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Op onderzoek!

8 Neem een vierkant stuk papier.

Vouw het papier weer open.
Trek de vouwlijnen netjes over met potlood.

3

Laat de helft zien door het papier te vouwen.
Welke vorm krijg je dan?

1

Laat de helft zien van de gevouwen vorm zien.
Welke vorm krijg je nu?

2

Hoeveel ontwerpen kun jij maken?

Kijk naar deze ontwerpen.
Hoe kun je deze maken?

Doe hetzelfde met een rechthoekig en rond vouwblad.
Welke ontwerpen krijg je?

Ik heb 
nu een 

rechthoek!

Ik heb 
weer een 
vierkant.

Ik krijg      
dit!

Ik heb 
nu een 

driehoek!

Ik heb een 
kleinere 

driehoek.

Ik krijg      
dit!

Workshop en boekje 25 tips
Duygu volgde in 2010 de workshop Interac-

tief schoolbord bij het HCO. Duygu over de 

workshop: ‘Toen pas leerde ik het programma 

Notebook echt kennen.’ 

Meer informatie over de workshop staat op 

www.hco.nl > vakgebieden > ICT. Kijk ook in 

de webwinkel van het HCO. Daar vindt u het 

boekje ‘Interactief!’ met daarin tips over het 

werken met een interactief schoolbord.

i

Tips en handige websites van Duygu

• Wees niet bang en probeer alles uit. 

•  Als je nog niet veel ervaring hebt met 

  computers, doe dan niet teveel tegelijk. 

Begin met één programma, zoals Word, 

 en gebruik dat programma in je lessen.  

 Breid het daarna langzaam uit.

•  Vraag hulp aan collega’s. Sommige 

  leerkrachten hebben nu eenmaal meer 

ervaring met computers en kunnen je 

daardoor goed op weg helpen.

• Ga niet alleen voor hulp naar collega’s,  

 

 maar deel je ervaringen en geef elkaar  

 tips en ideeën. 

•  Het programma Notebook is meer dan 

 alleen een wit scherm. Een onderdeel 

 van Notebook is de Toolkit. Hier zitten 

 spelletjes, plaatjes en landkaarten in.

•  Kijk eens op www.schoolbordportaal.nl. 

 Dat is een website met toepassingen 

 voor interactieve borden. Je vindt daar  

 bijvoorbeeld taal- en rekenspelletjes, 

 een klok en breukenstokjes.
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Wat is het grootste verschil met het 

oude schoolbord?

‘Ik merk dat het makkelijker is om mijn 

lessen leuker te maken. Voorheen moest 

ik daar veel meer tijd in steken. Nu kun 

je kinderen met een digitaal plaatje al 

enthousiast maken. En kinderen ont-

houden dingen beter. Doordat ik onder-

werpen nu op verschillende manieren 

aanbied, met geluid, filmpjes, plaatjes 

en spelletjes, blijft de stof beter hangen. 

Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat 

je onderwerpen nu heel visueel voor 

kinderen kunt maken. En dan vooral 

voor kinderen die het Nederlands als 

tweede taal spreken en niet veel met 

de Nederlandse cultuur in aanraking 

komen. In mijn klas is dat zo’n honderd 

procent van de kinderen. Zij hebben het 

visualiseren echt nodig. Je komt zo veel 

onderwerpen en uitspraken in methodes 

tegen waar ze nog nooit van gehoord 

hebben. Een beeld of een filmpje helpt 

dan echt.’

Wat is een goed voorbeeld daarvan?

‘Bij geschiedenis hadden we het pas 

over slavernij. Ik zag dat ze het woord 

wel lazen, maar dat ze er geen beeld 

bij hadden. En dat heb je wel nodig om 

een tekst te kunnen begrijpen. Toen ik 

ze een filmpje liet zien, reageerden ze 

meteen: ‘O juf, was het zo erg?’ Het is 

zo mooi om te zien hoe iets dan voor ze 

gaat leven.’

Kunt u nog meer voorbeelden geven van 

hoe u het bord in de les gebruikt?

‘Bij elke les schrijf ik op het bord wat 

we gaan leren en bij de meeste lessen 

gebruik ik een korte Powerpointpresen-

tatie als introductie. Voor woordenschat 

maak ik bijvoorbeeld Powerpointdia’s 

met daarop het woord en een plaatje. 

