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Leerkrachtengids ‘Overhaald’ 
Beste leerkracht 

In deze gids zullen wij toelichten hoe u ons handboek het best gebruikt, aan welke leerplandoelen u beantwoordt 

wanneer u ons handboek doorloopt en welke didactiek achter ons handboek zit. 

Op het einde van deze gids vindt u de verbetersleutel van de oefeningen uit ons handboek.  

Het concept  
Het concept van Overhaald is tweeledig.  

Enerzijds willen wij met Overhaald laagtaalvaardige leerlingen aan het lezen krijgen. We willen hen overhalen 

om zich te verliezen in verhalen en boeken. Dit doen we door met hoogstaande literaire teksten te werken die 

hen ook inhoudelijk zullen interesseren. Daarnaast hebben we dit handboek uitvoerig uitgetest bij doelgroepen 

zoals OKAN- en bso-leerlingen. Op die manier hebben we kennis opgedaan die ons toelaat de omkadering te 

bieden die deze leerlingen nodig hebben bij een tekst. 

Anderzijds willen we ook de omgeving van deze laagtaalvaardige leerlingen overhalen om te geloven in deze 

doelgroep. We hebben tijdens de onderzoeksfase van onze bachelorproef namelijk veel gehoord dat deze 

doelgroep niet zou willen lezen of dit niet zou kunnen. Uit onderzoek bij de leerlingen bleek echter dat zij wél 

graag lazen maar dat er onvoldoende taalmateriaal bestond op hun niveau. 

De drie niveaus  
Ons handboek bestaat uit zes verhalen. Die zes verhalen hebben we onderverdeeld in drie niveaus. Het is immers 

de bedoeling dat dit meegroeit met de lezer, of omgekeerd. 

Die drie niveaus zijn bepaald via twee criteria: het inhoudelijke en vormelijke niveau van de tekst en het niveau 

van de taal. 

Het eerste niveau is geschikt om te gebruiken in het OKAN-onderwijs of te gebruiken bij leerlingen die erg 

laagtaalvaardig zijn. Het gaat hier dan over lezers met een niveau, volgens het Europees Referentie Kader, dat 

tussen A1 en A2 ligt. 

Het tweede niveau kan gebruikt worden bij ex-OKAN-leerlingen en/of leerlingen die al een degelijke kennis van 

de Nederlandse woordenschat hebben. Deze verhalen zijn geschreven voor lezers met een niveau dat ligt tussen 

A2 en B1. 

Het derde niveau bestaat uit teksten die hoge verwachtingen stellen aan de leerlingen. Het gaat hierbij over 

uitdagende literaire teksten. Toch proberen wij in dit handboek een omkadering te scheppen bij deze verhalen 

die deze teksten haalbaar maken voor laagtaalvaardige leerlingen. Deze teksten zijn geschikt voor leerlingen die 

een niveau van B2 behaald hebben. 
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Hoe geeft u een les uit ons handboek?  
Elk verhaal vormt een lessenreeks van een viertal lesuren.  

Deze lessenreeks begint niet bij ons boek, wel bij onze PowerPointpresentaties die u vindt op onze website. Deze 

website vindt u door de volgende URL in te geven in de adresbalk van uw browser: 

https://overhaald.wixsite.com/website  

Voor het lezen 

U begint best met een oriëntatiefase. Deze bestaat uit het voorspellen van de inhoud van de tekst aan de hand 

van de illustraties. Deze vindt u steeds op één van de eerste dia’s. 

In het kader van literaire inburgering bespreekt u best ook eens wie deze tekst geschreven heeft.  

Daarnaast is het ook belangrijk dat u samen met de leerlingen de woordenschatlijst voor het eerst overloopt. Op 

die manier scherpt u de woordenschatkennis van de leerlingen al wat aan voor u aan het lezen begint. 

Verder kunt u tijdens de voorbereidende fase enkele richtvragen stellen om de leerlingen te prikkelen. Gebruik 

hiervoor zeker de afbeeldingen en de titel van het verhaal. Enkele voorbeeldvragen zijn: “Waarover zal het 

verhaal gaan?”, “Wat zal er volgens jou allemaal gebeuren?” … 

Tijdens het lezen 

Nadat u dit hebt gedaan, begint u met het lezen van het kortverhaal. In het kader van tekstbegrip is het belangrijk 

dat u dit verhaal niet in één ruk doorleest. De tekst in ons handboek is onderverdeeld in kleine behapbare stukjes 

tekst die steeds worden afgewisseld met begripsvragen. Die vragen peilen naar kennis uit het stukje tekst die de 

leerlingen net lazen en die ze nodig hebben om het volgende stukje ook te begrijpen. Met deze vragen krijgt de 

leerkracht dus informatie over het inzicht van de leerlingen in de tekst. 

Als leerkracht is het ook belangrijk dat u tijdens het lezen van de tekst stil blijft staan bij de woordenschat. Bij 

elke tekst vindt u in ons handboek een woordenschatlijst met moeilijke woorden. Probeer tijdens het lezen van 

de tekst zoveel mogelijk na te gaan of de leerlingen alle woorden begrijpen. Een interessante werkvorm hierbij 

is om leerlingen de woorden aan elkaar te laten uitleggen. 

Na het lezen 

Na elke tekst is een didactisch luik voorzien waarbij u woordenschatoefeningen, taaloefeningen, 

inzichtoefeningen, enzovoort krijgt.  

Hieronder overlopen we enkele oefeningen waarbij we wat didactische tips willen geven. 

