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Het oefenmateriaal van Taal voor Thuis is een uitgave van Stichting Lezen & Schrijven. 

Deze uitgave wordt gefinancierd door de overheid.

Stichting Lezen & Schrijven

Parkstraat 105

2514 JH Den Haag

Vormgeving 

7Causes | Eindeloos

Fijn dat u het oefenmateriaal van Taal voor Thuis wilt gebruiken! Voor het geven van de 

oudercursus is een training voor taalvrijwilligers beschikbaar. Kijkt u voor meer informatie op 

www.taalvoorhetleven.nl/taalvoorthuis. Indien u (delen uit) deze uitgave wilt hergebruiken of 

kopiëren, werken we hier graag aan mee. We vragen u wel dit vooraf af te stemmen met 

Stichting Lezen & Schrijven.

Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven of wilt u iemand helpen als 

taalvrijwilliger? Bel dan naar onderstaand telefoonnummer voor advies. 

2014 © Stichting Lezen & Schrijven
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Waar gaat dit boekje over?

•	Meehelpen	op	school

•	Je	kind	helpen	met	huiswerk	en	leren
 

Wat kun je meenemen?

•	Voor	bijeenkomst	1:	nieuwsbrieven	van	school.

•	Voor	bijeenkomst	2:	een	schriftje	of	werkboek	van	je	kind.

PAGINA 18 AANWIJZINGEN VOOR DE BEGELEIDER
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Praat over helpen op school. 
Bekijk een fi lmpje over helpen op school.

1. Praat samen over meehelpen op school.
•	 Heb	je	veel	contact	op	school	met	andere	ouders	

en met de leerkrachten?
•	 Help	je	wel	eens	mee	op	school?	Waarmee	help	jij?
•	 Wat	vind	je	ervan	om	mee	te	helpen	op	school?

2. Lees de vragen. Bekijk het fi lmpje. 
 Op welke vragen krijg je in het fi lmpje antwoord? Kruis aan. 

    Waarom is het belangrijk om mee te helpen op school?

    Hoe kun je meehelpen op school?

    Wat vinden de kinderen ervan als hun vader of moeder 
     meehelpt?

    Krijgen ouders betaald voor hun hulp?

    Waarom helpen ouders mee op school?

    Wat vindt de leerkracht van hulpouders?

3. Praat samen over de vragen. 

lees de nieuwsbrief.

1. Krijg je wel eens een nieuwsbrief van school? Hoe vaak? Wat staat er 
in nieuwsbrieven? 

2. Bekijk een nieuwsbrief van de school van jouw kind of kijk naar het 
voorbeeld.

opdracht 1

opdracht 2

BijeenkomST 1

4 
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Ouderberichten

Hulpouders gezocht voor de 
knutselochtend op 14 februari a.s. 
van de groepen 5 en 6

Op vrijdag 14 februari a.s. organiseren wij een knut-
selochtend met als thema: Feest.
Op deze morgen gaan de kinderen van groep 5 en 6 
creatief aan de slag van 8.45 tot 12.15 uur. 
Welke ouders/verzorgers willen ons hierbij komen 
helpen? 
Graag opgeven bij de leerkracht via het strookje onder-
aan deze nieuwsbrief. 

Leesouders gezocht!
Groep 4 wil starten met leesgroepjes op donderdagmid-
dag, van 13.30 tot 14.30 uur. Wij hebben hier een paar 
ouders voor nodig. Lijkt het u leuk om met de kinderen 
te lezen? Meld dit dan even bij juf Kamar.

Luizenouders gevraagd!
Twee keer per jaar controleren we alle kinderen op 
luizen. Het is weer tijd! Helpt u mee? Er is een leuk team 
en de koffie staat klaar. Geef u op bij juf Irma of meester 
Faruk of kom gewoon op dinsdagochtend om 8.30 uur 
naar het speellokaal. We zijn erg blij met uw hulp. 

Kalender 31 jan - 28 feb

Vrijdag 14 februari knutsel-
ochtend met als thema: Feest.
  
Maandag 17 februari 
Leerlingenraad

Woensdag 19 februari 
MR vergadering

Maandag 24 februari 
Studiedag, alle leerlingen van 
groep 6 t/m 8 zijn vrij

De ouder/verzorger van                                                        uit groep  
bij juf/meester  
geeft zich op om te helpen bij de knutselochtend op vrijdag 14 februari a.s. 
van 8.45 tot 12.15 uur.

