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Lessenserie Mindfulness 
 
Fragment 6: Experiment uitvoeren 
 

Samenvatten, doorvragen en doorgaan op de lijn van de leerlingen 
Door goed af te stemmen op de talige beginsituatie van de leerlingen schept de leerkracht 
kansen voor leerlin-gen om hun onderzoekende houding verder te ontwikkelen: de leerlingen 
begrijpen de inhoud van de les beter, ze worden uitgedaagd om dieper na te denken en om 
hun gedachtes te verwoorden. Zo kan de leerkracht een groepsgesprek voeren over de 
uitgevoerde experimenten. 
Enkele manieren om goed af te stemmen op de taalvaardigheid van leerlingen in een 
gesprek: 
 
Samenvatten 
- Vat af en toe samen wat er gezegd is. Hiermee geeft de leerkracht de structuur aan wat er 
gezegd is: alles wordt nog eens op een rij gezet. De leerkracht kan de leerlingen  vervolgens 
uitlokken de rij verder aan te vul-len. Bijvoorbeeld. ‘We hebben van verschillende leerlingen 
gehoord wat er gebeurde terwijl ze lang naar de paperclip keken: de paperclip werd wazig, je 
gedachten gingen vanzelf ergens anders heen, je voelde je een beetje slaperig… Bij wie 
gebeurde er nog iets anders?’ 
 
Doorvragen 
- Vraag regelmatig door naar wat er precies bedoeld wordt. Eén van de leerlingen geeft aan 
dat je de gorilla niet heeft gezien omdat hij meer aan het tellen was.’ Laat onder woorden 
brengen waarom je als je aan het tellen bent de gorilla niet ziet.  Ook kunnen 
onduidelijkheden door door te vragen verhelderd worden ‘Wat bedoel je met wazig?’ 
 
Open vragen die doorgaan op de lijn van de leerlingen 
- Ga in op wat de leerlingen zeggen en probeer de gesprekslijn van een kind vast te houden. 
De leerkracht kan bijvoorbeeld het antwoord van het kind herhalen en doorspelen: wie denkt 
ook je de gorilla niet ziet omdat je aan het tellen bent? 
Voorbeelden van open vragen die doorgaan op de lijn van de leerlingen: (zie combilist blz. 
29/30) 
- Klopt dat? Wat denk jij daarvan? Vind jij dat ook? Hoe zit dat dan? X vraagt…. Wat vinden 
jullie daarvan?  En heb je gedacht aan….. 
  