Het lezen van het verhaal en oefening 1: begripsvragen 

Zoals hierboven geschreven staat, beschikt dit handboek over vragen voor tijdens het lezen om na te gaan of de 

leerlingen het verhaal begrijpen.  

Wij willen u de didactische tip geven om het verhaal zelf voor te lezen of de leerlingen de tekst in stilte te laten 

voorbereiden. Wanneer we de laagtaalvaardige leerlingen zonder voorbereiding luidop laten voorlezen zal hun 

focus bijna uitsluitend naar technisch lezen gaan. Literatuurbeleving, leesplezier en functioneel lezen gaan dan 

verloren.  

https://overhaald.wixsite.com/website
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Wij raden u aan de begripsvragen bij de teksten steeds klassikaal te maken. Op die manier kunt u in gesprek gaan 

over de tekst. We merkten dat dit zeer motiverend werkt en dat dit ervoor zorgt dat de leerlingen hun gedachten 

bij de tekst houden.  

De woordenschatoefeningen 

In dit handboek vindt u heel wat woordenschatoefeningen. Als didactische tip willen wij u hier de raad geven 

deze oefeningen steeds individueel te laten maken waarbij ieder op zijn eigen tempo werkt. Differentiëren in tijd 

is hier niet onbelangrijk. De leerlingen moeten immers allemaal de kans krijgen om de betekenis van de woorden 

op te zoeken in de tekst. Uit onderzoek blijkt immers dat wanneer de leerlingen woordenschatkennis opdoen 

door gebruik te maken van een rijke context (de kortverhalen), deze woordenschatkennis veel langer zal blijven 

hangen. 

Vluchtige vragen  

Met de vluchtige vragen kunt u de inhoud van de tekst dieper verwerken en scherpt u de gespreksvaardigheden 

van uw leerlingen aan. In deze oefening proberen wij de inhoud van het verhaal open te trekken en te linken aan 

maatschappelijke thema’s.  

Onze didactische tip hierbij is om hiervoor voldoende tijd uit te trekken. Hiervoor hebben we twee redenen.  

Enerzijds hebben we gemerkt dat het enige tijd duurt voor alle leerlingen op gang komen en durven te 

participeren in een klasgesprek. Eenmaal alle leerlingen participeren kan er een boeiend gesprek op gang komen 

waaruit de leerlingen heel veel leren en de kans krijgen hun gespreksvaardigheden te oefenen.  

Als tweede reden konden we tijdens het ontwikkelen van dit literatuurhandboek concluderen dat dit de oefening 

is waarin leerlingen het meeste leesplezier ervaren en de literatuur het diepst beleven. Ze kunnen in deze 

oefening de woordenschat die ze leerden gebruiken en zijn trots hun mening te kunnen verkondigen aan de hand 

van een kortverhaal.  

Creatieve werkvormen 
Overhaald is het eindproduct van enkele maanden werk waarbij we hebben geprobeerd om zo relevant 

mogelijke oefeningen te ontwikkelen. We hebben vaak gekozen voor creatieve oefeningen die functioneel zijn 

en waarbij de leerlingen iets leren. 

U kunt echter nog ruimer gaan dan deze creatieve oefeningen door bepaalde oefeningen en verhalen te 

presenteren aan de hand van een creatieve werkvorm. Hieronder sommen we enkele interessante werkvormen 

op: 

- Rangschik het verhaal in chronologische volgorde: Druk het verhaal af in A4-formaat en knip het verhaal 

in verschillende alinea’s. Laat de leerlingen na het lezen van het verhaal deze alinea’s in chronologische 

volgorde leggen. Op deze manier test u of de leerlingen het verloop van het verhaal kunnen 

reconstrueren. 

- De dictoglos: Lees het verhaal luidop voor en geef de leerlingen de instructie om gedurende het 

voorlezen trefwoorden op een blaadje papier te noteren. Na het lezen van het verhaal zet u de 

leerlingen in groepjes van twee of drie personen en laat u hen het verhaal reconstrueren aan de hand 

van hun trefwoorden. 

Enkele mogelijke varianten voor deze werkvorm zijn als volgt: laat de leerlingen per twee samenwerken 

bij het noteren van de trefwoorden, laat de leerlingen in plaats van het volledige verhaal enkele alinea’s 

reconstrueren met trefwoorden … 
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- Brainstormen: Voordat u begint met het lezen van het verhaal, toont u de leerlingen de afbeeldingen 

die bij het verhaal horen, inclusief enkele trefwoorden die het verhaal typeren. Laat de leerlingen een 

mogelijk verloop van het verhaal construeren aan de hand van deze trefwoorden. Lees hierna 

vervolgens de tekst. 

- Stellingenspel: Na het lezen van één of meerdere verhalen kunt u een stellingenspel spelen. De 

stellingen moeten betrekking hebben op één of meerdere verhalen waarbij er naar de mening van de 

leerlingen wordt gevraagd. Zorg ervoor dat elke hoek of muur een andere antwoordmogelijkheid biedt, 

bijvoorbeeld: hoek 1 = ‘ja’, hoek 2 = ‘neen’, hoek 3 = ‘ik weet het niet’ … U kunt de betekenis van deze 

hoeken nog wijzigen naargelang het stellingenspel vordert. Wanneer u een stelling presenteert, moeten 

de leerlingen hierop antwoorden door bij de muur of hoek te staan die het dichtste bij hun mening past. 

Enkele mogelijk stellingen zijn: “Ik vond het lezen van het verhaal niet gemakkelijk.” of “Welk verhaal 

vond je het best?” 