Inleverstrookje knutselochtend 14 februari

Openbare Basisschool

Vroege vogels
Jaargang 18, nummer 4 januari 2015
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Praat over de nieuwsbrief.

1. Praat over de nieuwsbrief.

•	 Wat	voor	hulp	is	nodig?
•	 Waar	zou	jij	bij	willen	helpen?
•	 Hoe	moet	je	je	opgeven?
•	 Waar	heeft	de	school	nog	meer	hulp	van	ouders	bij	nodig,	denk	je?

2. Vul het strookje bij de nieuwsbrief in.

Bereid een gesprek over meehelpen voor.

1. Lees het gesprek. 

Esra is moeder van Zeynep in groep 4. Esra wil meehelpen bij de 
leesgroepjes. Ze heeft een gesprek met juf Ilse. 

Esra  Ik wil graag meehelpen bij de leesgroepjes. Kan dat?
Juf Ilse Ja, natuurlijk, heel graag. Volgende week gaan we 
  ermee beginnen.
Esra  Wat moet ik precies doen als leesmoeder?
Juf Ilse U gaat in een groepje met 3 of 4 kinderen lezen. 
  Wilt u graag in het groepje van Zeynep?
Esra  Dat lijkt me leuk, maar misschien wordt ze dan 
  zenuwachtig!
Juf	Ilse	 Misschien,	maar	dat	zien	we	nog	wel.	Kunt	u	
  morgenmiddag na school een half uur komen? Ik wil 
  dan meer uitleggen aan alle leesouders.
Esra  Ja, dat is prima. Graag.
Juf Ilse Dan zie ik u morgen. Alvast bedankt voor uw hulp.

opdracht 4

opdracht 3

Wil je sommige woorden onthouden? 
Schrijf ze in de woordenlijst achterin dit boekje.
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2. Wat hebben Esra en juf Ilse afgesproken? Vertel het een ander.
3. Bereid een gesprek samen voor. Kies gesprek A of B of kies een 

onderwerp uit je eigen nieuwsbrief.

•	 gesprek a
 Je wilt meehelpen als luizenmoeder. Gebruik de informatie van de 

nieuwsbrief in opdracht 2. 
•	 gesprek B
 Je wilt meehelpen bij de knutselochtend. Het begint om 8.45 uur, 

maar je kunt er pas 9.30 uur zijn. 

4. Bedenk samen wat je wilt vragen en wat de leerkracht moet weten 
van jou.

oefen een gesprek over meehelpen. 

Gebruik de informatie van je eigen nieuwsbrief of de nieuwsbrief in 
opdracht 2.

Wissel van rol. 
oefen het gesprek nog een keer of oefen een ander gesprek.

opdracht 5
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Bespreek met de ander hoe het ging.

lees over ouderparticipatie.

Lees de brief van school hiernaast.

Praat over ouderparticipatie.

1. Hoeveel tijd heb jij om mee te helpen? 
 Af en toe, wekelijks of dagelijks?
2. Wat vind jij interessant? 
	 Wat	vind	je	leuker:	meehelpen	of	meebeslissen?
3. Wat wil je nog weten over ouderparticipatie? Vraag het nu.

opdracht 6

opdracht 7

opdracht 8

Feedbackkaart
Ingevuld door   

Datum   

Onderwerp   

1. Wat ging goed?
2. Wat ging niet zo goed? Wat vond je moeilijk?
3. Heb je gevraagd wat je wilde vragen?
4. Wat doe je, als je vergeten bent om iets te vragen?
5. Konden jullie elkaar goed begrijpen? 
6. Konden jullie elkaar goed verstaan?
7. Geef elkaar één of twee tips voor een echt gesprek. 
8. Schrijf de tips op, die je goed vindt.

Bijvoorbeeld:		Ik moet duidelijker spreken.
Tip	1:			 

Tip	2:    
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Welkom als nieuwe ouders/verzorgers op school!
In deze brief willen we u vertellen hoe u als ouder/verzorger kunt meehelpen op school.

Ouderparticipatie
We vinden ouderparticipatie heel belangrijk. We nodigen u dus graag uit om mee te 
helpen op school. Ook contact met de leerkrachten vinden we belangrijk. U kunt uw 
kind beter ondersteunen als u vaker op school bent. Uw kind vindt het erg leuk en is 
trots als u ook op school komt. Ook leerkrachten vinden het fijn, want ze leren u 
kennen. Dat maakt het makkelijker om elkaar dingen te vertellen of te vragen.

