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Globale activiteiten per deelvraag

Introductie (duur: 1 dag)

Professional op school uitnodigen
- Studenten enthousiast maken, neem hier de tijd voor. (Hoe enthousiaster je ze maakt hoe meer ze vanuit

intrinsieke motivatie zullen werken.)
- Teams maken en projectleider kiezen
- Onderzoek doen
- Informatieve tekst schrijven
- Nieuwe woorden toevoegen aan de projectmuur (woordenschat)
- Noodzakelijke vragen opstellen
- Voorbereiding op gesprek met de professional
- Projectbord maken

Deelvraag 1 (duur: 1 dag)

- Wat hebben ze geleerd van de professional?
- (Leer)doelen van het project bespreken: eindproduct en rubriek
- Onderzoek doen
- Leus en betogende tekst schrijven
- Nieuwe noodzakelijke vragen opstellen
- Onderzoek doen over het verschil tussen tamme en wilde dieren i.c.m. ICT-vaardigheden

Deelvraag 2 (duur: 1 dag)

- Persoonlijke leerdoel noteren (21e-eeuwse vaardigheden)
- Onderzoeken hoe wilde dieren in de oceaan leven
- Reflecteren op elkaars werk vanuit Chare�e
- Reflecteren op eigen leerdoel

Deelvraag 3 (duur: 1 dag)

Professional op school uitnodigen/ online contact opnemen met een professional.
- Kritisch nadenken
- Reflecteren
- Onderzoek naar doel van eindproduct
- Eindproduct bepalen
- Eindproduct maken
- Noodzakelijke vragen opstellen die de professional zou kunnen beantwoorden
- Noodzakelijke vragen naar professional sturen
- Onderling reflecteren vanuit Chare�e
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Deelvraag 4 (duur: halve dag)

- Feedback van professional verwerken
- Eindpresentatie voorbereiden

Eindproduct & reflectie

- Presenteren
- Gericht luisteren naar de presentaties en feedback geven
- Reflecteren op het project vanuit de leerdoelen en rubrieken

Wachtwoorden voor deelvragen

Deelvraag 1 olifanten

Deelvraag 2 oceanen

Deelvraag 3 apen

Deelvraag 4 zeehonden

Eindproduct & reflectie giraffen

© 2022 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar. Wilde dieren | Groep 6
2



Projectplanning | Wilde dieren | Groep 6

Hoofdvraag

Hoe kunnen wij, als leerlingen, iets doen voor de wilde dieren?

Deelvragen

1. Waarom zijn olifanten wilde dieren?
2. Wat hebben wilde dieren in de oceaan nodig om te overleven?
3. Leven alle wilde dieren hetzelfde?
4. Hoe kunnen wij ons product het beste presenteren?

Eindproduct: Kunnen wij iets voor wilde dieren doen?

Doelgroep

6

Tijdsduur

4 weken

Professional(s)

World Animal Protection Den Haag (Website)

Leerdoelen (vak en/of 21e-eeuwse vaardigheden)

Het leerdoel is dikgedrukt beschreven voor de leerlingen.

Vakgebieden
Taal
Taal - Le�erlijk en figuurlijk taalgebruik.
Ik kan le�erlijk en figuurlijk taalgebruik op de juiste manier gebruiken. (Taal Actief, Taal Thema 3 les 9)

Taal - Andere klank: werkwoorden in de verleden tijd.
Ik kan werkwoorden met een andere klank in de verleden tijd op de juiste manier gebruiken. (Taal Actief, Taal
Thema 3 les 4)