Een mogelijke variant: Plak op iedere muur een andere afbeelding die representatief is voor het 

antwoord op de vraag. Zo kunt u bijvoorbeeld een groen duimpje dat omhoog wijst hangen op de ene 

muur en een rood duimpje dat naar beneden wijst op de andere muur. 

Didactische tip: Na elk verhaal staat er een waar of niet waaroefening. Ook deze oefening kunt u 

omvormen tot een stellingenspel. 

- Flashcards: Laat de leerlingen de woordenschat inoefenen aan de hand van flashcards. Geef hen om te 

beginnen tijdens de les vijf tot tien minuten de tijd om enkele woorden in te studeren. U kunt hen ook 

de opdracht geven om dit thuis te doen. Neem kleine kaartjes mee naar de les waarop op de ene zijde 

het nieuwe woord staat en op de andere zijde de betekenis van dit woord. Geef elke leerling een kaartje 

en laat hen vervolgens vrij rondlopen in de klas. Geef hen de instructie om hun woord voor te leggen 

aan een medeleerling. Die leerling moet proberen om de juiste betekenis van het woord te geven. 

Vervolgens draaien ze de rollen om. 

Enkele mogelijk varianten: Laat de leerlingen in plaats van de betekenis van het woord een goede zin 

vormen met dit woord waaruit de betekenis duidelijk wordt. Wat u ook kunt doen, is deze werkvorm 

competitief maken door er een beloning aan te verbinden. Geef de leerlingen telkens een punt wanneer 

ze de juiste betekenis van een woord geven. Degene die op het einde van de werkvorm de meeste 

punten heeft, krijgt een beloning. 

- Bingo: Maak verschillende bingokaarten waarop enkele nieuwe woorden staan. Deze woorden kunnen 

woorden uit de woordenschatlijst zijn of extra woorden die jullie hebben behandeld tijdens het lezen 

van het verhaal. Vervolgens maakt u voor uzelf kaartjes waarop de betekenis van deze woorden staat 

en neemt u deze mee naar de les. Leg de spelregels voor bingo uit of maak uw eigen variant op deze 

spelvorm en geef elke leerling een bingokaart. Speel tot er één of meerdere winnaars zijn. 

Een mogelijke variant: Laat de leerlingen per twee werken. U kunt aan deze werkvorm ook een beloning 

koppelen. 

Er zijn oneindig veel creatieve werkvormen die u kunt toepassen in het klasgebeuren. We sommen er kort nog 

enkele op:  

- Een ganzenbord met vragen over het verhaal. 

- ‘Geleerd en gevoeld’: wat hebben de leerlingen geleerd uit het verhaal en hoe voelden ze zich tijdens 

en na het lezen van het verhaal? 

- Neem enkele foto’s of kunstwerken mee die passen bij het verhaal. Laat de leerlingen een foto 

aanduiden die volgens hen het beste past bij het verhaal. Laat hen hierna uitleggen waarom ze voor 

deze foto hebben gekozen. 

- Laat de leerlingen een scène naspelen uit het verhaal. 

- Welke zin vinden de leerlingen de mooiste uit het verhaal? En welk woord? Laat hen uitleggen waarom 

ze hiervoor hebben gekozen. 
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We hopen dat u met deze werkvormen reeds wat inspiratie hebt opgedaan om creatief om te springen met 

Overhaald. Er zijn heel wat mogelijkheden! 

Ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen 
OKAN 

Als u kiest om enkele lespakketten van Overhaald te gebruiken in uw lessen, voldoet u aan volgende 

ontwikkelingsdoelen: 

A) TAALDOELEN 

1 De leerlingen kunnen gericht informatie opzoeken en informatiebronnen en -kanalen adequaat gebruiken: 

➔ De woordenlijst hanteren tijdens het lezen van de tekst en het maken van woordenschatoefeningen. Het is 

ook mogelijk om de leerlingen de mogelijkheid te geven om de betekenis van woorden op het internet op te 

zoeken. Daarnaast sluit ook het zoeken van de antwoorden op de begripsvragen aan bij dit taaldoel. 

2 De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau relevante informatie uit mondelinge en schriftelijke teksten 

verwerken:  

➔ De open vragen die beantwoord worden tijdens het lezen helpen de leerlingen met het verwerken van de 

inhoud. Ook de ‘waar of niet waar’ oefeningen helpen om aan dit ontwikkelingsdoel te voldoen. 

3 De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau relevante informatie mondeling en schriftelijk formuleren en 

uitwisselen:  

➔ Voorbeelden van oefeningen die betrekking hebben op dit ontwikkelingsdoel: de woordenschatoefeningen, 

de open vragen, de vluchtige vragen … 

4 De leerlingen kunnen op structurerend niveau doelgericht relevante informatie selecteren uit mondelinge 

en schriftelijke teksten: 

➔ De oefeningen waar de leerlingen het verhaal in de juiste volgorde moeten plaatsen, de open vragen, de 

verwijsoefeningen … werken aan dit ontwikkelingsdoel. 

5 De leerlingen kunnen op structurerend niveau relevante informatie mondeling en schriftelijk formuleren en 

uitwisselen:  

➔ Zowel de open vragen tijdens het lezen van de tekst, de vluchtige vragen op het einde van de les, de 

verwijsoefeningen als de spreekoefeningen (bv: oefening 6 bij de tekst ‘Tante Sonja is jarig’) voldoen aan dit 

ontwikkelingsdoel. 

