
 

Flitsen 2  10’-15’ 

 

Leerjaar 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Lesfase 
 

Oriëntatie  Instructie  
(Verwerven) 

Inoefening 
(Verwerken) 

Evaluatie  
Terugblik  

 

Materiaal Voorbereiding 
Flitskaarten  
 
whiteboard + stift + wisser  
OF blaadje waarop de 
leerlingen kunnen noteren  
OF kladschrift 

Maak zelf de flitskaarten of laat ze door de leerlingen maken. In het laatste geval 
kunnen de leerlingen de voor hen moeilijke woorden/oefeningen kiezen. De 
flitskaarten zijn dan voor elke leerling anders. 
Noteer op de ene zijde de oefening, op de andere zijde de oefening én het 
antwoord.   
Kies oefeningen met slechts 1 antwoordmogelijkheid. 
Maak heterogene duo’s. 

 

  

Stappenplan 
Een stappenplan om uit te hangen in de klas (foto’s + uitleg van elke stap) vind je als afzonderlijk document op de 
website www.cooperatiefleren.be  
 

 Instructie voor de leerlingen Begeleiding door de leerkracht 
 

1 

 

Leerling 1 vraagt en toont 
een oefening aan leerling 2 
Leerling 1 neemt de flitskaarten van 
leerling 2.Hij toont een flitskaart aan 
leerling 2.  
Leerling 2 antwoordt of noteert het 
antwoord. Samen kijken ze of het 
antwoord klopt. Leerling 1 geeft hulp 
indien nodig en een compliment.  
Zo doen ze samen een vijftal 
flitskaarten. 

Vooraf: 
Maak heterogene groepen. 
Leg de opdracht uit.  
 
Tijdens: 
Ga bij elk duo luisteren.   
Observeer hoe ze hulp geven.  
Noteer eventueel goede complimenten 
voor de nabespreking. 
 
Na:   
Geef feedback.  Zowel op  inhoud als 
proces. 
 
Vb:  
Ik hoorde deze goede complimenten:… 
Ik hoorde X helpen door …. 
Welke hulp kreeg je van je partner? 
Welk mooi compliment kreeg je/gaf je?  

2 

 

 
Wisselen  
Leerling 2 toont nu flitskaarten aan 
leerling 1. 
Leerling 1 antwoordt of noteert.  
Leerling 2 controleert. 

http://www.coöperatiefleren.be/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk2pCR88fLAhXMCpoKHZ3qA7QQjRwIBw&url=http://www.graveertotaal.nl/deursticker-muursticker-heren-poppetje-2&psig=AFQjCNG2cWYWH3k90L-35gvqa2hK3tif4g&ust=1458310241466258


Doelen 
Mogelijke doelen waaraan je kan werken. Kies er 1. 
Deel het doel mee aan de leerlingen. Indien nodig beschrijf je ook het bijpassende gedrag. 
Inhoudelijke 
doelen 

Afhankelijk van het leergebied en de leerinhoud 

Samenwerkings- 
vaardigheden 
(eindtermen) 
 
Legende Eindtermen: 
SV: sociale 
vaardigheden 
M&M: mens en 
maatschappij 
NL: Nederlands  
NL-S: strategieën 
NL-L: luisteren 
NL-Sp: spreken 

 

Luisteren naar elkaar  
(SV 2 ; NL-S 5.2 en 5.3, NL-L 1.3) 

Elkaar de gelegenheid geven mee te doen / 
beurt afwachten 
(SV 2; M&M 1.7; NL-S 5.2 en 5.3 
 

Hulp vragen aan een ander  
 (SV 1.4; NL-S 5.2 en 5.3; NL-Sp 2.2) 

 
 

Hulp bieden 
 (SV 1.3; NL-S 5.2 en 5.3; NL-Sp 2.8) 

Een compliment geven  
(SV 1.2; M&M 1.1; NL-S 5.2 en 5.3) 

 

Leren leren 
 
Legende Eindtermen: 
LL: leren leren 
M&M: mens en 
maatschappij 
NL: Nederlands  
NL-Lz: lezen 
NL-L: luisteren 
NL-S: strategieën 

