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Didactische Menukaart voor rapportbespreking 
Wees oprecht: focus op versterken van kwaliteiten. 
Huiswerk 
0 xx keer p.w. gerichte ondersteuning bij het plannen, maken en leren van huiswerk 

 (dagplanning, weekplanning regulier, toetsweek) (studie- en toetsplanner internet) 

0 voorkom overladenheid van toetsen inhalen en maak met de leerling een realistisch 

inhaalplan 

0 SO of repetitie met leerling voorbespreken ter stimulering van het “ik kan het gevoel”. 

0 werk dat niet af is dezelfde dag laten inhalen 

0 extra opdrachten om thuis extra te oefenen 

0 altijd één-op-één controleren of het huiswerk wordt gesnapt en of het uitvoerbaar is 

0 controleren van al het maakwerk door één persoon aan begin van de dag 
 

Instructie 

0 tijdens de les controlevragen stellen en laten verwoorden wat gedaan moet worden 

0 na klassikale instructie twee gerichte vragen laten stellen om te controleren of leerling 

bij de les is 

0 als de klas aan het werk gaat deze leerling persoonlijk helpen met de eerste stap  

0 extra uitleg één-op-één door sterke medeleerling 
 

Leren leren 

0 toepassen stappenplan (op papier) voor het leren van een taak (leerstrategie). 

0 toepassen stappenplan voor het maken van een taak (stap voor stap afvinken). 

0 gezamenlijk analyseren van de gemaakte toets: wat is goed, wat moet anders? 

0 in hoofdstuktoetsen al examenvragen opnemen om te wennen aan de manier van 

vragen stellen 

0 gebruik voordoen – samendoen – nadoen (modelling) als instructiemodel 

0 informatieverwerving met meerdere zintuigen tegelijk: luisteren, kijken en/of doen 

0  geef tijdens de les feedback op taakaanpak en doe voor/ leg uit hoe het anders moet 

0 train de aanpak van woorden/ moeilijke begrippen leren bij Nederlands 
 

Taalcompetenties 

0 werken aan uitbreiden woordenschat en begrippenkennis m.b.v. woordenschatschrift 

0 oefen technisch lezen hardop en werk aan snelheid opvoeren 

0 teksten op apart papier zodat kernwoorden/ kernzinnen kunnen worden gemarkeerd 

0 aandacht voor het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, feiten en meningen 

0 concreet helpen met het leren doorzien van tekstverbanden  

0 kernachtig samenvatten verbeteren m.b.v. van stuk theorie van een bepaald vak.  

0 stimuleren tot thuis lezen van leesboeken en op school navraag doen over betekenis 

van wat gelezen is 

0 leren onderscheiden van letterlijk en figuurlijk taalgebruik (in de westerse context)  
 

Motivatie voor het leren stimuleren 

0 bedenk activiteiten/ uitdagingen die hem/ haar aanspreken op eergevoel 

0 geef de leerling ruimte om zelf de volgorde van taken te kiezen 

0 ga met de leerling in gesprek over de eerst mogelijk activiteit die de leerling zelf zou 

kunnen doen 
 

Hulpmiddelen 

0 schrijfwerk m.b.v. de computer  0 leesvenster gebruiken 

0 gebruik Kurzweil ivm dyslexie  0 altijd bril dragen 
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