En ik gebruik spelletjes als een quiz 

of een matchoefening om woorden te 

oefenen. Veel van die spelletjes zitten al 

in ‘de Toolkit’. Dat is een programma dat 

bij het bord hoort en waar bijvoorbeeld 

formats voor spelletjes in zitten, maar 

ook afbeeldingen en landkaarten. Elke 

les start én eindig ik met het bord. Je 

kunt de startdia namelijk ook heel goed 

gebruiken om te reflecteren op wat je 

gedaan hebt.’

Bewaart u de lessen?

‘Ja, dat doen we allemaal hier op 

school. We hebben met elkaar afge-

sproken dat we lessen die we willen 

bewaren, opslaan in mapjes. Deze 

mapjes staan op een openbare schijf 

waardoor iedereen ze kan gebruiken.’

Zijn er nog dingen die lastig zijn?

‘Schrijven op het bord, en dan vooral 

het aan elkaar schrijven, vind ik lastig. 

Ik hoor dat ook van collega’s uit groep 3 

en 4. De techniek van schrijven is heel 

anders dan op de oude borden. Als 

ik snel iets moet schrijven, gebruik ik 

daarom het whiteboard. Dat hangt naast 

mijn interactieve bord.’

En dan de toekomst. Hebben straks alle 

kinderen in de klas een iPad?

‘Nee, dat zou ik niet willen. Het gaat om 

een goede mix. Dan zou het teveel zijn. 

Het is juist zo leuk om als leerkracht iets 

uit te leggen en kinderen enthousiast 

te maken. Als elk kind een computer 

heeft, wordt je rol als leerkracht anders. 

En kinderen moeten van elkaar kunnen 

leren, niet alleen van Google.’          n
 

‘ Wees niet bang 
en probeer alles uit’

Digibord, digitaal bord, interactief schoolbord. Iedereen heeft er wel een andere term voor, maar het gaat allemaal 

over hetzelfde: over de borden zonder krijt, maar met beamer. Er zijn nog maar weinig scholen zonder deze borden, 

al is het gebruik ervan heel divers. En dat kan zelfs per klas verschillen. Duygu Donmez, leerkracht groep 8 van het Start-

punt in de Ferdinand Bolstraat, zou niet meer zonder haar digitale bord kunnen. Hieronder haar ervaringen én tips.

Het interactief schoolbord in de klas

‘Anderstaligen moeten Nederlands leren want an-

ders kunnen ze niet volwaardig deelnemen aan de 

samenleving. Maar om Nederlands te kunnen leren 

hebben ze recht op goed onderwijs. Goed onderwijs 

gegeven door goed opgeleide leerkrachten én met de 

juiste materialen. Als opleider Nederlands als tweede 

taal (Nt2), werkzaam aan de Hogeschool van Utrecht 

en later aan de Hogeschool IPABO in Amsterdam en 

Alkmaar, en als auteur van verschillende boeken over 

Nt2, houd ik me al jaren bezig met goed onderwijs 

voor anderstaligen. En nu sinds november 2010 doe ik 

dat als senior adviseur bij het HCO. 

Als je kijkt naar onderwijs voor anderstaligen op de 

basisschool dan zie je dat kinderen daar nauwelijks 

Nt2-onderwijs meer krijgen. Terwijl veel kinderen die 

in groep 1 binnenkomen de Nederlandse taal nog lang 

niet beheersen. En die situatie is vaak nog hetzelfde 

in groep 4 en hoger. We verwachten dat de Nt2-lijn 

van de taalmethode ze wel bijspijkert, maar helaas 

werkt dat niet zo. Om de oefeningen van de taal-

methode, en ook van de Nt2-lijn, te kunnen doen, 

is er een kennis van het Nederlands nodig die de 

kinderen niet beheersen. De Nt2-lijn legt veel nadruk 

op woordenschat, maar gaat niet of pas laat in op 

zaken als lidwoorden, het gebruik van die of dat of de 

volgorde in een zin. Terwijl dat juist de grote obstakels 

zijn voor kinderen die het Nederlands als tweede taal 

leren. Met dit gegeven als uitgangspunt heb ik samen 

met Marije Heijdenrijk, onderwijsadviseur bij Bazalt, 

‘Zien is Snappen’ ontwikkeld. Zien is Snappen is een 

handleiding voor taalonderwijs, die leerkrachten 

naast hun reguliere taalmethode kunnen gebruiken. 

