
WIN een ontspannen massage 
voor jou en je collega!

Dag in, dag uit voor 
de klas staan is 
leuk, maar kost ook 
energie. Bij Cloudwise 
waarderen we je inzet 
enorm en bezorgen 
daarom graag wat 
ontspanning op 
school!

Zo doe je mee:
Heb je een collega die net als Cloudwise het 
onderwijs makkelijker, leuker en beter maakt? 
Nomineer deze collega en geef aan waarom hij of zij 
een massage op school verdient.

Nomineer: cloudwise.nl/win

ADVERTENTIE

Michael van Haaren, uitgever van de gloednieuwe Estafette editie 3, vertelt: “Ons 
leesonderwijs in Nederland is door de jaren heen erg versnipperd. Als enige land in 
Europa bieden wij technisch en begrijpend lezen apart aan. Met de inzichten van nu 
weten we dat juist door die twee vakken los te koppelen het lastig blijft om dieper tot 
een tekst door te dringen. Maar juist de diepere laag zorgt voor het leesplezier. En hoe 
meer plezier in lezen, hoe meer je leest. Juist als je meer leest word je ook een betere 
lezer. Niet alleen technisch, maar ook neemt je woordenschat en leesbegrip flink toe. 
Cruciaal voor je toekomst!”

Eén en één is drie 
Michael: “We hebben onze visie op lezen grondig herzien. We gaan alle aspecten van 
lezen in samenhang aanbieden. En dat in elke les bij iedere tekst. Juist door technisch 
en begrijpend lezen te combineren wordt één en één samen drie. We maken leerlingen
hier meteen vanaf groep 4 vertrouwd mee, houden alle leerlingen betrokken bij dezelfde
tekst. Ze leren hoe ze die technisch goed moeten verklanken. Maar worden ook geprikkeld 
om na te denken over wat ze lezen, praten er samen over. Bijvoorbeeld ook over eigen 
ervaringen in relatie tot het onderwerp, om het hiermee dicht bij hun eigen belevings-
wereld te houden.”  

Volop variatie en bekende schrijvers
Om het leesplezier extra te stimuleren hebben we tijdens een panelsessie leerlingen 
uit verschillende jaargroepen laten kiezen welke thema’s ze het leukst vonden om meer 
over te lezen. Per thema hebben we vervolgens allerlei teksten laten schrijven, vaak door 
bekende kinderboekenschrijvers zoals Rian Visser, Isabel Versteeg en Jørgen Hofmans. Zij 
zorgden onder andere voor moppen, blogs, strips, krantenartikelen, verhalen en e-mails. 
Voor extra leesbevordering tijdens de les geven we ook tips voor andere boeken die aan-
sluiten op het onderwerp of die bijvoorbeeld van dezelfde schrijver zijn.  

Klaar? Omdraaien en verder lezen maar! 
Klaar met de les? Dan draaien leerlingen van groep 4, 5 en 6 hun omnibus met de lesteksten
om en lezen ze lekker door in het leesboek. Dit sluit qua thema aan op de lesteksten. Er 
komen personages in voor die ook tijdens de les voorbij komen. En samen vormen de 
leesboeken van een jaargroep één groot doorlopend verhaal. Ook in groep 7 en 8 hebben 
ze een aansluitend lang verhaal om verder te lezen. 

Bovenbouw: lezen met de pen
Leerlingen in groep 7 en 8 vragen om een andere aanpak. Michael: “Er zit vaak nog een 
grote kloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs. In de bovenbouw leggen we daarom
het zwaartepunt op begrijpend lezen, studerend lezen en studievaardigheden. Waarbij 
we technisch lezen uiteraard wel goed onderhouden. De leerlingen gaan actief aan de 
slag met bestaande teksten over onderwerpen die aansluiten bij hun eigen belevings-
wereld. Dit doen ze in leeswerkboeken waarin ze dus echt in de tekst strepen, omcirkelen 
en noteren. Ook gaan ze veel samen praten en discussiëren over de tekst. Zo bereiden 
we hen goed voor op het voortgezet onderwijs.” 

Dat smaakt naar meer!  
Zijn jouw leerlingen helemaal gepakt door het lezen? Om ze aan het lezen te houden 
hebben we per jaargroep een aanvullende leesserie gemaakt die aansluit op de thema’s 
en verhalen uit de methode. Zo rollen ze vloeiend en met veel plezier zó het vrije lezen in.

