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De jongens tegen de meisjes

Dit kan ik al!
■ Ik kan als moderator in een panelgesprek goede vragen opstellen om het gesprek 

op gang te helpen.
■ Ik kan mijn mening in een panelgesprek duidelijk verwoorden en staven met 

goede argumenten.

Kinderboeken en clichés: mijn checklist!

■ Noteer je aandachtspunten waarop je in verhalen moet letten, zowel in de tekst als op 
de prenten.

■ Gebruik in les 9 deze checklist wanneer je kinderboeken gaat screenen op clichés.

1

Les 1: 

Les 2: 

Les 3: 

Les 4: 

Les 8:

rollenpatronen in het uitvoeren van taken, zowel in de tekst als op de prenten

stereotypen in jobs

verschillen tussen mannen en vrouwen

stereotiepe hobby’s of activiteiten in de vrije tijd van jongens en meisjes

stereotiepe activiteiten op school en studiekeuze
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Clichés in het Taalkanjerverhaal

■ Luister aandachtig naar het Taalkanjerverhaal.
■ Noteer enkele uitspraken of boodschappen waarmee je wel of niet akkoord gaat.
■ Kleur het vakje bij de zin groen als je akkoord gaat, kleur rood als je niet akkoord gaat.

2

eigen antwoord, bv.

Meisjes gooien geen papiertjes op de grond.

Jongens kunnen niet dweilen.

Meisjes begrijpen nooit wat.

Alles wat de meisjes doen trekt op niks, omdat wij jongens het beter doen.

In de bakkerij staat gewoonlijk een bakkersvrouw achter de toonbank, 

en de bakker staat aan de oven.

Jongens maken van alles altijd een smeerboel.

Ramen lappen is niks voor jongens.
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Hierop let ik. Dit gaat al ...

VOOR HET SPREKEN

Ik ken het spreekdoel en hou hiermee rekening.

TIJDENS HET SPREKEN

Ik blijf bij het onderwerp.

Ik neem actief deel aan het gesprek.

Ik let op hoe ik spreek:
– Ik heb een goede spreekhouding (articulatie en beperkt stemvolume).

– Ik kijk naar de ontvanger.

NA HET SPREKEN

Ik hield rekening met mijn vooropgestelde aandachtspunt.

Ik denk na over wat er goed ging en wat er beter kan.

Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde een fi ctief verhaal kritisch beoordelen.

• Ik leerde een boodschap begrijpen en interpreteren.

• Ik leerde in een discussie kritisch reageren op de uitspraken van anderen en me daarbij aan 
 de gespreksregels houden.
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Gezocht m/v met talent

Dit kan ik al!
	■ Ik kan de hoofd- en bijzaken uit een informatieve tekst onderscheiden.
	■ Ik kan een informatieve tekst samenvatten in een schema.

Consensus bereikt!

	■ Beantwoord de vragen en geef waar nodig een argument uit het fragment.

1 Hoe zit het met de genderkloof op de jobmarkt?

 

Argument: 

 

2 Wat zijn de voor- en nadelen aan het atypische beroep volgens Sabine en Tom?

vrouwelijke ingenieur mannelijke vroedvrouw

+
 

 

 

 

 

 

−
 

 

 

 

1

2

De genderkloof wordt stilaan kleiner, maar ze is er nog steeds.

 Bij Sabine werkten eerst enkel honderd mannen, nu al drie vrouwen.

Tom is de enige ‘vroedman’ op zijn afdeling.

– als vrouw kun je veel taken

tegelijk uitvoeren

– extra meerwaarde voor de papa’s

– veel aandacht en verwennerij

van vrouwelijke collega’s

geen – mensen kijken raar

LES
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3 Waarom heet een man ‘vroedvrouw’?

 

 

4 Waarom heeft Tom voor vroedvrouw gekozen?

 

 

5 Wat doet een ingenieur zoals Sabine?

 

 

6 Hoe combineert Sabine werk en gezin?

 

 

7 Wat vind jij over het rollenpatroon bij beroepen? 

 

 

 

Er bestaat geen officieel woord voor een mannelijke vroedvrouw.

In de volksmond zegt men wel ‘vroedman’.

Toen zijn zus beviel van zijn nichtje werd zijn passie voor het nieuwe leven duidelijk.

Ze managet een bedrijf dat software ontwikkelt voor medische toepassingen.

Ze heeft een team dat bestaat uit een honderdtal ontwikkelaars.

Er zijn flexibele uren mogelijk, deeltijds werken (80%).

