
Transcript praktijkvoorbeeld Schriftelijke activiteiten: 

Samenvatting bij biologie 

Fragment 1: nabespreking samenvatting 

 

D:Wie denkt dat hij een redelijke samenvatting heeft gemaakt?  

Lln:(vingers) Ja ik. Eentje  

D: Nou dan mag jij  

Ll1:Maar ik heb niet veel  

D:Dat geeft niet. Jij mag even vertellen wat je hebt.  

Ll1:Hoe maakt een plant al zijn voedingsstoffen? Glucose wordt gemaakt 

door de planten. Dat gebeurt in de bladgroenkorrels en dat proces heet fo-

to-syn-the-se (de leerling leest lettergreep voor lettergreep).  
D:Oke. Dat is een heel goed stukje. Vertel maar. Jongens, luister even.  

Ll2:<onverstaanbaar>  

D:(naam). Luister even.  

Ll2:Hoe maakt een plant al zijn voedingsstoffen? De plant maakt glucose. 

Dat heet fotosynthese. Dat gebeurt in bladgroenkorrels. Je kunt elke 

bladgroenkorrel vergelijken met een fabriek. Bladgroenkorrels maken 

glucose, een soort suiker. Voor het maken van glucose gebruikt de 

bladgroenkorrel water en koolstofdioxide. De energie van de bladgroenkorrel 

is licht en de afvalstof zuurstof. De plant haalt het water uit de grond.  

D:Heel goed. Ik hoor een boel goeie dingen sowieso. Korte zinnen, is goed. 

(naam)  

Ll3:Glucose wordt gemaakt in bladgroenkorrels. Dat heet fotosynthese. Een 

bladgroenkorrel is een fabriekje dat glucose maakt.  

D:Een heleboel goeie dingen, (naam).  

Ll4:<volgende beurt is onverstaanbaar, ll4 praat zacht met de rug naar de 

camera. Ze krijgt na afloop van de docent een duim omhoog>  

D:Heel goed, laatste even. Luister nog even jongens. Luister nog even naar 

elkaar. (naam)  

Ll5:Een plant maakt glucose met de bladgroenkorrels. Dat maken van 

glucose heet fotosynthese. Elke bladgroenkorrel is te vergelijken met een 

fabriekje om glucose te maken. Om glucose te maken heb je drie dingen 

nodig: water, koolstofdioxide en energie. Water haalt de plant uit zijn 

wortels, koolstofdioxide uit de lucht en energie van de zon.  

D:Oke, dank je wel. Wat we nou hebben gedaan, een samenvatting maken is 

heel zinvol voor het leren van een toets bijvoorbeeld en simpel, ook dat. Als 

je zelf dingen opschrijft, onthoud je ze veel makkelijker. Dus als je een toets 

gaat maken, maak een samenvatting.  