Krijg je ook zin om met Estafette editie 3
 aan de slag te gaan? 

Hoe krijgen én houden we 
leerlingen aan het lezen?
‘Het is moeilijk om ze te motiveren want ze vinden begrijpend lezen saai.’ 
‘Ik houd ze alleen bij de les als ik er zelf van alles omheen verzin.’ 
‘Veel leerlingen lezen thuis nooit, ze beleven er geen plezier aan.’
Herkenbaar? Tijdens onze gesprekken met leerkrachten van zowel groep 4, 5 en 6 als de bovenbouw 

hoorden we dit soort opmerkingen vaak. Het signaal is duidelijk. Lezen moet veel leuker worden! 

• methode voor technisch én begrijpend lezen
• voor groep 4 t/m 8 
• uitgever: Michael van Haaren
• van Uitgeverij Zwijsen 

zwijsen.nl/estafette
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Wat ga ik leren?
• Een tekst lezen met begrip.

focus: betekenis van woorden en zinnen
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Heeft een hond inspraak?
Een man en een vrouw in Limburg kopen na hun trouwen 
in 2010 samen een hond. Ze betalen hem samen en 
voeden hem samen op. De man en de vrouw zijn dol op 
Rocco. Maar iets minder dol op elkaar. Twee jaar later 
willen ze scheiden en je raadt het al: ze krijgen ruzie over 
wie de hond mag hebben. Ze komen er niet uit en gaan 
naar de rechter. Die stelt vast dat de man en vrouw 
inderdaad samen eigenaar zijn. 

‘De hond is gelukkig,’ zei de rechter
Als twee mensen gaan scheiden, moeten ze de 
gezamenlijke spullen verdelen. Wie krijgt het huis, wie de 
auto, wie de dure tv en wie het bankstel? Als ze daar ruzie 
over krijgen – en dat gebeurt vaak – kunnen ze naar de 
rechter. Die bepaalt dan wat naar wie gaat. Maar wat doet 
een rechter met een gezamenlijke hond?
De rechter in Limburg deed wat hij ook doet als mensen 
ruzie krijgen over het huis of de auto. Hij luisterde naar 
het verhaal van de vrouw en hij luisterde naar het verhaal 
van de man. Maar hij deed nog iets anders. Hij ‘luisterde’ 
naar Rocco. Of beter gezegd: hij keek naar het belang van 
de hond. Want een hond is een levend wezen met gevoel. 
In zijn uitspraak hield hij er rekening mee dat Rocco al 
sinds het stel uit elkaar was bij de vrouw woonde, al 
anderhalf jaar. Hij werd goed verzorgd, had voldoende 
ruimte en was gelukkig, zei de rechter op 15 mei 2013. 
En: ‘Het is niet goed voor Rocco als hij uit zijn veilige, 
vertrouwde omgeving weg moet. Bovendien zit meneer 
regelmatig in de gevangenis en heeft hij geldproblemen. 

Bron Annet Huizing, De zweetvoetenman

Ik kan de betekenissen 
van woorden 
achterhalen.

Hij kan daardoor niet goed voor zijn hond zorgen. 
Daarom wijs ik Rocco toe aan mevrouw.’
Het belang van de hond en de vrouw samen woog 
zwaarder dan het belang van de man. De vrouw moest de 
man wel 500 euro betalen voor zijn aandeel in de hond. 
De rechter had namelijk bepaald dat Rocco 1000 euro 
waard was. Maar of Rocco het daarmee eens was?

‘Als mijn ouders gaan scheiden, heb ík dan ook inspraak over onze 
hond?’
‘Ben je twaalf jaar of ouder?’
‘Ja.’
‘Dan heb je het recht om gehoord te worden.’
‘En als ik dan zeg dat ik de hond niet kan missen?’
‘De rechter zal dat meewegen. Want kinderen zijn ook wezens 
met gevoel!’

