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In een standaard les pakt u 
een handleiding uit de kast, 

slaan de kinderen hun 
werkboek open, volgen 

ze de instructie en 
gaan aan de slag. 
De keerzijde van 
dagelijks metho-
disch leren is dat de 
betrokkenheid van 
kinderen afneemt. 
Ze	ontwikkelen	

een passieve manier 
van leren en worden 

onvoldoende uitgedaagd 
om zelf op onderzoek uit 

te gaan. U kunt dit veranderen 
door thematisch te werken. Dat hoeft 

niet ingewikkeld te zijn als u het klein houdt en 
begint in uw eigen groep. 

Voorbereiden 
Plannen en verzamelen
Om een thema uit te werken is het op de eerste 
plaats nodig om tijd vrij te maken. De eerste 
keer kost het een werkdag om al het materiaal 
te verzamelen en een thema van zes weken uit 
te werken. Een studiedag op school is daar heel 

geschikt voor. Als eenmaal duidelijk is hoe het 
werkt en u voor verschillende formulieren een 
format hebt gemaakt, kost het vormgeven van 
een thema nog hooguit een middag. Uiteindelijk 
levert het tijd op, omdat een thema voor zes 
weken klaarligt en u er voor die periode weinig 
omkijken naar hebt. 

Algemene doelen
•	De	kinderen	zijn	betrokken	en	leergierig.
•	De	kinderen	zijn	eigenaar	van	hun	leerproces.
•	De	kinderen	hebben	een	actieve	en	onderzoe-

kende houding.
•	De	kinderen	kunnen	kennis	en	vaardigheden	

van alle tijden toepassen en combineren met 
21e-eeuwse vaardigheden.
•	De	kinderen	leggen	verbanden	door	de	samen-

hang tussen de verschillende vakken en 
vaardigheden. 
•	De	kinderen	hebben	kennis	van	de	wereld	en	

een brede ontwikkeling.

Benodigdheden
•	 kerndoelen	en	leerlijnen	(thule.nl)
•	 leerdoelen	bij	het	thema
•	 zaakvakmethode	met	bijbehorende	lesboeken
•	 leesstrategieën	die	op	school	worden	
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Taal-denk-
gesprek
In een taal-denkgesprek 
wordt zowel de denk- als 
de taalontwikkeling gesti-
muleerd. Het zijn klassikale 
gesprekken waarin de kin-
deren op zoek gaan naar 
verklaringen voor bepaalde 
verschijnselen of naar 
oplossingen voor bepaalde 
problemen.
Zoek	momenten	in	de	les	
waarin u een open vraag 
stelt aan de kinderen of een 
prikkelende stelling geeft 
waardoor ze dieper over het 
onderwerp moeten nadenken. 
Bijvoorbeeld in groep 5: 
Deze les gaat over monniken 

en ridders. Stel je voor dat je in 

de middeleeuwen leefde. Zou je 

dan graag in een kasteel willen 

wonen of liever bij de boeren? 

Of misschien wel in een klooster? 

Waarom?

Vervolgens ontstaat een 
gesprek waarbij de kinderen 
op elkaar mogen reageren. 
Deze gesprekken verdiepen 
de zaakvakken en vergroten 
de betrokkenheid.

•	 informatieve	boeken	en	jeugdliteratuur	(open-
bare bibliotheek en/of schoolbibliotheek)
•	 toegang	tot	internet	(per	tweetal	tenminste	

één computer of tablet)
•	 informatieve	filmpjes
•	 thematafel
•	 toetsvorm	en	presentatie-beoordelings-
 formulier
•	materiaal	om	creatieve	opdrachten	te	kunnen	

uitvoeren
•	 notitiekaartjes	voor	opzoek-	en	

onderzoeksvragen
•	 grote	vellen	papier	voor	een	woordweb,	titel-

strook en leerdoelenposter
•	 per	kind	een	portfoliomap
•	 per	kind	een	themaboekje	(zie	punt	7	onder	

‘Een lessenserie vormgeven’)

Een lessenserie vormgeven
Als u alle spullen hebt verzameld, is het tijd om 
het thema uit te werken in zes lessen van onge-
veer anderhalf uur, bij voorkeur gegeven in de 
middag. De methode die op school voorhanden 
is, de kerndoelen en de leerlijnen zijn het uit-
gangspunt. U zorgt voor kennisinput en bege-
leidt de kinderen bij hun onderzoekje en andere 
opdrachten. U hebt een begeleidende en soms 
sturende rol en daarnaast geeft u ruimte en 
ondersteuning. De brede ontwikkeling van elk 
kind kunt u vastleggen in een portfolio.