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen (1&2) -
1: belangstelling hebben voor verhalende teksten (fictie, waaronder poëzie) en informatieve teksten (zakelijke
teksten)
2: gemotiveerd zijn om zelf te lezen
Ik vind het leuk om verschillende soorten teksten te lezen. (introductie)
Begrijpend lezen (5) -  lezen van: informatieve teksten (bijv. teksten uit zaakvakmethode, krantenbericht,
kindertijdschri�, kinderencyclopedie, eenvoudige schematische overzichten, informatieve berichten op internet)
Ik kan informatieve teksten lezen in bijvoorbeeld kranten, op internet, in de kinderencyclopedie en
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kindertijdschri�en. Ik begrijp deze informatie ook.
Begrijpend lezen (8) - leesdoelen (en publiek): zoekend en selectief teksten lezen om bepaalde informatie te
vinden
Ik kan online informatieve teksten vinden die passen bij het onderwerp. Ik begrijp deze informatie ook.
Begrijpend lezen (14) - samenva�en: samenva�en door het weglaten en verzamelen van informatie uit een tekst

Ik kan de informatie die ik gevonden hebben samenva�en zodat ik alleen de belangrijkste informatie deel met
de rest. (introductie)
Begrijpend lezen (15) - opzoeken: opzoeken van informatie met behulp van zoekvaardigheden (inhoudsopgave,
trefwoorden, alfabetische volgorde, hyperlinks)
Ik kan zelf informatie vinden online. Ik gebruik hier de juiste trefwoorden voor. (introductie)

Stellen
Stellen (5) - Schrijven
Ik kan deze vier soorten teksten schrijven
> verhalende teksten (bijv. verhaal, gedicht of brief)

> informatieve teksten (bijv. verslag, observaties van bijvoorbeeld diergedrag)

> instructieve teksten (bijv. speurtocht, routebeschrijving, gebruiks- of gedragsaanwijzingen)
> betogende teksten (bijv. een boekverslag, een leus op een spandoek of een oproep)

(introductie)
Stellen (12) - Inhoud - vorm. Schrijfervaring opdoen met de basisstructuur inleiding-kern-slot
Als ik een tekst schrijf kan ik een inleiding, kern en slot gebruiken. (introductie)

Rekenen
Rekenen - Oriëntatie getallen
Ik kan afronden op tien- honderd- en duizendtallen. (Pluspunt Blok 3, doel 1)

Rekenen /meten - Meetkunde.
Ik kan tijd meten met de stopwatch (Pluspunt Blok 3, les 11)

Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW)
OJW (1) - Planten, dieren en de mens I Omgaan met de natuur. Ontmoeten, verwonderen en beseffen van de grote
verscheidenheid aan planten, dieren en paddenstoelen (schimmels)
Ik kan verschillende soorten dieren benoemen.
OJW (4&5)
4 - Planten, dieren en de mens I Planten en dieren. Ordenen en indelen van planten en dieren in hoofdgroepen
en soorten (plantenrijk en dierenrijk)
5 - Planten, dieren en de mens I Planten en dieren. Verkennen van overeenkomsten en verschillen tussen
onderdelen van verschillende plantensoorten en tussen onderdelen van verschillende diersoorten.
Ik weet het verschil tussen wilde dieren en tamme dieren. (introductie)
OJW (12) - Planten, dieren en de mens I Planten en dieren. onderzoeken van het 'sociale verband' waarin dieren
leven.
Ik kan onderzoeken hoe dieren met elkaar leven, in groepsverband of apart.

© 2022 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar. Wilde dieren | Groep 6
4



OJW (13) - Planten, dieren en de mens I Planten en dieren. Verkennen van overeenkomsten en verschillen tussen
onderdelen van verschillende plantensoorten en tussen onderdelen van verschillende diersoorten
Ik kan meer informatie vinden over de evolutie van dieren en ik kan ook iets vertellen over de fossielen van
dieren.
OJW (16) - Planten, dieren en de mens I Planten en dieren. onderzoeken van voedselrelaties en voedselketens (of
-kringlopen) met de rol van planten, dieren, schimmels en bacteriën (levenscyclus).
Ik weet meer over de voedselrelaties en voedselketens bij dieren.
OJW (26) - Planten, dieren en de mens I Planten en dieren. Onderzoeken van het gedrag van dieren (bijv.
bodemdieren, huisdier).
Ik kan het gedrag van dieren onderzoeken.