6 De leerlingen kunnen op beoordelend niveau relevante informatie uit mondelinge en schriftelijke teksten 

kritisch verwerken:  

➔ Vooral de wist-je-datjes en de vluchtige vragen op het einde van de oefeningenreeksen werken rond dit 

ontwikkelingsdoel door reflecterend en beoordelend in gesprek te gaan over de verhalen. 
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7 De leerlingen kunnen op beoordelend niveau mondeling en schriftelijk een persoonlijke analyse van 

relevante informatie formuleren en uitwisselen: 

➔ Zowel de open vragen tijdens het lezen van de tekst, de vluchtige vragen op het einde van de les, de 

verwijsoefeningen als de spreekoefeningen (bv: oefening 5 bij de tekst ‘Iets wat je niet kunt zien’) voldoen aan 

dit ontwikkelingsdoel. 

8 De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau een mondelinge en een schriftelijke vraag en instructie 

verwerken zodat ze gepast kunnen reageren:  

➔ Zo goed als alle oefeningen in het literatuurhandboek werken aan dit ontwikkelingsdoel. De 

woordenschatoefeningen, de verwijsoefeningen, de open vragen … 

9 De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau vragen en instructies mondeling en schriftelijk formuleren:  

➔ De open vragen, de woordenschatoefeningen en de verwijsvragen zijn enkele voorbeelden van oefeningen 

die voldoen aan dit ontwikkelingsdoel. 

10 De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau mondeling en schriftelijk om uitleg vragen, problemen 

signaleren of aangeven dat ze iets niet begrijpen: 

➔ Aan de leerlingen wordt van in het begin duidelijk gemaakt dat ze bij onduidelijkheden, zowel tijdens het 

lezen als tijdens het maken van de oefeningen, altijd extra uitleg mogen vragen. Daarnaast hebben vooral de 

vluchtige vragen betrekking tot dit ontwikkelingsdoel. 

11 De leerlingen kunnen op structurerend niveau mondelinge en schriftelijke uitnodigingen en voorstellen 

verwerken zodat ze gepast kunnen reageren:  

➔ Enkele oefeningen die werken aan dit ontwikkelingsdoel zijn: de open vragen tijdens het lezen van de tekst, 

de verwijsoefeningen, de oefeningen waarbij de leerlingen het verhaal in de juiste volgorde moeten plaatsen … 

14 De leerlingen kunnen op beoordelend niveau mondelinge en schriftelijke feedback verwerken zodat ze 
gepast kunnen reageren: 

➔ Bij de spreekoefeningen en de vluchtige vragen is het belangrijk dat u de leerlingen duidelijk maakt dat 

iedereen een eigen mening kan en mag hebben. Duidelijke regels zijn uiterst belangrijk om een gestructureerd 

en respectvol gesprek op touw te zetten.  

15 De leerlingen kunnen op beoordelend niveau hun meningen en gevoelens mondeling en schriftelijk 

formuleren:  

➔ Het zijn vooral de vluchtige vragen die voldoen aan dit ontwikkelingsdoel. 

16 De leerlingen kunnen in voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties waar nodig en op hun niveau 

taalstrategieën inzetten waaronder:  

- Het doel van de taaltaak bepalen en hun gedrag erop afstemmen: 

 ➔ Hieraan werken we door de open vragen op voorhand te overlopen. Op die manier weten de 

leerlingen waarnaar ze op zoek moeten gaan. 

- De betekenis afleiden uit de context: 

➔ Hieraan werken we vooral aan de hand van de woordenschatoefeningen, maar ook de oefeningen 

in verband met figuurlijk taalgebruik zijn hier van toepassing. 

- Aantekeningen maken in de vorm van een lijst met belangrijke punten: 

➔ Hieraan voldoen we door moeilijke woorden, die niet in de woordenlijst staan, aan de woordenlijst 

toe te voegen. 
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- Relevante voorkennis i.v.m. de inhoud oproepen en gebruiken: 

➔ Zowel de vluchtige vragen alsook de V-fase voor het lezen. 

- Van ondersteunende elementen gebruik maken, zoals beeldmateriaal, redundantie, non-verbaal 

gedrag, visuele tekstkenmerken ...: 

➔ Elk verhaal heeft een aantal illustraties. Hiervan kunnen de leerlingen bijvoorbeeld gebruikmaken 

om betekenis te geven aan bepaalde passages. 

17 De leerlingen kunnen in voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties waar nodig en op hun niveau 

reflecteren over taalstructurele aspecten met betrekking tot:  

- Klanken, woorden, zinnen, teksten: 

➔ De woordenschatoefeningen, de open vragen en de oefeningen rond figuurlijk taalgebruik werken 

aan dit onderdeel. 

- Spellingvormen: 

➔ Een voorbeeld van een oefening die hieraan voldoet is de ‘de’ of ‘het’-oefening bij het verhaal ‘Ik wil 

vertellen’. 

- Betekenissen: 

➔ Hieraan werken we aan de hand van de verbindingsoefeningen. 

 

B) ALGEMENE DOELEN 

19 De leerlingen kunnen op het vlak van leren leren:  

- 19.3: met behulp van leerstrategieën losse gegevens ordenen en memoriseren: 

➔ De oefeningen waarbij de leerlingen het verhaal in de juiste volgorde moeten plaatsen is een 

voorbeeld van hoe er aan dit onderdeel voldaan wordt. 

- 19.4: met behulp van leerstrategieën samenhangende informatie verwerken en memoriseren: 

➔ Zowel de open vragen als de verwijsvragen werken aan dit onderdeel. 