Hoe?
U kunt op veel manieren meehelpen als ouder. Het hangt vooral af van uw tijd en inte-
resse. Een paar voorbeelden:

af en toe    wekelijks    dagelijks

mee op schoolreis  biebouder   overblijfouder
klussen op school  leesouder   helpen bij oversteken
luizenouder   mee naar zwemles

Vraag het aan de leerkracht van uw kind(eren). Samen vindt u vast een taak die bij u 
past en heel welkom is. Ook vaders nodigen we graag uit om mee te helpen! We 
bedanken u nu alvast voor uw hulp. 

Meedenken en meepraten?
U kunt ook meedenken en meepraten over alles op school. Dat kan op twee manieren: 
in de Medezeggenschapsraad (MR) of in de Ouderraad (OR). In de MR kunt u meebe-
slissen over dingen die belangrijk zijn voor de hele school. Bijvoorbeeld: het personeel, 
de schooltijden, de schoolgids enz. In de OR helpt u de leerkrachten mee met activitei-
ten voor de hele school. Bijvoorbeeld: Sinterklaas, activiteiten na school enz.

Interesse? Geef het door aan de leerkracht of aan de directie.
We hopen u vaak op school te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Bea Gerritsen
directeur OBS Vroege vogels 

Openbare BasisschoolVroege vogels
Uilstraat 6 
1932 BD Vogelburg
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Woorden

Kijk nog eens naar de opdrachten. Welke woorden wil je onthouden? 
Schrijf ze bij je woordenlijst.

ToT SloT

1. Geef je op om mee te helpen op school of vraag wat je kunt doen om mee te 
helpen.

2.	Praat	met	je	kind	over	meehelpen	op	school.	Denk	aan:
•	 Wie	helpt	er	mee	in	de	klas?	
•	 Wat	doen	die	vaders	of	moeders?	
•	 Wat	vindt	je	kind	ervan	als	je	meehelpt	(of	gaat	meehelpen)	op	school?

3. Neem voor de volgende keer een schrift of werkboekje van je kind mee. 
4. Zoek uit waar je kind op school mee bezig is.

10 

opdracht 9
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Praat over je kind helpen met school. 
Bekijk een fi lmpje over je kind helpen met school. 

1. Je wilt graag dat je kind veel leert op school. Kun je je kind thuis 
daarbij helpen, denk je? Hoe dan? Praat er samen over en schrijf 
voorbeelden op.

2. Bekijk het fi lmpje.
3. Kijk nog eens naar jouw voorbeelden. Heb je die in het fi lmpje 

gezien? Welke nog meer? Schrijf ze op.

 11 11

BijeenkomST 2

opdracht 1
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Praat over huiswerk.

Kruis aan.

1.	 Mijn	kind	krijgt	huiswerk.	 2.	Huiswerk	kost	...

    ja     veel tijd

    nee     weinig tijd

3. Huiswerk is ... 4. Ik help mijn kind met huiswerk.

    goed     waar

    niet goed     niet waar

Bespreek samen je antwoorden.
Praat ook over hoe je kunt meehelpen met huiswerk.

Zoek de schoolvakken bij elkaar.

Je kind krijgt veel verschillende vakken op school. 
Denk	aan:	Rekenen,	Taal	en	Gym.
Bekijk de kaartjes met schoolvakken. Werk samen.

1. Welke schoolvakken ken je? En welke vakken ken je nog niet?
2. Welke vakken hebben met elkaar te maken? Leg ze bij elkaar.
3. Kies drie vakken die jouw kind leuk vindt.
4. Kies drie vakken die jouw kind moeilijk vindt. Hoe kun je bij die 

vakken helpen? Praat erover.

lees de brief over een ouderavond.

opdracht 2

opdracht 3

opdracht 4
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Uitnodiging Ouderavond

Beste ouder/verzorger,

Op dinsdagavond 11 april is er een ouderavond over LEZEN.
Bij bijna alle schoolvakken moeten kinderen lezen. Goed kunnen lezen én het ook 
begrijpen, is dus erg belangrijk.
Op deze ouderavond hoort u hoe we het lezen op school aanpakken. Bijvoorbeeld: 
• We laten kinderen veel soorten teksten lezen: uit de krant, leesboek, stripverhaal,   
 advertentie, woordenboek, websites, schoolboek enz.
• We leggen veel woorden uit, maar laten kinderen ook zelf zoeken naar de betekenis   
 van woorden.
• We willen vooral plezier in lezen geven!

