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Flexibele werkwijze

“Allereerst kun je natuurlijk gewoon de opzet 

van het boek volgen of beginnen met het 

verhaal van Naut, Meander of Brandaan en zo 

verder. Maar je kunt ook de bakkaarten als 

uitgangspunt nemen. Daarmee prikkel je de 

voorkennis van de leerlingen. Vaak raken ze 

daarbij heel enthousiast voor het onderwerp.

Mijn klas is ingedeeld in niveaugroepen 

(rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen en 

zelfstandig werken). De bakkaarten verdeel ik 

op basis van die indeling.

Een andere mogelijkheid is dat je de stappen 

van een thema verdeelt over groepjes, 

waarmee ze zelfstandig aan de slag gaan. Na 

afloop houden ze er bijvoorbeeld een 

presentatie over of ze maken een muurkrant. 

Op deze manier creëer je veel betrokkenheid bij 

de leerlingen. De rest van het thema kun je zo 

nodig inkorten, zodat het niet ten koste gaat 

van andere vakken. ‘Durf weg te laten!’, luidt 

mijn motto.”

Meer dan begrijpend lezen

“Voorheen waren we vooral bezig met begrijpend 

lezen en ‘tekst verwerken’. Ik vind het leuke aan 

deze methodes dat ze ook heel geschikt zijn voor 

‘beelddenkers’. De strip aan het eind van elk 

hoofdstuk vinden zij bijvoorbeeld geweldig. Voor 

dyslectische leerlingen bestaat de mogelijkheid 

te luisteren naar de teksten. Deze ‘voorlees

modus’ is sowieso een leuke optie.

Een ander pluspunt is dat de methodes zich goed 

lenen voor gedifferentieerd werken (bijvoorbeeld 

met behulp van de bakkaarten). Het is voor ieder 

kind goed om naast klassikale lessen zelfstandig 

aan de slag te gaan met de stof. De ruime keuze 

aan werkvormen maakt dat extra aantrekkelijk.

Een leerling die een les heeft gemist, kan de 

achterstand relatief eenvoudig inhalen. Hij kan 

op een pc in de klas inloggen op de website en 

zelfstandig de tekst doornemen of ernaar 

luisteren, filmpjes bekijken enzovoort.

De bakkaarten zijn ook los van de methodes 

handig. Ik zet ze regelmatig in voor een creatieve 

les, zoals het maken van een vulkaan (Meander, 

thema 3). Je hoeft dan zelf geen opdracht te 

verzinnen, dat scheelt dus kostbare tijd.”

‘Met de bakkaarten kun je de 
voorkennis van leerlingen prikkelen.’
Basisschool De Vlieger, Den Haag, Ilona de Graaf, groep 8

Op basisschool De Vlieger werkt juf 

Ilona de Graaf in groep 8 sinds begin 

dit schooljaar met de methodes 

Naut, Meander en Brandaan.  

“De leerlingen zijn erg enthousiast, 

net als ikzelf. Heel handig vind ik 

dat je de lessen op allerlei manieren 

kunt invullen.”


