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Lessenserie: Vliegtuigjes 
 
Fragment 6: Evalueren, afsluiten 
 
Nabespreken van de lessenserie 
In de laatste fase van de lessenserie is het de bedoeling dat alle geleerde kennis uit de 
lessenserie de revue passeert. Zo wordt in deze laatste les samen besproken waarom een 
vliegtuigje zo ver kwam. Dit kan aanleiding geven om nog eens in te gaan op de 
lessencyclus. In een dergelijk afsluitend gesprek kan de leerkracht de elementen taalaanbod, 
taalruimte en feedback toepassen.  
 
Ook komen er in een dergelijk afsluitend gesprek meerdere van de hiervoor besproken 
taalfuncties aan de orde. Denk aan het weergeven van een proces, het maken van 
redenaties, het vergelijken en het trekken van conclusies en het evalueren. Wanneer de 
leerkracht zich bewust is van de te gebruiken taalfuncties kan het gebruik ervan 
doelgerichter gestimuleerd worden.  
 
Mogelijke onderwerpen om samen te bespreken zijn: 

- Terugblikken op het proces: Wat hebben we de afgelopen dagen (weken) gedaan? 
De leerlingen geven een opsomming van wat ze gedaan hebben. Ze gebruiken hierbij 
woorden die een proces beschrijven: eerst, toen, daarna, vervolgens etc. 

- Bespreken van de in het begin gemaakte voorspellingen: wat dachten we toen en wat 
weten we nu: wat hebben we precies geleerd? Weten we nu alles wat we wilden 
weten? Welke vragen zijn er blijven liggen? 

- Samenvatten van de belangrijkste conclusies: jij of enkele van de leerlingen geven in 
enkele zinnen de kern aan van wat er is geleerd.   

- Eventueel verbinden met ‘echte vliegtuigen’. De leerlingen hebben papieren 
vliegtuigjes ontworpen. Samen kan een vergelijking gemaakt worden met een echt 
vliegtuig. Zijn de conclusies die getrokken zijn ook toepasbaar op een echt vliegtuig?  

- Evalueren van de lessencyclus: Wat vindt de leerkracht / wat vinden de leerlingen 
van het proces? 

 

 


