
 
 
 
 

DIDACTISCHE FICHE  

Naam:  

leren lezen in PAV met behulp van de tablet 

Beschrijving 

De leerkracht kan aan de hand van een grabbelbox, zelf een werkblad samenstellen dat kan bestaan uit 

9 stappen, die zijn uitgewerkt op 4 niveaus. Op deze manier kan de leerkracht een werkblad 

samenstellen dat zoveel mogelijk overeenkomt met het niveau van de leerlingen. Elke stap helpt de 

leerlingen om een tekst begrijpend te lezen en dit met behulp van de tablet. 

Doel 

 Voorspellend lezen 

 Een tekst begrijpend lezen 

 De inhoud van een tekst visueel kunnen voorstellen 

 Een tekst samenvatten aan de hand van beelden en kernwoorden 

 Hoofd- en bijzaak onderscheiden 

 Verwerven van leesstrategieën   

Beginsituatie 

Inhoudelijk 

Dit lespakket kan op elk niveau gebruikt worden. De leerkracht bepaalt zelf het niveau door zelf een 

werkblad samen te stellen. Aangezien elke stap van het werkblad op 4 verschillende niveaus wordt 

aangeboden. Kan de leerkracht zoveel mogelijk inspelen op de noden van de leerlingen. 

 

Organisatorisch 

- App ‘Word Collage’ 

- App ‘Socrative ‘ 

- App ‘ iMindmap HD’ 

- App Show me  

- App ‘Pic Collage” 

- Een account bij Dropbox 

- QR scanner  

 

Activiteit v/d leraar 

De activiteit van de leraar is afhankelijk van het werkblad dat wordt samengesteld. De leerlijn is zo 

opgesteld dat de leerlingen op niveau 1 heel veel begeleiding en ondersteuning krijgen van de leerkracht. 

Terwijl op niveau 4 de ondersteuning van de leerkracht minimaal is. Naar mate de leerlingen dus 

vorderen in hun leerproces neemt de activiteit van de leerkracht af. Het spreekt voor zich dat de hulp van 

de leerkracht bij het begin er nodig is en dat de leerkracht hier dus ook erg actief nodig is. De leerkracht 

evalueert op elk niveau het werk van de leerlingen en geeft feedback door notities aan het werkblad toe 

te voegen. 

Activiteit v/d leerlingen 

De leerlingen worden op het begin er goed geholpen door de leerkracht, bij elk niveau dat ze stijgen, zal 



 
 
 
 

hun activiteit toenemen. Naarmate de leerlingen vorderen in de leerlijn neemt de begeleiding af en wordt 

er meer van hen verwacht. Ze kunnen steeds ondersteuning vragen door QR-codes in te scannen. Deze 

hulp kunnen ze ten alle tijden op eigen initiatief inschakelen. De leerlingen werken de verschillende 

opdrachten af en krijgen hierop feedback. Uiteindelijk maken ze een eindproduct, ze stellen de tekst die 

ze gelezen hebben visueel voor.  

 

VOORBEELD WERKBLAD 

Door op onderstaand icoontje te klikken, kan u een voorbeeld werkblad openen: 

Werkblad Niveau 1.pdf Werkblad niveau 2.pdf werkblad niveau 3.pdf werkblad niveau 4.pdf
 

 

 

 

Als leerkracht is het de bedoeling dat je zelf een werkblad samenstelt. Je zal als leerkracht soms de 

documenten nog moeten bewerken. Dit doe je door het MS Word document te bewerken. Daarna sla je 

dit document op als een PDF. Uiteindelijk ga je dan je werkblad samenstellen, door verschillende PDF’s 

samen te voegen. Dit kan bijvoorbeeld door volgend online en gratis programma: 

http://foxyutils.com/mergepdf/  
 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een werkbladen samen te stellen. Hieronder leest u de meest 

voorkomende mogelijkheden: 

 

1 Een werkblad samenstellen met stappen van hetzelfde niveau 

De leerkracht kan  beslissen om alle of een aantal stappen van eenzelfde niveau te behandelen in een 

klas en de pdf’s samen te voegen tot een document. 

 

2 Een werkblad samenstellen met stappen van verschillende niveaus 

De leerkracht kan beslissen om voor de verschillende stappen met verschillende niveaus te werken. 

Bijvoorbeeld wanneer de leerlingen al goed de inhoud kunnen voorspellen, maar nog veel moeite hebben 

met het schematiseren.  

http://foxyutils.com/mergepdf/


 
 
 
 

LEERLIJN 

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Tekst keuze 

Tekst Favela 

Er wordt een tekst 

gekozen waar de 

leerlingen veel van 

weten die de dicht 
aanleunt bij de 

leefwereld van de 

leerlingen. De tekst 

bevat weinig 
moeilijke woorden is 

ongeveer 1 pagina 

lang. 

