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Hoeveelste uur luisterstage? / 

Onderwijsvorm: /   

Leerjaar: / 

Vak: / 

Naam leerkracht: / 

Lesonderwerp: / 

Datum: / 

Lesuur: / 

Aantal leerlingen: / 

 

1 Beginsituatie 

De leerkracht knoopte met de nieuwe leerstof zeer expliciet aan de voorkennis van de 
leerlingen. De les ging immers verder op een postmodernistisch gedicht dat de 
leerlingen de vorige les al hadden besproken. De leerlingen wisten nog vrij veel van het 
gedicht en werkten vrij goed mee. Tijdens deze les viel het me wel op dat vaak dezelfde 
leerlingen aan het woord kwamen. De leerkracht stond ook steeds in dezelfde helft van 
het klaslokaal, waardoor een heel aantal leerlingen zich niet erg betrokken werden bij de 
les. Desondanks was het wel goed dat ze de leerlingen zo veel vragen stelde.  
 

2 Didactische werkvormen 

In het begin van de les, toen de kennis rond het gedicht dat al was besproken, nog eens 
werd herhaald, kwam er een klein debat op gang. De leerkracht herhaalde de leerstof 
rond het gedicht in een soort klasgesprek, en vroeg de leerlingen naar hun mening over 
en interpretatie van het gedicht. Nadien schakelde ze over op een eerder klassieke 
doceerstijl. De leerkracht liet de leerlingen vervolgens ook een luisterfragment horen. 
Tijdens dat fragment moesten de leerlingen een schema invullen. Ik zou de les 
misschien iets anders hebben aangepakt, in de zin dat ik het luisterfragment zou 
hebben weggelaten, omdat het nogal lang duurde en eerder saai was. 
 

3 Overzicht van de tijdens de les gebruikte leermiddelen 

De leerlingen maakten gebruik van een werkboek, dat ook werd geprojecteerd in de 
klas (‘bordboek’). Daarnaast gebruikte de leerkracht ook een luisterfragment, dat ze in 
het bordboek aanklikte. De gebruikte leermiddelen pasten in de les. Persoonlijk had ik 
echter geen gebruik gemaakt van het bordboek en het luisterfragment, maar eerder van 
een filmpje en het bord. In het bordboek werd bovendien meteen de oplossing van de 
oefening gegeven, zonder dat die eerst met de leerlingen waren besproken. 
 

4 Hoofddoelstelling van de les 

De hoofddoelstelling van de les was het bespreken van het postmodernisme, aan de 
hand van een al behandeld gedicht en een luisterfragment waarin de term werd 
uitgelegd. Meer concreet werd het ontstaan, de kernmerken van en kritiek op het 
postmodernisme besproken. De les liep nog een uur door, dus ik kan niet met zekerheid 
zeggen of de leerlingen die doelstellingen hebben behaald. 
 

 