21e-eeuwse vaardigheden
Samenwerken
Samenwerken (10 & 11):
10: onderhandelt en maakt afspraken met anderen in een team, om een gemeenschappelijk doel te behalen.
11: kan het groepsbelang boven het eigenbelang stellen (is ook: zelfregulering).
Ik weet dat we moeten samenwerken om het einddoel te behalen. Ik kan afspraken maken met de andere kinderen om
ervoor te zorgen dat alles goed gaat.
Samenwerken (14): kijkt terug op hoe de samenwerking is verlopen en benoemt wat goed en minder goed ging.
Ik kan aan het eind van het project vertellen wat er wel en niet goed ging in de samenwerking.

ICT
ICT (12): bekend zijn met verschillende bestandstypen en omgaan met bestanden  (opslaan/ terugvinden, kopiëren/
verwijderen, verzenden/ ontvangen, delen ) op verschillende opslagmedia.
Ik kan bestanden opslaan, terugvinden, kopiëren, plakken, ongedaan maken, verwijderen, verzenden, ontvangen en
delen.
ICT (26): opmaken van teksten en pagina's in een tekstverwerker.
Ik kan teksten schrijven in word, dit kan ik ook via Teams. Ik zorg ervoor dat het le�ertype en de le�ergroo�e kloppen,
het ziet er netjes uit.

Creativiteit
Creativiteit (1): past verschillende creatieve denktechnieken toe.
Ik kan tijdens het onderzoek goed nadenken over verschillende manieren om informatie te vinden. Ik kan de informatie
op een creatieve manier opschrijven. (woordspin, woordparaplu, woordkast, enz.)
Creativiteit (4): experimenteert met verschillende media, materialen, technieken en trekt hieruit conclusies voor het vervolg van
het proces.
Ik gebruik verschillende materialen om mijn creativiteit te laten zien tijdens het project. (verschillende materialen,
online materialen, technieken)
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Projectoverzicht

Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Introductie
1 dag

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe kunnen wij, als leerlingen, iets doen voor de wilde dieren?
Deelvraag: Zijn olifanten wilde dieren?
Doel: Onderzoeken wat wilde dieren zijn.

Beoordeling

- informatieve tekst schrijven met inleiding, kern en slot (individueel)
- zoektermen bij onderzoek (individueel)
- informatie samenva�en (individueel)
- gebruik maken van woordspin (team)
- samenwerken: eindproduct bepalen (team)

Activiteiten

Planning
Introductie
Laat de leerlingen de introductiepagina bekijken. Ze vinden hier meerdere video’s met informatie over wilde
dieren. Bepaal zelf hoelang de leerlingen de tijd krijgen voor deze introductiepagina.

Vragen zodra je aan de slag gaat: (voorkennis ophalen)
– Wat weet je al over wilde dieren?
– Wonen er wilde dieren in Nederland? Waarom denk je dat of hoe weet je dat?
– Heb je wel eens wilde dieren gezien? Waar heb je ze gezien? Wonen ze hier ook echt of zijn ze hier naartoe
verhuisd door de mens?

Geef aan dat ze als eindproduct de informatie die ze gevonden hebben gaan delen om meer mensen te
informeren over wilde dieren.

Noodzakelijke vragen opstellen.
Laat de leerlingen bedenken wat ze moeten weten om meer te weten te komen over dit onderwerp
De vragen moeten zoveel mogelijk vanuit de leerlingen komen, maar probeer deze ook aan bod te laten komen
(Opgesteld vanuit Bloom’s Taxonomy.):
Onderdeel onthouden:
– Wat bedoelen we met het woord wilde bij wilde dieren? Wat in het tegenovergestelde van een wild dier?
– Welke wilde dieren ken je al? Kun je drie wilde dieren opnoemen?
– Hoe omschrijf je wilde dieren?
– Waarom noemen we ze wilde dieren?
Onderdeel begrijpen:
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– Wat is een organisatie? Kennen we organisaties die werken met of voor wilde dieren?