1
Kies een onderwerp uit een methode. Pak de 
kerndoelen en de leerlijnen erbij en leg deze 
naast	de	methodelessen.	Zoek	in	de	methode	
naar lessen die passen bij het thema. Soms zit-
ten er lessen tussen die u kunt weglaten of kunt 
samenvoegen tot één kennisles (zie week 2). 
Plan de bruikbare methodelessen in bij wijze van 
kennisles. 

2
Kies bij iedere kennisles een leesstrategie. 
Gebruik bij voorkeur een leesstrategie die 
onlangs is behandeld bij begrijpend lezen.

3
Maak bij iedere kennisles gebruik van de tech-
niek van het taal-denkgesprek (zie kader hier-
naast). Het taal-denkgesprek stimuleert kinderen 
om dieper over het onderwerp na te denken en 
daarover met elkaar in gesprek te gaan (mon-
delinge taalvaardigheid). Het is nodig om deze 
denkvragen vooraf te bedenken en aan te laten 
sluiten bij de kennisles. 

4
Kies een passend verhaal of jeugdboek om het 
thema mee te starten en om verderop in het 
thema nog eens te gebruiken. Maak daarbij 
gebruik van een luisterstrategie of luistervraag.

5
Bekijk verschillende filmpjes vooraf en kies 
een of enkele filmpjes om vervolglessen mee te 
starten. 

6
Bezoek de bibliotheek en neem zo veel mogelijk 
boeken mee over het thema. 

7
Maak een themaboekje. Het themaboekje begint 
met een titelblad, gevolgd door een blad met 
afspraken over computergebruik en een lijstje 
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met	zoekmachines	voor	kinderen.	Zorg	ook	voor	
een invulformulier waarop de kinderen invul-
len met wie ze samenwerken, wat hun opzoek- 
of onderzoeksvraag is, op welke manier ze het 
antwoord op hun vraag gaan presenteren (het 
eindproduct: een informatieposter, een mini-
werkstukje, een verhaal, een strip, enzovoort) en 
welke stappen ze gaan nemen om tot hun eind-
product te komen.
Voeg zinvolle werkbladen toe. Maak eventueel 
gebruik van verwerkingsbladen uit de methode. 
Zoek	naar	betekenisvolle	opdrachten	die	op	de	
computer gemaakt kunnen worden en voeg deze 
toe aan het themaboekje, bijvoorbeeld een werk-
blad behorend bij een minipad of webpad van 
yurls. Bedenk verschillende creatieve opdrach-
ten (tekenen, handvaardigheid, muziek, drama) 
en voeg ook deze toe aan het themaboekje. De 
kinderen kunnen hieruit een keuze maken of zelf 
iets bedenken. Een kleurplaat als extraatje kan 
voor jongere kinderen een leuke aanvulling zijn. 
Maak van de kennislessen een samenvatting en 
voeg deze toe aan het themaboekje. Deze samen-
vatting kan worden gebruikt bij het voorbereiden 
van een toets. 

8
Maak een presentatie-beoordelingsformulier en 
bespreek met de kinderen waar ze op moeten 
letten bij het presenteren (houding, taalvaardig-
heid,	inhoud,	enzovoort).	Zorg	voor	portfolio-
mappen waarin de kinderen hun werk kunnen 
verzamelen.

9
Zet	een	thematafel	klaar	met	daarop	(veel)	
informatieve boeken over het onderwerp. 
Kinderen kunnen op de tafel ook boeken of 
spullen van thuis zetten die bij het thema passen. 