Het boek is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 tot 

en met 4 met één of meer anderstalige leerlingen in 

de groep. Zien is Snappen is een heel visueel boek 

geworden met veel foto’s van lessen in de praktijk en 

materialen die je kunt gebruiken. En vooral veel 

praktische informatie met oefeningen en aanbie-

dingsvormen voor bijvoorbeeld verkleinwoorden, 

werkwoorden en klanken en letters. 

Met Zien is Snappen hoop ik leerkrachten, maar ook 

opleiders en studenten op pabo’s, een instrument in 

handen te hebben gegeven waarmee ze Nt2-onderwijs 

weer nieuw leven in kunnen blazen. Als je meteen 

vanaf de kleuterbouw begint met de oefeningen uit 

het boek, en dit consequent volhoudt, leren ander-

stalige kinderen meer en preciezer Nederlands. En 

krijgen ze meer plezier in leren!’

Josée Coenen

Meer aandacht 
voor Nederlands 
als tweede taal 

In elke nieuwsbrief een column over een actueel onderwerp. Deze keer adviseur Josée Coenen over Nt2.

Het lespakket OV4U maakt leerlingen van groep 8 in 

vijf lessen wegwijs in het openbaar vervoer. Met OV4U 

leren kinderen om te gaan met het openbaar vervoer 

(keus uit verschillende vormen van vervoer, reis plan-

nen, reis uitvoeren, enz.). Daarnaast leren ze zelfstan-

dig een route te plannen en maken ze in kleine groep-

jes een reis naar een van tevoren bepaald eindpunt. 

OV4U wordt u aangeboden door Stadsgewest 

Haaglanden en bestaat uit lesmateriaal en begeleiding 

van de leerkracht van groep 8. Aan OV4U zijn geen 

kosten verbonden.   

Kijk op www.hco.nl/verkeer voor meer informatie.    n

Lespakket 
0penbaar vervoer

Ziek en toch 
onderwijs
Op 23 maart organiseert Onderwijs Zieke Leerlingen 

Haaglanden (OZLH) een informatiebijeenkomst over 

diabetes en onderwijs. Deze bijeenkomst is een van 

de activiteiten die OZLH organiseert op het gebied 

van onderwijs aan zieke leerlingen.

Volgens de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leer-

lingen zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het ver-

zorgen van onderwijs aan hun zieke leerlingen. Maar 

scholen staan hier niet alleen voor. Een consulent van 

OZLH kan u hierbij ondersteunen, door bijvoorbeeld 

informatie te geven over ziektebeelden, over het 

aanvragen van een indicatie voor cluster 3 en over het 

verzorgen van onderwijs aan zieke leerlingen. Aan de 

ondersteuning zijn geen kosten verbonden. OZLH 

organiseert ook informatiebijeenkomsten en ontwik-

kelt materialen en protocollen. Kijk voor meer infor-

matie over OZLH op www.hco.nl > Leerlingzorg.   n

Column | Josée Coenen

Rekenwonders

Post-HBO opleiding Leraar Nederlands voor 

anderstaligen (Nt2) in het PO

Het belang van deskundig opgeleide leerkrachten 

is groot. Om die reden is de Post-HBO opleiding 

Leraren Nederlands als tweede taal in het PO 

ontwikkeld. De opleiding duurt een jaar 

(40 weken) of twee jaar (80 weken) en wordt in 

deeltijd gegeven. Josée Coenen is een van de 

docenten. Kijk ook op www.hco.nl/posthbont2. 

Het HCO geeft samen met Bazalt een nieuwe rekenmethode uit gebaseerd op 

de didactiek van Singapore rekenen. Benieuwd hoe de methode eruit ziet? 

Hieronder de verschillende materialen van Rekenwonders.

Pagina uit het Rekenboek, deel 4B

In het Rekenboek worden reken-

wiskundige concepten visueel 

gepresenteerd. De instructie van de 

leerkracht staat ook in 

het Rekenboek van de leerling.

Pagina’s uit het Rekenschrift, deel 5B 

Het Rekenschrift is er voor de individuele verwerking.

Verder bestaat de methode uit het Dubbelboek met extra opgaven voor herhaalde 

instructie, extra oefenstof en verrijkingsopdrachten. Daarnaast bevat de methode 

een lerarenhandleiding, toetsen en software voor het interactief schoolbord. Prenten-

boeken voor de groepen 1 en 2 zijn in ontwikkeling.

Kijk voor uitgebreide informatie over de methode op www.hco.nl/rekenwonders.   n




