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INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

Op veel scholen in Nederland wordt bijna elk vak apart onderwezen. Dat brengt vaak een 
overvol lesrooster met zich mee. Leerkrachten hebben vaak (te) weinig tijd om hun lessen voor 
te bereiden en waar nodig aan te passen naar de situatie in de klas. Sommige scholen kiezen er 
daarom voor om thematisch te werken of om geïntegreerd onderwijs aan te bieden. Dit zorgt  
vaak voor gemotiveerde kinderen (en leerkrachten!). 

Met Kidsweek in de Klas - Compleet integreren we de twee kerndoeldekkende methodes 
Kidsweek in de Klas – Begrijpend Lezen en Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal. Tijdens de lessen  
lezen de leerlingen rijke teksten uit Kidsweek, doen ze mee met een interactieve digibordles en 
krijgen ze expliciete instructie voor begrijpend lezen, wereldoriëntatie en diverse taaldomeinen. 
Dit zorgt voor veel leerplezier én het scheelt tijd op uw lesrooster: twee vliegen in één klap! 

In deze handleiding leggen we uit hoe u ons lesmateriaal kunt inzetten voor het geven van goede, 
effectieve lessen waarbij wereldoriëntatie en begrijpend lezen geïntegreerd worden aangeboden. 

Hopelijk kunt u na het lezen van deze handleiding direct starten met het gebruik van Kidsweek in 
de Klas - Compleet. Mocht u nog vragen hebben, mail dan gerust naar scholen@yandc.nl.

Met vriendelijke groet,
De onderwijsredactie

Voorwoord
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OVER KIDSWEEK EN KIDSWEEK IN DE KLAS VISIE & UITGANGSPUNTEN

Over Kidsweek en 
Kidsweek in de Klas

Kidsweek 
Kidsweek is een échte papieren krant, voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Wekelijks staat Kidsweek 
vol met nieuws uit binnen- en buitenland, dieren, foto’s, moppen en grappige weetjes. Maar ook 
met boeken- en filmrecensies, shownieuws en sport. De artikelen in Kidsweek zijn zo geschreven 
dat kinderen ze interessant en leuk vinden om te lezen. Er is veel afwisseling in de lengte en 
moeilijkheidsgraad van de teksten, waardoor we voor kinderen uit groep 4 t/m 8 lesmateriaal 
kunnen aanbieden dat aansluit op hun niveau en belevingswereld.

Kidsweek in de Klas
Kidsweek in de Klas maakt aan de hand van de actualiteit in de krant lesmateriaal voor het primair 
onderwijs binnen de vakgebieden begrijpend lezen en wereldoriëntatie. Wij geloven dat het 
betrekken van de actualiteit in de lessen zorgt voor leerplezier en een hoge betrokkenheid bij 
leerlingen, wat leidt tot betere leerprestaties. Aan de hand van de digibordlessen en lesinstructies 
geven we leerkrachten handvatten om samen met de leerlingen te praten en te denken over 
teksten, waardoor de leerlingen meer kennis opdoen over de wereld. Kidsweek in de Klas maakt 
twee kerndoeldekkende methodes die losstaand of geïntegreerd afgenomen kunnen worden. 

Met Kidsweek in de Klas - Compleet integreren we de twee methodes.
1. Kidsweek in de Klas – Begrijpend Lezen
2. Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal
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OVER KIDSWEEK EN KIDSWEEK IN DE KLAS VISIE & UITGANGSPUNTEN

Bij Kidsweek in de Klas hanteren we de volgende uitgangspunten:
• Lesmateriaal aan de hand van de actualiteit. 
• Rijke teksten.
• Wereldoriëntatie en taal.
• Expliciete directe instructie.
• Nieuwsgierige leerlingen.
• Verdiepend lezen. 

Lessen aan de hand van de actualiteit
Zowel thuis, maar zeker ook op school doen kinderen kennis op over wat er in de wereld speelt. 
Ze zien het op tv of online, horen het van klasgenoten of hebben erover gelezen. Elke week 
staan er artikelen in Kidsweek die gaan over wat er in de wereld gebeurt. Van aardbevingen 
en vulkaanuitbarstingen tot discriminatie en gezonde voeding. Door de actualiteit in de lessen 
te betrekken, leren uw leerlingen hoe een aardbeving ontstaat op het moment dat zij daar net 
over gelezen en gehoord hebben. Dit zorgt ervoor dat uw leerlingen extra betrokken zijn bij het 
onderwerp en nieuwsgierig zijn naar meer (achtergrond)informatie.  

Rijke teksten
Het gebruik van rijke teksten is van groot belang voor de taal- en denkontwikkeling van 
leerlingen. Dit geldt voor zowel de vakgebieden binnen taal als bij de andere leergebieden, 
waaronder wereldoriëntatie. Rijke teksten hebben een goede taalkwaliteit. Ze zetten aan  
tot denken en zijn niet of nauwelijks vereenvoudigd. Daarnaast hebben ze een rijke inhoud.  
De teksten sluiten aan bij het onderwerp dat bij wereldoriëntatie centraal staat en leiden tot 
interactie. Ze worden geschreven door onafhankelijke journalisten.  

Wereldoriëntatie en taal
De actualiteit uit Kidsweek (wereldoriëntatie) biedt volop kansen om taal te gebruiken. Je stelt 
jezelf vragen en neemt vaak een onderzoekende houding aan. Antwoorden liggen van tevoren 
niet vast en er wordt steeds gereflecteerd op de uitkomsten. 

Andersom is taal van grote invloed op het vergroten van de kennis van de wereld. Er worden 
teksten gelezen die als doel hebben om meer te leren over een onderwerp, er wordt gesproken 
over het onderwerp, er worden filmpjes bekeken en er wordt informatie opgezocht op internet. 
De teksten en filmpjes met een hoge informatiedichtheid en abstracte schooltaalwoorden 
moeten begrepen worden om de kennis van de wereld te kunnen vergroten. Dit vraagt om een 
goede taalontwikkeling van de kinderen. 

Kortom: wereldoriëntatie leidt tot taal en taal is noodzakelijk om de kennis van de wereld te 
vergroten. De verschillende taaldomeinen (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en mondelinge 
taalvaardigheid) krijgen op deze manier betekenis, waardoor taalonderwijs functioneel en zinvol 
wordt voor leerlingen.

Expliciete directe instructie
Kidsweek in de Klas geeft instructie volgens het Expliciete Directe Instructie-model (EDI).  
Het vraagt om actieve betrokkenheid van de leerlingen. Door middel van een goede instructie 
en begeleide inoefening zijn alle leerlingen in staat zich de leerstof eigen te maken, ook de 
risicoleerlingen. Uit onderzoek weten we dat het geven van directe instructie effect heeft op het 
leerrendement van de leerlingen. 

Visie & uitgangspunten
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Expliciete Directe Instructie bevat meerdere aspecten die echt effect hebben: directe instructie, 
doelen stellen, uitleg in stappen, feedback geven en het aanreiken van metacognitieve strategieën.  

Nieuwsgierige leerlingen
De onderwerpen die in Kidsweek worden besproken leiden vaak tot vragen bij kinderen. Door over 
de onderwerpen te lezen, te praten en te denken worden vragen beantwoord en ontstaan er 
nieuwe vragen. Kidsweek in de Klas werkt daarom iedere les met een vragenmuur en weetmuur. 
De leerlingen formuleren eigen leervragen die ze op een vragenmuur in de klas plakken. Na iedere 
les wordt de vragenmuur bekeken. Zijn er al vragen beantwoord? Dan worden deze verplaatst naar 
de weetmuur!

Verdiepend lezen
Begrijpend lezen gaat veel verder dan het aanleren van strategieën of het beantwoorden van 
vragen bij teksten. Om een goede begrijpend lezer te worden, is het van belang dat een leerkracht 
hardop denkend voordoet wat er in zijn/haar hoofd gebeurt tijdens het lezen (modelen) en dat  
de leerkracht de leerlingen aanzet tot denken en spreken over de tekst. Het maken van 
aantekeningen helpt de leerlingen om steeds meer grip te krijgen op de tekst. Het bevordert de 
actieve betrokkenheid bij de les en voorkomt dat leerlingen de tekst alleen scannend lezen.  
Deze manier van lezen (lezen met de pen in de hand) kan uiteraard ook toegepast worden bij 
het lezen van andere teksten, zoals teksten voor wereldoriëntatie. In de lesinstructies geven wij 
suggesties voor het maken van aantekeningen tijdens het lezen. 
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Wereld & Taal
Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal is kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie (natuur/techniek, 
aardrijkskunde, geschiedenis). De kerndoelen, opgesteld door SLO (tule.slo.nl), vallen onder 
Oriëntatie op jezelf en de wereld, met een onderverdeling in:

1. Mens en samenleving 
2. Natuur en techniek
3. Ruimte
4. Tijd

Mens en Samenleving 
De lessen binnen het domein ‘Mens en samenleving’ gaan in op maatschappelijke thema’s en 
onderwerpen zoals milieu, gezondheid, diversiteit en consumentengedrag. 
Kidsweek in de Klas – Wereld en Taal wil kinderen stimuleren tot gezond gedrag dat bij henzelf en 
de omgeving waarin ze opgroeien past. Bij de lessen binnen dit domein is het vertrekpunt altijd 
vanuit de leerling zelf zodat aangesloten wordt op de kennis, gevoelens en opvattingen van de 
kinderen. Het leren binnen dit domein is vooral ervarings- en handelingsgericht en de inhoud 
wordt in grote mate bepaald door de ontwikkeling van de kinderen. De sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen is dus van groot belang binnen dit domein, waardoor thema’s als 
opkomen voor jezelf en rekening houden met anderen aan bod komen. Zo maakt Kidsweek in de 
Klas – Wereld en Taal lessen rondom pesten, seksualiteit en online veiligheid. Altijd vanuit een 
bepaald basisvertrekpunt waarbij er ruimte overgelaten is voor de leerkracht om de lessen aan 
te passen naar behoefte, achtergrond en ontwikkeling van de klas en individuele leerlingen. 

Natuur en Techniek 
Bij ‘Natuur en techniek’ komen onderwerpen als planten en dieren aan de bod maar ook 
natuurkundige verschijnselen zoals licht, magnetisme en elektriciteit. Natuur en techniek nodigt 
uit tot onderzoekend en ontwerpend leren. Deze manier van werken is geen doel op zich, maar 
ontstaat vanuit de verwondering en nieuwsgierigheid van kinderen. De actuele onderwerpen uit 
Kidsweek ondersteunen deze houding. Op basis van hun nieuwsgierigheid formuleren kinderen 
eigen leervragen. In de lessen gaan ze met behulp van de leerkracht opzoek naar antwoorden. 
Regelmatig leidt een leervraag tot een experiment of onderzoek: in de natuur, eigen omgeving of 
(indien dat niet mogelijk is) via Google Maps. Vervolgens leren de leerlingen kritisch reflecteren. 
Niet alleen op hun eigen leervragen, oplossingen, voorspellingen, waarnemingen, bevindingen en 
conclusies, maar ook op die van anderen.