Kromme poten
Wie heeft dat eigenlijk bedacht, dat dieren geen zaken zijn? 
Hoe is dat zinnetje in de wet gekomen? In 2009 sprak de 
Tweede Kamer over een nieuw wetsvoorstel: de Wet Dieren. 
Die wet gaat over dieren houden, en over wat allemaal wel 
en niet mag met dieren. Twee Kamerleden hebben toen 
voorgesteld om het zinnetje ‘dieren zijn geen zaken’ in de 
wet op te nemen. Ze hadden dat gezien in de Duitse wet. 
Een van hen, Cramer, gaf ook een toelichting in de Kamer. 
Hij zei dat we anders naar dieren moeten gaan kijken. 
Dieren zijn geen zaken waarmee we maar alles kunnen 
doen. En hij gaf ook een voorbeeld: ‘Als je een tafel vervoert 
in een auto, geeft het niet als die een beetje klem zit en de 
poten een beetje verbuigen. Als je een dier in een auto 
vervoert, zorg je ervoor dat hij voldoende ruimte heeft.’ Een 
ander Kamerlid zei: ‘Ik vind het niet prettig als de heer 
Cramer mijn tafel vervoert en die met kromme poten 
aflevert.’ Grapje, natuurlijk. Want hij was het ermee eens dat 
dieren geen zaken zijn. De meerderheid van de Tweede 
Kamer vond het een goed voorstel. Het zinnetje staat 
overigens niet in de Wet Dieren, maar in het Burgerlijk 
Wetboek. Waarom dat zo is, is een lang verhaal. Het doet er 
ook niet toe. Het staat in de wet. Sinds 2013.

M7 | LES 11

1 Lees de tekst. Denk daarbij steeds: 

      Begrijp ik wat ik lees? [?] En: Dit valt me op! [!]   
     Geef dat aan in of bij de tekst.

3 Wordt in de tekst wel of niet duidelijk gemaakt 

wat deze woorden betekenen? Zet er een rondje om.

inspraak (r. 38) wel   /  niet
meewegen (r. 44) wel   /  niet
de Tweede kamer (r. 50) wel   /  niet
wetsvoorstel (r.50) wel  /   niet

Kleur de woorden waarvan je de betekenis (ongeveer) weet.

4 De rechter wijst de hond aan de vrouw toe. In een 

stukje van de tekst wordt uitgelegd waarom hij dat 

doet. Zet er een streep voor. 

5 Zet de zinnen in de goede volgorde. 

 Vul in: 1, 2, 3 en 4. 
 De man en de vrouw willen allebei de hond  houden. 
 De rechter moet beslissen wie de hond krijgt.
 De rechter wijst de hond toe aan de vrouw. 
 Een man en een vrouw willen gaan scheiden.

6 Waarom staat het woord luisterde (regel 20) 

tussen aanhalingstekens? Schrijf op. 

7 In het stukje 'Kromme poten' geeft het kamerlid 

Cramer een voorbeeld om duidelijk te maken dat je met 

dieren anders moet omgaan dan met dingen. Vind je dat 

een duidelijk voorbeeld? Waarom wel of niet? Schrijf op. 

8 Dieren moeten goed behandeld worden. Geldt dat 

volgens jou voor alle dieren, of vooral voor huisdieren?  

Praat er samen met je maatje over. Noteer steekwoorden.

Rechten

2     Heb je iets aangestreept wat je niet (meteen)     

begreep? Bespreek dit met je maatje.

LES

12

1 Bekijk de tabel over echtscheidingen. Wat klopt? Kruis aan. 

a   In 2017 waren er in totaal meer echtscheidingen dan in 2014.

b   In 2015 scheidden er minder mensen met 1 kind dan mensen met 2 kinderen. 

c   Echtscheidingen bij mensen met 3 of meer kinderen zijn alleen maar toegenomen. 

d   In 2016 waren er meer mensen met minderjarige kinderen die scheidden dan mensen 
 zonder minderjarige kinderen. 

2 Denk na over de informatie in de tabel. Wat valt je op? Schrijf op.

Echtscheidingen in Nederland (2014-2017)

2014  2015  2016  2017

Totaal aantal echtscheidingen 35.409  34.232  33.414  32.768

Echtscheidingen zonder minderjarige kinderen  15.503  15.017  14.786  14.590

Echtscheidingen met minderjarige kinderen  19.906  19.215  18.628  18.178

Echtscheidingen met 1 kind 7.660  7.332  7.168  6.919

Echtscheidingen met 2 kinderen 9.238  8.935  8.591  8.431

Echtscheidingen met 3 of meer kinderen 3.008  2.948  2.869  2.828

Bron CBS

Bron Annet Huizing, De zweetvoetenman

MAG JE MIJ… HOND  MENS

bezitten?

verkopen?

mishandelen?