10
Formuleer bij het thema de kennisdoelen en 
hang ze voor de kinderen zichtbaar op bij de 
thematafel.

Thematisch werken voor beginners ... wereldoriëntatie ... team

•	 een	excursie
•	 een	expositie	voor	ouders	

of andere groepen
•	 een	gastspreker	(ouder,	

grootouder, buren 
enzovoort) uitnodigen

•	 verdubbeling	van	het	
aantal lesuren (twee 
middagen) bij integratie 
van twee zaakvakken, taal 
en creatieve vakken

Denk ook 
eens aan:

14
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Aan het werk!

Week 1
oriëntatieles en projectles
Introduceer het thema bijvoor-
beeld met een verhaal of een 
hoofdstuk uit een jeugdboek 
dat bij het thema past. De 
kinderen mogen na het voor-
lezen reageren op het verhaal. 
Ook kunt u voor, tijdens of na 
het lezen een luisterstrategie 
toepassen.
De eerste les staat in het teken 
van verkennen. Het thema 
wordt klassikaal besproken. 
Wat weten de kinderen er al 
van? Maak samen een woord-
web rond het thema en hang 
het op bij de thematafel.
Vertel de kinderen wat u van 
ze verwacht in de komende zes 
weken, wat de mogelijkheden, 
de doelen en de afspraken 

zijn. Aansluitend vormen 
de kinderen tweetallen en 
krijgt elk kind een eigen 
themaboekje.
De tweetallen bedenken 
samen een opzoekvraag (mid-
denbouw) of onderzoeksvraag 
(bovenbouw). Waar willen 
ze meer over weten en hoe 
gaan ze dat onderzoeken? 
Welke stappen gaan ze nemen 
om achter het antwoord te 
komen? En hoe gaan ze over 
zes weken het antwoord 
presenteren? 
De vragen worden bij de 
thematafel opgehangen.
De kinderen kunnen starten 
met	hun	project.	Ze	maken	
daarbij gebruik van boeken en 
van internet.

Week 2
kennisles en projectles
In de tweede week draagt 
u kennis van de wereld over 
(wereldoriëntatie). Stel een 
denkvraag aan de kinderen. 
Deze vraag zet ze aan tot 
dieper nadenken over het 
thema. Vervolgens mogen ze 
reageren op de vraag (taal-
denkgesprek, zie kader op 
bladzijde 13).
U kunt de kennisles com-
bineren met het klassikaal 
lezen van een tekst (uit de 
methode). Koppel daar-
aan een leesstrategie. In het 
tweede deel van de les wer-
ken de kinderen in tweetallen 
aan hun project.

Week 3
projectles
In de derde week is er een 
volledige projectles. Deze les 
biedt voor u mogelijkheden 
om te observeren. Start de 
les met een themafilmpje 
om de betrokkenheid van de 
kinderen te vergroten. Ook 
kunt u weer voorlezen uit het 
jeugdboek.

Week 4
kennisles en projectles
Zie	week	2.

Week 5
projectles en voorbereiden 
op toets/presentatie
Start de les met voorlezen 
uit het jeugdboek en maak 
gebruik van een luisterstra-
tegie. De kinderen maken 
in deze les hun project af. 
Het tweede deel van de les 
wordt besteed aan het voor-
bereiden op de toets en/of 
presentaties.

Tot slot

Week 6
toets/presenteren 
De laatste week staat in 
het teken van toetsen 
en/of presenteren. De 
kinderen vertellen voor 
de groep wat hun opzoek- 
of onderzoeksvraag is en 
wat het antwoord is op 
hun	vraag.	Ze	leggen	uit	
hoe ze aan het antwoord 
zijn gekomen en welke 
stappen ze daarvoor hebben 
genomen. Ook vertellen ze 
wat ze geleerd hebben en 
hoe het samenwerken is 
gegaan. Daarnaast laten ze 
ander gemaakt werk zien 
(bijvoorbeeld een creatieve 
opdracht, een lied of een 
toneelstukje). Eventueel 
kunt u een schriftelijke of 
mondelinge toets afnemen 
waarin de kennis uit de 
kennislessen wordt getoetst.

zaakvak

1
oriëntatieles

&
projectles

6

presentatieles

5
projectles

&
voorbereiden 
presentatie

4
kennisles

&
projectles

3

projectles

2
kennisles

& 
projectles

Model voor 
een lessenserie
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