DIDACTISCHE HANDLEIDING BIJ DE LESFICHES
Deze handleiding is een instrument bij de lessen: info over de opbouw van de lessen en belangrijke
aandachtspunten. De lessen School@Platteland zijn opgebouwd aan de hand van een specifieke
leermethode of didactiek, nl. ‘onderzoekend leren1’.
De keuze voor één didactiek maakt dat we een sterker concept kunnen uitbouwen. Hiermee kunnen
we scholen een goed idee geven van onze aanpak. Onderzoekend leren is een onderwijsmethode
ontstaan vanuit de vaststelling dat de eigen en innerlijke motivatie vaak een grote drijfveer is om te
leren, en ook een grotere kans heeft dat het geleerde blijft hangen. De lessen garanderen de
leerkracht en directie dat specifieke eindtermen behaald worden. Ze geven je een idee hoe je de
lessen kan aanpakken.
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Zie ‘het lesverloop’ voor de vier pijlers van onderzoekend leren

Uitleg bij een aantal veel gebruikte begrippen in de lessen:
Inhoud: de inhoud van de les verwijst naar de eindtermen die je in die les wil behalen. Bijvoorbeeld:
‘volume’

!Tip
:

Algemeen doel: dit is de focus van de les.
Wat wil je graag in deze les bereiken? Bijvoorbeeld: ‘de leerlingen
kunnen het volume van een fruitbox berekenen’
TIP: Het algemeen doel is een goede zelftoets. Als je het algemeen
doel ombuigt in een vraag (‘Stel, je wil het volume berekenen, hoe
ga je dat doen?’) en de grote meerderheid van de leerlingen kan
hierop antwoord geven, dan is de les al heel erg geslaagd. Het
algemeen doel helpt om focus te houden. Als je in tijdsgebrek bent,
houd dan het algemeen doel voor ogen en focus daarop.

Doelstellingen: dat zijn deeldoelstellingen van het algemeen doel.
Bijvoorbeeld: ‘de leerlingen kunnen een gepast meetinstrument kiezen voor het berekenen van het
volume’, ‘de leerlingen kunnen verwoorden dat het volume afhankelijk is van drie dimensies’
Trefwoorden: kan je gebruiken om de les in de digitale databank terug te vinden.
Eindtermen en leerplandoelen: elke eindterm/ leerplandoel heeft een
eigen nummer. Leerkrachten kunnen via die nummers heel snel
nagaan over welke eindtermen/ leerplandoelen het gaat. Eindtermen
zijn de minimum doelen die de Vlaamse overheid voorop stelt. Elke
school wordt veronderstelt leerlingen af te leveren die op het einde
van de derde graad lager onderwijs vertrouwd zijn met deze doelen.
Hierop worden de scholen gecontroleerd door de inspectie. De
verschillende koepels (gemeenschapsonderwijs, katholiek onderwijs en
stedelijk onderwijs) geven elk een eigen invulling aan de Vlaamse
eindtermen, dat zijn de leerplanplandoelen.
Extra info: dit is achtergrondinformatie over het thema voor de lesgever.

Het lesverloop. Wat zijn de didactische principes waarop de lessen gebouwd zijn?
De lessen School@Platteland zijn opgebouwd rond de vier pijlers van
onderzoekend leren. Onderzoekend leren is een natuurlijke vorm van leren.
Het stimuleert leerlingen om zelf actief kennis te verwerven vanuit eigen
ervaringen. Hieronder beschrijven we hoe een les wordt opgebouwd en
waarom, dat moet toelaten om vlot met de lessen om te springen.
Let wel, wij zetten op voorhand enkele doelen vast. We bieden hiermee de
garantie naar de leerkracht over welke eindtermen uit de derde graad aan
bod komen. We selecteren dus op voorhand lesinhouden waar we dieper op
ingaan.
De vier pijlers van onderzoekend leren:

1. Betekenisvolle contexten

Waar bevinden we ons en welke vragen roept deze omgeving
op? Waar ga je aan de slag met de leerlingen (de moestuin, het
bos, de stal, …) ? Dat is het vertrekpunt van de les.
We bekijken de locatie met de ogen van een
nieuwsgierig kind. Wat tref ik hier allemaal aan? En
hoe werkt dat? Voorbeelden in de kippenren: de wateremmer
(hoe komt het dat die niet overloopt?), het voeder (wat zit
daarin?), de eieren (hoe komt het dat er soms een kuiken in het
ei zit, en soms niet?). Je maakt gebruik van de context om een
lesinhoud te concretiseren (bv. werking van de wateremmer –
principe luchtdruk).
!Tip