EN HEB IK… HOND  MENS

rechten?

gevoel?

24

aan de slag

M7

Wat ga ik leren?
• Informatie uit teksten verwerken. 

focus: schema's lezen en verwerken

waar niet waar

waar niet waar

waar niet waar

waar niet waar

3 In de teksten uit les 10 en 11 las je over de 
rechten van kinderen en honden. 
Hebben kinderen en honden dezelfde rechten? 
Vul de tabel in. 

M7 | LES 12
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Welke uitspraak over tabellen klopt?

Kruis aan.

5 Lees de tekst. Bedenk hoe je de informatie in  een tabel kunt zetten.
Praat er samen over en vul de tabel in.   

Wat doen we met de hond?
Afspraken maken over huisdieren na scheidingen wordt steeds gangbaarder. Uit 
onderzoek blijkt dat er wel verschillen zijn binnen groepen huisdieren. Zo blijkt uit een 
studie naar 1500 echtscheidingen in de periode 2015-2017 dat afspraken over honden 
het meest worden gemaakt. In 2015 was dat nog het geval bij 300 echtparen, een jaar 
later waren het er al ruim 400 en in 2017 maar liefst 650.
Bij katten is een soortgelijke toename te zien. In 2015 maakten 150 stellen afspraken over 
hun kat, in 2016 al 200 en in 2017 zelfs 300. 
Bij knaagdieren is een dergelijke stijging niet waargenomen. Het aantal koppels dat 
afspraken maakt, is alle jaren gelijk gebleven, namelijk slechts 50 per jaar.
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Ik kan een tabel lezen
Ik kan een tabel begrijpen

Uit een tabel kan ik minder 
informatie halen dan uit een tekst. 

In een tabel vind ik snel 
de informatie die ik zoek.

ja/nee
ja/nee

Rechten

In een tabel staan altijd cijfers.

  

titel:  _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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… het voedsel van uilen kan 
bestaan uit muizen, insecten, 
vissen, kikkers, vogels, reptielen 
en zelfs hazen?

… jonge uiltjes prullen worden genoemd? Na hun geboorte worden ze al snel te groot voor het nest. Wanneer ze het nest verlaten, bewegen ze als koorddansers over de takken van de boom. Daarom worden ze dan takkelingen genoemd.

… uilen niet alles wat ze eten, 
kunnen verteren? Dat braken 
ze dan uit in een braakbal. 
Daarin kun je stukjes van het 
geraamte van hun prooien 
terugvinden. 

… een uil zijn ogen niet kan bewegen? 

Gelukkig kan hij zijn nek zo ver omdraaien 

dat hij bijna helemaal achterom kan kijken. 

Wist je dat …?

… de oehoe de grootste uilensoort is? De breedte van zijn 
gespreide vleugels is 1.70 m. Dit noem je de spanwijdte. Hij kan een 
snelheid halen van 60 kilometer per uur.

… de gezondheid van een uil soms te zien is aan 

zijn veren? Als de veren wijd uit staan, heeft hij 

mogelijk een ziekte. 

Weetjes over uilen

… er ook een groente-uil bestaat? 

Dat is alleen geen uil, maar een 

nachtvlinder!

21

… veel mensen bij een uil 

aan wijsheid denken? In 

dierenverhalen is de uil vaak 

een wijze leraar of lerares.

… een steenuil zijn nest graag 

maakt in de holte van een boom, 

anders dan zijn naam misschien 

zegt …?

… de oorpluimen van een uil niets met de oren te 

maken hebben? Ze dienen om te dreigen of af te 

schrikken. Eigenlijk is de uil dus een soort 

vogelverschrikker. Als een toneelspeler laat hij via 

zijn oorpluimen aan de andere uilen zien dat hij 

waakzaam is. Liggen ze plat? Dan is de uil 

ontspannen. 

… in Nederland soms zeldzame uilen op bezoek komen, zoals een sperweruil of een sneeuwuil? Heel veel vogelaars willen er dan een foto van maken. 

… de echte oren van veel uilen 
scheef zitten? Doordat het ene 
oor hoger zit dan het andere, 
kunnen ze extreem goed horen. 
Hierdoor zijn ze specialist in het 
inschatten van diepte en afstand. 
Ze weten zelfs in complete 
duisternis hun prooi te vinden.

