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Hoofdvraag

Hoe kan ik zo goed mogelijk met andere kinderen praten?

Deelvragen:

1 Hoe kun je met anderen praten?
2 Wanneer praat je met anderen?
3 Hoe kan ik om meer informatie vragen tijdens het praten?
4 Wat kan ik doen om zo goed mogelijk met anderen te praten?

Groep

3-4

Tijdsduur

4-5 volledige dagen

Hoofddoel 21e-eeuwse vaardigheden

Communicatie

Samenva�ing

De leerlingen gaan dieper nadenken over de vaardigheid communiceren. We focussen tijdens dit project vooral op de spreken en luisteren. Ze reflecteren op hun eigen handelen en koppelen
hier een persoonlijk leerdoel aan. Dit leerdoel ze�en ze in tijdens het volgende project en zal ook tijdens het volgende project beoordeeld worden.

Mogelijk eindproduct

Een poster
Hierin staat de informatie die ze willen delen of willen onthouden. Een herinnering/houvast voor tijdens het volgende project.
Een leerdoel
Een persoonlijk leerdoel waar ze aan willen werken tijdens het volgende project met hulpmiddel om dit doel te bereiken. Dit hulpmiddel kan bijvoorbeeld een tekening zijn
die ze op hun tafel plakken.
Een stripverhaal
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Hierin beschrijven ze de stappen die ze willen doorlopen en welke hulpmiddelen ze hierbij zullen helpen.
Een EHBC boekje maken
Een Eerste Hulp Bij Communiceren boekje maken dat ze kan helpen tijdens het volgende project.
Een persoonlijk leerplan maken
Welke stappen gaan ze doorlopen en wat is hun einddoel. Ze kunnen hier weken of data aan koppelen of zo een duidelijk houvast te hebben.
Een prentenboek
In een team een prentenboek maken over het project met het einddoel erin verwerkt. Wat willen ze bereiken of waar willen ze aan werken?
Een brief
Ze schrijven een brief met een belo�e aan zichzelf voor na het volgende project. Deze brief lezen ze terug aan het eind van het volgende project.
Schilderij
Ze verwerken hun leerdoel in het schilderij en hangen het in het zicht zodat ze er aan herinnerd worden.

Rubrieken & leerdoelen

- Rubriek leerdoel communicatie
- Rubriek 21e-eeuwse vaardigheden

Communicatie:
Boodschappen overbrengen en begrijpen.
De leerling:
- maakt kennis met verschillende soorten gesprekken en communicatieve taken (ook in schoolse situaties).
- maakt kennis met verschillende communicatiedoelen. (voorbeelden: informatie en meningen uitwisselen, iets nieuws leren, uitleg of instructie volgen of geven, samenwerken, een probleem
oplossen, eigen meningen en gevoelens uitdrukken, anderen overtuigen of motiveren, anderen onderhouden)

Omgaan met verschillende communicatieve situaties en communicatiepartners.
De leerling:
- begint verschillende communicatieve situaties te onderscheiden.
- ontdekt dat er verschillende manieren zijn om te communiceren, afhankelijk van de situatie, de communicatiepartner en het doel van de communicatie, en past dit soms wel, soms niet toe.
- leert elementaire gespreksregels.

Presenteren:
2: Gesprekken voeren en spreken (gespreksregels en -vaardigheden & publiek)
- reageren op elkaar, vragen stellen en beantwoorden
- waarnemen van signalen van bekende luisteraars
- reageren op signalen van bekende luisteraars en aanpassen van de inhoud aan de groep
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Eigen aantekeningen:
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Projectoverzicht

Onder
deel &
tijd
(aantal
dagen)

Activiteit 21e-eeuwse
vaardigheden &
doelen PBL

Leerdoelen en vakgebied Hoofdvraag/ deelvraag & doel Beoordeling

Intro
Deel
1
-------
1 dag

Projectbord op
orde maken.
Eventueel rollen
verdelen.

