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Lessenserie Tuinkers 

Fragment 5: Concluderen 

 

Cognitieve taalfuncties verwoorden: feedback geven 
In deze fase van het onderzoek helpt de leerkracht de leerlingen met het trekken van 
conclusies. Het verwoorden van cognitieve taalfuncties (zoals conclusies trekken) is 

nog lastig voor de leerlingen. Ze moeten nadenken en hun gedachten in taal 
verwoorden. De leerkracht kan leerlingen daarbij helpen door op een goede manier 

feedback te geven. Door haar voorbeeldaanbod leren de leerlingen complexere 
zinnen begrijpen en op een gegeven moment kunnen ze die ook zelf gebruiken. 
Een leerkracht kan de kinderen zo helpen door het zelf voor te zeggen, bijvoorbeeld: 

‘Planten hebben dus licht nodig om te groeien.’. Ook kan de leerkracht de kinderen 
helpen door hen een vraag te stellen, bijvoorbeeld: ‘Wat hebben planten dus nodig 

om te groeien?’. 
Aan de hand van haar voorbeeldaanbod kan de leerkracht dus met haar leerlingen 
bespreken hoe je een conclusie trekt. Een vraag die de leerkracht hierbij ook aan 

haar leerlingen kan stellen is: ‘Zie je hoe een zin met een conclusie opgebouwd kan 
zijn: dus… om te …?’. 

Het expliciet gebruiken van dergelijke taalfuncties stimuleert niet alleen de 
taalontwikkeling van leerlingen maar zorgt er ook voor dat de inhoud die je als 
leerkracht wilt overbrengen duidelijker wordt. 

Feedback kan zich richten op de juiste vorm van de taal, maar ook op de inhoud van 
wat er gezegd wordt. 

Adequate feedback kan er als volgt uitzien: 
a. vragen om verduidelijking 
Leerlingen: Maar net niet groter dan onze? 

Leerkracht: Niet groter dan welke? 
Leerlingen: Niet groter dan die van het licht. 

b. De inbreng van het kind impliciet verbeteren (modeling). 
Leerkracht: Welke plant is het best gegroeid? 
Leerlingen: Die op de verwarming lag. 

Leerkracht: Ja, de plant die op de verwarming stond, is het best gegroeid. 
c. De inbreng van leerlingen impliciet verbeteren en uitbreiden. 

Leerkracht: Gisteren hebben we met het strookje gemeten welke plant het grootst 
was. 
Leerlingen: Toen was die met licht de allergrootste. 

Leerkracht: Ja, toen was de plant die veel licht kreeg het allergrootste. Planten 
hebben dus licht nodig om te groeien.  