Er wordt niet gewerkt op gezinsonvriendelijke uren.

eigen antwoord

Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde de inhoud van een informatief filmpje afleiden en samenvatten door de hoofdgedachte 
en de kernideeën te selecteren.

• Ik leerde verbanden (oorzaak – gevolg) terugvinden in een informatief filmpje. Ik kan die 
informatie ook linken aan mijn voorkennis. 

• Ik leerde een eigen standpunt innemen tegenover de meningen en de argumenten in een 
 informatief filmpje.
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Vrouwen weten waarom

Dit kan ik al!
	■ Ik kan een kritische houding aannemen tegenover uitspraken van anderen.
	■ Ik kan kritisch reageren op de mening van anderen.

Beoordeel de reclameboodschappen

	■ Kies minstens twee reclameboodschappen uit een folder, van het internet of uit 
de kopieerbladen.

	■ Noteer de naam van het product waarvoor reclame wordt gemaakt.
	■ Beoordeel de reclameboodschappen kritisch aan de hand van de vragen.

Reclameboodschap 1: 

1 Welke boodschap wil de zender overbrengen naar de ontvanger?

 

 

2 Wat is het doel van deze reclameboodschap?

 

 

3 Is de bron van de reclameboodschap betrouwbaar? Waarom wel/niet?

 

 

4  Welke argumenten gebruikt de zender om je te overtuigen? Zijn ze geloofwaardig? 
Waarom wel/niet?

 

 

 

 

5 Vind je stereotiepe kenmerken in de reclameboodschap? Welke?

 

 

 

1

meerdere antwoorden mogelijk (zie handleiding)

LES
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Reclameboodschap 2:

1 Welke boodschap wil de zender overbrengen naar de ontvanger?

2 Wat is het doel van deze reclameboodschap?

3 Is de bron van de reclameboodschap betrouwbaar? Waarom wel/niet?

4  Welke argumenten gebruikt de zender om je te overtuigen? Zijn ze geloofwaardig? 
Waarom wel/niet?

5 Vind je stereotiepe kenmerken in de reclameboodschap? Welke?
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Pas de reclameboodschap aan

■ De reclameboodschappen in het taalboek p. 68-69 bevatten heel wat stereotiepe elementen, 
ongeloofwaardige argumenten en beloften.

■ Herschrijf een van de reclameboodschappen uit je taalboek. Wat zou je veranderen in de 
reclameboodschap? Hoe kun je de reclameboodschap meer geloofwaardig en minder 
stereotiep maken?

2

meerdere antwoorden mogelijk

Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde kritisch te zijn tegenover de inhoud van reclameboodschappen.

• Ik leerde een reclameboodschap schriftelijk beoordelen.

Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

deze
week
– € 5

Bestelcode: 134527BE

Aantal in winkelwagen: 3

Voor 1 tot 4 spelers
Vanaf 7 jaar
30 dagen bedenktijd en gratis retourneren

30.99
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Kort af!

Dit kan ik al!
■ Ik kan een woordenboek gebruiken om woorden of uitdrukkingen die niet duidelijk 

zijn op te zoeken.

Afkortingen

• gebruik je om iets korter te noteren;
• gebruik je in een zoekertje, een advertentie …;
• vind je ook terug in het woordenboek.

Soorten afkortingen
• Echte afkortingen: je schrijft na elk afgekort woord een punt.

Je kort één woord af. Je kort meerdere woorden af.

bijvoorbeeld p bijv. of bv.
enzovoort p enz.

dit wil zeggen p d.w.z.
met andere woorden p m.a.w.

Let op!
alstublieft = als het u belieft p a.u.b.

• Symbolen: je schrijft geen punten.
Voorbeelden:
euro p EUR   gram p g   liter p l   noorden p N   zuidwesten p ZW

• Letterwoorden: je schrijft geen punten.
Voorbeelden:
pc, wc …

z.s.m. = zo snel mogelijk

z.o.z. = zie ommezijde

EHBO = Eerste Hulp Bij Ongevallen

yolo = you only live once

BFF = Best Friends Forever

XL = extra large

LES
5
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Geheimschrift?

	■ Lees het fragment.
	■ Markeer alle afkortingen. 

Vorm duo’s

	■ Kleur de afkorting en de correcte betekenis in dezelfde kleur.
	■ Schrap wat niet past. 

Deze afkortingen zijn echte afkortingen / symbolen / letterwoorden.
Je schrijft wel / geen punten.

