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In dit verslag wordt inzicht gegeven in de manier waarop er in Rotterdam wordt gewerkt met 
taalspellen: activiteiten waarin leerlingen een structuur geboden wordt om al samenwerkend over de 
inhoud van het vak te praten. De ervaring is dat door de taalspellen docenten soms makkelijker 
overgaan tot samenwerkend leren.  
 
Lees- en invulspellen 
Er zijn bijvoorbeeld lees- en invulspellen, waarbij de leerlingen in twee- of meertallen aan de hand van 
een tekst, een tekening van bijvoorbeeld het oog van begripskaartjes moeten voorzien. Vervolgens 
vullen ze een schema in waarin alle onderdelen van het oog, hun kenmerken en functies beschreven 
worden. Dit kunnen de leerlingen alleen door gegevens uit te wisselen van de tekening enhet verhaal 
(afbeelding 20 op de volgende pagina).  
 
Stapelspellen 
Een andere spelvorm is het stapelspel, waarbij leerlingen over hetzelfde begrip in verschillende 
vormen informatie krijgen. Bijvoorbeeld een kaartje met een dagboekfragment over iemand die een 
bepaalde periode in de geschiedenis heeft meegemaakt. Een kaartje met een schoolboektekst over 
die periode, een kaartje met een plaatje, enzovoort. De leerlingen moeten die kaartjes door overleg 
combineren en op een stapeltje leggen, waarna allerlei vervolgopdrachten gedaan kunnen worden 
(afbeelding 21 op de volgende pagina). 
 
Je kunt van zo'n stapelspel ook meer een puzzel maken door het gebruik van een cluesheet (tipblad). 
Alleen door gebruik te maken van de tips kun je bepaalde kaartjes met elkaar verbinden. Dit vereist 
dus zorgvuldig lezen en overleg. Een voorbeeld zal dit duidelijker maken. De leerlingen hebben 
omschrijvingen van een aantal stenen. Ze hebben tevens de namen van de stenen. Het gaat onder 
andere om de volgende stenen: kool, kalk, graniet, basalt, marmer, kwartz, enzovoort. Een leerling 
heeft het volgende kaartje: 
 

 
 
Op het tipblad staat de aanwijzing: `kalk verkruimelt makkelijk'. Op basis van deze aanwijzing 
weten de leerlingen dat het om kalk gaat en kunnen ze het begrip herkennen. Andere spelvormen 
waarmee ervaring is opgedaan zijn vier-op-een-rij, een meer competitief spel waarbij leerlingen hun 
kaartjes moeten koppelen aan een omschrijving op het spelbord. Er wordt gespeeld in twee teams. 
Wie het eerst vier-op-een-rij heeft, heeft gewonnen. Dit spel is meer geschikt om te spelen als de 
begrippen al enigszins beheerst worden. Hetzelfde geldt voor een ganzenbordspel waarbij de 
leerlingen over een spelbord lopen en vragen over een bepaald onderwerp beantwoorden. 
 



 
  



 
  



Daarnaast zijn er op een bijeenkomst over samenwerkend leren de volgende lesideeën ontwikkeld:  
 
Lesidee 1 
De klas wordt opgedeeld in groepjes. Er zijn vijf leerlingen per groepje. Elke leerling heeft 
een eigen taak: 

• Tijdwaarnemer; 
• Schrijver: deze moet de verschillende onderdelen van het bloed met hun kenmerken in 
• een schema invullen; 
• Twee vragenstellers: deze moeten op basis van vragen aan het levende biologische 

onderdeel bepalen wie hij is en welke kenmerken hij heeft; 
• Persoon: een levend biologisch onderdeel; deze heeft een rolkaart met daarop de relevante 

gegevens over het stukje bloed dat hij uit voorstelt (het bloedplaatje, bloedplasma, rode of 
witte bloedcellen). 

 
De leerlingen hebben hierbij wisselende rollen. De rol van de tijdbewaker kan gecombineerd worden 
met die van de schrijver.  
 
Lesidee 2 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de begrippen al geïntroduceerd zijn. De leerlingen hebben een 
stripverhaal voor zich over iemand die valt en een wondje heeft. Het infectie- en genezingsproces dat 
daarop volgt wordt in de strip verteld waarbij de functie van de verschillende bloedonderdelen wordt 
getoond. Verder zijn er stripballonnetjes die de leerlingen bij de strip moeten plakken. Daarnaast zijn 
er bacteriën en rode en witte bloedcellen die leerlingen erbij moeten plakken. 
Andere mogelijkheden zijn het kapot knippen van de strip en die door de leerlingen eerst in de goede 
volgorde te laten leggen of de leerlingen zelf de tekstballonnetjes laten maken.  
 
Lesidee 3 
Ook hier krijgen de leerlingen allemaal een rol. De leerlingen werken in viertallen: 

• Een leerling leest de tekst hardop voor; 
• Een leerling schrijft de moeilijke Nederlandse woorden op(de woorden die door leerlingen 
• van de groep als moeilijk worden ervaren); 
• Een leerling schrijft de moeilijke vaktaalwoorden op; 
• Een leerling schrijft de vragen op die bij de groep rijzen naar aanleiding van de tekst. 

 
Al deze vragen worden verzameld op het bord. Aan de hand van de moeilijke woorden en 
de vragen wordt de tekst door de docent met de leerlingen besproken. Daarna kan nog een stapelspel 
gespeeld worden met verschillende kleuren kaarten. Eén soort kaartjes met daarop de onderdelen 
van het bloed in tekening, een ander soort kaartjes bevat bijvoorbeeld de schoolboektekst over de 
verschillende functies van de bloedonderdelen. Op een derde soort kaartje staat bijvoorbeeld een 
concrete situatie waarin je in het gewone leven te maken krijgt met bloed. Een andere mogelijkheid is 
een lees- en invulspelzoals dat eerder beschreven is. 
 
Daarnaast is er in Rotterdam gewerkt met een lessenreeks sociale en communicatieve vaardigheden 
voor samenwerkend leren. Tijdens het werken met de lessen bleek dat niet alle stof voor alle klassen 
noodzakelijk was. Daarom is nu een observatie- en evaluatieformulier ontwikkeld waarmee de docent 
en leerlingen het sociaal/communicatieve gedrag in de klas kunnen beschrijven (afbeelding 22). Op 
basis daarvan kan bepaald worden welke lessen uitgevoerd moeten worden.  



 
 