Ruimte (Aardrijkskunde)
De lessen ‘Ruimte’ vallen onder het vakgebied aardrijkskunde. Bij deze lessen komen onderwerpen 
zoals ruimtelijke inrichting (in binnen- en buitenland), godsdiensten, het klimaat en verschillende 
natuurlandschappen aan bod. Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal wil kinderen aan de hand van de 
actualiteit leren om een hedendaags aardrijkskundig wereldbeeld te ontwikkelen. Een deel hiervan 
wordt al vóór de schoolgaande periode aangeleerd. Kinderen ontdekken planten en dieren in de 
eigen omgeving, nemen informatie tot zich doordat ouders voorlezen en vertellen over de wereld 
om hen heen en bekijken filmpjes. Een groot deel van de ontwikkeling van een aardrijkskundig 
wereldbeeld gebeurt echter op school. Niet alle leerlingen gaan tenslotte naar dezelfde landen op 
vakantie of lezen dezelfde informatie op internet of in informatieve boeken. Kinderen krijgen ook 
op school kennis van gebieden dichtbij en ver weg en analyseren deze informatie met behulp van 
de leerkracht.

Didactiek
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De geografische kubus
Het analyseren van al deze informatie over de wereld gebeurt bij Kidsweek in de Klas – Wereld & 
Taal middels de geografische kubus. Deze geografische kubus heeft drie hoofdlijnen:

1. Informatiebronnen. Voor het vormen van een aardrijkskundig wereldbeeld is het belangrijk 
dat er informatie wordt verzameld uit verschillende bronnen. Kidsweek in de Klas – Wereld 
& Taal maakt gebruik van verdiepende achtergrondteksten, foto’s en filmpjes over het 
onderwerp. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van kaarten, grafieken en tabellen. Waar 
mogelijk worden kaarten via Google Maps bekeken, zodat u als leerkracht met de kinderen 
‘een kijkje kunt nemen’ in een omgeving die veel kinderen nog nooit bezocht hebben.

2. De bestaansdimensies. Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal bekijkt aardrijkskundige 
onderwerpen via zes dimensies: de natuurlijke, economische, sociale, culturele, politieke en 
historische dimensie. Vanuit elke dimensie wordt met een bepaalde bril naar de omgeving 
gekeken. Met de zevende bril, de ruimtelijke bril, wordt het resultaat bekeken dat met alle 
andere brillen wordt gezien.

3. De geografische vierslag. Kinderen leren bij Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal de 
informatie te inventariseren en te interpreteren aan de hand van de geografische vierslag. 
Dit is een manier van denken die bestaat uit waarnemen en beschrijven (Wat zie je? Waar zie 
je het?), verklaren (Waarom zie je het juist daar?), herkennen en toepassen (Heb je dit vaker 
gezien? Waar was dat?) en waarderen (Wat vind ik ervan?). Op deze manier leren kinderen 
vanuit verschillende oogpunten naar een onderwerp te kijken. 

Tijd (Geschiedenis)
De lessen binnen het domein ‘Tijd’ vertegenwoordigen het 
vakgebied geschiedenis. Leerlingen leren tijdens deze lessen over 
de geschiedenis van Nederland en ontwikkelen historisch besef. 
De geschiedenis van Nederland is voor het primair en voortgezet 
onderwijs ingedeeld in tien tijdvakken en vijftig Canonvensters. 
In 2019/2020 heeft een commissie de eerste Canon herzien. De 
Canonvensters zijn onderling verbonden door zeven thematische 
hoofdlijnen: Nederland waterland, zingeving & levensbeschouwing, 
taal, kunst & cultuur, innovatie, kennis & wetenschap, politiek 
& samenleving, sociale (on)gelijkheid, politiek & bestuur en 
wereldeconomie. Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal biedt de nieuwe 
Nederlandse Canonvensters in combinatie met de tien tijdvakken aan.

Tijd van 
jagers en boeren

Tijd van 
regenten en 

vorsten

Tijd van 
monniken en 

ridders

Tijd van 
burgers en 

stoommachines

Tijd van 
Grieken en 
Romeinen

Tijd van 
pruiken en 
revoluties

Tijd van 
steden en staten

Tijd van 
wereldoorlogen

Tijd van 
ontdekkers en 

hervormers

Tijd van 
televisie en 
computers 
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Betekenisvol taalonderwijs
De actualiteit uit Kidsweek (wereldoriëntatie) biedt volop kansen om taal te gebruiken. Je stelt
jezelf vragen en bent geneigd om dingen uit te gaan zoeken. Antwoorden liggen van tevoren niet
vast en er wordt steeds gereflecteerd op de uitkomsten. Kortom: wereldoriëntatie leidt tot taal.
De verschillende taaldomeinen (lees-, schrijf- en mondelinge taalvaardigheid) krijgen op deze 
manier betekenis, waardoor taalonderwijs functioneel en zinvol wordt voor leerlingen.

Leesvaardigheid
Begrijpend lezen
De instructie begrijpend lezen wordt vormgegeven middels het Gradual Release of Responsibility 
Instruction Model, oftewel het GRRIM-model. De cognitieve verantwoordelijkheid verschuift 
hierbij langzaam van de leerkracht naar de leerling zelf. In de lesinstructie leest u hoe u de tekst 
hardop denkend kunt voordoen (modelen). U geeft hiermee de leerlingen als het ware een  
(in)kijkje in uw hoofd, een goede begrijpend lezer, en laat de leerlingen vervolgens steeds meer  
zelf doen. 

Strategiegebruik
Goede lezers sturen en controleren hun eigen leesproces. Dit gebeurt voor, tijdens en na het
lezen. Er wordt onderscheid gemaakt in sturingsstrategieën, leesstrategieën en herstelstrategieën. 
Strategieën, vaak weergegeven in stappenplannen, zijn bedoeld om leerlingen concrete 
hulpmiddelen te bieden bij het aanpakken van leesteksten. Het gebruik van strategieën kan de 
lezer helpen om teksten beter te begrijpen. Strategieën sturen het denken tijdens het lezen en 
helpen de lezer betekenis te geven aan de tekst. Het goed en flexibel beheersen van verschillende 
strategieën helpt leerlingen zelfstandige lezers te worden. De strategieën zijn bedoeld om 
leerlingen concrete hulpmiddelen te bieden bij het aanpakken van teksten. Het aanleren van 
strategieën is geen doel op zich, maar is een middel om leerlingen te helpen de tekst beter te 
begrijpen. Het doel van de lezer: wat wil hij te weten komen door een tekst te lezen?

Sturingsstrategieën
Het kunnen sturen van het eigen leesproces is vaak lastig voor leerlingen.Regelmatig lezen 
leerlingen een tekst van begin tot eind zonder daarbij aandacht te hebben voor het leesdoel, de 
aanwezige voorkennis, woordenschat, lees- en herstelstrategieën, controle van begrip en het 
controleren of het leesdoel is bereikt. 

Figuur 2: GRRIM-model: Bouwman, van de Mortel, Maas & de Wit (2015, p. 83).

Introductie en
hardop denken

Begeleide oefening
samen denken

Samen
verwerken

Zelfstandig
verwerken

Verantwoordelijkheid kind

Ik

Wij

Jullie

Jij

Voorbeeld lesinstructie 
Kidsweek in de Klas

Leesstrategieën:
Voorspellen
Vragen stellen
Visualiseren
Verbinden
Samenvatten
Afleiden

Herstelstrategieën:
Langzamer lezen
Aandachtiger lezen
Hardop lezen
Een stukje opnieuw lezen
Een stukje verder lezen
Naar de illustraties kijken
Hulp vragen

Sturingsstrategieën:
Leesdoel bepalen
Oriëntatie op de tekst
Actualiseren van kennis en woordenschat
Actief lezen door toepassen van leesstrategieën
Controleren van begrip
Toepassen van herstelstrategieën
Controle bereiken leesdoel

Figuur 1: Förrer en Van de Mortel (2014, p. 25).
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Modelen (hardop denkend voordoen) is een belangrijke 
instructievorm om leerlingen hun leesproces te leren sturen. 
De vragen die een ervaren lezer zichzelf stelt, soms onbewust, 
worden hierbij hardop uitgesproken. De leerkracht geeft 
de leerlingen als het ware een kijkje in zijn hoofd tijdens het 
denkproces. Leerlingen krijgen hierdoor een voorbeeld van hoe een 
goede lezer een tekst leest en omzet in het begrijpen van die tekst. 
In de lesinstructies leest u hoe de sturingsstrategieën modelend 
kunnen worden voorgedaan. Daarnaast wordt gewerkt met het 
stappenplan Helpend Handje. Dit stappenplan kan leerlingen helpen 
om hun leesproces voor, tijdens en na het lezen te sturen.

Herstelstrategieën
Een goede lezer vraagt zich regelmatig af 
of hij de tekst nog begrijpt. Hij pauzeert dan even en stelt zichzelf vragen 
als ‘Snap ik het nog?’, ‘Klopte wat ik dacht nog met de tekst?’ of ‘Is dit 
logisch?’. Herstelstrategieën zijn strategieën die leerlingen in kunnen zetten 
als ze de tekst niet (meer) begrijpen. Herstelstrategieën zijn: langzamer 
lezen, aandachtiger lezen, hardop lezen, een stukje opnieuw lezen, een 
stukje verder lezen, naar de illustraties kijken en hulp vragen. Ook de 
herstelstrategieën worden modelend voorgedaan door de leerkracht.  
U leest de tips voor modeling wekelijks in de lesinstructie. Daarnaast heeft 
Kidsweek in de Klas een stappenplan ontwikkeld dat kinderen kunnen 
inzetten als zij een tekst niet (goed) meer begrijpen. In dit stappenplan is 
aandacht voor woordleerstrategieën, verwijswoorden en signaalwoorden.

Leesstrategieën
Ook de leesstrategieën worden expliciet onderwezen. Dit doet u meestal in de tweede les 
begrijpend lezen. De leerstof kan worden aangeboden door uitleg te geven, voor te doen en 
hardop te denken. In de lesinstructies leest u hoe u dit kunt doen. De leesstrategieën worden in 
deze tweede les één voor één behandeld. Echter, het doel is dat leerlingen deze leesstrategieën 
zelfstandig kunnen toepassen op het moment dat zij het nodig hebben. Dat oefenen uw leerlingen 
in de eerste les begrijpend lezen.

Kidsweek in de Klas hanteert zes leesstrategieën:

1. Voorspellen 
Uw leerlingen leren voor en tijdens het lezen voorspellingen te doen, op basis van de informatie 
die zij hebben. Er wordt steeds gecontroleerd of de voorspelling klopt, zowel tijdens als na het 
lezen. Dit bevordert actieve betrokkenheid bij de tekst.  