Onderdeel toepassen:
– Welke vragen zou je stellen om meer te weten te komen over wilde dieren? Laat ze vanuit deze vraag de
noodzakelijke vragen opstellen.
Na het opstellen van de noodzakelijke vragen zouden deze vragen aan bod kunnen komen om meer diepgang te
creëren.

Onderdeel analyseren
– Hoe weet je of je alle wilde dieren al kent? Kun je dit ergens onderzoeken/controleren?
– Hoe kun je meer informatie vinden over wilde dieren?
– Wat zijn de kenmerken van wilde dieren?

Laat de leerlingen goed nadenken over de noodzakelijke vragen. Het moet te maken hebben met het leerdoel en het moet
specifiek genoeg zijn.
Voorbeelden:
Wat zijn wilde dieren → Hoe kan ik wilde dieren herkennen?
Wat eten wilde dieren? → Wat eten [wild dier na keuze]?
Welke kleur hebben wilde dieren? → Wat is camouflage en waarom hebben sommige dieren dit? of Welke kleur hebben
[wild dier na keuze]
Hoe help je wilde dieren? → Wat hebben [dier na keuze] nodig om te overleven?
Het gaat erom dat de leerlingen gericht antwoord kunnen geven op de vraag. Als ze na het vinden van het antwoord nog
een vraag hebben kunnen ze deze vraag ook opzoeken.
Let erop dat ze binnen het onderwerp blijven zoeken en niet te zeer afdwalen.

Onderzoek
De leerlingen gaan (online) antwoorden zoeken op hun noodzakelijke vragen.
De gevonden antwoorden worden samengevoegd en met elkaar gedeeld (klassikaal of in kleine groepjes).
Laat de leerlingen hun naam op de noodzakelijke vragen schrijven en bewaar ze voor de eindreflectie, wij stellen
voor de vragen aan het projectbord toe te voegen..

Werkblad Toekomstkunde
Zodra de leerlingen klaar zijn met het onderzoeken van hun deelvraag mogen ze in tweetallen verder het
werkblad van Toekomstkunde invullen (te vinden in hun (online) werkboek). Dit werkblad is niet verplicht en
hoeven ze ook niet af te hebben.

Vooruitblik op het project
Rubriek en hoofdvraag
Bekijk en bespreek de rubriek en de hoofdvraag met de leerlingen.
Laat de leerlingen weten wat je van ze verwacht binnen dit project.
Reflectie op introductie:
– Over welk onderdeel van dit project ben je het meest enthousiast? Waarom?
– Welk deel van dit project zal volgens jou de grootste uitdaging voor worden? Waarom?
– Heb je na het onderzoek nieuwe noodzakelijke vragen die je graag aan het projectbord zou willen toevoegen?

Publiek
Wat willen ze bereiken met het project?
Willen ze zichzelf informeren?
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Willen ze anderen informeren? Aan wie denken ze dan, welke lee�ijdsgroep?
Wat willen ze bereiken met de informatie die ze vinden?

Voeg de materialen toe aan het projectbord.
De leerlingen voegen de noodzakelijke vragen en de antwoorden toe aan het projectbord.

Aantekeningen

Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 1
1 dag (+ eventueel tijd voor gesprek met professional)

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe kunnen wij, als leerlingen, iets doen voor de wilde dieren?
Deelvraag: Waarom zijn olifanten wilde dieren?
Doel: Onderzoeken wat het verschil is tussen wilde en tamme dieren..

Beoordeling

- Maken van de woordspin (individueel)
- Eindproduct bepalen (team)
- Schrijven van een leus en een betogende tekst (individueel)
- ICT-vaardigheden (individueel)
- Onderzoek naar dieren (team)

Activiteiten

Evalueren op gesprek met de professional
De leerlingen reflecteren onderling op het gesprek met de professional.

