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uitgangspunten

lesgeven zonder methode
- waarom zou je?
- hoe dan?











vooruitgang schuilt in argumenten, niet in antwoorden
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herkennen van samenhang is basis voor leren
samenhang tussen nieuw en bestaand
Samenhang tussen spreken, luisteren, lezen en schrijven
samenhang en onderscheid tussen taalgebruiksituaties
samenhang met de wereld buiten de taalles
nieuwe toepassingen zijn aanleiding voor oefenen
zelf denken en onderzoeken i.p.v. trucjes



Dolf Janson

voorkennis bewust maken en benutten
voorkennis: ervaringen, taal en (mentale) beelden

www.janson.academy

begrip


herkennen: waar gaat dit over, hoe heet dit?
wat is hier aan de hand?



verband zien: waar kwam ik dit eerder tegen?
wat weet ik al daarvan?



onderscheiden:



kiezen:

wat is hier anders?
wat is hier hetzelfde?

wat moet ik hier doen?
hoe pak ik dat handig aan?
hoe benut ik wat ik al weet?
www.janson.academy
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betekenis
geven

WPO – artikel 8:
1.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de
leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het
wordt afgestemd op de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen.

2.

Het onderwijs richt zich in elk geval op de
emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en
op het ontwikkelen van creativiteit, op het
verwerven van noodzakelijke kennis en van
sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
www.janson.
academy

Luisteren is
betekenis geven
aan een
hoorbare tekst.

© Dolf Janson

Lezen is
betekenis geven
aan een
zichtbare tekst.
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taal gebruik je
met een doel
en in een context

Je bent je de hele dag bewust van het feit
dat taal gebruikt moet worden
om taal te kunnen leren.

www.janson.academy
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Je bent de hele dag alert
op situaties waarin voor leerlingen
de kennis van woorden en betekenissen
het verschil kan maken.

taal rond breuken
breken – gebroken – breuk
 teller – tellen – getal – talrijk
 noemer – noemen – naam –
gelijknamig
 half – halve – helft – halfje
 kwart – kwartier – kwartaal
 heel – hele – helen – geheel –
helemaal


½
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1/

Is halfvol
hetzelfde als
halfleeg?
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Oh!

3
Je laat steeds weer merken
dat taal ertoe doet,
dat daaraan veel te ontdekken valt en
dat je daarin steeds weer
een stap verder kunt komen.



Bedenk situaties waarin je “Oh” als zin gebruikt.



Probeer uit op welke toon je dan “Oh” zegt.



Bedenk situaties waarin je ‘oh’ combineert met
een of meer andere woorden (bv. “Oh ja”).



Zijn er dan ook verschillende manieren van uitspreken?
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wij begrijpen elkaar

4
Je weet elke les te benutten
om van en door taal te laten leren:
door woorden en betekenissen te laten verbinden,
schemaatjes te gebruiken,
vragen te stellen en
vooral door taal (mondeling) te laten gebruiken.

© Dolf Janson
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Soorten vragen

netwerk

(wat gebeurt er als…? wat is het effect van…?)

(wat zou er gebeuren als…?, hoe kun je zorgen dat?,
bedenk een… waarin/waarmee/waardoor …);

5
In de lokalen is te zien
waarmee de leerlingen bezig zijn:
daar zie je de woorden en betekenissen
die voor hen op dat moment actueel zijn
en betekenisvol moeten worden
of al zijn geworden.

www.janson.academy

© Dolf Janson

5

7-11-2018

daltoncongres

6

7

Taal leren is in de eerste plaats
iets van de leerlingen:
zij moeten het doen,
zij moeten steeds initiatief kunnen nemen.
Jij bent wel hun belangrijkste
trainer èn supporter daarbij.
Laat merken dat je zelf ook
nog steeds (over) taal leert!

voorbeeld
hoog  klanken:

[h] [oo] [g]

 letters: een h, twee a’s en een g
 vergelijking: die flat is hoog
maat:
positie:

hoge temperaturen; hoge cijfers

Woorden hebben veel aspecten:
- een klankvorm,
- een geschreven vorm,
- een of meer betekenissen,
- die verwijzen naar allerlei kenmerken
die ook weer hun eigen woorden hebben,
- afleidingen en samenstellingen
die allemaal met dat grondwoord verbonden
zijn.
Ook kan daarbij het verschil tussen
letterlijk en figuurlijk een rol spelen.

verschil in mindset
Carol Dweck: wat stimuleer je als team?


fixed mindset



growth mindset

zij is iets hoogs bij de gemeente (fig.)



tegenovergestelde van laag; meer dan gemiddeld



de hoogte; de hoogheid; de verhoging; hoger; hogelijk



koninklijke hoogheid of koninklijke hoogte?
https://youtu.be/Yl9TVbAal5s

www.janson.academy
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opbrengstveroorzakend lesgeven
De lessen zo inhoud en vorm geven dat
 alle leerlingen
 in elke les
 zelf ervaren
 dat zij daardoor iets leren.

www.janson.academy
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Leercyclus

doelgericht
oefenen?
4

3

•
•
•
•

Integreren
Toepassen
Vieren
Delen

•
•
•
•

Oriënteren
Ontdekken
Verwonderen
Problematiseren

•
•
•

Generaliseren
Evalueren
Bewijzen

•
•

Oefenen
2
Systematisch
onderzoeken of
ontwerpen

1
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grammatica:
peuterzinnen als ingang

formatief en summatief

poesje lief

buurman maaien

water drinken
beker leeg

www.janson.academy
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grammatica als bril

peuterzinnen als ingang
zijn

doen

poesje lief

buurman maaien

beker leeg

water drinken

www.janson.a
cademy
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soorten zinnen: doenzinnen en zijnzinnen



verschillende spelers met een rol



één speler met de hoofdrol



de omstandigheden voegen informatie toe:


decor: feiten (plaats, tijd, e.d.)



drama: effecten, gevoelens, meningen, e.d.

www.janson.
academy
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Aantal rollen
bij een werkwoord

functies in een zin


spelers (hoofdrol en bijrollen)



proces (handeling of bezitten kenmerk)



omstandigheden: decor
drama

(prof. Peter-Arno Coppen, RU)

www.janson.academy

Hoofdrolspeler

ik

Soort zin

doenzin

Andere spelers

geen

Decor

vanmorgen

Drama

lekker vroeg

© Dolf Janson

één rol

- slapen



twee rollen

- verzorgen



drie rollen

- geven

www.janson.academy

De boterham was bedekt met hagelslag.

Vanmorgen ben ik lekker vroeg opgestaan.

www.janson.academy



Leg uit of dit een doenzin of een zijnzin is, of
dat het allebei kan en hoe dat dan kan?

www.janson.academy
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anders leren kijken

betekenisvol


Er is een concrete aanleiding.



Ik heb daarmee een doel voor ogen.



Ik beleef daar plezier aan.



Het is functioneel (voor mij of anderen).



Ik weet hoe ik dit straks kan gebruiken en toepassen.



Ik weet waarop ik moet letten bij de evaluatie.



Ik weet hoe ik kan bewijzen dat het doel is bereikt.

www.janson.academy
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Welke hoort
er niet bij?

gieter

visite
www.janson.academy
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gitaar

© Tanaka Tatsuya

inzoomen op teksten


Wie of wat heeft hier de hoofdrol?



Op welke manieren wordt die/dat aangeduid?



Gaat het over ‘doen’ of over ‘zijn’?



Wat weet ik over het decor van dit verhaal?



Wat weet ik over het drama van dit verhaal?



Kan ik ontbrekende informatie toch
uit de tekst afleiden?

niesde
www.Janson.academy
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Dwaalwoord?