Er wordt een tekst 

gekozen over een 

maatschappelijk 

probleem dat dicht 
aanleunt bij de 

leefwereld van de 

leerlingen. De tekst 

is ongeveer 2 
pagina’s lang en 

bevat weinig 

moeilijke woorden. 

Er wordt een tekst 

gekozen over een 

maatschappelijk 

probleem dat wat 
verder staat van de 

leefwereld van de 

leerlingen. De tekst 

bevat een aantal 
moeilijke woorden is 

ongeveer 2 pagina’s 

lang. 

Er wordt een tekst 

gekozen over een 

maatschappelijk 

probleem. De tekst 
bevat moeilijk 

woorden en is langer 

dan 2 pagina’s. Lang. 

Voor het lezen     

Leesdoel 
vooropstellen 

De leerlingen krijgen 
een schrijfkader en 

klassikaal wordt dit 

schrijfkader 

besproken. Wanneer 

de leerling 
moeilijkheden hebben 

met het invullen van 

dit schrijfkader, kan 

er een QR-code 
worden 

geraadpleegd. In 

deze QR-code vinden 

Leerlingen krijgen 
een schrijfkader waar 

ze nog enkele 

woorden moeten 

noteren. Wanneer dit 

niet lukt kunnen de 
leerlingen een 

voorbeeld bekijken 

via een QR-code.  

Er volgt een 
klassikale 

bespreking. 

Leerlingen krijgen 
een schrijfkader waar 

ze het leesdoel 

opschrijven daarna 

volgt er een 

klassikale 
bespreking. 

De leerlingen kunnen 

een instructiefiche 

raadplegen. 

Leerlingen schrijven 
individueel een 

leesdoel op en 

krijgen hierbij geen 

begeleiding. 



 
 
 
 

de leerlingen een de 
oplossing. 

Inhoud 

voorspellen 

Wordcollage 

De leerlingen 

bekijken de 

woordcollage, de 

titels, tussentitels en 
illustraties klassikaal. 

De leerkracht duidt 

samen met de 

leerlingen de 
belangrijkste 

woorden in de 

woordcollage aan. 

De leerlingen 

bekijken de 

woordcollage, de 

titels, tussentitels en 
illustraties eerst 

individueel en daarna 

volgt er een 

klassikale 
bespreking. De 

leerlingen kunnen via 

een QR-code zien 

hoe ze de inhoud 
kunnen voorspellen 

aan de hand van 

tussentitels. 

De leerkracht duidt 

samen met de 
leerlingen de 

belangrijkste 

woorden in de 

woordcollage aan. 
 

De leerlingen 

voorspellen de 

inhoud door de titels, 

tussentitels, de 
woordcollage en de 

illustraties te 

bekijken. 

Ze duiden de 
belangrijkste 

woorden in de 

woordcollage aan. 

Achter de QR-code 
voorziet de 

leerkracht een 

algemene 

instructiefiche. 

De leerlingen 

voorspellen de 

inhoud door de titels, 

tussentitels en de 
illustraties te 

bekijken.  

Ze voorspellen de 

inhoud en vergelijken 
deze daarna met de 

woordcollage. 

  



 
 
 
 

Activeren 
voorkennis 

iMindmap 

De leerkracht 
overloopt met de 

leerlingen wat ze al 

weten van het 

onderwerp en samen 
maken ze een 

mindmap. 

De leerlingen maken 
een mindmap met de 

voorgestelde tool en 

kunnen een 

instructiefiche 
raadplegen waar ze 

een voorbeeld vinden 

van een mindmap. 

De mindmap geef 

een deel van 
kernwoorden over de 

tekst al weer. Er 

volgt een klassikale 

bespreking. 

De leerlingen maken 
een mindmap met de 

voorgestelde tool en 

kunnen indien nodig 

een instructiefiche 
raadplegen die hen 

uitleg geeft over een 

‘goede mindmap’. 

De leerlingen maken 
een mindmap met de 

voorgestelde tool. 

Waarin ze hen 

voorkennis opnemen. 

Identificeren 

tekstsoort 

QR-code 

De leerkracht 

overloopt met de 

leerlingen de 

verschillende 

tekstsoorten en de 
voorbeelden. De 

leerlingen gaan 

daarna samen op 

zoek naar de 
tekstsoort die ze aan 

het artikel kunnen 

koppelen. 