21 De leerlingen kunnen op het vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit:  

- 21.2: op een verdraagzame manier omgaan met geschillen: 

➔ Aan dit doel wordt aandacht besteed tijdens de vluchtige vragen. 

- 21.7: reflecteren over verschillende gezinsvormen en gezinsculturen: 

➔ Zowel bij de wist-je-datjes als bij de vluchtige vragen komt dit onderdeel aan bod.  

- 21.8: zich bekwaam tonen in het omgaan met verscheidenheid tussen mensen zoals verschillen in sekse, 

huidskleur, etniciteit, geaardheid, overtuiging en levensbeschouwing en ook ziekte en handicap: 

➔ Zowel bij de wist-je-datjes als bij de vluchtige vragen komt dit onderdeel aan bod. 

 

C) ATTITUDES 

22 De leerlingen ontwikkelen een positieve houding om zich het Nederlands eigen te maken zodat zij zich op 
school en buiten de school kunnen ontplooien en deelnemen aan het maatschappelijke leven.  

➔ Het hele handboek werkt aan deze attitude.  

23 De leerlingen ontwikkelen een positieve houding om deel te nemen aan hun nieuwe maatschappelijke 
context in al zijn diversiteit.  

➔ Het hele handboek werkt aan deze attitude.  
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BSO 

A) LUISTEREN 

1 Naar anderen luisteren in een gesprek: 

➔ De vluchtige vragen werken aan dit ontwikkelingsdoel. 

4 Genietend luisteren: 

➔ Indien u het verhaal voorleest, voldoet u aan deze doelstelling. 

 

B) SPREKEN 

5 Spreekdurf ontwikkelen: 

➔ Vooral de vluchtige vragen werken rond dit doel, maar ook al de andere oefeningen in het boek indien u ze 

klassikaal maakt. 

7 De eigen mening en gevoelens uiten in een gesprek: 

➔ Aan de hand van de vluchtige vragen wordt er aan dit ontwikkelingsdoel gewerkt. 

9 Mondeling informatie inwinnen en geven: 

 ➔ Het is de bedoeling dat de leerlingen vragen (durven) stellen wanneer ze een woord of een zin niet begrijpen. 

Als u hen dit van in het begin duidelijk maakt, voldoet ons handboek ook aan deze doelstelling. 

10 Spreekplezier ervaren: 

➔ Spreekdurf gaat natuurlijk ook gepaard met leesplezier. Eenmaal de leerlingen durven spreken, zullen ze 

vroeg of laat ook willen spreken. Dit proberen we uit te lokken aan de hand van de vluchtige vragen aangezien 

deze gaan over onderwerpen die nauw aan het hart liggen van de leerlingen. 

 

C) LEZEN 

11 Informatie halen uit geschreven teksten: 

➔ Enkele oefeningen die voldoen aan dit ontwikkelingsdoel zijn: waar of niet waarvragen, het verhaal in de 

juiste volgorde plaatsen, verbind- en verwijsoefeningen … Zo goed als het hele handboek werkt aan deze 

doelstelling. 

12 Kritisch omgaan met gelezen informatie: 

➔ De open vragen peilen soms naar wat de auteur met een bepaalde woordkeuze zou bedoelen. Daarnaast 

werken ook de oefeningen in verband met figuurlijk taalgebruik aan deze doelstelling. 

13 Onder begeleiding relevante en toegankelijke informatie vinden, selecteren en gebruiken: 

➔ De woordenlijsten bij elk verhaal, de woordenschatoefeningen alsook de waar of niet waar vragen werken 

aan dit ontwikkelingsdoel. 

15 Leesplezier ervaren: 

➔ Ons hele handboek staat in het teken van dit ontwikkelingsdoel. Wij willen laagtaalvaardige leerlingen aan 

het lezen krijgen door hen leesplezier te laten ervaren en dit is dan ook het hoofddoel van ons 

literatuurhandboek. 
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D) SCHRIJVEN 

17 Functioneel schrijven: 

➔ Aan dit ontwikkelingsdoel wordt gewerkt in de zin van correct schrijven. Alle antwoorden kunnen 

geprojecteerd worden. Correct overschrijven kan dus vast en zeker in de lessen geïntegreerd worden. 

18 Creatief schrijven: 

➔ Oefening vijf bij het verhaal ‘Iets wat je niet kunt zien’ werkt rond dit ontwikkelingsdoel. 
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Verbeterbundel 

Huiswerk met een walvis in – Kristien Spooren 

Oefening 1: Winnen van de sterren 

1) Ze kijken elkaar lang in de ogen voordat ze zoenen. 

2) Een schoen, een voetbal en zijn vader. 

3) De hond heet Woef. ‘Woef’ is het geluid dat een hond maakt. 

4) Omdat hij niet veel woorden kent. 

5) De mensen denken dat bruin slecht is. 

6) Kareef en het meisje spreken een andere taal. Daarom heben ze een ander accent wanneer ze 

Nederlands praten. 

7) De vissen hebben gaten in hun monden door de vishaken. 

8) Het meisje vindt zijn walvis mooier dan de sterrenwalvis. 

Oefening 2: Waar of niet waar? 

1) Waar 

2) Niet waar → Kareeft vindt de geluiden in het park het mooist: eenden, de wind, een piepende 

schommel. 

3) Niet waar → het meisje uit Kareef zijn klas heeft lange, donkere haren. 

4) Waar 

5) Niet waar → Het meisje uit Kareef zijn klas mist haar geboorteland wel. 