Enthousiasmeren
en introduceren.

Verdiepen in het
onderwerp
-praten-

Gesprek voeren
over kennis.

Noodzakelijke
vragen noteren
Onderzoek doen

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- informatie
vaardigheden
- ICT- basis
vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering
- planning
- creativiteit

Communicatie:
Boodschappen overbrengen en begrijpen.
De leerling:
- maakt kennis met verschillende soorten
gesprekken en communicatieve taken (ook
in schoolse situaties).
- maakt kennis met verschillende
communicatiedoelen. (voorbeelden:
informatie en meningen uitwisselen, iets
nieuws leren, uitleg of instructie volgen of
geven, samenwerken, een probleem
oplossen, eigen meningen en gevoelens
uitdrukken, anderen overtuigen of motiveren,
anderen onderhouden)

Omgaan met verschillende communicatieve
situaties en communicatiepartners.
De leerling:
- begint verschillende communicatieve
situaties te onderscheiden.
- ontdekt dat er verschillende manieren zijn
om te communiceren, afhankelijk van de
situatie, de communicatiepartner en het doel
van de communicatie, en past dit soms wel,
soms niet toe. - leert elementaire
gespreksregels.

Hoofdvraag
Hoe kun je met anderen praten?

Doel
De leerlingen gaan zich verdiepen in het
onderdeel spreken. Ze bekijken
verschillende momenten waar
communicatie aan de orde komt.

- Noodzakelijke vragen. Wat
wil jij weten over
communicatie. (individueel)
- De vanuit onderzoek extra
gevonden informatie over
communicatie.
(team/individueel)

Eigen aantekeningen:
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Deel
2
-----
1 dag

Voorkennis
ophalen en
delen.

Gericht
observeren
vanuit de aanpak
zien-denken-
afvragen.

Een pla�egrond
maken waarbij
de verschillende
plekken voor
communicatie
worden
aangegeven.

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- informatie
vaardigheden
- ICT- basis
vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering
- planning
- creativiteit

Communicatie:
Boodschappen overbrengen en begrijpen.
De leerling:
- maakt kennis met verschillende soorten
gesprekken en communicatieve taken (ook
in schoolse situaties).
- maakt kennis met verschillende
communicatiedoelen. (voorbeelden:
informatie en meningen uitwisselen, iets
nieuws leren, uitleg of instructie volgen of
geven, samenwerken, een probleem
oplossen, eigen meningen en gevoelens
uitdrukken, anderen overtuigen of motiveren,
anderen onderhouden)

Omgaan met verschillende communicatieve
situaties en communicatiepartners.
De leerling:
- begint verschillende communicatieve
situaties te onderscheiden.
- ontdekt dat er verschillende manieren zijn
om te communiceren, afhankelijk van de
situatie, de communicatiepartner en het doel
van de communicatie, en past dit soms wel,
soms niet toe. - leert elementaire
gespreksregels.

Deelvraag:
Wanneer praat je met anderen?

Doel:
Bewust worden van de verschillende plekken
en manieren van communiceren. Vanuit de
aanpak zien-denken-afvragen bewust en
gericht naar de praatplaat kijken waarbij
nieuwsgierigheid en de onderzoekshouding
gestimuleerd worden.

- Zien-denken-afvragen
(individueel)
- Gesprek voeren, elementaire
gespreksregels .(team/
individueel)
Voorbeelden van elementaire
gespreksregels:

● Laat een ander
uitpraten.

● Kijk iemand aan als
hij/zij praat.

● Ga niet schreeuwen
in een gesprek.

● Blijf bij het
onderwerp.

● Reageer op wat de
ander zegt.

Eigen aantekeningen:
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Deel
3
------
1 dag

Voorkennis
ophalen,
onderzoeks-
houding
stimuleren.

Doorvragen in
een gesprek.

Oefenen met
doorvragen.

