
Lesvoorbereidingsformulier basisonderwijs (onderbouw)

Les/activiteit: 

Lesonderwerp: 

Leerdoelen: 
de leerling kan….., de leerling weet….

Fase Tijd

Hoe lang 
duurt het?

Inhoud

Waar gaat dit 
onderdeel over?

Werkvorm

Hoe organiseer je 
deze lesfase?

Activiteit leerlingen

Wat doen de 
leerlingen?

Hulpmiddelen

Wat heb je nodig 
aan materiaal?
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Start van de les in de kring* 
Terugblik
        •      Voorgaande les bespreken
        •      Ophalen van de voorkennis en 
                  samenvatten
        •      Nieuwsgierig maken en 
                  achterhalen wat ze al weten
Oriëntatiefase
        •      Onderwerp les presenteren
        •      Les relateren aan voorgaande
                  en komende lessen
        •      Betekenisvolle situatie
        •      Belang van lesstof bespreken
        •      Leerdoel stellen: 
                  Ik kan…, ik weet…

Kern van de les: In de kleine kring/
tijdens de speel-werkles

Instructie:
        •      Uitleggen
        •      Hardop denken, voordoen, 
                  laten zien
        •      Vragen stellen
        •      Samenvatten
Bij lesdoel blijven
Begeleide in oefening 
        •      Coöperatieve werkvorm 
                  (in tweetal of viertal)
        •      Korte duidelijke opdrachten 
        •      Vragen stellen
        •      Leerlingen laten uitleggen
        •      Directe feedback op proces

Afsluiting*
Terugblik
        •      Terugkijken naar doel
Zelfstandige verwerking
(in hoeken, met materialen, in spel)
        •      Leerlingen kunnen direct 
                  aan de slag
        •      Inhoud is gelijk aan uitlegfase
        •      Toepassingsmogelijkheden 
                  vergroten
        •      In tweetallen of in viertallen 
                  laten werken
        •      Differentiëren (extra instructie, 
                  uitdaging)
Evaluatie
        •      Laten verwoorden wat ze 
                  hebben geleerd
        •      Laten verwoorden wat goed/
                  niet goed/volgende keer anders
        •      Controle of lesdoelen zijn 
                  bereikt (coöperatieve werkvorm)

*Grote kring: uitsluitend als dit relevant is voor de hele groep
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