VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX

LEERJAAR 4 – TAAL

P. 02-03

Luisteroefeningen

ZOEK DE VERSCHILLEN

De leerlingen zoeken op twee prenten de verschillen, zonder elkaars prent te zien

P. 04-05

Leesoefeningen

JIJ WORDT NIEUWSLEZER

De leerlingen moeten net als een nieuwslezer zakelijke teksten voorlezen.

P. 06-07

Schrijfoefeningen

ONMOGELIJKE UITVINDINGEN

De leerlingen schrijven een brief waarin ze redenen aanvoeren om een stelling te staven.

P. 08-09

Taalbeschouwing

RECLAMEQUIZ

De leerlingen zeggen van een reclametekst voor welke type product er promotie wordt gemaakt.

luisteren/spreken E 6

taal

Z o ek

45’ 30’

Wat moet je doen?
Met z’n tweeën de
verschillen vinden op
2 foto’s, maar zonder
elkaars foto te zien. Dat
wordt dus goede vragen
stellen of stukjes foto
beschrijven!

2

Materiaal
2 foto’s die niet
helemaal hetzelfde
zijn. Je juf of meester
zal zeggen hoeveel
verschillen er te
vinden zijn.
e De hulpkaart ‘Hoe
kun je iets of iemand
beschrijven?’
e

schrijven

taalbeschouwing

woorden/letters

De lln. zoeken op twee prenten de verschillen, zonder elkaars prent te zien.

F 15’

1

lezen/boeken

3

1x

de verschille n

Doe het zo!
1 Ga over elkaar zitten. Zet in het midden een houten paneel of een kaft,
zodat je elkaars foto niet ziet.
2 Ga op zoek naar de verschillen op de foto’s, door om beurt een vraag te
stellen of een stukje foto te beschrijven.
Denk aan:
e Wat zie je allemaal?
e Hoe ziet het eruit?
e Op welke plek staat, hangt of zit iets of iemand?
Als het niet goed lukt, gebruik je best de hulpkaart ‘Hoe kun je iets of iemand
beschrijven?’.
3 Schrijf de verschillen op.

Corrigeer je werk

;
;
;

;

;

;

;

;

Wanneer je alle verschillen gevonden hebt, of wanneer je er geen meer vindt, mag je
naast elkaar gaan zitten en samen de foto’s vergelijken.
e Vraag tot slot de verbetersleutel aan je meester of juf.
e

;

;
;

;

;

;
;

Deze fiche hoort bij de Hoekenbox • 4de leerjaar • taal © VAN IN 2009
opdrachten taal CS2.indd 11

10/12/09 09:35

;

luisteren/spreken E 6

taal

taalbeschouwing

woorden/letters

A
Z

Zoek de verschillen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

;

;

Doel(en)

e
e
e
e

Overzichtsblad
Materiaal

;

Differentiatie

;

Hulpkaart

;

;

schrijven

De lln. zoeken op twee prenten de verschillen, zonder elkaars prent te zien.

;
;

;

lezen/boeken

Aanpak

;

;

opdrachten taal CS2.indd 12

Controle en
verbetering

Tips

De leerlingen kunnen een foto correct en genuanceerd beschrijven.
Ze kunnen beschrijvingen beluisteren en interpreteren en vergelijken met eigen informatie.
Ze kunnen verschillen tussen twee situaties bondig omschrijven (en noteren).
Ze kunnen vragen stellen die gericht zijn op het vergelijken van gegevens en het verkrijgen van
specifieke informatie.

1x

Leerinhouden voor taal nrs. 1, (9) en 11.

