
Leerkracht over de geschiedenisles 

 

Over de werkvorm 
Het woordweb vind ik altijd een heel erg prettige werkvorm, omdat ze dan op een simpele manier een heleboel 
termen al op papier krijgen, zal ik maar zeggen. En naar aanleiding van die woordwebben kun je dan weer 
verder gaan praten met elkaar.  
 
Over de doelstellingen van deze les  
Nou, heel belangrijk vond ik dat de voorkennis werd geactiveerd, zodat ze weer enthousiast werden gemaakt, 
zal ik maar zeggen, voor een nieuwe geschiedenisles want  eigenlijk is net de andere les rondom de Romeinen 
dat hoofdstuk is afgerond. En dan ga je weer naar het volgende blok, dus daar wil ik ze graag voor 
enthousiasmeren. En er ook voor zorgen dat ze weer kapstokjes zal ik maar zeggen creëren in hun hoofd, dat ze 
weten waar ze de dingen aan op moeten hangen. En dat ze misschien weer plaatjes terughalen of voor zich 
zien, want heel veel kinderen zijn visueel ingesteld, dus zodoende. 
 
Over het bereiken van de doelstellingen  
Ik vond het heel prettig dat ze inderdaad nog heel erg veel wisten en dat ze ook door deze werkvorm dat ze heel 
erg veel van elkaar leerden. De ene die wist nog wel dat woord of de ander die begon met een omschrijving, die 
wist niet meer precies welk woord erbij hoorde en dan vulde een ander vulde hem wel aan. En dat vond ik heel 
erg prettig. En ook dat er zoveel vragen uit de kinderen kwamen. Ze waren heel nieuwsgierig naar een aantal 
dingen en dat is nou juist ook wat ik probeer te bereiken. Zodat ze denken van: goh, ik wil graag meer leren. En 
dan is het aan mij om daar een beetje de sturing aan te geven dat het ook past bij de lesdoelen zal ik maar 
zeggen die verder nog bij de geschiedenislessen horen. Want we gaan het nu heel veel hebben over steden en 
daar heb ik nog niet veel over gehoord, maar met betrekking tot ziektes of hoe oud werden ze, daaromtrent kan 
ik al heel veel kwijt en antwoorden geven op hun vragen.  
 
Over de niveauverschillen 
De taalvaardige leerling die maakt meestal langere, complexere zinnen en heeft ook een grotere woordenschat 
natuurlijk tot z’n beschikking en weet vaak logisch te redeneren en logisch uit te leggen wat hij of zij denkt. En 
degene die het wat moeilijker vindt die heeft, merk ik wel vaker woordvindingsproblemen en maakt kortere 
zinnen en spreekt ook niet altijd zo graag of denkt iets langer na voordat diegene iets zal gaan zeggen. En soms 
hebben ze ook van die kromme zinnen zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. En die probeer ik dan te 
herformuleren, niet te zeggen van: dat is fout of dat zeg je zo niet, maar door het met een vraag terug te geven: 
o, vroegen ze dat? in plaats van als hij zei ‘vraagden’ , zeg ik: o vroegen ze dat? op die manier probeer ik dat te 
regelen.  
 
Over de samenstelling van de groepjes 
Ik heb wel geprobeerd om de taalvaardige leerlingen om die in elk geval de leider te maken en ook degene die 
sociaal wat vaardiger zijn waarvan ik ook weet die zullen netjes beurten geven en die zullen dat op een eerlijke 
manier doen. Dat vind ik ook heel erg belangrijk dat iedereen wel tot z’n recht komt. En ik weet van die kinderen 
dat zij er ook wel voor zullen zorgen. En ook een aantal kinderen laten schrijven. En ook de taken geven aan de 
kinderen die eigenlijk dan over bleven zodat zij ook voelen dat ze ook een taak hebben of iets belangrijks 
moeten doen. Zodat ze zich allemaal eigenlijk verantwoordelijk voelen voor het proces.  

 

 