2. Vragen stellen  
Als leerlingen zichzelf voor, tijdens en na het lezen vragen stellen, blijven zij betrokken bij de tekst 
en verbetert hun tekstbegrip. Kidsweek in de Klas stimuleert leerlingen om hun eigen leervragen 
over het onderwerp van de tekst op te schrijven en gericht op zoek te gaan naar het antwoord.  
Het zoeken naar antwoorden zorgt voor actief lezen.  

3. Visualiseren 
Tijdens het lezen gebruikt de lezer alle zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) om zich 
voor te stellen wat de tekst beschrijft. Tijdens het lezen maakt hij zich een voorstelling van wat in 
de tekst wordt beschreven. Door te visualiseren blijven leerlingen betrokken bij de tekst, omdat 
zij de tekst verbinden aan hun eigen wereld. Dit zorgt voor een verbetering van het tekstbegrip en 
plezier in het lezen. Daarnaast onthoudt de lezer beter wat hij heeft gelezen. Er kunnen meerdere 
dingen gevisualiseerd worden, denk bijvoorbeeld aan gebeurtenissen en acties, personages, 
situaties, details uit het verhaal, onbeschreven acties, personen, scènes of details, zichzelf in  
het verhaal en/of een ontmoeting met de hoofdpersoon uit het verhaal.
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4. Verbinden 
Als leerlingen verbindingen maken tijdens het lezen, brengen zij de tekst in verband met wat zij als 
lezer al weten en al eens hebben meegemaakt. De lezer kan verbindingen maken tussen de tekst 
en eigen ervaringen (tekst – zelf), de tekst en zijn eigen kennis van de wereld (tekst – wereld) en 
tussen de tekst en andere teksten die hij al eens gelezen heeft (tekst – tekst). 

5. Samenvatten 
Tijdens en na het lezen selecteert een goede lezer de belangrijkste informatie uit een tekst, 
zodat hij deze gemakkelijker kan onthouden. Na het lezen wordt de belangrijkste informatie 
opgeschreven. Dit kan door middel van een beknopte versie van de oorspronkelijke tekst, maar 
ook door middel van schema’s. Kidsweek in de Klas hanteert verschillende schema’s die ingezet 
kunnen worden om een tekst samen te vatten.  

6. Afleiden 
Het begrijpen van informatie die niet letterlijk in de tekst staat, is van groot belang voor het 
tekstbegrip. Er wordt tussen de regels door gelezen waarbij de lezer interpretaties maakt.  
De kennis van de wereld van de leerlingen is van invloed op het maken van afleidingen.  
Hoe meer leerlingen over het onderwerp weten, hoe gemakkelijker zij relaties leggen en  
dus kunnen bedenken wat de schrijver waarschijnlijk bedoelt.

Verdiepend lezen
Zoals eerder gesteld gaat begrijpend lezen veel verder dan het aanleren van strategieën of het
beantwoorden van vragen bij teksten. Om een goede begrijpend lezer te worden, is het van
belang dat een leerkracht hardop denkend voordoet wat er in zijn/haar hoofd gebeurt tijdens het
lezen (modelen) en dat de leerkracht de leerlingen aanzet tot denken en spreken over de tekst.
Bij close-reading gaat het erom dat leerlingen in staat zijn om de diepere laag van een complexe
tekst te kunnen ontrafelen. De leerlingen krijgen inzicht in wat er in de tekst wordt gezegd, hoe
het wordt gezegd, wat de bedoeling van de schrijver is of wat de betekenis van de tekst is.  
Ze lezen hiervoor een tekst meerdere malen. Kidsweek in de Klas kiest er regelmatig voor om 
close-readinglessen aan te bieden. Tijdens les 1 en 2 lezen leerlingen dan dezelfde tekst, zodat ze
tot dieper tekstbegrip kunnen komen. De moeilijkheid van de tekstvragen is hierop aangepast.  
De tekstvragen stimuleren om steeds terug te lezen in de tekst en daarin bewijs te zoeken voor de
antwoorden op de vragen

Het maken van aantekeningen
Het maken van aantekeningen helpt de leerlingen om steeds meer grip te  krijgen op de tekst. 
Deze manier van lezen (lezen met de pen in de hand) kan uiteraard ook toegepast worden bij het 
lezen van andere teksten, zoals teksten voor wereldoriëntatie. Kidsweek in de Klas hanteert de 
volgende doorgaande leerlijn in het maken van aantekeningen:

Voorbeeld
Tijdens de eerste les lezen de leerlingen een recensie over een game en 
kunnen ze aan het eind van de les vertellen hoe de game werkt en hoe 
de game eruitziet. In de tweede les gaat de leerkracht samen met de 
leerlingen op zoek naar de mening van de schrijver over de game.  
Ze zoeken hiervoorbewijs in de tekst. Ze ontdekken onder andere dat de 
schrijver de woorden ‘spectaculair’ en ‘origineel’ gebruikt, waardoor ze 
afleiden dat de schrijver enthousiast is over de game. Aan het eind van 
de les kunnen de leerlingen vertellen wat de mening van de schrijver 
over de game is en in hoeverre zij het met de schrijver eens zijn.
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Niveau A / groep 4:

Niveau B / groep 5/6:

Niveau C / groep 7/8:

Ik lees nu dit, ik denk dat we … (voorspellen) (sterretje)

Ik zie voor me … (visualiseren)

Verwijswoord

Belangrijke woorden             (onderstrepen)

(brilletje)

Omcirkel         Verwijzing

Vraag

Moeilijke woorden

(ik noteer de vraag in de kantlijn)

Arceren  (of kleuren met een licht kleurpotlood)

Ik lees nu dit, ik moet denken aan iets wat ik al 
heb meegemaakt / al gelezen / al weet of ken 
(verbinden) 

De schrijver heeft het niet letterlijk 
opgeschreven, maar ik denk … (afleiden) A

Ik lees nu dit, ik denk dat we … (voorspellen) (sterretje)

Ik zie voor me … (visualiseren)

Verwijswoord

Voorbeeld in de tekst

Belangrijke woorden             (onderstrepen)

(brilletje)

Omcirkel         Verwijzing

VB

Vraag

Moeilijke woorden

(ik noteer de vraag in de kantlijn)

Arceren  (of kleuren met een licht kleurpotlood)

Ik lees nu dit, ik moet denken aan iets wat ik al 
heb meegemaakt / al gelezen / al weet of ken 
(verbinden) 

De schrijver heeft het niet letterlijk 
opgeschreven, maar ik denk … (afleiden) A

Ik lees nu dit, ik denk dat we … (voorspellen) (sterretje)

Ik zie voor me … (visualiseren) (brilletje)

Vraag (ik noteer de vraag in de kantlijn)

Ik lees nu dit, ik moet denken aan iets wat ik al 
heb meegemaakt / al gelezen / al weet of ken 
(verbinden) 
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Schrijfvaardigheid
Binnen een paar minuten een fantastische tekst uit je mouw schudden: dat is iets wat veel 
leerlingen (en volwassenen!) lastig vinden. Duidelijke richtlijnen en voldoende tijd dragen bij aan 
het schrijven van een kwalitatief goede tekst. Het schrijfonderwijs in Kidsweek in de Klas – Wereld 
& Taal wordt aangeboden aan de hand van het vijf-fasenmodel. Hoewel het in de praktijk kan 
voorkomen dat de verschillende fases door elkaar lopen, bieden we de fases stap voor stap aan. 
Op deze manier hebben de leerlingen houvast en verbetert hun schrijfvaardigheid.

Fase 1 – Oriëntatiefase
Wereldoriëntatie 
De leerlingen bouwen hun achtergrondkennis over het onderwerp op. Er wordt een 
verdiepende tekst over het onderwerp gelezen, er worden filmpjes bekeken en er 
worden quizvragen beantwoord. Ook vergroten de leerlingen hun woordenschat over het 
onderwerp van de les. Hoe meer informatie de leerlingen over het onderwerp tot zich 
hebben genomen, hoe gemakkelijker het wordt om hun tekst te gaan schrijven. 

Taal 
Voorafgaand aan de schrijfopdracht is er ook aandacht voor de tekstsoort en de tekstvorm. 
De leerlingen ontdekken in interactie met elkaar hoe deze tekst is opgebouwd, wat het 
doel van de schrijver is en welke kenmerken bij deze tekstvorm passen. Vervolgens worden 
succescriteria geformuleerd waar de tekstvorm aan moet voldoen. Daaruit volgt een 
checklist die de leerlingen houvast biedt tijdens het schrijven van de opdracht.

Fase 2 – Opdrachtfase 
De opdracht wordt uitgelegd. De leerlingen weten wat hun schrijfdoel is, voor wie ze de 
tekst schrijven (publiek) en hoe de tekstvorm is opgebouwd. Ook is er aandacht voor de 
manier waarop de schrijfopdracht kan worden aangepakt, bijvoorbeeld in de vorm van een 
schrijfhulp zoals een schrijfkader.

Fase 3 – Schrijffase
De leerlingen gaan aan de slag met de schrijfopdracht, waarbij het schrijfkader richting 
geeft. 

Fase 4 – Revisiefase
Ook ervaren auteurs schrijven hun teksten bijna nooit in één keer goed. In deze fase is er 
ruimte voor feedback en verbetering. De checklist helpt om gerichte feedback te kunnen 
geven. Deze kan worden ingevuld door de leerkracht, een medeleerling of door de leerling 
zelf. Aan de hand van de feedback verbeteren de leerlingen hun eigen tekst.

Fase 5 – Publicatiefase 
Met de leerlingen wordt afgesproken wat er met de teksten wordt gedaan. Hebben de 
leerlingen informatieve teksten geschreven over planten? Dan kunnen die worden verzameld 
in een boek en in de leeshoek worden gelegd. Gedichten kunnen worden voorgedragen en 
een tekst geschreven voor kinderen tot zes jaar wordt natuurlijk voorgelezen bij de kleuters. 
In de digibordlessen maken we aan de hand van Scoop voor de leerlingen inzichtelijk in 
welke fase van het schrijfproces ze zitten.
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In de digibordlessen maken we aan de hand van Scoop voor de leerlingen inzichtelijk in welke fase 
van het schrijfproces ze zitten.

Schrijfdoelen
Schrijven heeft zowel een communicatieve als een expressieve functie. Schrijven met een
communicatief doel gebeurt bijvoorbeeld als er een formulier moet worden ingevuld of als er  
een verslag wordt geschreven van een voetbalwedstrijd. Schrijven als expressieve functie  
gebeurt bijvoorbeeld als de schrijver zijn ideeën en gevoelens onder woorden wil brengen.  
Hiernaast ondersteunt schrijven de kennisverwerking. Door te schrijven kunnen leerlingen 
opgedane kennis beter doorgronden, toepassen in nieuwe situaties en nieuwe inzichten krijgen. 
Deze functie wordt schrijvend leren genoemd.