Wim Daniëls

Betekenis geven

www.janson.
academy

de omkering: schrijven
zelf (met een maatje) een tekst maken
 soort - genre?
 doel?
 doelgroep?
 opbouw?
 kernwoorden?
 plot?
 zie je het voor je? (decor)
 voel je de sfeer? (drama)
 welke vragen roep je op?
www.janson.academy
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taalgebruik in een context

Taal leren


taal gebruiken moet zin / effect hebben

 interactie met omgeving



woorden en betekenissen moeten functioneel zijn

 persoonlijke ervaringen/gedachten delen



een context levert criteria voor kwaliteit



een context nodigt uit tot onderzoek



een context noodzaakt tot samenwerken en
afstemmen met anderen



betekenisvol taalgebruik leidt naar leren over taal

Betekenisvol leren  zinvol binnen de context
Sociaal leren  zelfvertrouwen door acceptatie
Strategisch leren  nieuwsgierigheid en uitproberen variatie
 smaak ontwikkelen door genieten van taal
 leren van fouten door reflectie

www.janson.academy

Een thema is geen smoes om lesjes te laten maken!
www.janson.academy

interactief voorlezen
is actief luisteren stimuleren

luisteren
kun je niet voorbereiden
De luisteraar moet dus tijdens het luisteren
zijn voorkennis mobiliseren,
 zijn luisterdoel en luistermanier vaststellen
en zonodig bijstellen,
 het doel van de spreker herkennen en
 de tekst plaatsen in de (een) context.




denk- en voorstellingsprocessen oproepen



kritisch luisteren stimuleren



fantasie prikkelen



logisch denken stimuleren



woordenschat versterken



identificatie bevorderen



actieve deelname mogelijk maken

www.janson.academy
www.janson.academy
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aspecten van
vertellen bij beeld

spreken


beurten nemen



bijdragen aan samenhang



afstemmen op doel



afstemmen op publiek/gesprekspartners



introductie naar perspectief luisteraar



woordgebruik/woordkeus



labelen van voorwerpen en handelingen



woordenschat (variatie)



volgorde in acht nemen (en benoemen)



grammaticale correctheid



verbanden benoemen (en aanwijzen)



verstaanbaarheid



conclusie trekken of boodschap samenvatten



non-verbale ondersteuning

bv. tentoonstelling, eigen foto’s, proefjes, enz.

www.janson.academy



De gele ballon (Chalotte Dematons)

www.janson.academy

Denkend en inlevend kijken!
 globaal en gedetailleerd
 labelen en ordenen
 samenhang herkennen en benoemen
 verhaal erbij bedenken
 hoe klinkt / ruikt / voelt het daar?
 kritisch kijken: is dat wat het lijkt?
 ook in hogere groepen!

www.janson.academy
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Wat zie je later in de krant?

www.anson.academy

Wat
zouden zij
tegen elkaar
zeggen?

www.janson.academy
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taalgebruik als doel (2)

Hoe het
begon

Wat er
gebeurde

waar

wanneer

wat

wie

Hoe het
afliep

www.janson.academy

in een
(betekenisvolle)
context

vertellen – verslag doen

schriftelijke taalvaardigheid vergroten
- lezen: (eigen) betekenis toekennen aan
+ verhalende teksten
+ informatieve teksten (papier en digitaal)
+ poëzie
- schrijven: (eigen) betekenis weergeven in
+ verhalende teksten
+ informatieve teksten (m.n. digitaal)
+ poëzie

www.janson.academy

visueel rijmen
Woorden die er aan het eind hetzelfde uitzien.
Die rijmwoorden lijken dan te rijmen, maar qua klank klopt
dat toch niet…
Voorbeelden:
fabel
- tabel
offeren
- stofferen
gelijk
- mogelijk
Vraag: begrijp je waardoor deze woorden toch niet ‘echt’
rijmen?
Opdracht: verzin nog drie paar van zulke visueel rijmende
rijmwoorden.
Maak nu een gedichtje waarin je tenminste drie van zulke
visuele rijmwoordenparen gebruikt.
(Het niet-rijmende rijmschema mag je zelf kiezen).