Ook hoort u hoe u thuis kunt helpen bij het lezen. Denk aan:
• voorlezen 
• samen lezen
• om de beurt een bladzijde lezen
• naar de bibliotheek gaan
• zelf als ouder veel lezen

U bent welkom om 19.30 uur. De koffie staat klaar!

Namens het team,
Bea Gerritsen
directeur OBS Vroege vogels

Openbare BasisschoolVroege vogels
Uilstraat 6 
1932 BD Vogelburg
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Praat over de brief over de ouderavond. 

1. Waar gaat de ouderavond over? Vind je dat belangrijk?
2. Waarom vindt de school ‘plezier in lezen’ belangrijk, denk je?
3. Welke tips voor thuis lees je in de brief? Wat doe jij met die tips?

Bekijk het schrift of leerboek van je kind.

1. Voor welk vak is het schrift of werkboek?
2. Wat leert je kind in dit boek?
3. Doet je kind het goed of niet? Waaraan zie je dat?
4. Waarmee kun je je kind helpen?

opdracht 5

opdracht 6

14 

Wil je sommige woorden onthouden? 
Schrijf ze in de woordenlijst achterin dit boekje.
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oefen helpen met huiswerk.

1. Bekijk het voorbeeld van je begeleider over hoe je je kind kunt 
helpen. 

2. Oefen samen. De een is het kind, de ander is een ouder. 
 Gebruik het schrift of leerboek van je kind.

Wissel van rol. 
oefen het gesprek met een (ander) schrift of leerboek nog een keer.

Bespreek hoe het ging.

1. Wat vind jij? Zet een streep onder eens of niet mee eens.

•	 Lang	oefenen	is	erg	goed.	 	 eens / niet mee eens

•	 Doorvragen	als	je	kind	iets	
 vertelt is belangrijk.  eens / niet mee eens

•	 Het	antwoord	voorzeggen	is	prima.	 	 eens / niet mee eens

•	 Plezier	maken	bij	het	meehelpen	mag.	 	 eens / niet mee eens

•	 Complimenten	geven	is	niet	nodig.	 	 eens / niet mee eens

 Praat samen over je mening.

2. Waar en wanneer kun je jouw kind het beste helpen met school? 
3. Kijk nog eens in het schrift of werkboek van je kind. 
 Wat kun je nog meer doen om je kind te helpen? Bedenk het samen. 
Bijvoorbeeld:

 In het werkboek gaat het over rekenen. Je gaat met je kind 
 boodschappen doen en je laat je kind alle producten tellen. 
 Of je laat hem de groente en het fruit wegen.

opdracht 7

opdracht 8
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Woorden

Kijk nog eens naar de opdrachten. Welke woorden wil je onthouden? 
Schrijf ze bij je woordenlijst.

opdracht 9

ToT SloT

1. Praat met je kind over de schoolvakken. Welk schoolvak vindt je kind leuk, saai, 
makkelijk of moeilijk?

2.	Vraag	of	je	kind	huiswerk	heeft	en	help	bij	het	huiswerk	maken.	Maak	afspraken	
over het helpen bij huiswerk. Bij welk vak wil je kind dat jij helpt?

3. Ga samen naar de bibliotheek.
4.	Doe	iets	wat	past	bij	wat	je	kind	op	school	doet.	Bijvoorbeeld:	je	kind	is	bezig	

met biologie. Ga samen naar de kinderboerderij. 

16 
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BijeenkomST 1
Blader samen kort door het boekje aan de hand van ‘Waar gaat dit boekje over?’. 
Deelnemers krijgen zo een indruk waar ze de komende tijd mee bezig zijn.

Praat over helpen op school. Bekijk een fi lmpje over helpen op school.

Gebruik	de	volgende	link	voor	het	fi	lmpje:	
http://www.etv.nl/index.cfm?act=programma.speel&pid=109&aid=1085. 
Laat alleen het begin (van 0.00 tot 1.48) en het eind (van 8.05 tot 8.45) zien.
Deze opdracht is ter introductie van het onderwerp van het boekje. U hoeft de 
vragen dus niet uitgebreid te bespreken.

lees de nieuwsbrief.