2. Denk- en doevragen

Via denk- en doevragen zoomen we in op een concrete vraag die de omgeving oproept. Hier nemen
we het voorbeeld van de wateremmer.
Eerst gaan we de wateremmer in zijn geheel bekijken. Hoe ziet die er uit, en waarom? Leerlingen
combineren creativiteit in het zoeken naar oplossingen met wat ze al weten en wat ze zien:
-

Waarom is het belangrijk dat er geen open drinkbakken bij de kippen staan ?
Waar worden de drinkbakken best geplaatst ?
Waarom zetten we de drinkbak beter niet op de grond (= ophangen of op verhoogje plaatsen,
ngl. soort drinkbak) ?
- Wat zou er gebeuren als de watergleuf van de emmers een stuk groter zou zijn ?
Haal er een (lege) wateremmer bij. Laat de kinderen de wateremmer bijvullen. Nu gaan we de
leerlingen al doende laten stilstaan bij een eigenaardigheid (nl. waarom loopt de wateremmer niet
over):
-

Hoe wordt de emmer onder de kraan gehouden ? Probeer het vullen ook eens op een andere
manier.
- Hoe komt het nu dat de gevulde emmer in een liggende positie niet gaat overlopen ?
- Wat zorgt er dan voor dat het water dat in de emmer hoog staat niet zomaar over de lage
rand vloeit ?
Je zet de leerlingen hierdoor aan om na te denken over de wereld rond hen. Door hen mee te laten
denken is de kans groter dat ze de kennis goed
begrijpen. Het is aangeraden om de werking nog eens
kort en duidelijk samen te vatten om de kennis vast
te zetten. Leerlingen hoeven niet de hele
theoretische uitleg te kennen, ze moeten wel
begrijpen wat er speelt:
-

Verschil in luchtdruk in de emmer en
luchtdruk buiten de emmer.
Voorbeeld op de foto: pneumatiek (kracht
uitoefenen door luchtdruk)

3. Systematisch onderzoeken

Deze pijler vind je niet in elke les terug.
Systematisch onderzoek vraagt tijd en
opvolging. Vandaar dat we de keuze maken
om dit niet elke les aan bod te brengen, tenzij
het een onderzoek is dat over een aantal
weken heen loopt (bvb de proeftuin).
In onze Westerse cultuur is onderzoek de
belangrijkste manier om nieuwe kennis te
vergaren. Je geeft leerlingen inzicht in een
methode om een antwoord op vragen te
zoeken. We scherpen de nieuwsgierigheid
aan. Het is belangrijk om op voorhand samen
na te denken over het onderzoek. Hoe
kunnen we dit onderzoeken? Wat zullen we
centraal zetten als onderzoeksvariabele? Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat we zeker weten
dat het resultaat niet door andere factoren
wordt beïnvloed? …

4. Reflectie en interactie

Reflectie doet leerlingen stilstaan bij wat ze denken en wat ze doen. In de lessen vind je hiervoor heel
wat suggesties. Het kan ook verrijkend zijn om op het einde van de dag samen te reflecteren over de
voorbije workshops. Wat leerde je bij? wat zijn dingen die opgevallen zijn? Dit hoeft niet lang te
duren, maar zet kort nog eens een aantal zaken vast.
Ook tijdens de taken is deze pijler belangrijk, zie in het voorbeeld hieronder. Probeer niet zelf te
zoeken naar antwoorden, maar laat de leerlingen samen met jou tot oplossingen komen.
Reflecteren over wat was: ‘Ik zag dat er vorige week enkele leerlingen niet goed wisten welke taak
ze konden uitvoeren, alhoewel er genoeg te doen was. Hoe komt dat?
Reflecteren over wat komt: ‘Welke (deel)taken moeten uitgevoerd worden? Hoe pakken we dat
aan?’
Hoe kunnen we het anders aanpakken?: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen betrokken kan
zijn? Kunnen we het werk beter organiseren? Zijn er voldoende materialen?