© Dolf Janson

leesactiviteiten


techniek en begrip los?



eigen keuzes mogelijk?



veelzijdige soorten teksten?



aanleren en toepassen gescheiden?



lijkt vorm van oefenen op die van toepassen?



hoe vaardigheid en doelen vaststellen?
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analyse leesproces


Je leest een tekst altijd met een doel en in een context.



Het doel en die context bepalen hoe je de tekst leest.



De aard van de tekst heeft daarop ook invloed.

Keuzes o.a.
Begin ik vooraan?
Lees ik alles?
Lees ik globaal of precies?
Hoe erg is het als ik een woord niet (her)ken?

Leren denken vanuit de lezer
Maak een gebruiksaanwijzing voor…
 een deur die naar binnen opengaat
 de kortste route vinden met Google-maps
 je huisdier.
Schrijf een rondleiding door onze school voor
bezoekers onder schooltijd.
Illustreer die met verhelderende foto’s op
belangrijke ‘knooppunten’.

Is snelheid of toon belangrijk?

kikkers

welke vaardigheden?

van gesloten vragen

Wanneer kwaken kikkers?
Hoe ademen kikkers?
En kikkervisjes?



herkennen

Wat eten kikkers?



interpreteren

Wat is koudbloedig?



analyseren



evalueren



concluderen



argumenteren



uitleggen



creëren

Waar leven kikkers?

naar open vragen
Welke relatie zie je tussen de
lichaamsbouw van de kikker en zijn
manier van voortbewegen?
Wat moet er aan een kikker veranderen
om te kunnen overleven in een woestijn?
De kikker is een beschermde diersoort.
Welke gevolgen zal het uitsterven van
alle kikkers op de aarde hebben? (Wat
zou er op aarde veranderen?)
Ontwerp en beschrijf een kikkerparadijs.
Maak daarvan een tekening of een
maquette.
Het antwoord is kikkervisje; verzin
tenminste 5 heel verschillende vragen bij
dit antwoord.

www.janson.academy
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Kranten als rijke bron

(NRC)

(PZC)

www.hettaallab.nl
www.janson.academy

Hij heeft WiFi

www.janson.academy

De titel van deze cartoon is ‘draadloos’.
Wat maakt dat je deze cartoon grappig vindt.
Bedenk met je maatje ook twee voorbeelden, waarin op eenzelfde manier humor
ontstaat: door te spelen met woorden. Geef ze vorm via een tekening of foto.
Probeer deze voorbeelden uit op andere mensen: gaan ze erdoor lachen?

© Dolf Janson

Voorbeeld van een opdracht op
www.hettaallab.nl
Eet smakelijk!
Houd de komende week met de hele groep eens bij wat je allemaal eet.
Maak er foto's van! Schrijf er steeds bij hoe jullie dat gerecht thuis noemen en
wat erin zit of waarvan je het maakt.
Maak daarna een passende indeling voor al die gerechten:
wat hoort bij wat volgens jou? Je mag zelf een indeling kiezen.
Zet die indeling als duidelijke koppen op een poster en
schrijf de namen van alle gerechten die je gegeten hebt eronder.
Plak de foto’s die je gemaakt hebt erbij en/of maak tekeningen om het te
verduidelijken.
Als alle posters hangen, ga je met een maatje op zoek naar overeenkomsten en
verschillen. Wat is populair? Wat heb jij zelf nog nooit gegeten?
Welke bijzondere namen heb je ontdekt? Heb je ook ontdekt waarom het zo heet?
Richt een restaurant in en bied enkele bijzondere gerechten aan.
Denk aan een toepasselijke naam en aan de menukaart!
Maak een kookboek van jullie groep en geef dat uit tegen een aantrekkelijke prijs.
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Geniet van uitdagend
onderwijs!

www.janson.academy
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