LES 13 – 14

10

Wist jij dít over plasticsoep? 

Een megaramp!
Het is niet te geloven en oerdom, maar waar. Een plastic fles, zak, tas, dop, 
verpakking: heel veel mensen over de hele wereld laten hun plasticafval slingeren. 
Op straat, in het bos, op het strand. Het plastic waait van het land een rivier of de 
zee in. Of mensen op het strand gooien hun plasticafval meteen in de zee.
Dat afval is een ramp voor de natuur, mens en dier. Want plastic vergaat nooit meer 
en wordt zo een onontkoombaar probleem. Het brokkelt heel traag af in ultrakleine 
stukjes. En het blijft aan of onder de oppervlakte drijven of net daaronder. Bij 
expedities zijn er op de wereld zes plekken in zeeën en oceanen ontdekt waar die 
concentratie plastic heel erg groot is. Door stroming komt al dat afval bij elkaar. 
De grootste plek met plasticsoep is 34 keer zo groot als Nederland!
Maar het probleem wordt niet langer ontkend: er komen steeds meer landen die 
antiplastic zijn. Er is vaker een verbod op plastic en het wordt vaak hergebruikt. 
En kinderen, volwassenen, scholen en organisaties komen veel vaker in actie! 

LES 3 – 4
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1. Op welke locatie?
Op welke plek kom je plastic in de natuur 
tegen?
A Overal, ook in een slootje bij je om de hoek.
B Alleen in rivieren. 
C Alleen in zeeën en oceanen.

2. Superveel plastic
Het plasticafval in zeeën en oceanen is bij 
elkaar onvoorstelbaar veel. Weet jij hoeveel kilo 
plastic er per dag in zee belandt?
A 20.425 kilo (twintigduizend en 

vierhonderdvijfentwintig kilo).
B 204.250 kilo (tweehonderdvierduizend 

en tweehonderdvijftig kilo).
C 20.425.000 kilo (twintig miljoen en 

vierhonderdvijfentwintigduizend kilo).

3. Dood door plastic
Elk jaar gaan miljoenen zeedieren dood door 
plasticafval. Ze raken erin verstrikt, hun 
conditie gaat achteruit en ze kunnen er dood 
door gaan. Wat is nog meer een groot probleem 
van plasticafval voor dieren in de zee?
A Ze worden er blind van.
B Ze zien het aan voor eten en het plastic komt zo 

in hun maag.
C Ze raken de weg kwijt.

4. Plastic op Aruba
Toeristen zorgen voor veel plasticafval op 
Aruba. Wat is de reactie van de Arubanen op dit 
probleem?
A De irritatie is groot: ze laten minder toeristen toe 

en verkopen geen plastic meer.
B De situatie blijft gelijk: iedereen blijft plastic in 

zee gooien.
C Ze verbieden plastic tasjes in de supermarkt en 

organiseren opruimacties.

Check: wat denk jij?
Wat weet jij over plasticsoep? Hoe erg is het, 
denk je? Klopt alle commotie over plastic in de 
natuur of valt het wel mee? 

Antwoorden
1. AOveral, ook in een slootje bij je om de hoek.

2. C20.425.000 kilo per dag. Dat is 8000 miljoen kilo per jaar: het gewicht van 800 miljoen volgeladen vrachtwagens!

3. BZe zien het aan voor eten en het plastic komt zo in hun maag.

4. CZe verbieden plastic tasjes in de supermarkt en organiseren opruimacties.
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NUR 282

Sluit aan bij leesmethode

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 7+

ridders, avontuur

zwijsen.nl

Wie is er bang  
voor een draak?

Dit boek gaat over Joor.

Hij is het hulpje van ridder Floor.

Er zit ook een jonkvrouw in dit boek.

Ze is móóí ... móói!

En er zit een draak in dit boek.

Of is het er meer dan één?

Wie is er bang
voor een draak?

B I E S  V A N  E D E

W
ie is er bang voor een draak?

Bies  van Ede
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NUR 283

Sluit aan bij leesmethode

Nepper dan
nepnieuws

BERDIE BARTELS

Francis en haar opa bouwen samen een monster van oud ijzer. 