Introduceer eerst het fenomeen ‘nieuwsbrief’ door de vragen bij de eerste opdracht 
te bespreken. Lees dan de nieuwsbrief in dit boekje, maar meegebrachte nieuwsbrie-
ven hebben de voorkeur. Als het voor deelnemers te moeilijk is om de tekst zelf te 
lezen, kunt u hem ook voorlezen.
U kunt de deelnemers eventueel meegenomen nieuwsbrieven laten vergelijken om de 
structuur	van	een	nieuwsbrief	te	ontdekken.	Maak	deelnemers	attent	op:
•	 de	vaste	plaats	van	de	datum
•	 kopjes	boven	een	onderwerp
•	 een	strookje	betekent	dat	de	ouder	iets	moet	invullen	en	inleveren
•	 informatie	staat	soms	per	leerjaar	bij	elkaar

Praat over de nieuwsbrief.

Moedig	uw	deelnemers	hier	(en	ook	verderop	in	het	boekje)	aan	om	woordbetekenis-
sen met een omschrijving uit het woordenboek te noteren of met een voorbeeldzin. 
Bijvoorbeeld:	Het	woord	‘de	nieuwsbrief	-	In	de	nieuwsbrief	van	school	staat	veel	in-
formatie	voor	ouders.	Mijn	zoon	neemt	hem	elke	vrijdag	mee.	

opdracht 1

opdracht 2

opdracht 3

aanWijZingen Begeleider

algemeen:
•	Beperk	u	tot	de	opdrachten	en	vragen	die	voor	uw	deelnemers	belangrijk	en	interessant	zijn.
•	Alle	opdrachten	kunnen	met	de	hele	groep	gedaan	worden,	behalve	het	rollenspel.	U	kunt	een	grotere	

groep ook opsplitsen in kleinere praatgroepjes. Bespreek dan de opdrachten steeds na in de hele groep.
•	Er	wordt	via	vragen	steeds	geprobeerd	om	al	aanwezige	kennis	bij	de	deelnemers	zelf	te	activeren.	

Benadruk dat het geen probleem is als de gevraagde kennis niet aanwezig is.
•	We	adviseren	u	om	een	aantal	exemplaren	van	Van	Dale	Pocketwoordenboek	Nederlands	als	tweede	

taal beschikbaar te hebben voor de bijeenkomsten. Dit is een helder woordenboek dat ook geschikt 
is voor deelnemers van wie het Nederlands de moedertaal is. 

•	Het	kan	zijn	dat	de	ene	bijeenkomst	meer	tijd	neemt	dan	de	ander.	Dat	is	geen	probleem.	U	gaat	
gewoon steeds verder waar u bent gebleven in de vorige bijeenkomst.

aanWijZingen BegeleiderTaal voor Thuis - Helpt u mee?    
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Bereid een gesprek over meehelpen voor.

Als het voor deelnemers te moeilijk is om de tekst zelf te lezen, kunt u hem ook 
voorlezen (evt. samen met een deelnemer die al beter leest).
Gesprekken naar aanleiding van de meegebrachte nieuwsbrieven hebben de voorkeur.
Laat deelnemers in tweetallen werken.

Afhankelijk van het niveau van de deelnemers kun je Gesprek A of Gesprek B (laten) 
uitvoeren. 

lees over ouderparticipatie.

Lees de tekst zelf voor, want het niveau is te hoog voor deelnemers. Hier is bewust 
voor gekozen, om deelnemers te laten ontdekken dat ze toch informatie uit de brief 
kunnen halen, zonder alles te begrijpen. Daarnaast krijgen ouders deze brieven in 
werkelijkheid ook vanuit school. Laat deelnemers bijvoorbeeld achterhalen wie de 
brief geschreven heeft of waar de brief globaal over gaat door de kopjes en de eerste 
zin te lezen. Vertel dat onderaan een brief meestal staat vermeld wat je moet doen of 
aan wie je vragen kunt stellen. 

Praat over ouderparticipatie.

De	laatste	alinea	in	de	brief	gaat	over	de	MR	en	OR.	Schat	in	of	deze	informatie	
aansluit bij het niveau van de deelnemers. Besteed er niet te veel aandacht aan als 
het te hoog gegrepen is.
Geef zelf antwoord op vragen die deelnemers aan het eind van deze opdracht stellen.

Bij opdracht 4 van deze opdracht kunt u deelnemers meegeven om aan hun kind of 
aan de juf te vragen wat ze die week hebben gedaan. Ook kunnen ze in schriftjes en 
werkboeken kijken op school.

BijeenkomST 2
Neem zelf ook schriften en werkboeken mee in geval deelnemers niets meebrengen.

Praat over je kind helpen met school. Bekijk een fi lmpje over helpen met school.