Oriëntatiefase

Opdrachtfase

Schrijffase

Feedback en 
verbeteren 

Presenteren

Doel

Communicatie

Expressie

Conceptualisatie

Beschrijven
Instrueren 
Betogen 

Fictie
Poëzie
Vrije expressie 

Schrijvend leren

Aanbod

In de lessen van Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal 
is aandacht voor drie schrijfdoelen.
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Mondelinge taalvaardigheid
De mondelinge taalvaardigheid van kinderen vormt de basis voor hun schriftelijke taalvaardigheid
en is belangrijk bij sociale interactie. Het is dus van belang die te vergroten. Bij mondelinge
taalvaardigheid wordt onderscheid gemaakt in drie subdomeinen: (1) gesprekken voeren,
(2) luisteren en (3) spreken. Bij gesprekken voeren communiceert de leerling met één
of meerdere gesprekspartners. De leerling heeft zowel de rol van spreker als luisteraar.
Bij de subdomeinen luisteren en spreken is er enkel sprake van luisteren of spreken, zonder
of met beperkte directe interactie. In de praktijk lopen deze subdomeinen vaak door elkaar.
Er wordt bijvoorbeeld eerst geluisterd naar een vraag (luisteren), waarna een antwoord wordt
gegeven (spreken).

In het onderwijs is er de hele dag door sprake van mondelinge taal. Kinderen praten bijvoorbeeld
met elkaar in de pauze, overleggen in tweetallen tijdens een instructie en luisteren naar de 
leerkracht. Er wordt echter bij deze situaties meestal niet gewerkt aan concrete doelen op het 
gebied van luisteren, spreken en gesprekken. De zaakvakken lenen zich goed voor het geven van 
effectieve instructie (en feedback!) op de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen. De rijke 
teksten gecombineerd met (interactieve) opdrachten en filmpjes zetten namelijk aan tot denken, 
spreken en luisteren over het onderwerp. Het leidt tot interactie. Leerlingen leren een onderwerp 
vanuit verschillende perspectieven te bekijken en hun eigen mening te verwoorden, hun 
gevoelens onder woorden te brengen, vragen te stellen, gericht te luisteren en kritisch te reageren 
op hun klasgenoten. Ze leren de opgedane kennis te presenteren. Bijvoorbeeld door het houden 
van een pitch, betoog of korte spreekbeurt. Daarvoor maakt Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal 
regelmatig gebruik van een checklist. Aan de hand van de checklist is het voor de leerlingen (en de 
leerkracht) nog duidelijker waar ze op kunnen letten en waar ontwikkelmogelijkheden liggen.

Woordenschat
Een ruime woordenschat is van groot belang voor een succesvolle schoolloopbaan.  
Leerlingen moeten de woorden die de leerkracht gebruikt begrijpen om de les te kunnen volgen.  
Het aanleren van nieuwe woorden gebeurt vaak aan de hand van een context, doordat we relaties 
leggen met woorden die we al kennen. Nieuwe woorden hangen we op deze manier op aan 
onze kapstok. Hoe groter de woordenschat van een kind is, des te gemakkelijker hij dus nieuwe 
woorden kan opslaan in zijn of haar geheugen. Vóór en tijdens het lezen van de teksten arceren 
de leerlingen de woorden die zij nog niet goed kennen en waarvan zij denken dat ze belangrijk 
zijn voor het begrijpen van de tekst. Niet alle kinderen vinden tenslotte dezelfde woorden lastig. 
Vervolgens gaan de leerlingen in tweetallen op zoek naar de betekenis van de woorden die zij 
hebben gearceerd. De hulpkaart moeilijke woorden kan hen hierbij helpen.

Hulpkaart moeilijke woorden
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Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal selecteert bij de artikelen ook een aantal woorden waarvan
de betekenis van belang is om tot een beter begrip van de tekst te komen en om meer kennis
over het onderwerp op te kunnen doen. Deze woorden worden geselecteerd aan de hand van
de Woordenlijst Amsterdamse Kinderen, ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam. Het
kunnen zowel frequente alledaagse spreektaalwoorden zijn die vaak terugkomen en daardoor
vrij gemakkelijk opgepikt worden als abstractere schooltaalwoorden die in veel contexten
voorkomen, zoals verplicht, verwachten en berekenen. Tevens worden vaktaalwoorden aangeleerd. 
Bij een les over aardbevingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aardkorst, breuklijnen en 
platentektoniek. De aangeboden woorden komen in de verwerkingsopdracht regelmatig terug. 
Woordenschat wordt dus niet als losse les aangeboden, maar is geïntegreerd in het lezen en 
verwerken van informatie. Het is noodzakelijk om de belangrijke woorden te kennen om tot een 
beter begrip van de tekst te komen en om zodoende meer grip op het onderwerp te krijgen.

Samenhang binnen taaldomeinen
Waar mogelijk worden de verschillende taaldomeinen in samenhang aangeboden. Hierin zijn  
drie mogelijkheden.  

1. Er wordt gekozen voor dezelfde focus van instructie.  
Bij het lezen van de verdiepende achtergrondtekst wordt er bijvoorbeeld gelet op het gebruik 
van signaalwoorden, waarna er bij het schrijven ook expliciet op wordt gelet. 

2. Er worden betekenisvolle relaties gelegd tussen taaldomeinen. 
De kennis uit het ene domein wordt toegepast in het andere domein. Als kinderen 
bijvoorbeeld een presentatie voorbereiden (spreken), is het handig als zij weten wat de 
moeilijke vaktaalwoorden betekenen (woordenschat). 

3. Taaltaken in het ene domein dienen als voorbereiding voor een opdracht in het  
andere domein.  
Kinderen lezen bijvoorbeeld eerst de verdiepende achtergrondtekst over het maken  
van reclame (lezen) voordat zij zelf een advertentie gaan maken (schrijven). 
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Differentiatie
Kidsweek in de Klas vindt het belangrijk dat alle kinderen in de klas mee kunnen doen met de 
lessen. 

Lagere en hogere denkvaardigheden 
Kidsweek in de Klas werkt met de Taxonomie van Bloom. De zes taxonomieën van Bloom zijn: 
onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. We bieden opdrachten aan 
gericht op alle gebieden. 

Begrijpend lezen 
Het lesmateriaal wordt op drie niveaus ontwikkeld. Niveau A is geschikt voor groep 4, niveau B 
voor groep 5/6 en niveau C voor groep 7/8. Daarnaast kunt u per niveau verder differentiëren aan 
de hand van bloem-, klaver- en driesterren-opdrachten. Deze vindt u in het lesboekje. 

Risicoleerlingen
Pre-teaching
Wekelijks wordt een les van 10 minuten ontwikkeld voor leerlingen die uitvallen op begrijpend 
lezen omdat zij moeite hebben met woordenschat, onvoldoende voorkennis over het onderwerp 
hebben en/of moeite hebben met technisch lezen. U kunt de les als pre-teaching voorafgaand aan 
de eerste les begrijpend lezen geven.

Strategietoetsen en remediëringsmaterialen
Kidsweek in de Klas adviseert om gebruik te maken van de strategietoetsen en remediërings-
bladen voor leerlingen die uitvallen op begrijpend lezen, omdat zij zich de strategieën 
onvoldoende eigen hebben gemaakt. U vindt de stragietoetsen en remediëringsbladen in de 
werkmap of in de digitale leeromgeving (LessonUp).

Samenhang binnen taalactiviteiten en wereldoriëntatie – Een les over 
aardbevingen waarbij taal wordt geïntegreerd 

• De leerlingen proberen hun eigen leervraag zo duidelijk mogelijk in één zin te 
omschrijven, waarbij ze al snel leren dat het woordgebruik en het gebruik van 
leestekens van invloed is op de duidelijkheid van de zin.  

• De leerlingen maken aantekeningen tijdens het lezen van een verdiepende 
achtergrondtekst over het ontstaan van aardbevingen, zodat ze goed begrijpen 
hoe aardbevingen ontstaan.   

• De leerlingen bedenken welke gevoelens de gevolgen van de aardbeving voor 
de bevolking bij ze oproept en proberen hun eigen gevoelens onder woorden 
te brengen. Zowel mondeling (bijvoorbeeld tijdens een discussie) als schriftelijk 
(bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief aan één van de slachtoffers).  

• De leerlingen komen moeilijke woorden zoals platentektoniek, aardkorst en 
breuklijnen tegen in de tekst. Ze moeten de betekenis van deze woorden kennen 
om aan hun klasgenoten uit te kunnen leggen hoe aardbevingen ontstaan. 

• De leerlingen zoeken in de tekst naar woorden die de schrijver gebruikt om 
oorzaak en gevolg aan te geven. Vervolgens gebruiken ze deze (signaal)woorden 
bij het schrijven van een tekst waarin ze uitleggen hoe een aardbeving ontstaat 
en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
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Strategietoetsen
Leerlingen die niet goed presteren bij begrijpend lezen hebben zich mogelijk de aangeboden 
strategieën onvoldoende eigen gemaakt. U kunt de strategietoetsen van Kidsweek in de Klas 
gebruiken om te achterhalen op welke strategie(ën) uw leerling uitvalt. U kunt deze toetsen 
naar eigen inzicht inzetten. U kunt ze bijvoorbeeld door individuele leerlingen laten maken of 
één strategietoets kiezen die u klassikaal afneemt. Ook kunt u ervoor kiezen om de toets(en) 
(gedeeltelijk) mondeling af te nemen met individuele leerlingen. U vraagt hen antwoord te geven 
op de vraag en hardop te verwoorden hoe zij tot hun antwoord zijn gekomen. Op deze manier 
krijgt u meer inzicht in de denkwijze van uw leerlingen en kunt u gerichte hulp bieden.

Remediëringsbladen
Gedurende het schooljaar zijn er in de week van een toets en/of de week na de afname van een 
toets remediëringsweken ingepland. In deze weken heeft u tijd om met de leerlingen die uitvallen 
op begrijpend lezen extra te oefenen. De remediëringsbladen bieden u hier houvast bij. In de 
remediëringsbladen is er aandacht voor de strategieën die aangeleerd zijn in de wekelijkse lessen 
begrijpend lezen. Het doel van het inzetten van de remediëringsbladen is het bieden van gerichte 
hulp op het gebied van strategiegebruik. Het is van belang dat u de leerlingen bij het maken van de 
remediëringsbladen begeleidt en ondersteunt. Het helpt als u tijdens de instructies veel hardop 
verwoordt wat u denkt en wat u doet (modelen). U kunt de remediëringsbladen desgewenst ook 
inzetten op andere momenten gedurende het schooljaar.