Materiaalkaarten 6 tot 9. Per keer geef je de leerlingen twee foto’s. Er zijn 4 fotosetjes beschikbaar.
Het aantal verschillen wisselt (zie hieronder).
e De verbetersleutel vind je op kopieerkaart 6. Die kun je best kopiëren, lamineren en
verknippen.
e

F 15’
45’ 30’

De foto’s van de biljartster en de gewichthefster (**) zijn makkelijker dan die met de skaters en
horden (***). Om frustratie te vermijden, moet je de kinderen vooraf zeggen hoeveel verschillen er
in de prenten zitten. Even overlopen: biljart: 6 verschillen; gewichthefster: 6 verschillen; skaters: 7
verschillen; horden: 6 verschillen.
Taal 3 – Hoe kun je iets of iemand beschrijven?
Zie ‘Doe het zo!’ op keerzijde.
Wanneer de leerlingen klaar zijn, bekijk je best even de verschillen die ze noteerden.
De verbetersleutels kunnen verschillen die niet gevonden werden, zichtbaar maken.
Eigen duo’s met 7 verschillen aanmaken kan ook, door de foto’s te manipuleren in een
tekenprogramma op computer (zoals Photopaint of Photoshop).
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luisteren/spreken

taal

In deze oefening moet
je een tekst voorlezen
zoals een nieuwslezer
van radio of tv dat doet.

taalbeschouwing

3

2

Voor elke leerling
een blad met
teksten van het
nieuwsbericht
e De hulpkaart ‘Hoe
moet je goed
voorlezen?’

1x

Doe het zo!
1 Overloop het blad met nieuwsberichten.
2 Kies er een bericht uit dat je leuk vindt om voor te lezen.
3 Bereid dit bericht voor.
Let op voor lange en moeilijke woorden.
Let op voor lange zinnen.
Ga na waar vraagtekens en uitroeptekens staan, want daar moet een nieuwslezer
ook op letten om zijn toon aan te passen.
e Wissel af in tempo: lees soms sneller, soms trager.
e
e
e

Materiaal

woorden/letters

Jij wo
rdt nieuwsleze r !

45’ 30’

Wat moet je doen?

schrijven

De lln. moeten net als een nieuwslezer zakelijke teksten voorlezen.

F 15’

1

lezen/boeken E 2

4 Oefen nu heel stilletjes je tekst. Gebruik de hulpkaart.
5 Wanneer iedereen met de voorbereiding klaar is, moet je alle teksten na elkaar
voorlezen als een echt nieuwsbericht.
6 Wie wil, mag meer dan een bericht voorlezen.
7 Misschien kunnen jullie de berichten opnemen op cassette.

;
;
;

;

;

;

;

Corrigeer je werk

;

e

;

;

;

e

Nadat alle berichten zijn voorgelezen, mogen de andere leerlingen commentaar geven
op elkaar. Gebruik daarvoor de hulpkaart.
e Zeg wat goed was en wat misschien nog beter kan.

;

;

;
;
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luisteren/spreken

taal

taalbeschouwing

woorden/letters

A
Z

Jij wordt nieuwslezer!   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

;

Doel(en)

e
e

Overzichtsblad

;

Materiaal

;

Differentiatie

Hulpkaart

;

Aanpak

;

Controle en
verbetering

Tips

;

schrijven

De lln. moeten net als een nieuwslezer zakelijke teksten voorlezen.

;
;

;

lezen/boeken E 2

;

;

opdrachten taal CS2.indd 20

e

De leerlingen lezen niet te lange, zakelijke teksten voor zonder fouten en voldoende vlot.
Ze kunnen een tekst zo voorlezen dat het aangenaam blijft om naar hen te luisteren, door
aanpassing van toon en tempo.

1x

Leerinhouden voor taal nrs. (11) en 16.
Een blad met teksten van het nieuwsbericht (kopieerkaarten 14 en 15). Voor elke
leerling moet je één exemplaar voorzien (= kopiëren). Als je deze bladen kopieert en
lamineert, kun je ze jaarlijks blijven gebruiken.
Differentiatie naar interesse; de leerlingen mogen de tekst die ze voorlezen zelf kiezen.