De leerlingen kunnen 

een voorbeeld 

raadplegen via de 

instructiefiche waar 

ze van elke 
tekstsoort een 

voorbeeld terug 

vinden. Door een 

aantal vragen gericht 
op de tekst te 

beantwoorden, 

koppelen ze de juiste 

tekstsoort aan de 
tekst. 

Dit wordt vervolgens 

De leerlingen kunnen 

indien nodig de 

informatie over de 

verschillende 

tekstsoorten 
raadplegen. Aan de 

hand van enkele 

algemene vragen 

koppelen ze de juiste 
tekstsoort aan de 

tekst. 

Er wordt van de 

leerlingen verwacht 

dat ze de 

verschillende 

tekstsoorten + 
kenmerken kennen. 

Indien dit niet het 

geval is raadplegen 

ze de algemene 
instructiefiche met  

informatie. 



 
 
 
 

klassikaal besproken. 

Tijdens het lezen     

Hoofd- en bijzaak 

onderscheiden 

QR-code 

De leerkracht 

overloopt klassikaal 

de W-vragen. Samen 

lossen de leerlingen 
de W-vragen op en 

denken ze na over de 

kernwoorden. 

De leerlingen kunnen 

een instructiefiche 

raadplegen waarin ze 

een voorbeeld terug 
vinden. In dit 

voorbeeld zijn de W-

vragen voor een 

andere tekst 
opgelost en de 

kernwoorden 

aangeduid. De 

leerlingen kunnen 

aan de hand van 
deze instructiefiche 

de W-vragen 

oplossen en de 

kernwoorden 
aanduiden. Achter 

een QR-code vinden 

de leerlingen een 

verbetersleutel. 

De leerlingen kennen 

de W-vragen en 

raadplegen indien 

nodig de W-vragen 
via de instructiefiche. 

Ze kunnen de W-

vragen 

beantwoorden en de 
kernwoorden in een 

tekst aanduiden. 

De leerlingen kennen 

de W-vragen en 

gebruiken deze. Ze 

moeten dit niet op 
papier doen, het is 

vooral belangrijk dat 

ze de kernwoorden 

kunnen aanduiden in 
de tekst. 

Woordbegrip 
bewaken 

De leerkracht zoekt 
samen met de 

leerlingen de 

betekenis van enkele 

moeilijke woorden op 
en leert hen hiervoor 

De leerlingen hebben 
binnen dit niveau 

nog niet altijd de 

reflex om moeilijke 

woorden te 
verduidelijken. De 

Wanneer de 
leerlingen een 

moeilijk woord 

tegenkomen, hebben 

ze automatisch de 
reflex om de 

Wanneer de 
leerlingen een 

moeilijk woord 

tegenkomen, hebben 

ze automatisch de 
reflex om de 



 
 
 
 

verschillende 
mogelijkheden aan. 

leerkracht voorziet 
hiervoor dus een 

opdracht. De 

leerlingen kunnen 

een instructiefiche 
raadplegen die 

gericht is op de 

tekst. Geeft een 

aantal voorbeelden 

uit de tekst en 
strategieën om de 

betekenis te weten te 

komen. 

betekenis van dit 
woord op te zoeken. 

Wanneer ze niet 

meer weten welke 

manieren ze hiervoor 
kunnen toepassen, 

kunnen ze een 

instructiefiche 

raadplegen. 

betekenis van dit 
woord op te zoeken. 

Schematiseren 
Kernwoorden worden 

geschikt tot een 

schema. 

De leerlingen kunnen 
een schema maken 

wanneer ze nog 

enkele woorden 

moeten invullen in 

een 
voorgestructureerd 

schema. 

 

App waar de 
leerlingen woorden 

kunnen schuiven. 

De leerlingen kunnen 
een schema maken 

wanneer ze eerste 

een voorbeeld gezien 

hebben van enkele 

goede schema’s bij 
een ander artikel. 

De leerkracht geeft 

de grote lijnen van 

het schema al weer. 

De leerlingen kunnen 
een schema maken 

en raadplegen 

hiervoor indien nodig 

een instructiefiche 

die hen nog eens 
duidelijk weergeeft 

hoe een goed 

schema is 

opgebouwd. 

De leerlingen kunnen 
zelfstandig een 

schema maken. 

  



 
 
 
 

Na het lezen     

Evalueren De leerkracht geeft 

de leerlingen enkele 

concrete vragen, 

waarop ze een 

antwoord geven. Dit 
wordt klassikaal 

overlopen. 

