
 

Tafelrondje 2 à 4  10’ 

 

Leerjaar 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Lesfase 
 

Oriëntatie  Instructie  
(Verwerven) 

Inoefening 
(Verwerken) 

Evaluatie  
Terugblik  

 

Materiaal Voorbereiding 
Blad of werkschrift per leerling   OF 
Een blad met een vraag per leerling (kan dezelfde 
of een verschillende vraag per leerling zijn) 

Vragen met meerdere antwoordmogelijkheden voorbereiden. 
 

 

  

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 
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Noteer 1 antwoord en geef het 
blad door. 
Iedere leerling noteert 1 antwoord op het 
briefje met de vraag of op een blanco blad.  
Leerlingen die geen antwoord vinden, 
mogen eerder genoemde antwoorden in 
eigen woorden herhalen.  De leerlingen 
geven hun blaadjes in wijzerszin door aan 
de volgende leerling op signaal van de lkt. 

Vooraf: 
Maak heterogene groepen. 
Leg de opdracht uit.  
Stel een vraag waarbij 
meerdere antwoorden 
mogelijk zijn. 
 
 
 
Tijdens: 
Geef een signaal wanneer ze 
het blad mogen doorgeven. 
Zorg dat er voldoende tijd is 
zodat elke leerling iets kan 
schrijven. Geef telkens iets 
meer tijd vermits er al 
meerdere woorden moeten 
gelezen worden. 
Houd in het oog dat de 
leerlingen dit in stilte doen en 
niet overleggen. 
 
 
 
Na:   
Geef feedback.  Zowel qua 
inhoud als proces. 
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Lees wat er staat en noteer er 1 
antwoord bij. Geef het blad weer 
door. Enz.. 
De leerlingen lezen wat er staat en noteren 
weer1 antwoord op het briefje.  
Deze stap doe je tot elke leerling zijn eigen 
blad weer voor zich heeft.   
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Klassikale uitwisseling 
De leerkracht duidt een leerling per groep 
aan die de antwoorden deelt met de klas.  

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 

Rustig praten en werken zonder de anderen te 
storen 
 (SV 1.2 en 1.3) 

 
 

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

Vriendelijk op elkaar reageren 
 (SV 2; M&M 1.4 en 1.7) 

 

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) 

Zich oriënteren op de taak  
(LL 5; NL-S 5.1) 
 
 
 

Kritisch zijn  
(LL 6) 

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

 

 
Lees de vragen/opdrachten voor en controleer of de leerling de vraag/opdracht begrijpt. 
 
Leerlingen die het zeer moeilijk hebben, kan je ofwel enkel de antwoorden van de anderen laten lezen ofwel het 
laatste of beste antwoord laten overschrijven of er een variant op bedenken. 
Leerlingen die het zeer moeilijk hebben , kan je ook laten samenwerken in een duo.  
 
Laat leerlingen eventueel hulpmiddelen gebruiken vb: tafelkaart of concreet materiaal, spellingschrift, neuze-
neuzeboekje enz.. 
 
Indien je een blad geeft met een vraag, kan je hiervan ook twee versies voorzien: in de ene kolom noteer je een 
gemakkelijke vraag, in de andere kolom een moeilijkere vraag. De leerling kiest de vraag die past bij zijn/haar niveau. 
 
Je kan de leerlingen ook uitdagen meerdere antwoorden/woorden te noteren.  
 

 

Didactische duiding 
 
Doordat alle leerlingen schrijven, zijn ze allemaal evenveel bezig (gelijke deelname) en gelijktijdig. 
Benadruk de positieve wederzijdse afhankelijkheid . Samen vinden ze meer woorden/begrippen/…  dan alleen.  
 
Variatie: 
- Net voor de klassikale uitwisseling, lezen de leerlingen de antwoorden op hun blad aan hun groepsgenoten voor. 
- Je kan nog een tweede ronde laten doen indien er voldoende antwoordmogelijkheden zijn.  
- Je kan de leerlingen zelf laten doorgeven zonder dat jij voor een signaal zorgt.  
- Leerlingen werken eerst afzonderlijk in duo’s en vergelijken daarna hun antwoorden met een ander duo.  
 
De mondelinge variant waarbij de antwoorden op 1 vraag gezegd worden, is en andere coöperatieve structuur nl: 
rotonde. 



 

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

Leeractiviteit voorbeelden 
                                               

Voorkennis 
opfrissen 
 
Inoefenen en 
automatiseren 
 

Wiskunde:  
Maak sprongen van 5, 10 …  
Geef de delers van ... 
Noteer de (on)even getallen tussen …. 
Noteer zoveel mogelijk vierhoeken. 
Teken zoveel mogelijk figuren met een oppervlakte van 6 cm². 
 
 Nederlands:   
Rijmwoorden: noteer/noem om de beurt een woord dat rijmt op… 
Maak een woordketting met de laatste letter van het vorige woord. 
Maak een verhaal: bouw verder op de zin van de vorige leerling. 
Noteer een synoniem of een woord dat te maken heeft met .. 
Noteer woorden als  ‘moei lijk’ 
 
 WO:   
Noteer de provincies van België. 
Geef zo veel mogelijk kenmerken van een spin.  
Wat zijn de oorzaken van watervervuiling? 
Noteer zoveel mogelijk insecten. 
 
Frans: 
Vervoeg het werkwoord être,… 
Noteer de getallen tot en met twintig. 
 

 