F 15’
45’ 30’

Taal 5 – Hoe moet je goed voorlezen?
Als er een cassetterecorder beschikbaar is, kun je leerlingen hun teksten en dus het hele
nieuwsbericht laten opnemen. Het klassikaal beluisteren kan andere leerlingen motiveren om tijdens
een volgend hoekenwerk deze oefening ook eens uit te voeren.
De leerlingen geven aan de hand van de hulpkaart commentaar op elkaars leesbeurt.

Wanneer je deze oefening langer dan twee weken in je hoekenwerk wilt behouden, dan kan dat door
de leerlingen zelf krantenberichten te laten meebrengen over onderwerpen die hen interesseren.
Spreek wel even af dat het tamelijk korte berichten moeten blijven.
Wanneer ook deze berichten worden opgenomen, kun je ze achteraf klassikaal beluisteren. Praat
daarbij zowel over waarop je moet letten wanneer je iets voorleest als over krant en actualiteit.

Deze fiche hoort bij de Hoekenbox • 4de leerjaar • taal © VAN IN 2009
10/12/09 09:35

luisteren/spreken

taal

Stel je voor: een vriend
van jou is uitvinder.
Hij vindt de gekste
dingen uit, die helaas
meestal niet werken. Hij
vraagt je raad over zijn
nieuwste uitvinding. Jij
moet naar hem schrijven
waarom die uitvinding
fout is en niet werkt.

2

Materiaal
Bladen met brieven
van de uitvinder,
waarvan elke leerling
er één mag kiezen
e Voor elke leerling
een hulpkaart ‘Een
tekst schrijven’
e Pen en papier
e

taalbeschouwing

woorden/letters

1x

Onmo
gelijke uitvindinge n

45’ 30’

Wat moet je doen?

schrijven E 1

De lln. schrijven een brief waarin ze redenen aanvoeren om een stelling te staven.

F 15’

1

lezen/boeken

3

Doe het zo!
1 Bekijk eerst allemaal de brieven van de uitvinder. Laat ze even rondgaan.
2 Elke leerling kiest dan één brief waarvan hij weet waarom het geen goede
uitvinding is.
3 Schrijf nu een briefje naar de uitvinder waarom deze uitvinding niet werkt
en dus fout is. Iedereen werkt apart.

Corrigeer je werk
Als je alleen werkte, kijk je je werk na met de hulpkaart en verbeter je wanneer dat nodig
is. Daarna laat je je briefje lezen door je meester of je juf.
Als je met meer werkte, doe je het als volgt:
Wanneer iedereen klaar is, lees je elkaars briefjes. Je geeft er commentaar op aan de
hand van de hulpkaart. Daarna verbetert iedereen zijn briefje.

;
;
;

;

;

;

;

;

;

Klaar?

;

Wanneer er tijd over is, mag je je briefje in het net schrijven of op de computer intikken.

;

;

;

;
;
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luisteren/spreken

taal

taalbeschouwing

woorden/letters

A
Z

Onmogelijke uitvindingen   . . . . . . . . . . . . . . . . . 

;

Doel(en)

Overzichtsblad

;

Materiaal

;

Differentiatie

Hulpkaart

;

Aanpak

Controle en
verbetering

;

;

schrijven E 1

De lln. schrijven een brief waarin ze redenen aanvoeren om een stelling te staven.

;
;

;

lezen/boeken

De leerlingen kunnen op een duidelijke manier redenen aanvoeren en noteren om een stelling te
staven.

1x

Leerinhouden voor taal nrs. 1, 11 en 12.