Oefening 3: Wie o wie? 

1. b = het land waar ze nu wonen 

2. c = het meisje uit Kareef zijn klas 

3. a = Kareef en het meisje uit zijn klas 

4. b = mensen met een bruine huidskleur 

5. a = de witte meisjes 

6. c = de vier goals van Kareef 

Oefening 4: Woordenschat 
1) Ga op zoek naar de volgende woorden in de woordzoeker. Gebruik een markeerstift. 
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2) Link de woorden uit de vorige oefening aan de juiste beschrijving. 

a. herfst 

b. park 

c. toets 

d. verliefd 

e. paddenstoel 

f. voetbal 

g. tekening 

h. spreekbeurt 

3) Vul de ontbrekende woorden uit de woordenschatlijst in deze zinnen. 

heimwee – klanken – zeldzaam – nerveus – stotteren – kruin – zeebioloog – doffer  

Oefening 5: Verbind de woorden die bij elkaar passen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kijken 

het oog 

de amandelen 

opeten de schommel 

piepen 

de brief 

de bladeren 

de boom 

schrijven 

de lippen 

mompelen de vis 

spartelen 

de hengel 

de dobber 

de roos 

de doorn 

het bos 

de paddenstoelen 
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Oefening 6: Woef, miauw, kukeleku?  

1) Hoe heten deze dieren? Schrijf de correcte naam bij elk dier.  

2) Kijk goed naar de afbeelding met dieren. Welk geluid maakt welk dier? Schrijf elk dierengeluid bij het 

juiste dier.  

dier  = ______________ 

geluid  = ______________ 

dier  = ______________ 

geluid  = ______________ 

dier  = ______________ 

geluid  = ______________ 

dier  = ______________ 

geluid  = ______________ 

dier  = ______________ 

geluid  = ______________ 

dier  = ______________ 

geluid  = ______________ 

dier  = ______________ 

geluid  = ______________ 

kat 

miauw 

hond 

woef 

haan 

kukeleku 

leeuw 

rooaaawwr 

aap 

oeoeoe aa aa 

ezel 

Iiiiaaaa iiiiaaaa 

eend 

kwak kwaak 
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Ik wil vertellen – Thibaut Duthois 

Oefening 1: Wat wil je vertellen?  

1) De leerkracht van Dilan. 

2) Omdat ze het kan zien in zijn ogen. 

3) “Ik wil vertellen.” 

4) Het is hier (in België) te rustig om te slapen. 

5) Adam kon beter vertellen dan Dilan. 

6) Eén stuk speelgoed. 

7) ‘Goeiendag’ zeggen en knikken. 

8) Omdat er een oude man is die elk jaar speelgoed uitdeelt aan kinderen die braaf zijn. 

9) Omdat Sinterklaas langskomt in de nacht van 5 op 6 december. 

10) Omdat hij op zoek gaat naar Sinterklaas. 

11) Omdat Sinterklaas niet echt bestaat. Het zijn de ouders van Belgische kinderen die dit speelgoed 

kopen. De ouders van Adam kennen deze gewoonte niet.  

12) Zelfmoord plegen. 

Oefening 2: Waar of niet waar? 

1) Waar 

2) Niet waar → Adam kon zich beter aanpassen aan België dan Dilan. 

3) Niet waar → Hij heeft zo veel over het weer dat hij zich een weerman begon te voelen. 

4) Waar 

5) Waar 

Oefening 3: Woordenschatzin 

1. appartement 

2. braaf 

3. gezelschapsspel 

4. spannend 

5. speelgoed 

Oefening 4: Zet het verhaal in de juiste volgorde.  

1 2 3 4 5 6 

a d e c f b 
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Oefening 5: Is het ‘de’ of ‘het’?  

de-woorden het-woorden 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- _________________________________ 

- _________________________________ 

- _________________________________ 

- _________________________________ 

- _________________________________ 

Vul de zin aan: Waarom ________________ ik geen ________________________ ? 

  

klas 

radio 

info 

jongen 

geur 

krijg cadeau 

café 

appartement 

dak 

einde 

alfabet 

uur 
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Tante Sonja is jarig – Herman Brusselmans 

Oefening 1: Jippie, een cadeautje! 

1) Herman. 

2) Tante Sonja eet geen prei. Ze krijgt er maagpijn van, de hik en ze begint ervan te hallucineren over haar 

overleden man, oom Sylvain. 

3) Een stuk kaas. 

4) Hij gebruikt zijn eigen bretellen om het cadeau in te pakken. 

5) 28,50 euro. 

6) Door veertig jaar lang op de wekelijkse markten pyjama’s voor dikke mensen te verkopen. 

7) Ze geven elkaar negen kussen op elke wang. 

8) Ze kan niet meer met de brommer rijden. – Haar ogen zijn te slecht geworden.  

Ze kan niet meer naar de muziek van Triggerfinger luisteren. – Haar oren zijn te slecht geworden. 

Ze kan geen kaas meer eten. – Haar maag is te slecht. 

9) Omdat ze de kaas moet uitkotsen. 

10) Herman was zijn tante voor en gaf haar een schop tussen haar benen, waardoor ze kreunend op de 

grond viel. 

11) Sinds de achttiende eeuw gieten ze wijn over elkaars hoofd. 

Oefening 2: Waar of niet waar? 

1) Niet waar → Wanneer Herman over straat loopt, loopt er ook een hond over straat. 

2) Niet waar → Herman geeft het dier een stukje rauwe prei. 