1

2

m

l

dl

kilogram

gram

kg

meter

deciliter g liter

Mijn broer kreeg een vakantiejob 

aangeboden als hulpverzorger in het RVT 

waar mijn oma verbleef van 

1 jan t.e.m. 31 mrt ll. 

Hij mag e.k. do zijn uniform gaan passen. 

Vandaag moet hij nog naar het alg. tel. 

bellen om zijn maten te bevestigen: 

1 m 62 cm lang en een gewicht van 54 kg. 

Mevr. Hinnekens beloofde hem een 

aanlokkelijke wedde van ca. 1400 EUR.

Hij zal er werken o.l.v. het diensthoofd 

en zal o.a. de bewoners hun 

middagmaal bezorgen. 

Ik wou dat ik ook zoiets mocht doen i.p.v. 

de hele vakantie thuis mee te helpen. 
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Netjes op zijn plaats

■ Noteer achter elke betekenis de juiste afkorting uit oefening 1.
■ Zet een kruisje in de juiste kolom.

betekenis afkorting echte 
afkorting 

met 
1 woord

echte 
afkorting 

met 
meerdere 
woorden

symbool letterwoord

januari

euro

in plaats van

laatstleden

rust- en verzorgingstehuis

maart

telefoonnummer

circa

onder andere

onder leiding van

donderdag

eerstkomende

algemeen

Het noorden kwijt?

■ Noteer alle windstreken op de juiste plaats.
■ Schrap wat niet past.

Deze afkortingen zijn echte afkortingen / symbolen / letterwoorden.
De windstreken worden afgekort met hoofdletters / kleine letters.
Je schrijft wel / geen punten.

De windstreken

3

jan ×

EUR ×

i.p.v. ×

ll. ×

RVT ×

mrt ×

tel. ×

ca. ×

o.a. ×

o.l.v. ×

do ×

e.k. ×

alg. ×

4

NO

ZO

Z

N

ZW

NW

W O
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Afkortingen in de chattaal

■ Volg dit WhatsApp-gesprek.
■ Markeer alle afkortingen (ook afkortingen uit de chattaal) en noteer ze bij de juiste betekenis.

belangrijk persoon

positiebepaling via satelliet

oh my god

even

mobiele telefoon

hard lachen

berichtje via mobieltje

■ Welke van deze afkortingen komen uit het Engels?

Tip! 
Je kunt het internet gebruiken om extra info op te zoeken. 

■ Zoek de volgende letterwoorden op in het woordenboek en noteer de Engelse betekenis.

sms 

vip 

gps 

■ Schrap wat niet past.

Letterwoorden hebben wel / geen punten.

5

LOL

Ik mag als vip mee naar de 
première van die nieuwe film!

shoot!

OMG, wat wist hij?

Dan gaan we toch met vieren!

Top! Zorg dat hij de gps weer 
niet vergeet 

Gelukkig! Ik zal aan papa 
vragen of hij ons wil 
brengen,     ?

LOLLOL

Ik mag als vipvip mee naar de  mee naar de  mee naar de 
première van die nieuwe film!

shoot!

OMGOMG, wat wist hij?

Dan gaan we toch met vieren!

Top! Zorg dat hij de gpsgps weer 
niet vergeet 

Gelukkig! Ik zal aan papa 
vragen of hij ons wil 
brengen,     ?brengen,     ?

heb je ff?

Ik kreeg gisteren een sms
op mijn nieuwe gsm van 
Samuel.

vip

gps

OMG

ff

gsm

LOL

sms

sms, gsm, gps, LOL, vip, OMG

short message service

very important person

global positioning system
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En in de reclame?

	■ Markeer de afkortingen in de reclameboodschap.
	■ Noteer de juiste betekenis erbij. Gebruik indien nodig een woordenboek.

afkorting betekenis

  

  

  

  

  

	■ Schrap wat niet past.

Echte afkortingen schrijf je meestal met hoofdletters / kleine letters.
Echte afkortingen hebben meestal geen / wel punten.

Ontcijfer jij deze sms-boodschappen?

	■ Zoek en noteer de betekenis van deze afkortingen uit de chattaal.

Tip! 
Je kunt het internet gebruiken om extra info op te zoeken 

2day 

W8 ff 

L8R 

van8 

WJW 

WIV 

6

 ■  5

 ■  5

bijv. bijvoorbeeld

incl. inclusief

excl. exclusief

cm centimeter

m.u.v. met uitzondering van

7

today = vandaag

wacht even

later (komt uit het Engels: L-eight-R )

vannacht

wat jij wil

weet ik veel
16



■ Gebruik jij nog andere?