Troeven van de openluchtomgeving uitspelen
Waarom kunnen we dit niet in de klas leren, maw hoe
onderscheiden we ons als openluchtomgeving? Door deze drie
zaken in ere te houden:
1. Fysieke activiteit. Dit bevordert het leervermogen, haalt de
band aan met de natuur en is dé manier om energie positief om
te zetten.
 Houd daarom grosso modo de verhouding 1/3 theorie,
2/3 activiteit aan tijdens de workshop. Theoretische uitleg beperken tot 1/3 van de tijd van
de workshop. Daarna gaan de leerlingen aan de slag. Tijdens de activiteit zorg je ervoor dat
de leerlingen zelfstandig kunnen werken zodat jij het overzicht kan bewaren. Het zorgt er
ook voor dat je de tijd hebt om de leerlingen te observeren en te bevragen (zie kritische
denk- en doevragen).
2. Educatie in de omgeving . Een rijke leer- en leefomgeving geeft leerlingen de kans om zelf te doen,
te ontdekken en te ervaren. Dat is immers de reden om het klaslokaal te verlaten.
 Maak dus maximaal gebruik van de omgeving om een aantal educatieve elementen die
normaal binnen aangeboden worden te tonen. Alles wat je ‘in het echt’ kan tonen is een
meerwaarde. Beter een minder grote verscheidenheid aan informatie ten voordele van
‘echte’ ervaringen. Andere toepassingen of diversifiëring kunnen verder in de klas aan bod
komen. Het is dus handig als je aan de leerkracht meegeeft wat je concreet toonde (bvb.
hefboomprincipe geïllustreerd adhv de kruiwagen, leerlingen aan de lijve laten voelen waar
de last best ligt). Zo kan de leerkracht dit als insteek gebruiken voor de les over hefbomen
(weet je nog…?).
3. Persoonlijke en sociale activiteit. Leerlingen leren elkaar en zichzelf op een andere manier kennen,
leren verantwoordelijkheid nemen. Samenwerken om klussen tot een goed einde te brengen, eigen
grenzen verleggen, … Dit zijn versterkende ervaringen voor verbondenheid en het groepsgevoel.
 Denk op voorhand na, welke taken zal ik de leerlingen laten uitvoeren? Taken waarbij
leerlingen kunnen samenwerken, verantwoordelijkheid mogen nemen. Zorg ervoor dat je
als volwassene zelf geen taak opneemt, zo kan je de groep observeren. Zijn er problemen,
probeer dan samen met de leerlingen tot een constructieve oplossing te komen. Herhaalde
bezoeken laten toe om verschillende manieren uit te proberen en te vergelijken. Bvb. een
leerling klaagt dat de klus saai is. Hoe reageren anderen hierop? Indien je merkt dat de groep
niet zelf tot een oplossing komt, denk samen na. Wat kan je doen om een repetitieve
activiteit aangenamer te maken? (zingen, competitie inbouwen, aantal weg gevoerde
kruiwagens tellen, voorspellingen maken). Deze houding zal leerlingen later in hun
werksituaties van pas komen.

Dynamiek en betrokkenheid doorheen de dag
Hieronder enkele handvaten om de sfeer en het tempo er in te houden.
Het buitenlied dat bij het lespakket hoort, is een goede opening van de dag. Het lied begint te spelen
en iedereen weet dat het tijd is om er in te vliegen. Spoor de leerkracht aan om de tekst en melodie
in de klas al te oefenen zodat de leerlingen het lied kennen voor de start.
Timing goed aanhouden, zo houd je de vaart er in, en zorg je ook dat de leerkracht niet onnodig staat
te wachten.
Steek energie en tijd in het samenwerken van de leerlingen tijdens de klussen. Hiervoor is het
belangrijk dat je overzicht kan houden door zelf niet actief taken op te nemen. Geef ze
verantwoordelijkheid om dingen goed uit te voeren.
Leer alle namen uit het hoofd. Belangrijk voor leerlingen is dat je ze kan aanspreken met hun
voornaam, zo voelen ze zich betrokken.
Leg alle materialen op voorhand klaar, bekijk ook of alle materialen te vinden zijn voor de leerkracht.
Betrek de leerlingen om op het einde het materiaal netjes en ordelijk weg te bergen.

Zelf lessen maken
Maak je graag eigen lessen op basis van de didactiek die kenmerkend is voor School@Platteland?
Stuur ze ons gerust door als je ze wil delen met collega’s. Dan lezen wij ze even na en plaatsen wij ze
op onze databank, met vermelding van de auteur natuurlijk. Voor vragen of feedback kan je steeds
bij ons terecht.