Gebruik	de	volgende	link	voor	het	fi	lmpje:	
http://www.etv.nl/index.cfm?act=programma.speel&pid=109&aid=1087	
Het fi lmpje is vrij lang, maar geeft wel veel voorbeelden van meehelpen op school. 
Wijd niet te veel uit. De onderdelen komen nog aan bod in de rest van de bijeen-
komst.

Praat over huiswerk.

Ouders moeten weten dat hun kind huiswerk heeft. Dat kunnen ze uiteraard aan hun 
kind vragen, maar veel scholen zetten het ook op hun website of laten kinderen het in 
hun agenda schrijven. Ouders kunnen helpen bij huiswerk door ernaar te vragen en af 

opdracht 4

opdracht 7

opdracht 8

Tot slot

opdracht 1

opdracht 2
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te spreken wanneer hun kind eraan werkt. Scholen raden vaak een vast tijdstip aan, 
bijvoorbeeld voor het eten. Verder kunnen ze bijvoorbeeld meehelpen met samen 
een tekst bekijken, woordjes overhoren, vragen stellen en meedenken voor een 
schrijfopdracht of samen informatie zoeken op internet.

Zoek de schoolvakken bij elkaar.

Gebruik de werkbladen in de bijlage ‘Schoolvakken’. Om tijd te besparen kunt u de 
kaartjes vooraf uitknippen. Zorg voor een setje kaartjes per tweetal. Op de lege 
kaartjes kunnen deelnemers vakken schrijven die bij hun kind op school ook worden 
gegeven. Haal naar boven hoe de kinderen de vakken noemen, bijvoorbeeld ‘topo’ bij 
topografi e. 
Meer	over	dit	onderwerp	vindt	u	in	het	boekje	‘Wat	vind	jij	het	leukste	vak	op	school?’.

lees de brief over een ouderavond.

Lees de tekst zelf voor, want het niveau is te hoog voor deelnemers. Hier is bewust 
voor gekozen, omdat deelnemers zo kunnen ontdekken dat ze toch informatie uit de 
tekst kunnen halen. Help mee door aan te wijzen waar antwoorden op de vragen zijn 
te vinden.

Praat over de brief over de ouderavond. 

Sta even stil bij de derde tip voor thuis ‘zelf als ouder veel lezen’. Laat ontdekken dat 
het goede voorbeeld geven belangrijk is. Gebruik de tekst verder vooral als aanlei-
ding	om	te	praten	over	ouderavonden.	Stel	vragen	als:
•	 Zijn	er	ouderavonden	bij	jouw	kind	op	school?
•	 Ben	je	er	wel	eens	geweest?	Waar	ging	het	over?	
•	 Waarom	zijn	er	ouderavonden,	denk	je?
•	 Ben	je	zenuwachtig	voor	een	ouderavond?	(Misschien	vinden	ouders	het	eng	om	te	

gaan.)

oefen helpen met huiswerk.

Speel zelf de ouder die meehelpt bij het huiswerk maken. Neem de stellingen in 
opdracht 8 daarin mee. Geef dus duidelijk complimenten, toon geduld, zeg niet voor 
(of juist wel!), maak een grapje, vraag door (of juist niet!). Afhankelijk van de leeftijd 
van de kinderen van uw deelnemers kiest u één van de voorbeelden om een situatie 
te	spelen.	Voorbeelden:
•	 Woordjes	leren	gr.	4	en	5:	bijv.	woord	lezen,	afdekken,	opschrijven
•	 Topo	gr.	6,7	en	8:	bijv.	plaatsnaam	noemen	en	laten	aanwijzen	of	andersom
•	 Zaakvakken	leren	gr.7	en	8:	bijv.	samen	tekst	lezen	en	vragen	stellen
•	 Werkstuk	maken	gr.	7	en	8:	samen	het	onderwerp	en	hoofdstukken	bedenken
•	 Spreekbeurt	voorbereiden	gr.	7	en	8:	kijken	naar	je	kind	en	aanwijzingen	geven
•	 Boekbespreking	gr.	5,	6,	7	en	8:	samen	een	spiekbriefje	maken

Bedenk samen wat elke deelnemer kan gaan doen bij opdracht 4. Houd het klein en 
concreet.
Gebruik	eventueel	de	volgende	link:	https://www.youtube.com/watch?v=v4f6pvEv388 
als bron van inspiratie voor uzelf.

opdracht 3

opdracht 4

opdracht 5

opdracht 7

Tot slot
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DSC_4209 (2013), www.flickr.com/photos/
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