- kritisch denken
- creatief denken
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering
- planning
- creativiteit

Boodschappen overbrengen en begrijpen.
De leerling:
– raakt vertrouwd met verschillende soorten
gesprekken en communicatieve taken.
– onderscheidt verschillende
communicatiedoelen.
– is zich meestal bewust van de gevoelens
en behoe�en van anderen en houdt daar tot
op zekere hoogte rekening mee bij de
communicatie.

Omgaan met verschillende communicatieve
situaties en communicatiepartners.
De leerling:
– onderscheidt verschillende
communicatieve situaties.
– begrijpt dat er verschillende manieren zijn
om te communiceren, afhankelijk van de
situatie, de communicatiepartner en het doel
van de communicatie, en past dit tot op
zekere hoogte toe.

Deelvraag:
Hoe kan ik om meer informatie vragen
tijdens het praten?

Doel:
Bewust doorvragen om meer te weten te
komen.

- Doorvragen (individueel)
- Gesprek voeren, elementaire
gespreksregels (team/
individueel)
Voorbeelden van elementaire
gespreksregels:

● Laat een ander
uitpraten.

● Kijk iemand aan als
hij/zij praat.

● Ga niet schreeuwen
in een gesprek.

● Blijf bij het
onderwerp.

● Reageer op wat de
ander zegt
.

Eigen aantekeningen:
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Deel
4
------
1 dag

Voorkennis
ophalen,
onderzoeks-
houding
stimuleren.

Herhalings-
oefening over
doorvragen.

Communicatie
herkennen/
plaatsen in
verschillende
situaties.

Emoties
herkennen en
linken aan
communicatie..

Werkblad
invullen en
bespreken.

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- informatie
vaardigheden
- ICT- basis
vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering
- planning
- creativiteit

Boodschappen overbrengen en begrijpen.
De leerling:
– raakt vertrouwd met verschillende soorten
gesprekken en communicatieve taken.
– onderscheidt verschillende
communicatiedoelen.
– is zich meestal bewust van de gevoelens
en behoe�en van anderen en houdt daar tot
op zekere hoogte rekening mee bij de
communicatie.

Omgaan met verschillende communicatieve
situaties en communicatiepartners.
De leerling:
– onderscheidt verschillende
communicatieve situaties.
– begrijpt dat er verschillende manieren zijn
om te communiceren, afhankelijk van de
situatie, de communicatiepartner en het doel
van de communicatie, en past dit tot op
zekere hoogte toe.

Deelvraag:.
Wat kan ik doen om zo goed mogelijk met
anderen te praten?

Doel:
Inzien dat emoties een aandeel hebben
binnen communicatie.

- Werkblad, wat kan mij
helpen. (individueel)
- Gesprek voeren, elementaire
gespreksregels (team/
individueel)
Voorbeelden van elementaire
gespreksregels:

● Laat een ander
uitpraten.

● Kijk iemand aan als
hij/zij praat.

● Ga niet schreeuwen
in een gesprek.

● Blijf bij het
onderwerp.

● Reageer op wat de
ander zegt

Eigen aantekeningen:
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Prese
ntatie
s.

Product of
middelen
bedenken en
creëren.

Presentaties
plannen.

Presentaties
geven in kleine
groepjes.

Feedback geven.

Projectafsluiting.

Reflectie &
Feedback

- kritisch denken
- ICT- basis
vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering
- planning
- creativiteit

2 Presentatie afstemmen op publiek
door:
- aanpassen van woordgebruik aan
formele en informele situaties, rekening
te houden met voorkennis en
waarnemen van signalen van het
publiek;
- publiek boeien (bijv. met anekdotes,
ervaringen);
- vragen stellen en te beantwoorden;
- passend omgaan met
commentaar/feedback

Doel:
Een overtuigende en duidelijke presentatie
geven.

Kritische vragen kunnen stellen en
beantwoorden.

- Gericht luisteren en kritische
vragen stellen (individueel)
- De presentaties
(individueel)

Eigen aantekeningen:
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