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Film 2 Begripsverhoging bij begrijpend lezen

Informatie
Het gaat bij dit filmvoorbeeld om een les begrijpend lezen, waarbij een actueel thema wordt
behandeld. In dit geval ging het om kunstgras en of er gevaarlijke stoffen vrij komen bij het sporten
op kunstgras. De 12 jarige leerling in het filmpje is bijna de hele les taakgericht. Hij kijkt naar de
leerkracht tijdens de uitleg, bijvoorbeeld, maar op sommige momenten in de les zie je ook tekenen
van talentvol gedrag, namelijk verhoogde betrokkenheid. De gezichtsuitdrukking verandert dan van
neutraal naar blij, enthousiast zelfs. Dit filmvoorbeeld begint met de verduidelijking van het begrip
‘sliding’. De leerkracht checkt bij een leerling of zij met de uitleg van een andere leerling nu
begrepen heeft wat een sliding is. Dat is een belangrijke stap die je als leerkracht bij scaffolding, ook
wel flexibele ondersteuning maakt. Daarna gebruikt de leerkracht een andere strategie (voordoen
samen met een andere leerling). Dit wekt direct nieuwsgierigheid bij de leerling. Dat zie je aan de
verandering op zijn gezicht. Maar de meeste enthousiasme en betrokkenheid komt bij de leerling
wanneer de leerkracht vraagt om in de handen te wrijven om te ervaren wat wrijving is. Vervolgens
stelt de leerkracht vraagt: Hoe kan dat nou? Hiermee geeft de leerkracht ruimte aan de leerling om
na te denken, samen met het ervaren van wrijving zorgt dit voor een dieper begrip van het concept
wrijving. Het zorgt voor enthousiasme bij de leerling en het leren van het begrip tegelijkertijd.

Transcript
Ll: nee, maar ik wil het voordoen
Lk: jij wilt het voordoen?
Ll: Ja, bij wie ga ik de sliding maken?
Lk: ja, ik heb dan de bal en dan moet jij op mij een sliding maken
Ll: o, ja maar we zitten niet op gras, dus dat lukt dan niet,
Lk: das lastig
Ll: ja, maar als jij de bal hebt moet ik gewoon die bal proberen terug
Lk: dus, kom es, kijk stel je voor he, daar, nee, nee, dan moet jij ‘m maken, stel je voor ik heb de bal
en ik sta hierzo en daar is het doel, he die kant stel je eens voor Daisy, jij als echte voetballiefhebber ,
daar is het doel zo en ik heb de bal en ik ga erop af he, ja en hij kan nog net, hij kan nog net proberen,
hij wil nog de bal pakken, dan mag hij een sliding maken, we doen het wel even in slowmotion
Ll: moet ik een bal pakken
Lk: nou ja, dus ik heb de dan de bal, hier ligt de bal zo die neem ik dan mee en dan kom jij eraan, kijk
en dan doe je een sliding en dan glijdt ie, dus hij glijdt over het veld,
Ll: als jij dan doorloopt dan val jij
Lk: dan val ik, maar, goed gedaan trouwens hoor, dus een sliding zeg maar dan glijd je zeg maar over
je benen heen om de bal te pakken, nou en soms vergeet iemand dat de bal ook moet worden
geraakt en dan wordt een speler geraakt en dan krijg je vreselijke overtredingen, maar het komt er
wel op neer dat een sliding maken moet natuurlijk niet zeer doen op plastic he
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Ll: het doet alsnog zeer
Lk: en weet je wat je met gras hebt als je daar overheen wrijft dan doet dat niet zo’n zeer en nu komt
het dat is een leuk trucje ga eens in je handen wrijven, ga eens allemaal in je handen wrijven, dat kan
nog wel sneller hoor, sneller, sneller, sneller, sneller en dan moet je ruiken
Lln: naar brand
Lk: nog een keer, nog een keer, nog een keer, sneller, kom op, sneller, oké ruiken, Henri wat ruik je?
Henri wat ruik je?
Ll: verbrande rubber
Lk: O ja, jij ruikt, dat vind ik mooi, hé doe nog eens en dan wat voel je, wat voel je
Lln: heet, warmte
Lk: ja, nee toe maar, het wordt heet en nu komt de belangrijkste vraag: ‘Hoe komt dat nou?’ Hoe
komt dat nou dat het warm wordt
Ll: omdat het op elkaar
Lk: ja, het zit op elkaar
Ll: en er komt geen lucht binnen
Lk: doe nog eens, denk eens goed na, hoe komt het nou dat dit warm wordt,
Ll: omdat je heel hard wrijft
Lk: ja, daar toe maar
Ll: omdat je heel hard wrijft
Lk: wrijving, wrijving geeft moeilijk woord weerstand en dan wordt het warm als jij nou heel hard,
met je blote benen over het kunstgras heen glijdt
Lln: au , dat doet zeer
Lk: wat krijg je dan, dan wordt het heel warm
Ll: heb ik hier, heb ik hier
Lk: en als iets veel te warm wordt
Ll: dan krijg je brandwonden
Lk: Ja, Job fantastisch, dan krijg je brandwonden, dus daarom hebben, je mag zo, hebben ze die
rubber korrels erop gedaan zodat het een beetje dempt, maar iedereen die weet die op kunstgras
voetbalt die weet dat is nog niet altijd heel erg prettig, dat doet gewoon harstikke zeer
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