3) Waar 

4) Niet waar → De verkoper gebruikt zijn eigen bretellen om het cadeau voor tantje Sonja in te pakken. 

5) Waar 

6) Waar 

7) Niet waar → Tante Sonja woont in haar appartement op de derde verdieping. 

8) Niet waar → De grootvader van Herman heet Frans. 

9) Waar 

Oefening 3: Wie o wie? 

1. c = de bretellen van generaal de Gaulle 

2. c = tante Sonja 
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Oefening 4: Zet het verhaal in de juiste volgorde 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h b i c e f g j d a 

Oefening 5: Woordenschat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 6: Een cadeautje kopen 

Persoonlijk antwoord. 

  

duur, veel kosten leuk 

tof, aangenaam, prettig 

een schop 

een trap, een stoot 

eromheen 

rond, rondom 

kostbaar 

het cadeau 

het geschenk chique 

mooi, prachtig 
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Manjun de toi, Gek op jou: een oosters Romeo en Julia 
verhaal – Laila Koubaa 

Oefening 1: Gek op jou… 

1) Mijn liefste. 

2) Ze is woedend, maar ze is ook fier op hem. 

3) Naïma zegt dat die westerse vrouwen met hun blanke huid haar hoofd zot zullen maken. 

4) Tot chef. 

5) Zodat ze een (vliegtuig)ticket kan kopen en kan trouwen met Zine. 

6) Ze las alleen maar nare dingen over de toekomst van Nour. 

7) Voor ‘dat stomme geld’. 

8) Nour houdt zeer veel van haar kind. Ze wil haar dochter niet alleen laten. 

9) Omdat Nour naar zout smaakte. Dat komt doordat ze elke nacht heeft geweend omdat ze Zine mist. 

10) Ze heeft elke dag gewacht op Zine. Hij zou uit de oceaan komen en Nour meenemen naar het nieuwe 

land. 

 Wat bedoelt de schrijver met… 

- regel 53 = Het maakt haar verdrietig, ze moet ervan wenen. 

- regel 104 = In een ander land. 

- regel 163 = Ali stelt niets voor. Zine is veel belangrijker voor haar. 

- regel 190 = Ze is haar vrijheid kwijt doordat de mensen haar in haar eigen huis hebben opgesloten. 

Oefening 2: Waar of niet waar? 

1) Niet waar → Zine is vertrokken naar België. 

2) Waar 

3) Waar 

4) Niet waar → Nour wil niet trouwen met Ali. 

5) Niet waar → Nour en Ali hebben een dochter. 

6) Waar 

7) Niet waar → De witte lakens kwamen als roze lakens uit het sop. 

8) Niet waar → De ouders van Nour zijn niet trots op haar. 

9) Waar 

10) Niet waar → Nour heeft geen zelfmoord gepleegd. 

Oefening 3: Wie o wie? 

De brief: Essaouira, 30 oktober 1966 

1. c = die stomme radio’s 

2. a = Nour 

3. b = België 

4. b = de bazen van het hotel ‘Orsen Welles’ 

5. a = Nour en Zine 

6. b = Zine 
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De afscheidsbrief: Essaouira, 17 januari 2014 

1. c = de Vlaamse vrouw van Zine 

2. b = Naïma 

3. b = Zine 

4. c = het hart 

Oefening 4: Woordenschat 

1) Vul het onderstaande kruiswoordraadsel aan. Zoek het juiste woord bij elke voorbeeldzin. 

a. weergalmen 

b. crew 

c. piekeren 

d. voorgoed 

e. promoveren 

f. stikjaloers 

g. beproeving 

h. keuren 

2) Welke zin zoeken we?  

Ik ben ________________________ 

3) Vul de zinnen aan met de onderstaande woorden. 

De brief: Essaouira, 30 oktober 1966 

1. zwieren 

2. bevreesd 

3. koele 

4. egale 

1. chef 

2. bedenkelijk 

3. beweren 

4. sop 

5. e afscheidsbrief: Essaouira, 17 januari 2014 

1. diepblauw 

2. kliffen 

3. plagen 

4. verlossen 

Oefening 5: Figuurlijk taalgebruik 

1) De volgende zinnen betekenen niet wat je denkt. Zoek in de rechterkolom de juiste betekenis en 

verbindt ze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regel 44 ‘Mijn vader vermoordt me.’ 

 

Heel boos zijn. 

Regel 48 ‘Er kruipt een koude adder 

langs mij…’ 

Bibberen wanneer je aan iets 

negatief terugdenkt. 

Regel 84 ‘Dikke Ali verstikt me.’ 

Iemand geen seconde met rust 

kunnen laten. 

Regel 93 ‘Waar hij zich voor zijn kop 

sloeg…’ 

Kwaad zijn op zichzelf. 

gek op jou 
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Oefening 6: Test jouw smaakpapillen… 

1) Zoek in de tekst naar de juiste woorden. Vul deze in op de lijntjes. 

zoet – zuur – zout - bitter 

2) Geef voor elke smaak nog minstens twee voorbeelden. 

Persoonlijk antwoord. 

  

Regel 150 ‘Naïma en mijn ouders duwden 

mij in de armen van Ali.’ 

Iemand iets verplichten. Iemand 

geen keuze geven. 

Regel 161 ‘Elke dag liep ik tegen de 

muren van ons huis.’ 

Niet weten wat te doen. Regel 184 ‘De wereld is stil blijven 

staan…’ 

Er is niets veranderd. Alles is 

hetzelfde gebleven. 