Vooruitblik op het project
Rubriek, eindproduct en hoofdvraag
De leerlingen bepalen gezamenlijk het eindproject, zie ideëen voor eindproduct bovenaan in deze handleiding.
Bekijk de hoofdvraag met de leerlingen.
De leerlingen moeten weten wat het doel van het project is. Waarop worden ze beoordeeld en wat is het
eindproduct dat ze gaan inleveren?
Bespreek de rubrieken met de leerlingen, laat ze er eerst in tweetallen naar kijken en zorg er daarna voor dat ze
precies weten wat we met alle onderdelen bedoelen.
Elke leerling krijgt een kopie van de rubrieken en zal deze het hele project moeten bewaren.
Ze vullen deze rubriek twee keer in tijdens dit project, dit doen ze op hetzelfde formulier met verschillende
kleuren.

Wachtwoorden bij vraag van opdracht 1:
Vraag = Hoe schrijf je olifant in het Engels: Antwoord = elephant

Opdracht 2:
Noodzakelijke vragen opstellen.
Laat de leerlingen bedenken wat ze moeten weten om meer te weten te komen over dit onderwerp
Meestal hebben de leerlingen nieuwe noodzakelijk vragen na het gesprek met de professional, hier krijgen ze de
tijd om deze vragen te onderzoeken.

Wachtwoorden bij vragen van opdracht 2:
1. Vraag = Lees de tekst en krijg toegang tot dit filmpje. Dit staat altijd aan het begin van een voedselketen: (één
woord)

© 2022 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar. Wilde dieren | Groep 6
9



Antwoord = plant
2. Vraag = Dit is de grootste (roof)vogel die in Nederland voorkomt:
Antwoord: zeearend

Onderzoek

De leerlingen moeten een online document downloaden, bewerken en vervolgens met jou delen. ( Tip! Maak een
map in je mailbox waar je alle gedeelde documenten kunt verzamelen zodat ze gemakkelijk terug te vinden zijn)
Als dit te moeilijk is voor de leerlingen kan er ook voor gekozen worden om het document toe te voegen aan
teams en hier een kopie te maken voor alle leerlingen. In onderstaande link kunnen jullie het online document
vinden. Dit moet gedownload worden om erin te kunnen werken.
Het document is ook toegevoegd aan het werkboek en kan dus ook op papier gemaakt worden. Hierbij werken
de leerlingen echter niet aan de ICT-vaardigheden die in de rubriek beschreven worden.

Voeg de materialen toe aan het projectbord.
De leerlingen voegen de noodzakelijke vragen en de antwoorden toe aan het projectbord..

Aantekeningen

Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 2
1-2 dagen

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe kunnen wij, als leerlingen, iets doen voor de wilde dieren?
Deelvraag: Leven wilde dieren ook in de oceaan?
Doel: Meer te weten komen over de onderwaterwereld.

Beoordeling

- leerdoel opstellen (individueel)
- onderzoek doen (individueel)
- le�erlijk en figuurlijk taalgebruik (individueel)
- samenwerken bij reflecteren (team)

Activiteiten

Planning

Activiteit 1, mijn leerdoel
De leerlingen bekijken de rubrieken en vullen ze in, aan welke doelen hebben ze gewerkt en waar kunnen ze
zichzelf al een score voor geven. Het is belangrijk dat de leerlingen weten dat we niet verwachten dat ze 100%
scoren. Laat ze met oranje een vinkje ze�en bij de score die ze zichzelf geven, laat ze in dezelfde kleur de datum
van vandaag ze�en. Aan het eind van het project vullen ze dezelfde rubrieken nog een keer in met een andere
kleur.

Na het invullen van de rubrieken bekijken ze de 21e-eeuwse rubriek nog een keer. Welk leerdoel zouden ze graag
willen verbeteren, laat ze dit in hun werkboek noteren. Bij de laatste onderdelen moeten ze haalbare en
meetbare doelen noteren. Welk materiaal kan ze helpen en wie reflecteert samen met hun, dit kunnen
klasgenoten zijn. Het moet echter meetbaar zijn.

