
Lesmateriaal bij Wij blijven bij elkaar

Kerndoelen en referentieniveaus bij Wij blijven bij elkaar

Lezen van het boek

Kerndoel
Nederlands
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.

Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
2F Kan eenvoudige adolescentenliteratuur herkennend lezen.
2F De structuur is helder.
2F Het verhaal heeft een dramatische verhaallijn waarin de spanning af en toe wordt
onderbroken door gedachten of beschrijvingen.

Opdracht 1: De gebeurtenissen in beeld

Kerndoelen
Nederlands
4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en
geschreven teksten.
5. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te
beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.
9. De leerling leert op planmatige wijze spreek-, lees- en schrijftaken voor te bereiden en uit te
voeren.
10. De leerling leert te reflecteren op zijn eigen spreken en schrijven en hij leert op grond daarvan
en van reacties van anderen zijn schrijfteksten te herzien.

Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
2F Kan situaties en verwikkelingen in de tekst beschrijven.
2F Kan de geschiedenis chronologisch navertellen.

3. Schrijven
2F Kan een collage, een krant of muurkrant maken.

Opdracht 2: Dichten over hoop houden

Kerndoelen
Nederlands
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en
geschreven teksten.
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8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.
9. De leerling leert op planmatige wijze spreek-, lees- en schrijftaken voor te bereiden en uit te
voeren.
10. De leerling leert te reflecteren op zijn eigen spreken en schrijven en hij leert op grond daarvan
en van reacties van anderen zijn schrijfteksten te herzien.

Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
1F Kan meeleven met een personage en uitleggen hoe een personage zich voelt.
1F Kan gedichten en verhaalfragmenten parafraseren of samenvatten.
1F Herkent verschillende emoties in de tekst, zoals verdriet, boosheid en blijdschap.

3. Schrijven
1F Kan eigen ideeën, ervaringen, gebeurtenissen en fantasieën opschrijven in een verhaal, in een
informatieve tekst of in een gedicht.
1F Kan een titel gebruiken.
1F Besteedt aandacht aan de opmaak van de tekst (handschrift, bladspiegel, eventueel
beeldende elementen en kleur).

Opdracht 3: Toch geen vrijheid na de bevrijding

Kerndoelen
Nederlands
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.
10. De leerling leert te reflecteren op zijn eigen spreken en schrijven en hij leert op grond daarvan
en van reacties van anderen zijn schrijfteksten te herzien.

Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
2F Kan situaties en verwikkelingen in de tekst beschrijven.
2F Kan het denken, voelen en handelen van personages beschrijven.
2F Kan de ontwikkeling van de hoofdpersoon beschrijven.

3. Schrijven
2F Kan e-mails of informele brieven schrijven en daarbij meningen en gevoelens uitdrukken.
2F De tekst bevat een volgorde; inleiding, kern en slot.
2F Kan in teksten met een eenvoudige lineaire structuur trouw blijven aan het doel van het
schrijfproduct.
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Opdracht 4: Het belang van dit soort verhalen
Bij deze opdracht staan de kerndoelen en vaardigheden die afhangen van de keuze van de leerling en
daardoor optioneel zijn cursief.

Kerndoelen
Nederlands
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
7. De leerling leert een mondelinge presentatie te geven.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.
9. De leerling leert op planmatige wijze spreek-, lees- en schrijftaken voor te bereiden en uit te
voeren.
10. De leerling leert te reflecteren op zijn eigen spreken en schrijven en hij leert op grond daarvan
en van reacties van anderen zijn schrijfteksten te herzien.

Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
3F Kan aangeven welke vraagstukken centraal staan en de hoofdgedachte of boodschap van de
tekst weergeven.
3F Evalueert de tekst ook met morele en cognitieve argumenten.
3F Kan uiteenzetten tot welke inzichten de tekst heeft geleid.

1. Mondelinge taalvaardigheid - 1.3 Spreken
3F Kan een verhaal vertellen met een inleiding, een kern en een slot. Kan informatie verzamelen en een
presentatie geven met argumenten voor of tegen een bepaald standpunt, of voor- en nadelen van
diverse opties.

3. Schrijven
3F Kan vanuit een vraagstelling een verslag, werkstuk of artikel schrijven waarbij een argument wordt
uitgewerkt en daarbij redenen aangeven voor of tegen een bepaalde mening en de voor- en nadelen
van verschillende keuzes uitleggen.
3F De gedachtelijn is in grote lijnen logisch en consequent met hier en daar een niet hinderlijk zijspoor.
3F Alinea’s zijn verbonden tot een coherent betoog.
3F Kan verschillende schrijfdoelen hanteren en in een tekst combineren: informatie vragen en geven,
mening geven, overtuigen, tot handelen aanzetten.
3F Geeft een heldere structuur aan de tekst, gebruikt witregels, marges en kopjes.

3