School zkt vrouw vr klusjes
4u per wk, op ma en vrij
info bij mevr. Janssens 
via tel. 0477 02 35 85

Eigen verzinsels

■ Maak een zin met minstens vier echte afkortingen. (GEEN symbolen of letterwoorden)

eigen antwoord

8

eigen antwoord, bv.

We gaan e.k. do naar de dierentuin o.l.v. een gids i.p.v. e.k. vr.

Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde het nut en de betekenis van afkortingen in het Nederlands en andere talen verwoorden.

• Ik leerde de termen ‘afkorting’, ‘kleine letter’ en ‘hoofdletter’ gebruiken.

• Ik leerde frequent gebruikte afkortingen juist schrijven en op de juiste manier gebruiken in 
 een tekst.

• Ik leerde dat ik in offi ciële teksten bedoeld voor onbekenden het best zo weinig mogelijk 
 afkortingen gebruik.
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Weeroefeningen

Les 5 

■ Omkring de afkortingen in de reclameboodschap.
■ Vul de tabel in. Gebruik indien nodig een woordenboek.

afkorting betekenis

■ 5.1

27

t.e.m. tot en met

EUR euro

cl centiliter

l liter

b.a.v. bij aankoop van

nr. nummer
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■ Onderstreep in de zinnen de woorden of woordgroepen die je kunt afkorten.
■ Noteer de juiste afkorting onder de woorden en woordgroepen.

Kies uit:

vip – sms – gps – SOS – RVT – pc – wc – i.v.m.

Op dat festival was ik te gast als belangrijk persoon: ik mocht zelfs backstage.

‘HELP, ik kan het schip niet meer doen stoppen!’, riep mijn zus van achter haar computer.

Om de weg naar het toilet te vinden, heb je in dat kasteel bijna satellietbepaling nodig.

Ik kreeg een bericht op mijn mobieltje vanuit het rust- en verzorgingstehuis in verband met opa. 

■ Zoek het woord voluit in het woordenboek of op het internet.

wc 

SOS 

max. 

d.m.v. 

v.l.n.r. 

27

■ 5.2

 vip

 SOS pc

 wc gps

 sms RVT i.v.m.

■ 5.3

27
water closet

save our souls

maximum

door middel van

van links naar rechts
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Meeroefeningen

Les 5 

■ Vul de correcte afkortingen in op deze reclameboodschap.
Kies uit:

■ Wat betekent t.w.v.?

■ Lees de tekst.
■ Markeer de afkortingen.
■ Noteer de juiste betekenis onder de zin. Gebruik een (online) woordenboek indien nodig.

I.v.m. de spelletjesavond in het RVT moet ik z.s.m. iets sturen naar de directeur. 

Ik had graag het aantal deelnemers willen beperken tot max. 5 per ploeg.

Dit kan d.m.v. een inschrijvingsstrookje.

Dhr. Schellens toonde vorige week nog een foto van de vorige spelletjeskampioenen.

De namen stonden op de achterkant van de foto v.l.n.r.

■ 5.1

27

m – cm – kg – 
t.w.v. – art. – mm

kg

t.w.v.

m

cm
mm

art.

ter waarde van

27

■ 5.2

in verband met/rust- en verzorgingstehuis/zo snel mogelijk

maximum

door middel van

De heer

van links naar rechts
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■ Maak een kattebelletje voor een medeleerling. 
■ Hierin moeten minstens vijf afkortingen verwerkt zitten. 
■ Voeg ook chattaal toe. 
■ Laat je tekstje nalezen door een medeleerling. Heeft die jouw tekst begrepen?
■ Bespreek jullie bevindingen en waarom de tekst al dan niet begrepen werd. 

■ 5.3

27

eigen antwoord 
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Leeuwken

Beste Leeuwken,
zondag 19 mei toernooi op 
Wambeek.
Vertrek lokaal om 8.15 u. stipt. 
Matchen om 9.30 u., 10.30 u. 
en 11.15 u.
Verplicht je aanwezigheid 
verwittigen.
Trainer Michel

12:51

verzenden

Alles met het schema

Dit kan ik al!
■ Ik kan de inhoud, het effect, de bedoeling en de opbouw van een 

speech analyseren op basis van het communicatieschema.
■ Ik kan voor en tijdens het schrijven van een speech nadenken over de communicatieve 

situatie. Hierbij kan ik rekening houden met de ontvanger, de bedoeling en het effect 
van de boodschap.

