De uiterlijke kenmerken van een tekst
Vak
Korte omschrijving
van de les

Les op hoofdlijnen:
- Doelen
- Inhoud en verloop
- Werkvorm
- Soort les
- Periode

Nederlands

Klas en 1 havo
Aantal lessen 1
niveau
De leerlingen bepalen aan de hand van de uiterlijke kenmerken
van een tekst het onderwerp. Vervolgens geven ze hun mening
over het levensbeschouwelijk onderwerp dat in de tekst
behandeld wordt. Door een tekst in te zetten waarin een
levensbeschouwelijk onderwerp behandeld wordt, worden
leerlingen gemotiveerd hierover na te denken, zodat de tekst
een vormende invloed krijgt.
Doelen
• Leerlingen kennen de zes uiterlijke kenmerken van een
tekst.
• Leerlingen kunnen aan de hand van deze kenmerken het
onderwerp van de tekst bepalen. De docent koos een tekst
uit het magazine ‘Zien’ (De Oogst sinds 1937) van Tot Heil
des Volks over de NIPT-test en wat dit betekent voor
kinderen met Down.
• Leerlingen geven hun mening over het onderwerp van de
tekst aan de hand van de volgende twee vragen:
o Hoe waardevol is een kindje met het syndroom van
Down?
o Wat vind jij van het scheldwoord ‘mongool’?
Inhoud en verloop
1. De docent geeft klassikale instructie over de uiterlijke
kenmerken van een tekst.
2. De leerlingen bepalen in tweetallen het onderwerp van de
tekst.
3. De docent bespreekt de resultaten klassikaal.
4. Klassengesprek over de twee inhoudelijke vragen.
Werkvorm
klassikaal en in tweetallen
Soort les
losse les

Indruk docent van
het merkbare
resultaat bij
leerlingen qua
christelijke vorming
Typerende
opmerking (citaat)
van docent
Typerende
opmerking (citaat)
van een leerling
Bronnen, leer- en
hulpmiddelen (b.v.
Powerpoint, lesplan,
website, filmpje)

Periode
n.v.t.
Er volgde een geanimeerd en betrokken klassikaal gesprek over
hoe waardevol een kindje met Down is en of je met het
scheldwoord ‘mongool’ iemand met het syndroom van Down of
zijn familie kwetst.
“De leerlingen waren erg betrokken bij het onderwerp, omdat
meerdere leerlingen in hun familiekring een Down-kindje
kenden.”
-

Magazine Zien van Vereniging tot Heils des Volks:
https://www.thdv.nl/over-thdv/zien
Deze les is ontworpen op basis van de didactische diamant.

Andere relevante
informatie

Gebruik een tekst naar eigen inzicht. Belangrijk is dat je kiest
voor een onderwerp waar je zelf bij betrokken bent en dat
aansluit bij de interesse en het niveau van de leerlingen.

Onderzoekscentrum Driestar educatief Gouda.
Verspreiding toegestaan indien de bron vermeld wordt.
Met dank aan de docent wiens les heeft geleid tot dit lesidee.