Verrijking 
Voor de (meer)begaafde leerlingen biedt Kidsweek in de Klas 
aanvullende en uitdagende opdrachten die aansluiten bij het 
onderwerp van de les. Er is hierbij aandacht voor alle drie de 
vaardigheden voor succesvolle intelligentie van Sternberg (2003): 
analytisch, praktisch en synthetisch. Volgens Sternberg is het van 
belang dat de leerstof een beroep doet op alle drie de soorten 
intelligenties, zodat er sprake is van succesvolle intelligentie.
Analytisch: inzicht, abstract denken, logica, formuleren, evalueren 
en informatieverwerking.
Synthetisch: associëren, brainstormen, originaliteit, flexibiliteit, 
inlevingsvermogen en buiten de kaders denken.
Praktisch: effectiviteit, doorzettingsvermogen, planning, teamwork, 
zelfkennis en overtuigen.

Compacten
Naast het aanbieden van uitdagendere opdrachten, worden er suggesties gegeven voor het 
convergent compacten van de leerstof. Compacten is het ‘indikken’ van de methode. Dit houdt in 
dat de uitdagende opdrachten niet als extra erbij komen, maar dat leerlingen de herhalings- en 
oefenstof kunnen overslaan. Kidsweek in de Klas heeft gekozen voor convergent compacten, zodat 
alle leerlingen binnen de methode blijven. In het schema hiernaast ziet u welke opdrachten voor 
welke leerlingen gelden.

Analytisch
probleemoplossend

vermogen

Praktisch
toepassen

Synthetisch
creërend 

denkvermogen

succesvolle intelligentie

Symbool

De opdrachten met een bloem zijn gericht op onthouden en 
begrijpen uit de taxonomie van Bloom. Er wordt vooral naar 
feitelijke informatie gevraagd die terug te vinden is in de tekst. 

De opdrachten met een klaver doen een beroep op de hogere 
orde denkvragen in de taxonomie van Bloom (toepassen, 
analyseren, evalueren en creëren).

De opdrachten met drie sterren zijn verdiepende of verbredende 
opdrachten. De opdrachten doen een beroep op alle drie de 
vaardigheden voor succesvolle intelligentie beschreven door 
Sternberg (2003): analytisch, praktisch en synthetisch.

Alle leerlingen. Leerlingen die 
compacten kunnen (een gedeelte van) 
deze opdrachten overslaan.

Alle leerlingen. 

Leerlingen die compacten. 
Zij maken eerst de vragen met de 
klaver en gaan daarna aan de slag met 
de driesterrenopdracht.  

Wat houdt de opdracht in? Voor wie is de opdracht bedoeld?
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Begrijpend luisteren voor groep 1 t/m 3
Kidsweek in de Klas biedt lesmateriaal voor begrijpend lezen vanaf groep 4. De leerkracht 
bevordert het lezen met begrip echter daarvoor al door teksten voor te lezen, met kinderen te 
praten over teksten, verbanden te leggen met hun achtergrondkennis en hen te laten nadenken 
over de inhoud van de tekst. Om de doorgaande leerlijn binnen de school te waarborgen, heeft 
Kidsweek in de Klas ook lessen begrijpend luisteren ontwikkeld. Met uw abonnement op Kidsweek 
in de Klas kunnen uw collega’s uit groep 1 t/m 3 gratis gebruikmaken van de lessen begrijpend 
luisteren. U vindt de lessen in onze digitale leeromgeving.

Het lespakket bestaat uit:
• Een voorleesfilmpje 

Hierin wordt een prentenboek of informatief boek 
voorgelezen.

• Begrijpend luisteren a.d.h.v. close-reading 
Aan de hand van drie sessies (close-reading) 
wordt ingegaan op het verhaal. In de lesinstructies 
staan de verschillende fases van de les kort 
uitgewerkt en leest u hoe u hardop denkend (modelen) en interactief kunt voorlezen.  
In de eerste les is er aandacht voor algemeen tekstbegrip. Aan het eind van de les kunnen 
de leerlingen bijvoorbeeld in het kort vertellen waar het verhaal of boek over gaat, wie er 
in het verhaal voorkomen en waar het verhaal zich afspeelt. In de tweede les is er aandacht 
voor woordenschat. Aan de hand van de Viertakt van Verhallen en Van den Nulft worden 
suggesties voor woordclusters gegeven. In de derde les wordt de tekst nog beter bekeken. 
Waarom heeft de schrijver dit boek bijvoorbeeld geschreven? Kunnen we ontdekken welke 
karaktereigenschappen bij de dieren uit het boek passen en hiervoor bewijs aanleveren uit  
het boek? 

• Lessuggesties letter van de week 
Bij ieder boek zetten we een letter centraal. De leerlingen gaan op zoek naar de letter en 
maken een lettertafel.

• Lessuggesties fonologisch en fonemisch bewustzijn 
Bij ieder boek worden suggesties gegeven om het fonologisch en fonemisch bewustzijn te 
oefenen. 

Wereldoriëntatie
Kidsweek in de Klas biedt lesmateriaal op twee niveaus: voor groep 5/6 en voor groep 7/8.  
De lessen zijn dus (ook) goed in te zetten in combinatiegroepen. De onderwerpkeuze per les 
baseren we op wat er in de actualiteit speelt. Hierbij zorgen we voor afwisseling: de ene keer 
bespreken we ingewikkelde nieuwsonderwerpen (terrorisme, vulkaanuitbarstingen en politiek)  
en de andere keer zoomen we in op een wat luchtiger onderwerp (dieren, inzamelingsacties en 
het heelal). Er wordt rekening gehouden met de intensiteit van het onderwerp en de leeftijd van 
de leerlingen.

Checklists
Bij iedere verdiepende les maken de leerlingen een verwerkingsopdracht waarmee ze hun 
mondelinge taalvaardigheid en/of schriftelijke taalvaardigheid oefenen. Aan de hand van de 
punten uit de checklists kan op leerlingniveau worden gedifferentieerd door op bepaalde punten 
focus te leggen. 
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Planning & organisatie
Jaarplanning
De krant Kidsweek wordt wekelijks op donderdag of vrijdag bij u op school bezorgd.  
Het bijbehorende lesmateriaal staat op donderdag voor 18.00u online in onze digitale 
leeromgeving in LessonUp. Wij houden rekening met de landelijke vakantiespreiding.  
Op www.kidsweekindeklas.nl/jaarplanning vindt u de gehele jaarplanning.

Opbouw van de lessen
Kidsweek in de Klas adviseert om het lesmateriaal als volgt aan te bieden:

15 min. 45 min. 45 + 30 min. 15 min. 45 min. Tijd naar keuze

Vrijdag Maandag Dinsdag
Instructie

Woensdag 
Verwerkings-
opdracht

Donderdag Donderdag Hele week in de 
pauzes, tijdens 
het stillezen 
of tijdens het 
zelfstandig 
werken.

Vrij leesmoment 
+ pre-teaching

Begrijpend 
lezen
Les 1

Wereld & Taal 
Verdiepende les

Wereld & Taal 
Afsluitende quiz

Begrijpend 
lezen 
Les 2

Optioneel: 
extra teksten en 
filmpjes over het 
onderwerp.
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Uw leerlingen lezen tijdens het stillezen artikelen 
naar keuze. Dit kan ook ’s morgens tijdens een 
inloopkwartier zijn. Tijdens het stillezen heeft u 
de tijd om pre-teaching te geven aan de hand van 
de pre-teachingles.

In deze les bespreekt u aan de hand van het  
artikel uit Kidsweek wat er in de wereld speelt.  
De actualiteit staat centraal. Samen met de 
leerlingen bedenkt u eigen leervragen over het 
onderwerp. Wat willen de leerlingen weten over  
dit onderwerp? Waar zijn ze nieuwsgierig naar?  
U plakt de vragen op een vragenmuur in de klas.  
U geeft expliciete instructie voor begrijpend lezen. 
De leerlingen maken de verwerkingsopdrachten  
in het lesboekje of digitaal.

Een journalist schrijft wekelijks een verdiepende 
achtergrondtekst over het onderwerp dat in de 
startles is besproken. U geeft aan de hand van  
deze verdiepende tekst, interactieve quizvragen  
en filmpjes instructie voor wereldoriëntatie.  
De leerlingen verwerken de informatie mondeling  
of schriftelijk, waarbij expliciete instructie en 
feedback wordt gegeven op de taaldoelen.

Aan het eind van de week test u met een 
interactieve quiz de kennis die de leerlingen 
hebben opgedaan over het onderwerp.  
De leerlingen doen interactief mee met hun 
eigen device (laptop, telefoon, chromebook, 
tablet) of met een wisbordje/kladblaadje. 
U kunt er ook voor kiezen om de quiz in te 
plannen als toets.

Download de lesinstructie en print deze ter 
voorbereiding op de les. U start de digibordles 
en loopt stap voor stap door de les met de 
leerlingen. U geeft expliciete instructie voor 
begrijpend lezen. Soms wordt dezelfde tekst 
gebruikt als bij begrijpend lezen les 1 (close-
reading). Soms wordt gekozen voor een andere 
tekst (wisselende tekstvormen). De leerlingen 
maken de verwerkingsopdrachten in het 
lesboekje of digitaal.

• Tijdens het stillezen lezen de leerlingen 
andere teksten die gaan over het onderwerp 
van die week. 

• Tijdens de pauze bekijkt u samen met de 
leerlingen aanvullende filmpjes over het 
onderwerp.

• De leerlingen gaan tijdens het zelfstandig 
werken op zoek naar de antwoorden op hun 
eigen leervragen.

Vrij leesmoment  
+ pre-teaching

Begrijpend lezen 
les 1

Wereld & Taal 
verdiepende les *

Wereld & Taal 
afsluitende quiz

Begrijpend lezen 
les 2

Extra 
suggesties

• Krant Kidsweek
• Digibordles  

Pre-teaching (woordenschat)

• Lesinstructie 
• Digibordles  

Begrijpend lezen les 1
• Lesboekje  

met verwerkingsopdrachten 
bij begrijpend lezen les 1

• Optioneel:  
Verwerkingsles 1  
begrijpend lezen (digitaal)

• Lesinstructie
• Digibordles  

Verdiepende les
• Verdiepende tekst  

(geprint voor iedere leerling). 
Indien nodig: schrijfkader  
en checklist (geprint voor 
iedere leerling)

• Digibordles:  
Afsluitende quiz

• Per leerling een eigen device 
of wisbordje/kladblaadje.

• Lesinstructie 
• Digibordles  

Begrijpend lezen les 2
• Lesboekje  

met verwerkingsopdrachten 
bij begrijpend lezen les 2

• Optioneel:  
Verwerkingsles 2  
begrijpend lezen (digitaal)

• Andere teksten over dit 
onderwerp.

• Andere filmpjes over dit 
onderwerp.

15 – 30 min.

45 min.

45 min. 
+ 30 min. 
verwerkings-
opdracht taal

15 min.

45 min. 