Een sms

■ Lees de boodschap.
■ Markeer de zender met blauw.
■ Markeer de ontvanger met groen.
■ Vul het schema aan.

boodschap

weg/middelen

effect

bedoeling informatief – activerend – 

ontspannend – expressief – 

overtuigend

opmaak/
structuur

■ Is de boodschap betrouwbaar? 
Waarom wel of niet?

■ Doorstreep de tekst die instructie geeft, zodat de boodschap enkel nog informatief is.

1

11

planning toernooi + matchen

sms, gsm, 4G of wifi, vingers

om te typen

in agenda zetten, iets laten

weten aan de trainer

aanspreking, duidelijk

geformuleerd, afsluiting

Ja, omdat de trainer het bericht stuurt.

LES
7
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Pedagogische studiedag

■ Lees de boodschap.
■ Markeer de zender met blauw.
■ Markeer de ontvanger met groen.
■ Vul het schema aan.

boodschap

weg/middelen

effect

bedoeling informatief – activerend – ontspannend – expressief – overtuigend

opmaak/structuur

■ Is de boodschap betrouwbaar? Waarom wel of niet?

■ Doorstreep in de boodschap de tekst zodat enkel de instructie overblijft.

2

planning en voorbereiding pedagogische studiedag

op pc getypt, afgedrukt met een printer, kopieën genomen

in agenda zetten, goed bewaren, opdrachten uitvoeren

verschillende lettertypes, afbeelding, kleur, duidelijk overzicht, 

twee delen

Ja, omdat het bericht van de directie komt.

Pedagogische studiedag 8 mei a.s.

Terug- en vooruitblikken

1. Introductie: 8.50 u. 
2. Opwarmer: 9.00 u. 
3. Tentoonstellingsbezoek met opdracht: 9.10 u.
4. Werken in groepen: 9.25 u. 
5. Werking volgend schooljaar: Wat is voor ons belangrijk? 10.10u. 
6. Pauze: 10.45 u. 
7. Afspraken voor taal: 11.00 u. 
8. Planning activiteiten volgend schooljaar: 11.45 u. 
9. Afsluiting: 12.00 - 12.10 u. 

Voorbereidende opdrachten voor de leerkrachten

Elke leerkracht brengt onderstaande ingevulde documenten mee: 
– Document i.v.m. de nieuwe taalmethode De Taalkanjers;
– Kijkwijzer gebruikte werkvorm.

Daarnaast breng je een lijst mee met de activiteiten (binnen en buiten 

de klas) die je met je leerlingen in de loop van dit schooljaar gedaan hebt. 

Je vult dit lijstje aan met de activiteiten die in mei en juni nog gepland staan. 

Samen staan we sterk en bereiden we ons voor op volgend schooljaar!

De directie
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Help

	■ Lees de tabel.
	■ Schrijf een boodschap die voldoet aan de eigenschappen in de tabel.

zender Joren

ontvanger Kamiel

boodschap agenda vergeten op school, geen idee welke les er gestudeerd moet worden

weg/middelen sms, gsm, internet

effect sms terugkrijgen met de juiste les

bedoeling informerend – activerend

opmaak/structuur aanspreking, probleem schetsen, vraag formuleren, slotgroet

 

 

 

 

 

 

Een dag uit het leven van

	■ Lees de boodschap op de volgende pagina.
	■ Vul het schema aan.

zender  

ontvanger  

boodschap  

weg/middelen  

effect  

opmaak/structuur  

3

 ■  7

 ■  7

eigen antwoord, bv

Hey Kamiel,

Ik ben mijn agenda op school vergeten. 

Kun jij mij een sms sturen met de lessen die ik tegen morgen moet studeren?

Dank je wel!

Joren

4

dierenarts, verzorger

verzorgers, dierenarts

voedingsschema van een dier uit de zoo

planning op papier, getypt en geschreven, pen, pc, printer

planning volgen, bevindingen noteren

duidelijk overzicht door tabelgebruik en kleurgebruik
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■ Is de boodschap betrouwbaar? Waarom wel of niet?

■ Markeer in de boodschap de tekst die vooral
 • instructie weergeeft in het blauw.
 • beschrijving weergeeft in het groen.
 • informatie weergeeft in het geel.

Ja, omdat het bericht van de dierenarts/verzorger komt.