Dat filmen ze voor Francis’ Vrolijke Vakantievlog.

Misdaadverslaggever Matti del Fatti ziet die vlog. Hij dreigt zijn baan 

bij de televisie te verliezen. Alleen een dikke, vette, spectaculaire 

scoop kan hem nog redden. Hij is dus op jacht naar nieuws dat 

de wereld zal schokken. De vlog van Francis komt als geroepen!

Als je dit boek leest, 

zul je horen wat er gebeurt. 

Horen ja, want het is de bedoeling

dat je hardop leest. 

Samen met een vriend of vriendin 

speel je de verschillende rollen 

in het verhaal. 

Veel plezier en … 

leef je vooral lekker uit!
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Loe en Jim gaan na de zomervakantie naar de 
brugklas. Nu mogen ze hun nieuwe school alvast 
een dag verkennen. Ze krijgen een speurtocht 
met best wel rare opdrachten mee. Samen lukt 
het ze om die allemaal uit te voeren ... Nou ja, 
bíjna allemaal.

Waar 
nu heen? Naar 

lokaal 112!

Moeten we
hier naar
binnen?

Er zit vast 
een lichtknop.

Waar 
nu heen? Naar 

lokaal 112!

Moeten we
hier naar
binnen?

Er zit vast 
een lichtknop.

Selma Noort & Hélène Jorna
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Toen presenteerde ik mijn Plastic Plan, mijn voorstel om in drie 
stappen met deze groep in actie te komen. En ik hoop ook 
met de hele school, het hele eiland, de hele wereld. Het was 
tijd voor stap 1: plasticafval jutten!
Pablo filmde alles, dit keer met de camera van juf Linda.
‘Hoe gaan we dat aanpakken?’ Dat was Ricardo weer.
Juf Linda glimlachte opgewekt. ‘Kijk maar naar buiten!’ Voor de 
school stond een knalgele bus klaar. De chauffeur toeterde. 
We renden de bus in en reden naar de noordkust. Ik zat op de 
achterbank naast Pablo, die steeds achteromkeek. Nu snap ik 
waarom. Hij had wél door dat we achtervolgd werden door de 
auto van Tobias Top, maar ik toen nog niet.
Bij het strand deelden de juf en meester zakken uit (niet van 
plastic natuurlijk, maar van katoen). Juf Linda hield nog een 
praatje dat we Aruba moesten redden van het plastic. Dat we 
met onze actie niet het hele probleem van de plasticsoep 
kunnen oplossen. Maar het is wel een fantastisch begin. 
Toen mochten we eindelijk losgaan: plastic jutten! We reden 
van strand naar strand. Dat je in een halve dag zó veel plastic 
kan verzamelen!
Natuurlijk vonden we de bekende rotzooi. Plastic zakjes, 
boodschappentasjes, flessen, doppen, aanstekers, bekertjes, 
wasknijpers. Maar er was nog veel meer. Hou je vast: hoofden, 
armen en benen van poppen, zwembrillen, krulspelden. 
Megaveel schepjes, zeefjes, vliegtuigjes, dino’s, legoblokjes, 
autootjes. Tandenborstels, kammen, vorken, medicijnstrips en 
stukjes plastic van ik-weet-niet-wat. 
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DOOR MARION VAN WEEREN

Groesjenjka van 
Beek won de 
OnderwijsTop-
TalentPrijs 
(OTTP) in 
de categorie 

primair onderwijs. Om af te 
studeren aan de Hogeschool 
van Amsterdam deed zij 
onderzoek naar de inzet van 
de ervaringsgerichte dialoog 
in de kleuterklassen van een 
jenaplanschool. De bedoeling 
was advies te geven over het 
gebruik en de integratie van 
de ervaringsgerichte dialoog 
in de vier jenaplanbasisactivi-
teiten: gesprek, werk, spel en 
viering. Tot haar verrassing 
won ze de OTTP: “Winnen 
voelde als een cadeau. Het 
prachtige bronzen beeld dat 
ik gekregen heb, herinnert me 
er nog regelmatig aan dat ik 
echt gewonnen heb.”