Kopieerkaarten 33 t.e.m. 35: bladen met brieven van de uitvinder, waarvan elke leerling er één
mag kiezen (in één exemplaar is voldoende; best wel lamineren voor jaarlijks gebruik).
e Voor elke leerling hulpkaart Taal 17 ‘Een tekst schrijven’. Mocht je in de klas een andere schrijf- of
commentaarkaart gebruiken, dan kun je die gebruiken in deze oefening.
e Pen en papier
e

F 15’
45’ 30’

Elke leerling kiest zelf de uitvinding die hij van commentaar wil voorzien.
Taal 17 – Een tekst schrijven
Zie ‘Doe het zo!’ op keerzijde.
De leerlingen werken met de hulpkaart ‘Een tekst schrijven’ om gestructureerd commentaar op een
schrijfwerk te leren geven.

Tips

;

;
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luisteren/spreken

taal

Je moet van
reclametekstjes zeggen
wat ze vertellen over
het product en voor
welke producten er
volgens jou reclame
wordt gemaakt.

taalbeschouwing E 3

woorden/letters

1x

Reclamequiz

45’ 30’

Wat moet je doen?

schrijven

De lln. moeten van een reclametekst zeggen voor welke soort van product er promotie wordt gemaakt.

F 15’

1

lezen/boeken

3

Doe het zo!
1 Lees het blad met de reclameteksten.
2 Werk nu samen en overleg. Schrijf op een apart blad (goed nummeren!):
e wat er over het product wordt gezegd (dat zijn altijd goede dingen);
e voor welk product de tekst reclame maakt. Noteer ook waarom je dat denkt.
Misschien kan de hulpkaart ‘Reclame maken’ je helpen.
3 Om de producten te benoemen kun je telkens kiezen uit: yoghurt, limonade,
wasproduct, soep, tandpasta, boter of margarine, koekjes, hondenvoer, speelgoed.

;
;
;

Corrigeer je werk

;

Vraag de verbetersleutel aan de juf of meester en vergelijk de oplossingen met elkaar.

2

Materiaal
Blad met
reclameteksten
e Papier om je eigen
tekst op te schrijven
e Hulpkaart ‘Reclame
maken’
e

Klaar?
Als je klaar bent met de invuloefening mag je samen eens proberen een reclametekst te
schrijven. Kies uit deze producten:
e Een potje Tippex ®
e Soep uit een zakje
e Een chocolade-ei met daarin een verrassing

;

;

;

;

;

;
;

;

;

;
;
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luisteren/spreken

taal

taalbeschouwing E 3

woorden/letters

A
Z

Reclamequiz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

;

Doel(en)

e
e

Overzichtsblad

;

Materiaal

;

Differentiatie

Hulpkaart

;

Aanpak

;

;

schrijven

De lln. moeten van een reclametekst zeggen voor welke soort van product er promotie wordt gemaakt.

;
;

;

lezen/boeken

Controle en
verbetering

;

;

opdrachten taal CS2.indd 54

e
e
e

De leerlingen kunnen uit een reclamebericht opmaken over welk product het gaat.
Ze zien in dat reclameteksten enkel goede eigenschappen van het product aankaarten. En dat die
bovendien tamelijk vaag zijn.

1x

Leerinhouden voor taal nrs. 5, 6 en 9.
Kopieerkaart 52: blad met reclameteksten (je moet die in drievoud kopiëren en lamineren).
Papier om de resultaten van het onderzoekje en daarna een eigen tekst op te schrijven.
Er is een verbetersleutel (kopieerkaart 53). Die kun je best kopiëren en lamineren.
Je kunt zelf nog bladen maken met makkelijkere (*) of moeilijkere (***) reclameteksten.

F 15’
45’ 30’

Taal 7 – Reclame maken
De leerlingen werken samen het werkblad uit en leren zo aspecten van reclameteksten kennen.
Wanneer het groepje klaar is, mogen de leerlingen proberen zelf eens een reclametekstje te
schrijven.
Moeilijk woord: product
De leerlingen vergelijken de oplossingen met de verbetersleutel. Over sommige oplossingen kan
gediscussieerd worden, wat betekent dat reclame ook vage taal gebruikt en meer een sfeer creëert
maar geen harde argumenten geeft.

Tips
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