ZOO
Mama: Curly

Geboortegewicht 1,5 kg

Gewicht op 17/5/13 2,1 kg

Temp. couveuse: 27 °C 27 °C

Luchtvochtigheid:  60 %

Tijdstip Voeding Vaststelling
03:00 - baby aanleggen bij moeder

- melk afkolven bij moeder baby dronk gedurende 4 
min zeer krachtig, nadien 
nog 3 min rustiger, 5 cl 
kunnen afkolven

06:00 - baby aanleggen bij moeder
-  moedermelk toedienen met spuitje weinig gedronken bij de 

moeder, 5 cl volledig 
opgedronken

09:00 - baby aanleggen bij moeder
- voederen met puppymelk 6 min goed doorgedronken, 

puppymelk valt in de 
smaak, 8 cl gedronken

12:00 - baby aanleggen bij moeder
- melk afkolven bij moeder

15:00 - baby aanleggen bij moeder
-  moedermelk toedienen met spuitje

18:00 - baby aanleggen bij moeder
- voederen met puppymelk

21:00 - baby aanleggen bij moeder
- melk afkolven bij moeder

0:00 - baby aanleggen bij moeder
-  moedermelk toedienen met spuitje
- voederen met puppymelk
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Het noorden kwijt?

■ Schrijf een boodschap naar de juf of meester van de klas van je zoon of dochter. 
■ Stel de boodschap zo op dat je de leerkracht informeert en aanzet tot actie. 

5

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Beste meester,

Aymen is ziek vandaag. Hij is opgestaan met

griep en kan niet naar school komen.

Is het mogelijk om de taken en lessen die hij

vandaag zal missen mee te geven aan zijn

zus Esil?

Esil zit in het tweede leerjaar bij juf Caro.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Ibrahim Boujdaini, papa van Aymen. 

Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde termen als ‘zender’, ‘boodschap’, ‘ontvanger’, ‘doel’, ‘middelen’ en ‘effect’ correct 
 gebruiken.

• Ik leerde de bedoeling, het effect en de middelen van een tekst achterhalen.

• Ik leerde verwoorden op welke manier ik de bedoeling en het effect van een tekst kan 
 aanpassen of versterken.
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Een dag uit het leven van …

Dit kan ik al!
■ Ik kan informatie verzamelen, vergelijken en neerschrijven over een (eigen behaald) 

record.
■ Ik kan tijdens het schrijven gebruikmaken van bijvoeglijke naamwoorden en 

signaalwoorden.
■ Ik kan mijn eigen schrijfwerk beoordelen en aanpassen aan de hand van een 

kijkwijzer.

Voor het schrijven

■ Beoordeel je voorbereidende schrijftaak aan de hand van de kijkwijzer.

Hierop let ik. Dit gaat al ...

VOOR HET SCHRIJVEN

Ik zoek extra informatie op en raadpleeg verschillende bronnen.

Ik weet wat mijn schrijfdoel is: een realistisch en volledig beeld vormen over 
een dag uit het leven van mijn droomberoep.

■ Beoordeel je verslag over je droomberoep aan de hand van de kijkwijzer.
■ Laat je tekst nalezen door een klasgenoot en pas aan waar het nodig is.

Hierop let ik. Dit gaat al ...

TIJDENS HET SCHRIJVEN

Ik schrijf de tekst uit en gebruik mijn schema.

Ik schrijf met passende woorden: vaktaal, afkortingen, signaalwoorden, 
verwijswoorden, trappen van vergelijking. 

Ik zorg voor visuele steun (tekening, foto, prent …).

1

LES
8
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Tijdens het schrijven

	■ Vat de taken en opdrachten tijdens een dag/nacht in je droomberoep samen.  
Gebruik je schema en noteer de activiteiten in een sleutelwoord of een kernzin.

	■ Schrijf het verloop van je droomberoep uit. 
	■ Hou rekening met: vaktaal, afkortingen, signaalwoorden, verwijswoorden, trappen van 

vergelijking.

ochtend – voormiddag (tot 12u)

 

 

 

 

 

middag – namiddag (12u – 18u)

 

 

 

 

 

avond (18u – 23u)

 

 

 

 

 

nacht (vanaf 23u)

 

 

 

 

 

2
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Na het schrijven

■ Schrijf je verloop netjes over op het kopieerblad.
■ Beoordeel je verslag over je droomberoep aan de hand van de kijkwijzer.
■ Noteer een pluim en een werkpunt voor jezelf bij een volgende schrijfopdracht.

Hierop let ik. Dit gaat al ...

NA HET SCHRIJVEN

Ik denk na over hoe ik het vond om te schrijven.
Wat ging goed? Wat kon beter?

Een pluim voor mezelf:

Extra aandacht voor:

3

Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde verschillende bronnen raadplegen en informatie kritisch selecteren.

• Ik leerde een chronologisch verloop gestructureerd uitschrijven in sleutelwoorden en kernzinnen.