Tijd naar 
keuze

* De startles Wereld & Taal is gelijk aan de les begrijpend lezen les 1, deze les kunt u dus overslaan. 
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Archief
Het archief van Wereld & Taal staat vol lessen die u op elk gewenst moment kunt geven. Ze zijn 
geordend per thema, zodat u van groep 5 t/m 8 meerdere weken aan één thema kunt werken.  
U vindt de volgende lessen in het archief*:

Weer & klimaat

Wie is de baas?

Natuurlandschappen

Geschiedenis

Dag, nacht en seizoenen

Het milieu

Lichaam en gezondheid

Planten en dieren

Techniek

Samenleven

• Welk weer is het vandaag? 
• Klimaten in Europa
• De waterkringloop
• Bescherming tegen het water

• De politie & de gevangenis
• Prinsjesdag
• Kiesrecht door de jaren heen
• De gemeente

• Droogte in Europa
• Hooggebergtes in Europa
• Grondsoorten in Nederland
• Vulkanen in Europa
• Rivieren in Europa

Tijd van jagers en boeren
• Jagers en verzamelaars 
• Hunebedden
• Trijntje
• De IJstijd
• De Oude Egyptenaren

Tijd van Grieken en Romeinen
• De Romeinen 

Tijd van monniken en ridders
• Rol van monniken en kloosters
• Willibrord 
• Vikingen

Tijd van steden en staten
• Jeroen Bosch
• Hanzesteden
• De opkomst van handel en het 

ontstaan van steden 

Tijd van ontdekkers en 
hervormers
• Willem van Oranje
• Gedoe om godsdiensten

Tijd van regenten en vorsten
• Michiel de Ruyter
• Rembrandt
• De Republiek der Zeven  

Verenigde Nederlanden

Tijd van pruiken en revoluties
• De patriotten en Eise Eisinga 

Tijd van burgers en stoommachines
• De industriële revolutie
• Aletta Jacobs
• Vincent van Gogh 

 

Tijd van wereldoorlogen en 
holocaust

X

Tijd van televisie en computer
• Annie M.G. Schmidt 
• De haven van Rotterdam 
• Het oranjegevoel
• De televisie
• De watersnood: zie bescherming tegen 

het water.
• Kolen en gas: zie energieopwekking in 

Nederland. 

• Dag en nacht
• Ruimtereizen
• Schaduw

• Milieuvervuiling door de mens: 
luchtvervuiling

• Milieuvervuiling door de mens: 
plasticsoep

• Milieuvervuiling door de mens: 
mestoverschot

• Oerbossen in Europa
• Wat doe jij voor het klimaat?
• Energieopwekking in Nederland

• Voeding
• Mijn lichaam: het skelet
• Mijn lichaam: ademhaling en 

bloedsomloop
• Persoonlijke hygiëne
• Bacteriën en virussen
• Ziekteverspreiding door muggen
• Chronisch ziek zijn
• De Olympische Spelen
• Rust en ontspanning
• Technologie en gezondheidszorg 

• Welke plantensoorten zijn er?
• De verspreiding van zaden
• Voedselketens en biotopen
• Het leven in de oceaan
• Dieren in de winter
• Opvallend, of juist niet?
• Groepsdieren
• Gedaanteverwisseling
• Van graankorrel tot boterham

• Geluid
• Kracht
• Licht

• Pesten
• Verhuizen
• Armoede in Nederland
• Geld
• Kinderrechten
• Vluchtelingen
• Veilig online
• Filosoferen? Gewoon een  

keer proberen!
• Vrijwilligerswerk
• Japan 

Groep 5/6
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Weer & klimaat

Wie is de baas?

Natuurlandschappen

Dag, nacht en seizoenen

Het milieu

Lichaam en gezondheid

Planten en dieren

Techniek

Samenleven

• Seizoenen: waarom hoort er 
bepaald weer bij?

• Klimaten in de wereld
• Bescherming tegen het water
• Extreem weer: orkanen
• Extreem weer: tsunami’s
• Extreem weer: tornado’s

• Het koningshuis en de 
monarchie

• Totstandkoming van een wet
• De Europese Unie
• Prinsjesdag
• De NAVO
• De Eerste en Tweede Kamer

• Vulkanen in de wereld
• Extreme droogte: woestijnen
• Hooggebergtes in de wereld
• Landenproject
• Rivieren in de wereld

• Het ontstaan van de seizoenen
• Planeten
• Schijngestaltes van de maan
• Het ontstaan van de aarde

• Milieuvervuiling door de mens: 
het broeikaseffect

• Milieuvervuiling door de mens: 
plasticsoep

• Het tropisch regenwoud
• Duurzame kleding
• Wat doe jij voor het klimaat?
• Energieopwekking in de wereld

• Gender
• Voeding
• Insecten eten?!
• Mijn lichaam: zintuigen
• Mijn lichaam: erfelijkheid
• EHBO doe je zo!
• Seks en zo
• Verslaving
• Het syndroom van Down

• Hoe groeit een plant?
• De bestuiving van bloemen
• Voedselkringlopen en 

leefgemeenschappen
• Het leven in de oceaan
• Bedreigde diersoorten

• Elektriciteit
• Magnetisme
• Temperatuur

• Wie is Sinterklaas?
• Discriminatie en racisme
• Nederland als verzorgingsstaat
• Vluchtelingen
• Paarse Vrijdag
• Veilig online
• Eerlijke producten
• Verschillende kunststromingen
• Escher

Groep 7/8

Geschiedenis
Tijd van jagers en boeren
• De eerste boeren van Nederland
• De oude Egyptenaren

Tijd van Grieken en Romeinen
• De Romeinen 

Tijd van monniken en ridders
• De middeleeuwen
• De Vikingen
• Karel de Grote

Tijd van steden en staten
• Floris V
• Maria van Bourgondië
• Opkomst stedelijke burgerij en 

zelfstandigheid 

Tijd van ontdekkers en 
hervormers
• Ontdekkingsreizen
• Johan van Oldenbarnevelt
• De opstand 

Tijd van regenten en vorsten
• Belangrijke personen in de  

17e eeuw
• De VOC en WIC 
• Slavernij

Tijd van pruiken en revoluties
• De patriotten en Sara Burgerhart 

Tijd van burgers en stoommachines
• Het kiesrecht door de jaren heen  

(zie ook Wie is de baas?)
• Verzet tegen kinderarbeid
• Nederland in de 19e eeuw
• Max Havelaar 

Tijd van wereldoorlogen en
• De Eerste Wereldoorlog 
• De Tweede Wereldoorlog 

• WOII
• Anne Frank
• Vervolging & Vrijheid

• Indonesië 

Tijd van televisie en computer
• Nederland als verzorgingsstaat  

(zie ook: Samenleven)
• De Europese Unie (zie ook: Wie is  

de baas?)
• Kunstenaar Maurits Cornelis Escher
• Gastarbeiders
• Srebrenica
• Het Caribisch gebied

holocaust

* Sommige lessen worden in het schooljaar 2022-2023 nog toegevoegd en/of aangepast op basis van 
de nieuwste ontwikkelingen van curriculum.nu en canonvanNederland.nl 
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Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen
Begrijpend lezen
Een blok bestaat doorgaans uit vijf weken met aansluitend een methode-gebonden toets en 
remediëringsweek. In een toetsweek passen we het lesboekje aan in een toetsboekje. In dit 
toetsboekje vindt u de teksten en opdrachten. De toets moet dan ook zonder de krant worden 
gemaakt. In onze digitale leeromgeving vindt u de antwoordbladen en een registratieformulier. 
U kunt er ook voor kiezen om de toets digitaal te laten maken. Dan kunt u de voortgang van uw 
leerlingen bijhouden in het onderdeel Rapportage. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de 
les of op de drie puntjes rechts naast je les waarvan u de rapportage wilt inzien en klik daarna 
aan de rechterkant van uw scherm op Rapportage. U kunt de vorderingen van uw leerlingen op 
drie verschillende manieren bekijken door op de tabbladen klas, les en leerling te klikken. Alle 
rapportage-onderdelen zijn te printen via de gele knop Print.

Na de toetsweek volgt een remediëringsweek. In deze week gaan de leerlingen zelfstandig aan 
de slag met het remediëringsboekje of krijgen extra ondersteuning van u aan de hand van de 
remediëringsbladen. Deze vindt u in de werkmap en in onze digitale leeromgeving in LessonUp in 
de map Extra materialen. 

Zie ook hoofdstuk Differentiatie voor het gebruik van de strategietoetsen en remediëringsmaterialen.

Wereldoriëntatie
In de loop van het schooljaar ontwikkelen de leerlingen hun taalvaardigheden en hun kennis over 
de wereld. Om deze ontwikkeling in beeld te kunnen brengen (voor zowel de leerkracht als de 
leerling) maakt Kidsweek in de Klas gebruik van formatieve evaluatie. In een cyclisch proces van 
vijf fasen wordt informatie verzameld die gekoppeld is aan de leerdoelen.

In de lessen Wereld & Taal analyseren de leerlingen aan de hand van een tekst of filmpje hoe een 
tekstvorm (mondeling of schriftelijk) is opgebouwd en wat het doel van de schrijver is. Vervolgens 
formuleren zij zelf een aantal criteria waaraan de tekstvorm moet voldoen. Deze succescriteria 
worden (eventueel aangevuld met de succescriteria opgesteld door Kidsweek in de Klas) op een 
rijtje gezet in de vorm van een checklist. De leerlingen gaan nu aan de slag met de opdracht, 
waarbij de punten uit de checklist sturing geven en kunnen worden gebruikt voor feedback (door 
leerkracht – leerling; leerling – leerling; leerling – zelf) om de gemaakte opdracht te verbeteren.

Projectschrift 
Iedere leerling houdt tijdens de lessen een projectschrift bij. Daarin schrijven ze wat ze hebben 
geleerd en noteren ze de betekenis van de moeilijke woorden. Ook bewaren ze hierin (een foto 
van) hun geschreven tekst en de ingevulde checklists Op deze manier kan de ontwikkeling van 
leerlingen ook over langere tijd worden gevolgd door de leerkracht. Tevens krijgen leerlingen 
inzicht in hun eigen ontwikkeling. Als ze bijvoorbeeld aan de slag gaan met het schrijven van een 
betoog, kunnen ze nog eens kijken hoe ze deze schrijfopdracht eerder hebben aangepakt en wat 
toen de feedback was.

Afsluitende quiz
U kunt ervoor kiezen om de afsluitende quiz (een paar keer per jaar) als toets in te plannen. 
De leerlingen maken de toets dan zelfstandig via hun eigen device. Via Rapportage kunt u de 
resultaten per les, klas en leerling bekijken. 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Verwachtingen verhelderen

Leerlingreacties ontlokken en verzamelen 

Leerlingreacties analyseren en interpreteren 

Communiceren met leerlingen over hun resultaten

Vervolgacties ondernemen: onderwijs & leren aanpassen

Formatief evalueren
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Al het digitale lesmateriaal van Kidsweek in de Klas is te vinden in onze digitale leeromgeving  
in LessonUp. Met uw abonnement heeft u toegang tot de volgende mappen:

Begrijpend Lezen 
Begrijpend luisteren
Wereld & Taal 
Extra lesmateriaal
Kidsweek in de Klas i.s.m. andere partijen

Begrijpend lezen 
Hierin vindt u het lesmateriaal per niveau en weeknummer. Daarnaast vindt u in de map 
Extra materialen de jaarplanning, de algemene handleiding, groepsplannen, strategieposters, 
strategietoetsen, remediëringsmaterialen, stappenplannen en een poster voor het maken van 
aantekeningen. Het lesmateriaal is geschikt voor groep 4 t/m 8.

