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Hoofdvraag

Hoe kan goede communicatie mij helpen anderen beter te begrijpen?

Deelvragen

1. Hee� luisteren iets te maken met communicatie?.
2 Horen we altijd hetzelfde?
3 Hoe kan goede communicatie mij helpen anderen beter te begrijpen?

Groep

5-6

Tijdsduur

4-5 volledige dagen

Hoofddoel 21e-eeuwse vaardigheden

Communicatie

Samenva�ing

De leerlingen bewust maken van communicatie, waarbij we de focus leggen op luisteren.

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.
Een reflectiemodel
Dit kan ze helpen aan het eind van het volgende project te reflecteren op de zelf opgestelde leerdoelen.
Een stripverhaal
Hierin beschrijven ze de stappen die ze willen doorlopen en welke hulpmiddelen ze hierbij zullen helpen.
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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.
Debat
De leerlingen bereiden een debat voor over dit onderwerp met als doel de communicatie te verbeteren.. Dit debat zouden jullie vervolgens met de groep kunnen voeren.
Rollenspel
De vooruitgang die ze hebben gemaakt uitbeelden. Bijvoorbeeld een situatie bedenken en uitbeelden hoe ze deze zouden aanpakken voordat ze aan het project begonnen en
vervolgens hoe ze het nu aanpakken. Ze kunnen dan het leerdoel hier aan koppelen en benoemen.
Podcast
Een podcast met een andere leerling opnemen waarbij ze het gesprek over communicatie aangaan. Hier moeten op voorhand goede vragen genoteerd worden zodat de
podcast voldoende diepgang krijgt en goed verloopt.

Rubrieken & leerdoelen

- Rubriek leerdoel communicatie
- Rubriek 21e-eeuwse vaardigheden

Communicatie:
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.

Presenteren:
2 Presentatie afstemmen op publiek door:
- afstemmen op publiek door: - onderscheiden van formele en informele situaties en daarbij passend woordgebruik hanteren; - rekening houden met voorkennis (bijv. van
medeleerlingen); - waarnemen van signalen (bijv. onbegrip)
- vloeiend en verstaanbaar spreken voor onbekenden
- bewust worden van vloeiendheid en verstaanbaarheid (bijv. van haperingen, versprekingen)

© 2022 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar. PBL | Communicatie 1 .0  | groep .5-6*



- inzien van het belang van non-verbale communicatie
- passend omgaan met commentaar/feedback

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.

Onderzoek doen
naar
communicatie..

Noodzakelijke
vragen noteren
Onderzoek doen

- 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.

Hoofdvraag
Hoe kan goede communicatie mij helpen
anderen beter te begrijpen?

Doel
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.

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

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

Herhaling van
deel 1 vanuit een
klassengesprek.

Onderzoek doen
naar luisteren.

- 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:
Hee� luisteren iets te maken met
communicatie?.

Doel:
Onderzoek doen naar het aandeel van
luisteren bij communicatie
Aangeven wat ze belangrijk vinden als ze iets
vertellen tegen anderen.

- De vanuit onderzoek extra
gevonden informatie over
communicatie. (team/individueel)
- Verschil tussen passief en
actief luisteren.
(team/individueel)

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

Tekst lezen en
opdracht bij
maken.

Teamgesprek.

Klassengesprek.

Liedje luisteren
(hoort bij de
tekst van
opdracht 1)

De extra
opdrachten
waarbij
communiceren
centraal staat.
(4 opties)

- 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:
Horen we altijd hetzelfde?

Doel:
Empathie, zich kunnen inleven in het
gevoel en verhaal van anderen.

- eigen tekening over de tekst
(individueel)
- aandeel binnen team- en
klassengesprek (team)

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

Onderzoek naar
een oplossing op
de hoofdvraag.

Oplossing
beschrijven en
kritisch bekijken.

Presentatie
maken en geven.

Reflecteren.

Stemmen

Oplossingen
noteren en
eventueel
zichtbaar maken
in het lokaal.

- 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:.
Hoe kan goede communicatie mij helpen
anderen beter te begrijpen?

Doel
De leerlingen gaan op zoek naar een
oplossing om hun communicatie te
verbeteren.

- diepgang bij oplossingen
(individueel)
- presentatievaardigheden
(individueel)
- samenwerken (team)

Eigen aantekeningen:
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Presentati
es.

Presentaties
plannen.

Presentaties
geven.

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 presentatie geven.

Kritische vragen kunnen stellen en
beantwoorden.

- kritische vragen stellen en
beoordelen (individueel)
- reflectie op eigen leerroute.
(individueel)
- de presentaties (team)

Eigen aantekeningen:
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