• Ik leerde om mijn werk te verzorgen, met oog voor lay-out en afwerking.
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Kritisch kijken

Dit kan ik al!
	■ Ik kan mijn mening formuleren en staven met goede argumenten.
	■ Ik kan mijn mening duidelijk overbrengen naar anderen.

Klassikale checklist en prentenboek screenen

	■ Met welke aandachtspunten hou je rekening tijdens het lezen en screenen van een 
prentenboek? Noteer ze in de checklist.

Hierop let ik. Dit gaat al ...

TIJDENS HET LEZEN

 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

2 

	■ Screen elk prentenboek aan de hand van de checklist.
	■ Geef je prentenboek een score door de duimpjes in te kleuren  

(1 = prentenboek 1, 2 = prentenboek 2)
	■ Hou rekening met de cover, de achterflap, de titel, de inhoud en de prenten.

1

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Er komen zowel mannelijke als vrouwelijke hoofdpersonages aan bod.

Het hoofdpersonage heeft geen stereotiep uiterlijk

(denk aan: kledij, accessoires, kapsel …).

De rollen van mannelijke en vrouwelijke hoofdpersonages zijn

gelijkwaardig.

Er komen verschillende culturen aan bod.

Het hoofdpersonage oefent geen stereotiepe activiteiten uit op 

school/op het werk/in de vrije tijd (bv. meisjes voetballen tijdens 

de speeltijd, jongens staan als meester voor de klas, meisjes doen 

gevechtssport in hun vrije tijd, jongens doen aan ballet in hun vrije tijd).

Er is geen stereotiep rollenpatroon. 

Het rollenpatroon in het dagelijkse leven wordt doorbroken

(gezinssamenstelling, taakverdeling binnen het gezin).

LES
9
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Prentenboeken screenen

■ Noteer je besluit en enkele argumenten die je mening staven.

Titel van prentenboek 1: 

■ Vind je dat het boek erg stereotiep is na het screenen of net niet?
■  Kleur het aantal duimpjes.

■ Formuleer minstens twee argumenten om je mening te staven.

• 

• 

• 

• 

Titel van prentenboek 2: 

■ Vind je dat het boek erg stereotiep is na het screenen of net niet?
■  Kleur het aantal duimpjes.

■ Formuleer minstens twee argumenten om je mening te staven.

• 

• 

• 

• 

2

meerdere antwoorden mogelijk

meerdere antwoorden mogelijk
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Een recensie over het prentenboek

	■ Schrijf een korte recensie over een prentenboek dat je screende.
	■ Noteer je eigen mening over de inhoud van het prentenboek en staaf die met duidelijke 

argumenten.

Deze recensie gaat over (titel prentenboek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde om boeken kritisch te beoordelen aan de hand van vooropgestelde aandachtspunten.

• Ik leerde om argumenten te formuleren die mijn besluit staven.
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Weeroefeningen

Les 7 

■ Bekijk de folder.
■ Omkring de zender van de boodschap op de folder.
■ Vul de tabel aan. 

ontvanger 

boodschap

weg/middelen

effect

bedoeling informeren – instructie geven – aanzetten tot actie – beschrijving

opmaak/
structuur

■ Is de boodschap betrouwbaar en waarom?

11

■ 7.1

iedereen die de folder leest, klanten

deze producten zijn afgeprijsd, dus goedkoper

papieren folder, foto’s van de producten, bedeler reclame/bpost

de klanten komen wel of niet iets kopen uit de folder

verschillende lettertypes, foto’s, kleur, duidelijk overzicht,

originele slogan

Ja, want de winkel heeft de folder zelf gestuurd.
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■ Lees de boodschap.
■ Markeer de zender in de boodschap blauw.
■ Markeer de ontvanger in de boodschap groen.
■ Vul de tabel aan.

boodschap

weg/middelen

effect

bedoeling informeren – instructie geven – aanzetten tot actie – beschrijving

opmaak/
structuur

11

■ 7.2

leerstof die voorkomt op het examen

pc, e-mail, internet

de leerlingen studeren wel of niet de juiste leerstof

aanspreking en slotgroet, nummering bij de leerstof

Verzenden


To...

CC...

Onderwerp

KLAS 5A

EXAMEN MUZIEK

Hallo iedereen,

Volgende week is er examen muziek. Dit examen gaat over:
1.  alle liedjes en alle ritmes die jullie hebben geleerd;
2. de theorie over de componisten.

