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1. Inleiding
Voor u ligt het ontwikkeld materiaal dat dient als onderdeel van het afstudeerproject. Het
afstudeerproject heeft als onderwerp ‘Het bevorderen van zelfstandig werken binnen het
middenbouw’.
Dit ontwikkeld materiaal is gebaseerd op de resultaten van het praktijkonderzoek ‘Het
bevorderen van zelfstandig werken binnen het middenbouw’. De ontwikkelde materialen
dienen de leerkracht te helpen met het bevorderen van zijn klassenmanagement en organisatie
tijdens het zelfstandig werken.
De ontwikkelde materialen zijn gebaseerd op de resultaten van het onderzoek, en worden ze
door de literatuur ondersteund. Alle ontwikkelde materialen zijn direct toepasbaar en kunnen
allemaal aan de ontwikkeling van het onderwijsveld bijdragen.

1.1 Doelstelling
De ontwikkelde materialen dienen de leerkracht te helpen met het bevorderen van zijn
klassenmanagement en organisatie tijdens het zelfstandig werken.

1.2 Doelgroep
De ontwikkelde materialen zijn voor het middenbouw (klas 3 en 4 ). De ontwikkelde materialen
zijn dus voor kinderen tussen de 8 en 9 jaar, en worden op micro-niveau gebruikt.
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2. Overzicht van de literatuur
Uit het boek ‘Klassenmanagement in de basisschool’ is te concluderen dat de leerlingen de
volgende bij het zelfstandig werken moeten kunnen (Forrer & Schouten, 2011):
•
•
•
•

•

•
•

taken aanpakken.
omgaan met uitgestelde aandacht van de leerkracht.
zelfstandig(door)werken en goed samen met elkaar kunnen werken.
zich aan de routines en regels houden die bij het zelfstandig werken gelden.
De leerling kent de afspraken voor het zelfstandig werken en hij houdt zich hieraan. De
afspraken zijn in verband met:
- hoe ze zich moeten gedragen.
- hoe de materialen gebruikt moeten worden en wanneer ze gebruikt moeten
worden.
- klasgenoten helpen.
- wat er gedaan moet worden als ze klaar zijn met hun werk.
De leerling kan zijn eigen taken plannen. De leerling kan een hoeveelheid werk over de
beschikbare tijd verdelen. De leerling kan klokkijken en hij heeft een goed tijdsbesef. Hij
houdt de tijd in de gaten.
De leerling heeft discipline en verantwoordelijkheid en kan hij hierdoor zijn eigen werk
controleren en registreren.
De leerling kan zelf problemen oplossen.

In het artikel “De didactiek van leren leren” wordt er beschreven hoe de leerlingen op school
voorbereid moeten worden om zelfstandig te werken. De procedures zijn als volgt (Simons,
1995):
•
•

•
•
•
•
•

De leerlingen moeten steeds vaker de kans krijgen om (samen)zelfstandig te werken.
De gegeven tijd die de leerlingen krijgen om zelfstandig te werken moeten beetje bij
beetje opgebouwd worden totdat de leerlingen langere perioden zelfstandig kunnen
werken.
De verwerkingsopdrachten moeten uitdagend zijn voor de kinderen.
De leerkracht moet zwakke leerlingen tijdens het zelfstandig werken helpen.
Er moet een vaste routine gemaakt worden voor het zelfstandig werken.
Samenwerken moet ingevoerd worden.
De leerkracht moet fluisteren om andere kinderen niet te storen.