Veelzijdigheid
Groesjenjka groeide lang-
zaam toe naar de beslissing 
om in het onderwijs te gaan 
werken, vertelt ze. “Ik had 
een romantisch beeld van ‘de 
leerkracht’ door mijn eigen 
fijne basisschooltijd. Wel wist 
ik dat ik lesgeven leuk vond. 
Het  persoonlijke en veelzijdige 
karakter van het vak gaf de 
doorslag. Ik krijg energie van 
de persoonlijke gesprekken 
met kinderen, hun verhalen en 

Wie wint de  
OnderwijsTopTalentPrijs 2019?
De lerarenopleidingen in Nederland zitten 

barstensvol talentvolle leraren-in-de-dop.  

Op 3 oktober ontvangen twee van hen in Amersfoort 

de OnderwijsTopTalentPrijs 2019. De opleidingen 

nomineren ieder een kandidaat. De twee 

winnaressen van vorig jaar aan het woord.

de stukjes van zichzelf die ze 
gebruiken om iets te creëren.” 
Toch moest ze in het begin 
wennen. “Ik vond het werk wat 
overweldigend, kon moeilijk 
hoofd- en bijzaken onderschei-
den; er was zoveel te maken 
en te doen. Ik weet ondertus-
sen dat je heel veel keuzes 
maakt op een dag, maar dat 
veel dingen ook optioneel zijn 
of later kunnen. Het duurt wel 
even, denk ik, voordat je in dit 
werk je eigen slag te pakken 
hebt. Het kunnen leren van 
meer ervaren collega’s is erg 
fijn, maar vertrouwen op wat je 
zelf in je hebt is misschien nog 
wel belangrijker.”

De andere winnares van 
2018 was Josien Boetje. Zij 
werd genomineerd door de 
Hogeschool Utrecht, instituut 
Archimedes. Ze won de OTTP 
met de door haar ontwikkel-
de woordencompetitie voor 
het voortgezet onderwijs. 
Josien: “Een veelgehoorde 
klacht van docenten vreemde 
talen is dat leerlingen aan 
het eind van hun schoolcar-
rière maar mondjesmaat 
de behandelde vocabulaire 
kunnen toepassen. Ik heb een 
woordencompetitie ontwik-
keld waarmee woordjes op 
een cyclische manier aan-
geleerd en getoetst worden. 
In de app Memrise is een 
cursus opgezet via de spaced 
repetition methode. Daarnaast 
heb ik wekelijks in de les een 
quiz afgenomen via Google 
Forms. Zowel met de quiz 
als met Memrise kunnen 
leerlingen punten verdienen 
waarmee ze (gedeeltelijke) 
vrijstelling kunnen krijgen 
voor de eerstvolgende toets. 
De score wordt bijgehouden 
op een scorebord dat voor de 
leerlingen permanent online 
zichtbaar is.”

Impact
Het product dat Josien ont-
wikkelde past bij haar motiva-

tie om in het onderwijs te gaan werken. “Ik 
geloof dat leren iedereen plezier kan geven, 
als je maar de juiste manier vindt. Ik moest 
er alleen wel aan wennen dat niet elk leuk 
idee dat je verzint even goed aansluit bij je 
leerlingen. Er zijn verschillen per niveau en 
tussen onderbouw- en bovenbouwleerlin-
gen. Je kunt dus bijna nooit een ‘one size 
fits all’-oplossing verzinnen.” Lesmateriaal 
wil ze blijven ontwikkelen om plezier te 
houden in haar werk. “Ik zou het mooi vin-
den als het op scholen mogelijk wordt om 
bijvoorbeeld minder les te geven en meer 
aan ontwikkeling te doen.” 
Het winnen van de OTTP leverde Josien 
naamsbekendheid op. “Ik ben in contact 
gekomen met verschillende scholen en 
docenten. De impact van mijn onderzoek 
op de praktijk is vergroot doordat ik mijn 
kennis heb kunnen delen.”

De OnderwijsTopTalentPrijs 
(OTTP) is een initiatief van 
het Instituut voor Nationale 
Onderwijspromotie (INOP). 
Het INOP werkt intensief 
samen met de Stichting 
Nationale Onderwijsweek 
(NOW). Dit zal uitmonden 
in het onderbrengen van 
de OTTP bij de Stichting 
NOW. Op 3 oktober vindt de 
uitreiking van de OTTP 2019 
plaats op de Hogeschool 
Utrecht in Amersfoort.

Meer weten?  
Kijk op www.
onderwijstoptalentprijs.nl.
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