Veel succes,

Juf Soraya
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■ Herschrijf de mail van Juf Soraya.
■ De boodschap moet een duidelijke instructie geven die duidelijk aanzet tot actie.

Verzenden


To...

CC...

Onderwerp

KLAS 5A

EXAMEN MUZIEK

■ 7.3

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Hallo iedereen,

Veel succes,

Juf Soraya

Volgende week hebben jullie examen muziek.

Hoog tijd dus om te beginnen studeren.

1. Zing alle liedjes luidop.

2. Oefen de ritmes met een potlood.

3. Maak een schema over de componisten.

Aan de slag dus allemaal!!
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Meeroefeningen

Les 7 

■ Lees de boodschap.
■ Markeer de zender in de boodschap blauw.
■ Markeer de ontvanger in de boodschap groen.
■ Vul de tabel in.

boodschap

weg/middelen

effect

bedoeling informeren – instructie geven – aanzetten tot actie – beschrijving

opmaak/
structuur

11

■ 7.1

stand van de rekening, hoeveel geld er nog op de rekening staat,

meegeven dat het saldo negatief is

pc, afdruk van het bankafschrift, papier

nadenken over de uitgaven, geld bijstorten

duidelijk overzicht met tabel

RFP BANK Rekening Afschrift

000-01 101 10-11 Zicht Nr. 1/1

VAN ISTERDAEL A.

Datum Omschrijving Bedrag

Vorig saldo 4187,00

13/01/2020 Overschrijving naar BVBA Osteopathie 

betaling kine: dec - jan
-387,16

17/01/2020 Overschrijving naar Meubelux, Denderleeuw -761,84

24/01/2020 Begunstigde: Mevr. A. Van Isterdael
geld verjaardag oma

50,00

05/02/2020 Overschrijving naar Curaçao Travel

boeking vakantie 03/08/21
-2999,00

07/02/2020 Betaling kledingzaak Karla Kids -99,00

nieuw saldo -10,00
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■ Bekijk de tabel.
■ Formuleer een e-mail die voldoet aan de voorschriften in de tabel.

zender tennisleraar

ontvanger U11-ploeg

boodschap planning toernooi: matchen om 10, 12 en 14 uur + vooraf joggen als 
training

weg/middelen pc, e-mail, internet

effect de jongens plannen het toernooi in, ze gaan om de twee dagen 
joggen als voorbereiding

bedoeling informeren – instructie geven – aanzetten tot actie – beschrijving

opmaak/
structuur

aanspreking en slotgroet, duidelijke vermelding datum en uur

Verzenden


To... U11
CC...

Onderwerp planning en voorbereiding toernooi

■ 7.2

11

eigen antwoord, bv.

Beste leden,

Ter info wil ik jullie de datum en de uren van het komende

toernooi meegeven.

Zaterdag 16 mei spelen we drie matchen.

De matchen vinden plaats om 10 uur, 12 uur en 14 uur.

Om jullie grondig voor te bereiden, verwacht ik dat jullie de

week voor het toernooi om de twee dagen een halfuur gaan

joggen.

Graag tot dan,

Tennisleraar Stan
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■ Lees het onderwerp van dit forum.
■ Formuleer een reactie waarin duidelijk een instructie gegeven wordt over hoe je 

de Franse les kunt studeren.

Fortniter099 maandag 2 september 2019 18.26
Bonjour!! Ik had vandaag mijn eerste schooldag in het vijfde leerjaar. Ik kreeg 
dus ook mijn eerste les Frans. Hoe cool is dat?!! Nu ben ik op zoek naar tips om 
de woorden en zinnen goed te kunnen studeren en onthouden. Iemand 
originele ideetjes?

■ Zijn reacties op een forum betrouwbaar? Waarom?

■ 7.3

Fortniter099 maandag 2 september 2019 18.26
Bonjour!! Ik had vandaag mijn eerste schooldag in het vijfde leerjaar. Ik kreeg 
dus ook mijn eerste les Frans. Hoe cool is dat?!! Nu ben ik op zoek naar tips om 
de woorden en zinnen goed te kunnen studeren en onthouden. Iemand 
originele ideetjes?

eigen antwoord, bv.

Beste Fortniter099,

Schrijf eerst de Franse woordjes over op een los blad.

Leg je boek weg en noteer de Nederlandse vertaling ernaast.

Controleer met je boek.

Dek de eerste kolom Franse woorden weer af met een blaadje of

een schrift en vertaal nog een keer van Nederlands naar Frans.

Niet altijd, want je weet niet echt van wie het komt. / 

Het is een mening van een onbekend persoon.
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