De leerkracht geeft 

de leerlingen enkele 

richtvragen/ een 

schrijfkader. Daarna 

wordt dit klassikaal 
overlopen. 

De leerlingen krijgen 

een schrijfkader 

waarin ze hun 

leesdoel noteren en 

nagaan of het doel 
bereikt is. 

De leerlingen kunnen 

zelfstandig nagaan of 

het leesdoel bereikt 

is.  

Samenvatten 

Foto app? 

De leerlingen vatten  

het artikel samen 
met de leerkracht 

samen aan de hand 

van enkele foto’s en 

kernwoorden. 

De leerlingen kunnen 

het artikel 
samenvatten aan de 

hand van enkele 

foto’s en 

kernwoorden. De 

leerlingen kunnen 
een voorbeeld 

raadplegen of een 

ontwerp aanvullen. 

De leerlingen kunnen 

het artikel 
samenvatten aan de 

hand van enkele 

foto’s en 

kernwoorden. Ze 

kunnen een 
instructiefiche 

raadplegen. 

De leerlingen kunnen 

de tekst 
samenvatten nadat 

ze alle belangrijke 

stappen hebben 

doorlopen. 

Ze kiezen enkele 
foto’s die de tekst 

samenvatten en 

plaatsen hierbij 

enkele kernwoorden. 

 



 
 
 
 

INSTRUCTIEFICHE 

WERKEN MET DE APPLICATIE ‘WORD COLLAGE’ 

Met de applicatie ‘Word Collage’ kan je erg snel en gemakkelijk een woordenwolk maken. Wat er zo 

speciaal is aan deze applicatie, is het feit dat de app de belangrijkste woorden gaat zoeken en deze 

groter gaat maken. Hoe meer een woord dus voorkomt in de tekst het groter het wordt. 

 

 
 

Hoe maak je nu zo’n woorden wolk? 

1. Je opent de applicatie : ‘Word Collage’ 

2. Je kiest voor het tabblad ‘text’ 

3. Je kopieert de tekst die je wilt opzetten in een woordenwolk (bv. uit de pdf) 

4. Om deze tekst nu te plakken. Hou je vinger even op de open ruimte en klik je op paste 

 
5. Nu klik je op ‘GO’ 

 

 



 
 
 
 

6. Je woordenwolk verschijnt 

 
7. Nu kan je in de rechteronderhoek kiezen wat je met de woordenwolk doet: 

a. Save to libary 

b. Email 

c. Facebook 

d. Twitter 

8. Om de woordenwolk bij je foto’s op te slaan, kies je voor  ‘save to libary’ 

 
 

Opmerking: deze applicatie is betalend, een gratis alternatief is te vinden op de volgende website: 

http://www.wordle.net/   

http://www.wordle.net/


 
 
 
 

WERKEN MET DE APPLICATIE ‘SOCRATIVE’ 

Socrative is een applicatie waarmee je als leerkracht terwijl je in de klas bent met je leerlingen, vragen 

kan laten beantwoorden via een tablet.  

Voor het gebruik van deze applicatie zou ik allereerst willen verwijzen naar volgende instructievideo: 

http://www.youtube.com/watch?v=iPi89WWShos&feature=youtu.be 

Wat je moet weten: 

Socrative is een tool die bestaat uit twee applicaties. 

- Teacher clicker: de applicatie voor de leerkracht (beheer) 

- Student clicker: de applicatie voor de leerling (afname) 

 

Werkwijze 

situatie 1 

1 Je maakt als leerkracht vooraf een vragenlijst in de applicatie teacher clicker 

2 Open de applicatie socrative teacher clicker of http://t.socrative.com via de browser 

3 De leerlingen openen de applicatie student clicker en geven het klasnummer in 

4 De leerlingen beantwoorden op eigen tempo de vragen 

5 Als leerkracht projecteer je de antwoorden 

6 Je overloopt de antwoorden 

Situatie 2 

1 Open de applicatie socrative teacher clicker of http://t.socrative.com via de browser 

2 De leerlingen openen de applicatie student clicker en geven het klasnummer in 

3 Als leerkracht stel je een vraag 

4 De leerlingen beantwoorden op eigen tempo de vragen 

5 Als leerkracht projecteer je de antwoorden 

6 Je overloopt de antwoorden 

http://www.youtube.com/watch?v=iPi89WWShos&feature=youtu.be
http://t.socrative.com/
http://t.socrative.com/


 
 
 
 

 



 
 
 
 

WERKEN MET DE APPLICATIE ‘IMINDMAP HD’ 

Met de applicatie iMindMap kan je op een eenvoudige manier een mindmap maken. Hoe doe je dit? 