Zelfstandig werken  
(LL 6) 
 
 

 

Het eigen leerproces controleren en 
bijsturen  

(LL 5) 

Zelfvertrouwen  

(LL 6) 
 

Een opdracht/instructie begrijpen  
(NL-Lz 3.1; NL-L 1.3 ) 

 

 
 
- Kinderen met een minder goed zicht grotere kaarten geven of een grote lettertype hiervoor gebruiken. 
- Door het maken van eigen flitskaarten is er al differentiatie ingebouwd: iedere leerling maakt dan op zijn 

niveau oefeningen door de voor hem of haar moeilijke woorden of oefeningen te noteren op de flitskaarten.   
- Tips voor de partner van leerlingen die het moeilijk hebben:  

o Zeg niet enkel de oefening of het woord maar ook toon ze ook. 
o Toon de oefening terwijl je ze ook luidop zegt. Toon meteen de oplossing en zeg deze ook luidop.  

Toon daarna weer de oefening en vraag de oplossing . Op die manier worden de 
oefeningen/woorden  gememoriseerd. 

o Stel hulpvragen die je partner kunnen helpen om tot het juiste antwoord te komen.  
- Schrijf aan de oplossingszijde hulpvragen die de partner kan stellen om te helpen tot het juiste antwoord te 

komen wanneer een juist antwoord uitblijft of foutief is. 
 

 

Didactische duiding 
 
 
De leerlingen zijn van elkaar afhankelijk doordat de ene leerling de flitskaarten toont en controleert  en de andere 
leerling antwoordt. Benadruk dat het belangrijk is elkaar te helpen indien het juiste antwoord niet meteen gegeven 
wordt door hulpvragen te stellen.  
 

 

 

 



Leeractiviteit en voorbeelden 
Voor welke leeractiviteit is deze coöperatieve structuur geschikt?   
Enkele voorbeelden om te concretiseren en te inspireren. 

Leeractiviteit voorbeelden 
                                               

Inoefenen en 
automatiseren 
 
evalueren 
 

Wiskunde:  
 
Maaltafels: De leerlingen maken flitskaarten met de voor hen moeilijke maal- of deeltafels.  
Aan de ene kant een oefening uit de tafels, aan de keerzijde het antwoord.  Er kan vertrokken 
worden vanuit de maaltafel ofwel vanuit het product (moeilijker) 
 
Eenvoudige hoofdrekenoefeningen  vb: x10, x 100 ..   differentiatiemogelijkheid: + - x : met 
zuivere tientallen/honderdtallen 
 
Meetkunde: een figuur aan de ene kant, naam aan de andere kant. 
 
1ste lj: optellingen en aftrekkingen tot 10 automatiseren:  Op de ene kant komt dan een 
oefening te staan (bv.: 7 – 5 = ). Op de andere kant van de flitskaart staat dan de oefening en 
het antwoord.  
Ook hier kan je in gradaties werken door met schematische voorstellingen te werken waarbij 
de andere  leerling antwoordt met de abstracte formulering.  
 
 Nederlands:   
Spelling: Onthoudwoorden:  vb:  ‘ei’ of ‘ij’. ,  Woorden uit het woordpakket. 
 
Woordenschat:  tegenstellingen, synoniemen, .. 
 
1ste leerjaar : woorden lezen  
Leerling 2 leest het woord of legt het woord of schrijft het woord 
Flitskaarten van woorden:  Het woord wordt genoteerd aan de voorzijde. De keerzijde blijft 
blanco.  
 
 WO:  bruikbaar voor inoefening van begrippen en feiten 
- aan de ene kant een omschrijving, aan de andere kant het begrip  
-  of woorden die bij elkaar horen  
 Vb:  
.. is de hoofdstad van ..  
 .. behoort tot de groep van ..   (diersoort) 
 
Frans: 
Vb:  
Synoniemen en tegenstellingen 
Franse woorden lezen  
Woorden vertalen naar het  Nederlands of omgekeerd 
 
Op de flitskaarten staan woorden in het Frans of het Nederlands of een afbeelding.  
 

 