Regel 220 ‘… draag ik mee op mijn 

schouders.’ 

Iets negatiefs dat je jouw hele leven 

zal herinneren. 
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Ik scheur – Bart Koubaa 

Oefening 1: Blijven scheuren 

1) De Voorzitter kan een dictator of wrede koning zijn. 

2) Deze huizen worden gesloopt. 

3) Twee geldbriefjes. 

4) Dit zijn telefoonboeken. 

5) Voor weinig geld. 

6) Zeven boeken en een encyclopedie. 

7) De jongen ligt ineengekrompen op bed te snikken. 

Hij krijgt soms lichte stuipen en woedeaanvallen. 

Hij wordt overvallen door een sombere zwartheid. 

Hij praat tegen zichzelf. 

Hij weigert te eten van wat zijn mama voor hem klaarmaakt. 

8) Hij beeldt zich allerlei figuren in en scheurt zo verder in zijn gedachten. 

9) De jongen denkt dat het maanlicht een groot vel papier is. Hij wil het scheuren, maar hij kan het niet 

vastnemen. 

10) Je moet het land op een rustige manier regeren. 

11) De jongen is verliefd op het meisje. Hierdoor voelen zijn vingers zwak aan en kan hij niet meer scheuren. 

12) Omdat echte bloemen meer zeggen dan uit papier gescheurde bloemen. 

Oefening 2: Waar of niet waar 

1) Niet waar → Als hij ze begreep, zou hij ze ook scheuren. 

2) Waar 

3) Niet waar → Op de dagen dat de jongen niet kan scheuren, voelt hij zich slecht. 

4) Niet waar → De jongen kreeg straf omdat hij de schriften van zijn medeleerlingen had gescheurd. 

5) Niet waar → Het jongetje gooit zijn medicatie door het raam. 

6) Waar 

7) Niet waar → Het jongetje wil graag vlinders scheuren met Norma. 
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Oefening 3: Woordenschat 

1) Verbind de definitie met het juiste woord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Maak nu een voorbeeldzin met minstens drie van de nieuwe woorden uit de vorige oefening. 

Persoonlijk antwoord. 

3) Kijk goed naar de volgende rijen met woorden. Welk woord past er niet in het rijtje. Omcirkel dit 

woord. Verwoord vervolgens waarom jouw aangeduide woord niet in het rijtje past. 

a) de duikboot = De duikboot beweegt zich onder water. 

b) ongevoelig = Alle andere woorden zijn (negatieve) gevoelens. Als je ongevoelig bent, toon je geen 

emoties. 

c) de nacht = ’s Nachts is alles donker. De andere woorden gaan over het moment wanneer het donker 

begint te worden. 

d) vasthouden = Vasthouden hoort niet in het rijtje thuis omdat alle andere woorden te maken hebben 

met iets weggooien. 

e) het smoutebollenkraam = Het smoutebollenkraam heeft te maken met eten. Alle andere woorden zijn 

kermisattracties. 

  

 slopen 

Iets kapot maken, iets volledig 

verwoesten. 
iets op de kop tikken 

Iets voor een goedkope prijs kunnen 

kopen. 

aan de slag gaan 

Er aan beginnen. 

likkebaarden 
De lippen aflikken omdat iets lekker 

is/zal zijn. 

naar hartenlust 

Zoveel als je wil. 
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Iets wat je niet kunt zien – Fikry El Azzouzi 

Oefening 1: Een mysterieus wezen 

1) Hij heeft de sterren doen verschijnen om als gids te dienen in de duisternis, met de maan als een lamp 

en de zon als een fakkel. 

2) ‘Djinn’ betekent letterlijk: iets wat je niet kunt zien. 

3)  Ze zijn net als de engelen en de mensen creaties van de Almachtige. 

4) Iemand met weinig zelfvertrouwen. Iemand die negatief over zichzelf denkt. 

5) Een djinn kan zich transformeren in bijna elke gedaante die hij maar wil. 

6) Volgens Sidi is de mens het beste in het vernietigen. 

7) Dat de mensen met elkaar vechten, maar dat dit vechten nutteloos is. 

8) Na het bloederige gevecht waarin veel mensen gedood zijn. 

9) Iedereen is weg. Alle bewoners hebben het dorp verlaten. 

10) Sidi miste het lawaai, de stemmen van de mensen. Hij ging op zoek naar de vertrokken dorpsbewoners. 

Oefening 2: Waar of niet waar? 

1) Niet waar → Sidi vindt het lichaam van een mens veel te benauwd. 

2) Waar 

3) Niet waar → De dorpelingen wisten dat wel, want ze hadden al hun bezittingen ingepakt. 

4) Niet waar → Sidi geniet niet van het lijden van de mens. Elk dood schepsel is er voor hem één te veel. 

5) Waar 

Oefening 3: Wie o wie? 

1. b = de djinn Sidi 

2. c = de mensen 

3. b = de djinns 

4. a = Sidi 

5. c = de dieren 

6. a = een oorlog 

7. b = de enkele  

Oefening 4: Woordenschat 

1) Welk woord ontbreekt in de volgende zinnen? Kijk goed naar de woordenschatlijst. 

1. benauwd – drastisch 

2. primitief – fysiek 

3. rouwen – neerdalen 

4. geroezemoes – stillen 

5. instinct – tafereel

2) Los het volgende raadsel op. De eerste letter staat al juist. Welk woord krijg je? 

djinn 

Oefening 5: Een alternatief einde 

Persoonlijk antwoord. 
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