Begrijpend luisteren
Hierin vindt u bij de aangeboden prentenboeken en informatieve boeken een lespakket.  
Het lespakket bestaat uit een voorleesfilmpje waarin de tekst wordt voorgelezen en een 
lesinstructie met aandacht voor begrijpend luisteren aan de hand van close-reading, 
woordenschat, letterkennis en het fonemisch en fonologisch bewustzijn. Het lesmateriaal  
is geschikt voor groep 1 t/m 3.

Wereld & Taal
Hierin vindt u het verdiepende lesmateriaal per groep (groep 5/6 en groep 7/8). De lessen zijn 
geordend aan de hand van de actualiteit (wekelijks komt het nieuwste lesmateriaal bovenaan te 
staan) en per thema en vakgebied. Het lesmateriaal is geschikt voor groep 5 t/m 8.

Extra lesmateriaal
Regelmatig maken wij, naast de reguliere lesmaterialen die we maken voor begrijpend lezen 
en wereld & taal, extra lesmateriaal. Denk bijvoorbeeld aan lessen die passen bij bepaalde 
onderwijsthema’s (Week tegen Pesten, Week van het Geld, Week van Burgerschap, 4 & 5 mei en 
Lentekriebels) en lessen die bij de actualiteit aansluiten (Gemeenteraadsverkiezingen, oorlog in 
Oekraïne). Hiernaast ontwikkelen wij jaarlijks een kersboekje, paasboekje en drie zomerboekjes. 
Deze werkboekjes staan boordevol spelletjes, puzzels, artikelen en quizzen. De leerlingen 
kunnen deze werkboekjes zelfstandig maken. Het lesmateriaal is geschikt voor groep 4 t/m 8.

Kidsweek in de Klas i.s.m. andere partijen
Regelmatig vragen bedrijven of maatschappelijke organisaties ons om voor hen lesmateriaal 
te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan lesmaterialen bij de nieuwste boeken (Superjuffie in 
Australië, Toen het oorlog was), goede doelen (War Child, Save the Children, VluchtelingenWerk 
en het Liliane Fonds) en ministeries (Seksueel grensoverschrijdend gedrag). Per lespakket staat 
aangegeven voor welke groepen het materiaal geschikt is.

Inloggen 
Om toegang te krijgen tot bovenstaande lesmaterialen doorloopt  
u onderstaande stappen:

Registeren 
Ga naar www.lessonup.com en klik bovenaan op Registreren.  
Klik vervolgens op Ga verder als docent en vul de gevraagde  
gegevens in. Klik vervolgens op maak account aan. Je ontvangt een 
mail waarmee je je mailadres kan valideren. Zodra je dat hebt  
gedaan is jouw registratie voltooid.    

De digitale leeromgeving
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Inloggen
Om opnieuw in te loggen ga je naar www.lessonup.com en klik je rechts bovenin op Inloggen.  
Klik vervolgens op Ga verder als docent.

Vouchercode verzilveren
Ga naar www.lessonup.com/voucher of als je al bent ingelogd 
klik je links onderin je scherm op de drie puntjes met Voucher 
om jouw vouchercode te verzilveren (zie afbeelding hiernaast). 
De aanvrager van het abonnement heeft deze voor alle collega’s 
ontvangen. De vouchercode begint met LU en heeft een 
combinatie van 3x3 cijfers.

Wachtwoord wijzigen
Ga naar www.lessonup.com en log in met uw inloggegevens. (Lukt dit niet, klik dan op Inloggen en 
op Wachtwoord vergeten). Klik nu rechts bovenaan uw scherm op uw naam of het tandwieltje en 
klik op Mijn Account. Klik op Stel nieuw wachtwoord in. U heeft nu een mailtje ontvangen. Klik op de 
link in de mail en stel uw nieuwe wachtwoord in. 

 Het aantal keer dat een vouchercode gebruikt kan worden, is beperkt en afhankelijk van hoeveel 
kranten u op school ontvangt. Heeft u een vouchercode foutief gebruikt of heeft u er te weinig? 
Neem dan contact met ons op via scholen@yandc.nl.

Het lesmateriaal gebruiken
Al het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas staat in ons eigen kanaal in LessonUp. U vindt de 
lesmaterialen als volgt: 

1. Klik in de blauwe balk op Kanalen.
2. Klik op het kanaal van Kidsweek in de Klas.
3. Klik links bovenin het kanaal op het tabblad Lessen om naar het lesmateriaal te gaan.
4. Klik op Volgen om ons kanaal te volgen en gemakkelijker bij het lesmateriaal te komen.

Lessen openen en geven
Open het lesplan. Hierin vind je lesinstructies en lessen. Open de lesinstructie door er twee keer 
op te klikken. De PDF wordt nu (links onderaan uw scherm) geopend. Open de digibordles door 
één keer in het midden op de digibordles te klikken. Klik vervolgens aan de rechterkant van uw 
scherm op Geef les om de les direct te openen. 
Tip! Klik onderaan het scherm op het potloodje om op de slides te schrijven.

Leerlingen interactief mee laten doen met hun eigen device
Open de digibordles of afsluitende quiz en vink links onderaan uw scherm Devices in de klas aan. 
Klik op Deel scherm om het scherm op het digibord te delen met uw leerlingen. Uw leerlingen  
gaan naar www.lessonup.app. Ze voeren de toegangscode in die links onderaan uw scherm staat 
of scannen de QR-code. U ziet links onderaan uw scherm hoeveel leerlingen er meedoen.  
Uw leerlingen kunnen nu op hun eigen device antwoord geven op de vragen. U ziet hoeveel 
leerlingen de vragen juist beantwoord hebben. Uw leerlingen krijgen op hun eigen device directe 
feedback, zoals ‘Yes, goed gedaan!’ of ‘Helaas …’. LessonUp toont tussendoor een tussenstand. 
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U kunt zelf bepalen of u deze tussenstand wel of niet wilt laten zien aan de leerlingen. Klik op de 
eerste slide onderaan op Leerlingen en zet het vinkje bij toon tussenstand aan of uit.

Klas aanmaken 
Als u per leerling een rapportageoverzicht van de gemaakte les of quiz wilt zien, moet u hiervoor 
eerst een klas aanmaken. Klik hiervoor bovenaan uw scherm op Mijn LessonUp. Klik vervolgens 
aan de linkerkant van uw scherm op Mijn klassen en vervolgens op Maak nieuwe klas. U kunt nu 
de naam van de klas intypen. Klik vervolgens op de groep en klik aan de rechterkant van uw 
scherm op Leerlingen. Klik nu bovenaan op +Voeg leerlingen toe en klik vervolgens op het tabblad 
Basisschool en nog een keer op +Voeg leerlingen toe. Zodra u een leerling heeft toegevoegd, 
maakt LessonUp automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord aan. De gebruikersnamen 
en wachtwoorden kunt u printen via de rode knop Print uit. Wilt u op een later moment nieuwe 
leerlingen toevoegen en/of de gebruikersnamen en wachtwoorden nog eens printen? Klik dan op 
Mijn klassen en klik op de gewenste klas. Klik nu aan de rechterkant op Leerlingen en vervolgens 
op de blauwe knop Print wachtwoorden uit.

Lessen uitdelen aan leerlingen (als zelfstandig werk of toets)
Als u uw leerlingen zelfstandig aan de les wilt laten werken kunt u de les uitdelen als huiswerk.  
Dat doet u als volgt:

1. Open de les die u wilt delen
2. Klik rechts bovenin op de knop Deel met leerlingen
3. Selecteer de klas of selecteer leerlingen waarmee u de les wilt delen 
4. Maak een module aan. Hiermee breng je structuur aan in jouw overzicht van gedeelde 

lessen en die van jouw leerlingen. Dit kan een hoofdstuk zijn, een onderwerp of 
bijvoorbeeld een weeknummer

5. Voeg eventueel een bericht toe
6. Kies voor Deel met klas. De les verschijnt nu in de LessonUp omgeving van de leerling.

Toetsen inplannen voor leerlingen
Deze video legt uit hoe je van een les een toets maakt 
Deze video legt de toets instellingen uit
Deze instructiefilmpjes kunt u vinden op het YouTube-kanaal van LessonUp.

De LessonUp-omgeving van de leerling
Uw leerling kan de door u gedeelde les en/of quiz bekijken en maken. Hij/zij gaat hiervoor naar 
lessonup.app en logt in met zijn/haar inloggegevens. Uw leerling ziet alle lessen en quizzen die u 
met hem/haar gedeeld heeft. Bij de nieuwste quizzen staat een blokje ‘nieuw’, zodat uw leerling 
snel kan zien welke quiz hij/zij moet maken. De desbetreffende les of quiz opent door er dubbel 
op te klikken. Daarna verschijnen de verschillende slides van de quiz. Als er op de eerste slide 
wordt klikt, opent de les zich. Uw leerling kan vervolgens, net als in de digibordles, navigeren 
door de pagina’s door op het pijltje rechts onderaan het scherm te klikken.

Rapportage
U kunt de voortgang van uw leerlingen bijhouden in het onderdeel Rapportage. Klik hiervoor één 
keer op de les of quiz waarvan u de rapportage wilt inzien en klik daarna aan de rechterkant van  
uw scherm op Rapportage. U kunt de vorderingen van uw leerlingen op drie verschillende  
manieren bekijken door op de tabbladen klas, les en leerling te klikken. Alle rapportageonderdelen 
zijn te printen via de gele knop Print.

Extra mogelijkheden in LessonUp
Zoeken naar lesmateriaal 
Klik op het tabblad Zoeken bovenaan uw scherm om de verschillende lessen te bekijken. U vindt 
hier de lessen van Kidsweek in de Klas en de lessen van andere aanbieders. Ziet u een les die u 
direct wilt geven? Klik dan één keer op de les en klik vervolgens op Geef les.
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Kidsweek in de Klas biedt meerdere trainingen die u en uw team handvatten kunnen bieden.  
Denk bijvoorbeeld aan het integreren van begrijpend lezen bij het zaakvakonderwijs, het 
geven van effectieve lesinstructies begrijpend lezen en een doorgaande leerlijn van begrijpend 
luisteren naar begrijpend lezen. Kijk op www.kidsweekindeklas.nl/trainingen voor het actuele 
trainingsaanbod of mail naar scholen@yandc.nl voor meer informatie. 

