje met alle vragen en
antwoorden.
Woordenschat reflectie:
Vragen die de kennis van de hoofdstukwoordenschat
testen. Het aantal juist beantwoorde vragen bepaalt of
er wordt door geoefend met de *, ** of *** opdrachten
in woordenschat les 13.
* opdrachten; opnieuw aanbieden vande basiswoorden
** opdrachten; oefenen met de basiswoorden en
aanbod van enkele plus-woorden
*** opdrachten; verdieping en verrijking met
pluswoorden
Grammatica/Taal reflectie:
Vragen die de kennis van de hoofdstuk
taal/grammatical onderwerpen test. Het aantal juist
beantwoorde vragen bepaalt of er wordt door
geoefend met de *, ** of *** opdrachten in Taal les 14.
* opdrachten; opnieuw aanbieden basiskennis taal
** opdrachten; oefenen met de basiskennis
*** opdrachten; verrijking en verdieping van taalkennis

Spelling Reflectie:
We schrijven woorden en zinnen om de kennis van
de spellingcategorieën en regels te controleren. We
checken de regels van dit hoofdstuk en de
hoofdstukken ervoor (dus Term 1-1).
Het aantal juist gespelde woorden bepaalt of er
verder wordt geoefend met de *, ** of *** in week
4, les 1, 2 en 4.
* opdracht biedt op nieuw de basis categorieën aan
waarover het hoofdstuk ging
** opdracht biedt oefening met de aangeboden
categorieën en voorgaande categorieën
*** opdracht biedt verdieping en verrijking van de
aangeboden- en voorgaande categorieën
Grammatica Reflectie:
Beantwoord de vragen (multiple choice) om de
kennis van grammaticale regels te oefenen op het
gebied van leestekens, zinsdelen en woordsoorten.
Het gaat over het aanbod van dit hoofdstuk en het
hoofdstuk ervoor (Term 1-1).
Het aantal correct beantwoorde opgaven bepaalt of
er wordt verder geoefdend met *,** of ***
opdrachten in week 4 les 3
* opdrachten bieden basis-grammatica opnieuw aan
** opdrachten oefenen de basis-grammatica verder
*** opdrachten bieden verdieping en verrijking van
de aangeboden grammatica