Uit de bovengenoemde literatuur kunnen we concluderen dat het belangrijk is dat de leerlingen
bij het zelfstandig werken vaste routines, regels en afspraken hebben. Verder kunnen we
concluderen dat de leerlingen met uitgestelde aandacht van de leerkracht moeten omgaan en
dat ze hun eigen taken kunnen plannen.
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•

•

•
•

•

Om de kinderen te helpen met het omgaan met uitgestelde aandacht van de leerkracht
hebben we een stoplicht ontwikkeld. Volgens het artikel ‘zelfstandig werken en
zelfstandig verwerken’ kunnen de kinderen door middel van het stoplicht te weten te
komen wanneer de leerkracht beschikbaar is (SLO).
Om de leerkracht te helpen met het aanbieden van hulp volgens een vaste concrete
afspraak, hebben we het zelfstandigheidsblokje (dobbelsteen) gemaakt. Volgens het
artikel ‘zelfstandig werken en zelfstandig verwerken’ is het zelfstandigheidsblokje
handig voor de leerkracht, omdat hij snel tijdens de instructie- en feedbackrondes kan
zien wie hulp en wie geen hulp nodig heeft.
Om de kinderen zijn eigen taken te leren plannen en registreren hebben we weektaken
met hun bijbehorende taak (registratie) kaart gemaakt.
Om de kinderen te helpen om de tijd in de gaten te houden, bij het uitvoeren van hun
taken, hebben we de time timer gekocht. De time timer kan effectief bij het zelfstandig
werken gebruikt worden. Door middel van de time timer krijgen de kinderen een inzicht
in de tijd die ze nog over hebben om het werk af te maken (Windwijzer, 2015).
Om de leerkracht te helpen met het maken van vaste afspraken tijdens het zelfstandig
(samen)werken hebben we een geluidsmeter ontwikkeld. De leerkracht kan bij de
verschillende lesactiviteiten het geluidsniveau dat van de kinderen verwacht wordt
aangeven (van der Hoeven, 2014).

Kortom, kunnen alle hulpmiddelen die we ontwikkeld hebben gebruikt worden om vaste
routines te creёren die uit functionele en concrete afspraken bestaan. De ontwikkelde
materialen functioneren tevens als visuele ondersteuning voor de kinderen met betrekking tot
de nieuwe gemaakte afspraken.
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3. Instructies
Vervolgens worden de instructies van de ontwikkelde materialen in de onderstaande tabel
aangegeven. In de bijlage zijn foto’s opgenomen van alle ontwikkelde materialen.
Ontwikkeld materiaal:

Omschrijving en toelichting:

1. Het stoplicht

Het stoplicht geeft aan wannneer het kind hulp van de leerkracht kan
krijgen en wanneer niet. Ook geeft het stoplicht aan wanneer het kind hulp
aan een medeleerling mag vragen.
Afspraken met betrekking tot de kleuren van het stoplicht:
Ø Rood: het kind mag niemand helpen of storen.
Ø Oranje: het kind mag groepsleden helpen. Het kind mag hulp aan
de groepsleden vragen, maar niet aan de leerkracht.
Ø Groen: het kind mag hulp aan de leerkracht of medeleerlingen
vragen.
Het stoplicht is gelamineerd en kan op het bord geplaatst worden. Alle 3
lichten hebben magneet aan de onderkant waardoor ze makkelijk (weg) te
zetten zijn.

2. Het zelfstandigheids
blokje (dobbelsteen)

Met het zelfstandigheidsblokje kan het kind aangeven wanneer hij een
vraag heeft, wanneer hij vragen van medeleerlingen kan beantwoorden, en
wanneer hij rustig door wil werken zonder dat hij gestoord wordt. Het
zelfstandigheidsblokje ligt op de tafel van het kind.
Op het zelfstandigheidsblokje zijn er twee verschillende kleuren. Het kind
bepaalt zelf welke kleur hij wilt gebruiken. De betekenissen van de kleuren
zijn:
Ø rood: het kind wil eventjes rustig doorwerken. Hij heeft geen
begeleiding nodig, en hij wilt geen hulp aan medeleerlingen bieden.
Ø groen: het kind heeft hulp nodig van de leerkracht.
Vragen die de leerlingen kunnen hebben worden in de hulpronde
beantwoordt.
De zelfstandigheidsblokjes zijn van hout gemaakt en hebben twee geverfde
vlakken.
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3. De geluidsmeter