Trainingsaanbod

Lessen bewaren voor later
U kunt er ook voor kiezen om de les te bewaren voor later. Klik dan één keer op de les en klik 
op Bewaar deze les. Vervolgens kunt u de les opslaan in uw eigen LessonUp-omgeving. U vindt 
uw bewaarde lessen terug in Mijn LessonUp (tabblad bovenaan uw scherm) en dan in de map 
die u gekozen heeft. Als u een les bewaard heeft in uw eigen LessonUp-omgeving, kunt u de les 
naar eigen wens aanpassen. U doet dit door één keer op de les te klikken en vervolgens aan de 
rechterkant van uw scherm op Bewerken te klikken.

Lessen bewerken en eigen lessen maken
Als u een eigen les wilt maken in LessonUp gaat uw naar Mijn LessonUp en klikt u op Maak nieuwe 
les. U kunt gebruikmaken van verschillende onderdelen, zoals slides, quiz-vragen, open vragen, 
woordweb, hotspots, audiofragmenten, sleepvragen en Google Maps.

Voor meer informatie of vragen over LessonUp kunt u gebruik maken van de LessonUp Helpdesk, 
de instructievideo’s van LessonUp, de wekelijkse webinars of stuur een bericht via de chat (gele knop 
rechts onderin je LessonUp scherm). Kijk hiervoor op www.LessonUp.com.
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Young and Connected
Young and Connected is de uitgever van Kidsweek en Samsam. Wij ontwikkelen de volgende 
lesmethodes:
 

Kidsweek in de Klas – Begrijpend Lezen
De kennis van de wereld, het technische leesniveau, de 
woordenschatontwikkeling en het kunnen toepassen van strategieën, 
zijn van invloed op het leesbegrip. Kidsweek in de Klas – Begrijpend 
Lezen besteedt in de lessen aandacht aan al deze factoren en is 
kerndoeldekkend voor begrijpend lezen. Begrijpend lezen wordt dan 
ook niet als een losstaand vak, maar in samenhang aangeboden. 
Wekelijks ontvangt u twee lessen aan de hand van de actualiteit uit 
de krant. In de uitgebreide lesinstructies leest u hoe u de tekst kunt 
bespreken met uw leerlingen volgens het GRRIM-model, waarbij 
veel aandacht is voor modeling. Tevens krijgt u toegang tot de 
toetsmaterialen (strategietoetsen en methodegebonden toetsen) 
en remediëringsmaterialen. In de werkmap vindt u verder handige 
stappenplannen voor uw leerlingen en extra leskaarten gericht op 
leesmotivatie en leesplezier.

Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal
Kidsweek in de Klas biedt naast Begrijpend Lezen ook de methode Wereld 
& Taal aan. Die is kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie en voor de 
taaldomeinen lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid. In deze 
methode worden wereldoriëntatie en taal geïntegreerd aangeboden aan 
de hand van de actualiteit. Door de actualiteit uit Kidsweek te gebruiken, 
wordt taalonderwijs functioneel en betekenisvol voor leerlingen (én 
leerkrachten). Tijdens de lessen lezen leerlingen rijke teksten, vergroten ze 
hun taalontwikkeling én leren ze over de wereld. Het lesmateriaal wordt op 
twee niveaus aangeboden: voor groep 5/6 en 7/8. De lessen kunnen aan 
de hand van de actualiteit worden aangeboden met een wekelijks ritme of 
thematisch waarbij meerdere weken aan hetzelfde thema wordt gewerkt.

Samsam – Burgerschap in de Klas
Samsam brengt vijf keer per schooljaar een magazine uit met bijbehorend lesmateriaal.  
Daarnaast ontvangt u vijf keer per schooljaar een digitale les. Met Samsam wordt een bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van kinderen tot nieuwsgierige, verantwoordelijke wereldburgers. 
Mondiale vraagstukken over kinderrechten, milieu en duurzaamheid, verdeling, religie & cultuur 
en vrede & conflict worden begrijpelijk gemaakt, door deze vanuit leeftijdgenoten uit te leggen en 
herkenbaar te maken. Door middel van de informatie in Samsam, zoals beschreven in reportages, 
interviews en infographics (kennis) en de lesopdrachten (houding en handelingsperspectief) leren 
kinderen zelf kritisch na te denken en onderzoeken zij hoe ze hun rol in de maatschappij willen 
invullen. Op de website vindt u de lesmaterialen 
handig geordend per magazine. Daarnaast heeft u 
toegang tot veel extra materiaal. Denk aan dossiers 
met aanvullende artikelen voor de verdieping 
van een thema, landenpagina’s met hierop alle 
informatie per land geordend, quizzen per thema 
die u met de kinderen kunt doen, veel beeld- en 
filmmateriaal en een godsdienstpagina met 
informatie over de vijf wereldgodsdiensten.
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Vanwege de leesbaarheid van de handleiding hebben we alle bronnen en referenties niet in de 
lopende tekst vermeld, maar bespreken we deze hieronder.

Wereldoriëntatie en Taal
Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, 
techniek en verkeer ( Janson, 2017; van Beek & Verhallen, 2012). Taalonderwijs bestaat uit de 
verschillende domeinen lezen, schrijven, luisteren en spreken (Van Silfhout, 2016; Janson, 2017). 
Deze verschillende domeinen hebben invloed op elkaar en kunnen in samenhang worden 
aangeboden (Graham & Hebert, 2010, Janson, 2017; van Beek & Verhallen, 2012; SLO, 2019, van  
Elsäcker, Damhuis, Droop & Segers, 2013, Van Koeven & Smits, 2020). Zo vergroot schrijven de 
leesvaardigheid van leerlingen en zorgt het er eveneens voor dat wat leerlingen lezen beter 
blijft hangen. Dat werkt ook omgekeerd zo. “Wanneer leerlingen voorbeelden van een bepaald 
tekstgenre, zoals een betoog, bestuderen, schrijven ze een betoog van betere kwaliteit” (Van 
Silfhout, 2016, p.34). Geïntegreerd taalonderwijs betekent het onderwijzen van de verschillende 
domeinen van taal in één. Tegenwoordig zijn steeds meer scholen op zoek naar een betekenisvolle 
samenhang tussen verschillende vakken (van Beek & Verhallen, 2012). Dit uitgangspunt biedt 
de mogelijkheid om taalonderwijs te integreren in wereldoriëntatie en af te stemmen op 
de persoonlijke doelen van de leerlingen. Dit leidt op zijn beurt weer tot meer inzicht in de 
taalontwikkeling bij leerlingen en vergoot eveneens de taalvaardigheid en betrokkenheid van 
leerlingen, omdat de taalactiviteiten verbonden zijn met betekenisvolle inhouden ( Janson, 2017; 
van Beek & Verhallen, 2012, van Elsäcker, Damhuis, Droop & Segers, 2013, Van Koeven & Smits, 2020).

Begrijpend Lezen 
Meerdere onderzoeken tonen aan dat begrijpend lezen een sterke samenhang vertoont met 
andere vakgebieden, waaronder de kennis van de wereld en de woordenschatontwikkeling (Fisher 
en Frey, 2009; Fisher en Lapp, 2009; Marzano, 2004; Shanahan, 2010; Van den Nulft & Verhallen, 2009; 
Willingham, 2006). Kidsweek in de Klas kiest er dan ook voor om begrijpend lezen in samenhang 

Wetenschappelijke onderbouwing

Op maandag ontvangt u de digitale nieuwsbrief waarin wij u vertellen waar het lesmateriaal 
voor de komende week over gaat en houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een mailtje naar scholen@yandc.nl.

Voor al uw vragen over uw abonnement kunt u terecht bij onze lezersservice:
E-mail: lezersservice@kidsweek.nl
Telefoon: 020-2251224 
(Bereikbaar maandag t/m donderdag 09.00 – 13.00 en 13.30 – 17.00 uur, vrijdag 09.00 – 13.00 uur).

Voor al uw inhoudelijke vragen over het lesmateriaal 
en de trainingen:
E-mail: scholen@yandc.nl
Website: www.kidsweekindeklas.nl
Facebook: Kidsweek in de Klas

Contact
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met de ontwikkeling van de woordenschat en de kennis van de wereld aan te bieden. Het aanleren 
van strategieën alleen zorgt er namelijk niet voor dat leerlingen beter gaan begrijpen wat ze lezen 
(Fisher, Frey, 2009; Shanahan 2010). Strategieën moeten dan ook meer als hulpmiddel worden 
gezien om de tekst te begrijpen (Fisher, Frey & Lapp, 2009; Förrer en van de Mortel, 2014; Keene, 
2010). Kidsweek in de Klas kiest ervoor om te werken met de zes belangrijkste leesstrategieën: 
voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten en afleiden (Fisher, Frey en 
Lapp, 2009; Förrer en van de Mortel, 2011; Förrer en van de Mortel, 2014; Bouwman, van de Mortel, 
Maas en de Wit, 2015; Perfetti, 2009). Die kunnen worden aangeleerd door uitleggen, voordoen en 
hardop denken (Hollingsworth en Ybarra, 2018). De moeilijke woorden worden voorafgaand aan 
de les al aangeleerd volgens de Viertakt van Verhallen (van den Nulft en Verhallen, 2009). Naast het 
aanbieden van lesmateriaal rondom begrijpend lezen, vindt Kidsweek in de Klas het belangrijk 
dat er aandacht is voor de technische leesontwikkeling en de leesmotivatie van de leerlingen. 
Lezen is namelijk de allerbelangrijkste bron voor het uitbouwen van kennis (Marzano, 2004; 
Fisher & Ivey, 2006). Door het lezen wordt de kennis van de wereld uitgebreid, waardoor andere 
teksten gemakkelijker begrepen kunnen worden. Karin van de Mortel heeft met haar collega’s 
meerdere handboeken en werkmappen ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het verbeteren 
van begrijpend leesonderwijs (Bouwman, van de Mortel, Maas en de Wit, 2015; Förrer en van de 
Mortel, 2011; Förrer en van de Mortel, 2014; van de Mortel en Ballering, 2014). Wij hebben deze boeken 
en werkmappen als inspiratie gebruikt om ons huidige lesmateriaal voor begrijpend lezen te 
verbeteren.

Close-reading
Fisher en Frey (2012) benadrukken het belang van close-reading. Bij deze aanpak lezen leerlingen
een tekst meerdere keren, waardoor tot dieper tekstbegrip gekomen wordt. Dit vraagt om
intensief en kritisch lezen, waarbij aantekeningen gemaakt worden en het eigen leesgedrag
soms bijgestuurd moet worden. Het uitgangspunt  is een actieve, doelgerichte, kritische en zich 
competent voelende leerling die betekenis aan een tekst of delen van de tekst verleent en weet 
hoe hij/zij de tekst het best aan kan pakken. Kidsweek in de Klas - Begrijpend Lezen onderschrijft 
het nut van close-reading. 
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