 

1. Je opent de applicatie ‘iMindMap HD’ 

2. Je klinkt in de linker onderhoek op ‘+’ en dan op ‘map’ 

 
3. Je kiest de omgeving 

 
4. Je kan beginnen met het maken van je mindmap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

5. Je kiest eerst het kernwoord waarom het allemaal gaat. 

 
6. Dan kan je pijlen trekken  

 
7. Je mindmap wordt automatisch opgeslagen. 

 

  



 
 
 
 

WERKEN MET DE APPLICATIE ‘SHOW ME’ 

De applicatie ‘Show Me’ is een ideaal middel om visuele voorstellingen te maken. Bij deze applicatie kan 

je beeld en geluid koppelen en er uiteindelijk een filmpje van maken. Een leuk extraatje: het ziet er 

moeilijk uit, maar het is erg simpel! 

1. open de applicatie show me 

2. kies voor ‘create new ShowMe’ 

3. nu is het een combinatie van afbeeldingen invoegen, tekst inspreken en de rode record knop 

gebruiken. 

4. Bekijk het filmpje op de onderstaande link, om snel te leren hoe je een show me maakt: 

http://www.showme.com/sh/?h=byQ9Uh6   

https://dbxprd0410.outlook.com/owa/redir.aspx?C=wkQxIrpscE-vwm4WUqOg_TxWtyxsBtAIfqwQVpWmF2fJXIXESbV-1g05_aPXSf1t6EJTVUwiPKg.&URL=http%3a%2f%2fwww.showme.com%2fsh%2f%3fh%3dbyQ9Uh6


 
 
 
 

WERKEN MET DE APPLICATIE ‘PIC COLLAGE’ 

Met de applicatie ‘Pic Collage’ kan je een verhaal visueel voorstellen. Je maakt er een collage van foto’s.  

1. Open de applicatie 

2. Klik op ‘tap here to create a new collage’ 

 
3. Klik op ‘change frame’ 

 
4. Hier kies je het frame: hoeveel foto’s wil je invoegen 

 
  



 
 
 
 

5. Klik dan op de ‘+’ 

6. Klik op ‘add photos’ 

 
7. Klik de foto’s aan die je wilt invoegen en klik op ‘done’ 

 
8. De applicatie geeft de foto’s een plaats 

9. Je kan een foto nog verplaatsen door er op te klikken en hem een andere plaats te geven 

  



 
 
 
 

10. Je kan ook tekst invoegen  

 
11. Sla je collage op 

  



 
 
 
 

EEN DOCUMENT UP- EN DOWNLOADEN MET DROPBOX 

Dropbox is een applicatie die ervoor zorgt, dat je je bestanden kan opslaan in ‘the cloud’ en kan delen 

met anderen. Ideaal dus voor onze lessen op de tablet! Je maakt als leerkracht een bestand aan en kan 

het delen met je leerlingen. Deze gaan het bestand aanpassen en opnieuw met jou delen. Het is dus een 

gemakkelijke manier om bestanden uit te wisselen. 

 

Werkwijze 

1 registreer je via dropbox  

2 login met je dropbox account 

3 wanneer je een document maakt op je laptop kan je dit uploaden via www.dropbox.com 

4 daar kan je bestanden uploaden, nieuwe mappen toevoegen, … 

 
 

5 je kan deze bestanden nu delen met je leerlingen door hen uit te nodigen voor een map 

 
  

http://www.dropbox.com/


 
 
 
 

EEN DOCUMENT VOORZIEN VAN FEEDBACK IN ADOBE READER 

Wanneer je leerlingen een document uploaden in de dropbox, is het wel interessant als je als leerkracht 

feedback kan geven op deze documenten. Aangezien we op de tablet vaak werken met adobe reader, 

geven we ook via deze applicatie feedback.  

 

1 Je opent het bestand via de dropbox in adobe reader 

 



 
 
 
 

2 Je kan nu lezen wat je leerling heeft ingevuld 

3 Je klikt om de balk zichtbaar te maken 

 
4 Je klikt op de pen 

 
  



 
 
 
 

5 Je klikt op het tekstvakje 

 
6 Je selecteert de plaats voor feedback 

7 Je typt de feedback 

 
8 Je klikt op opslaan 

9 De feedback wordt weergegeven met een tekstvakje, dat de leerling kan openen. 

  



 
 
 
 

10 Je zet je bestand terug op dropbox door te klikken op de pijl 

 

 
11 Je geeft je document een naam en je kiest een map 

12 Je klikt op save 