De geluidsmeter wordt gebruikt om aan te geven hoe hard de leerlingen
mogen praten. De geluidsmeter bestaat uit 4 volumes. Deze zijn als volgt
ingedeeld:
Ø Volume 0: De kinderen mogen niet praten.
Ø Volume 1: De kinderen moeten fluisteren.
Ø Volume 2: De kinderen moeten zacht praten.
Ø Volume 3: De kinderen mogen met hun normale stemvolume
praten.
Ø Volume 4: De kinderen mogen hard praten.
Op de geluidsmeter zijn alle 4 volumes en hun betekenissen aangegeven.
Elke volume heeft een andere kleur en een andere picto.
De leerkracht kan de volume meter op het bord plakken en met een pijltje
aangeven op welke volume de geluidsmeter staat. Het pijltje kan op het
bord met een krijt naast de volume getekend worden.
De geluidsmeter is op een A3 papier gemaakt, en daarna gelamineerd. Door
de magneten op de geluidsmeter, is de geluidsmeter makkelijk te
verplaatsen.

4. De time timer

Aan de hand van de time timer kunnen de kinderen zelf zien hoeveel tijd ze
nog over hebben om hun taken uit te voeren. De kinderen moeten niet op
een traditionele klok de tijd in de gaten houden. Door de time timer kunnen
de kinderen tijd beter gaan beseffen en kunnen ze hierdoor de tijd beter
leren beheren.
Instructies bij de timer:
De leerkracht vertelt aan de kinderen hoeveel tijd ze hebben om een taak
uit te voeren. Hij beweegt de rode schijf naar de gewenste tijd. De rode
schijf begint bij elke minuut langzaam te verdwijnen, totdat hij helemaal
verdwijnt. Als hij helemaal verdwenen is, betekent dat de tijd op is.

5. De weektaken

De weektaken bestaan uit 5 verschillende dagtaken. De kinderen maken de
weektaken als ze klaar zijn met hun gegeven taken. Bij de weektaken
mogen ze zelf kiezen wanneer ze wat doen. De weektaken zijn gekozen op
basis van de lessen van taal, rekenen en spelling die de leerlingen al hebben
gekregen. De weektaken zijn niet te moeilijk, maar blijven toch uitdagend
genoeg voor de kinderen. Daarnaast hebben de leerlingen de mogelijkheid
om per dag een niet lesverbonden taak te kiezen zoals een puzzel of een
kleurplaat.

6. De taakkaarten

De weektaken zijn op A4 papier geprint en kunnen makkelijk in een map
bewaard worden.
De leerlingen kunnen de taakkaarten gebruiken om te zien welke taken ze
in een week moeten uitvoeren. Verder kunnen ze de taakkaarten gebruiken
om de uitgevoerde taken te registreren.
De taakkaarten zijn op A4 papier geprint en kunnen makkelijk in een map
bewaard worden.
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BIJLAGE: VOORBEELDEN VAN ONTWIKKELMATERIALEN
-

Het Stoplicht

-

Het zelfstandigheidsblokje

-

De geluidsmeter

-

De timetimer

-

Weektaak formulier

-

Dagtaak formulier
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WEEKTAAK
Zelfstandig Werken J
Week: (datum invullen)
Maandag
Opdrachten:

Klaar? JA/NEE

Rekenen

Taal
Spelling
Eigen keuze

Dinsdag
Opdrachten:
Rekenen

Taal
Spelling
Eigen keuze

Woensdag
Opdrachten
Rekenen

Taal
Spelling
Eigen keuze

Donderdag
Opdrachten
Rekenen

Taal
Spelling
Eigen keuze

Vrijdag
Opdrachten
Rekenen

Taal
Spelling
Eigen keuze
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DAGTAAK
Zelfstandig Werken J

Naam:
Datum:
Taak:

Klaar?

Rekenen

Taal

Eigen keuze
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