Activiteit 2, hoe overleven wilde dieren in de oceaan. Onderzoeken en informatie delen
Bij deze opdracht gaan de leerlingen aan de slag met le�erlijk en figuurlijk taalgebruik. Ze bekijken een video van
Snap je? en maken een opdracht op de website van juf Melis. Er kan voor gekozen worden om opdrachten uit de
taalmethode te gebruiken om de leerlingen meer inoefening te geven.

Daarnaast gaan de leerlingen aan de slag met het leerdoel waarbij ze meer te weten komen over het gedrag van
dieren, maak ze hier bewust van.

De leerlingen reflecteren op elkaars werk. Het is belangrijk dat de spreker duidelijk zijn leerdoel doorgee�: waar
moet de observeerder op le�en. Dit kan zijn: Is mijn tekst duidelijk, Heb ik mijn doel bereikt?, Heb ik het le�erlijk
en figuurlijk taalgebruik goed gebruikt?, etc.

Activiteit 3, reflecteer op je eigen leerdoel
Ze hebben aan het begin van deze deelvraag een leerdoel opgeschreven.
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Hebben ze er vandaag aan gewerkt?
Hoe hebben ze eraan gewerkt?
Merken ze een verschil/effect?

Reflectie einde deelvraag
– Waar ben je het meest trots op bij deze deelvraag? Waarom?
– Hoe goed denk je le�erlijk en figuurlijk taalgebruik te begrijpen? Is er iets dat je nog steeds verwarrend vindt?
– Is er iets dat je je nog steeds afvraagt   over wilde dieren in de oceaan?
(Zo ja, maak er een noodzakelijke vraag van)

Aantekeningen

Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 3
1 of 2 dagen

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe kunnen wij, als leerlingen, iets doen voor de wilde dieren?
Deelvraag: Leven alle wilde dieren hetzelfde?
Doel: Meer informatie krijgen over de verschillende dieren.

Beoordeling

- kennis over dieren (individueel)
- samen kritisch nadenken over het einddoel (team)
- feedback geven (team)

Activiteiten

Kritisch nadenken
De leerlingen geven antwoord op de volgende vragen:
1. Welke wilde dieren kennen wij al?
2. Wat verbaasde je het meest tijdens het onderzoek naar wilde dieren?
3. Kun je drie soorten wilde dieren noemen?
4. Stel dat er geen wilde dieren zouden zijn, wat zou dat betekenen?
5. Heb je een kort antwoord gegeven op de vraag ↑ of heb je er even over nagedacht voordat je antwoord gaf
zodat jouw antwoord meer diepgang hee�?
6. Welke informatie zou je gebruiken om te laten zien dat je meer over het onderwerp weet? (bv. Ik heb gelezen
in […] dat […] en daarom denk ik […] )

Opdracht 1, reflecteren
De leerlingen blikken terug op de vorige deelvraag.

Onderzoek
Waarom zouden wilde dieren onze hulp nodig hebben?

Product of idee
De leerlingen bedenken een eindproduct en gaan hiermee aan de slag.
De leerlingen reflecteren op elkaar volgens het chare�e model (dit hebben ze ook bij deelvraag 2 gedaan)

Reflectie einde deelvraag
– Hoe voelde het om een onderzoek te doen?
– Werkte jullie team goed samen tijdens deze deelvraag?
– Hoe had je de samenwerking kunnen verbeteren?
– Heb je ideeën opgedaan na het onderzoek?
– Wat zijn jouw verwachtingen over het project nu je jouw eindproduct voor ogen hebt?
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Aantekeningen

Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 4
1 dag

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe kunnen wij, als leerlingen, iets doen voor de wilde dieren?
Deelvraag: Hoe kan onze presentatie wilde dieren helpen?
Doel: De leerlingen gaan een presentatie maken voor hun eindproduct. Bij het maken van de presentatie moeten
ze hun publiek goed voor ogen houden.

Beoordeling

- kritisch denken, samenwerken en problemen oplossen (individueel)
- planning maken (individueel/team)
- afwerking eindproduct (team)

Activiteiten

Activiteit 1
De leerlingen maken een planning in hun werkboek.
Ze verwerken de feedback die ze gekregen hebben en maken hun presentatie op orde.

Opdracht 1
Bekijk de rubriek met de leerlingen, zijn alle onderdelen duidelijk?

Reflectie einde deelvraag
De studenten geven antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel wist je over het onderwerp voordat we er aan begonnen?
2. Wat zou je voor jezelf nog kunnen verbeteren?
3. Welke problemen ben je tegengekomen toen je aan dit project werkte? Hoe heb je ze opgelost?

Aantekeningen

Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Eindproduct & reflectie
1 dag

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe kunnen wij, als leerlingen, iets doen voor de wilde dieren?

Eindproduct: Presentatie

Doel: Presenteren en reflecteren

Beoordeling

- kritische vragen stellen en beantwoorden (individueel)
- reflectie in jouw eigen leerroute (individueel)
- de presentatie (team)

Activiteiten

Presenteren en reflecteren
De leerlingen hebben allemaal een feedbackformulier in hun online werkboek. Verdeel de klas in 6 groepen en
geef elke groep een onderdeel van de rubriek. ZIj reflecteren tijdens de presentatie op dat onderdeel en geven een
beoordeling. Deze beoordeling kunnen gebruikt worden bij de eindreflectie van het project.

De leerlingen maken zelf de indeling voor de presentaties en houden de tijd in de gaten. De leerlingen die in het
publiek zi�en proberen kritische vragen te stellen..

Reflectieformulier

De leerlingen vullen aan het eind van het project een reflectieformulier in. Hierin hebben we vijf leerdoelen vanuit
dit project verwerkt:

1. Ik kan werkwoorden met een andere klank in de verleden tijd op de juiste manier gebruiken. (Taal)
2. Ik kan le�erlijk en figuurlijk taalgebruik op de juiste manier gebruiken. (Taal)
3. Ik kan aan het eind van het project vertellen wat er wel en niet goed ging in de samenwerking.
(Samenwerking)
4. Ik kan bestanden opslaan, terugvinden, kopiëren, plakken, ongedaan maken, verwijderen, verzenden,
ontvangen en delen. (ICT)
5. Ik kan teksten schrijven in word, dit kan ik ook via Teams. Ik zorg ervoor dat het le�ertype en de le�ergroo�e
kloppen, het ziet er netjes uit. (ICT)
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Dit bestand kan dus als een beoordeling gezien worden, hierdoor adviseren we jullie ook het formulier of
voorhand met de groep te bespreken. Wat is de verwachting en hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze alle
leerdoelen behalen?

Bij deelvraag 1 hebben jullie besloten of je het bestand via Teams met de groep deelt of dat de leerlingen het zelf
downloaden en met jullie delen. Als jullie het aan Teams hebben toegevoegd raden we aan dit weer te doen. In
onderstaande link kunnen jullie het bestand vinden.

Reflectie einde deelvraag
– Hoe voelde het om feedback te krijgen over je product?
– Heb je na de feedback dingen kunnen veranderen? Waarom wel of waarom niet?
– Was het makkelijk of moeilijk voor je om feedback te geven aan je klasgenoten? Waarom?

Afsluiting van het project
Bespreek het proces met de leerlingen. Hoe zijn we begonnen en wat hebben we geleerd?
Pak de rubriek van de 21-e eeuwse vaardigheden erbij en bespreek de doelen. Waar hebben ze vooruitgang in
geboekt en hoe hebben ze dit gedaan? Waar zouden ze tijdens het volgende project graag aan blijven werken en
welke nieuwe doelen stellen ze zichzelf?
Laat ze terug kijken op het hele proces, waar zijn ze het meest trots op?
Je kan er voor kiezen ze dit op te laten schrijven en op de muur te hangen.

Rolverdeling tijdens het project
Bespreek de samenwerking in de groep. Hoe vonden de leerlingen het om een specifieke rol te hebben? Waar
hadden ze moeite mee en wat ging ze goed af? Welke tips hebben ze voor de leerlingen die de volgende keer
deze rol op zich zullen nemen?
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