Lessen/ideeën zonder al te veel voorbereiding en goed
uit te leggen op afstand
Joanne Vuijk-Koudijzer, teamleider ISK Barneveld
Heeft op meerdere studiedag LOWAN-vo workshops verzorgd over differentiëren.

Technisch Lezen
Niveau: alle
Nodig: mobiel/WhatsApp, dus internet
Laat de leerling een foto maken van zijn boek van 2 pagina’s. Die 2 pagina’s leest hij voor in
een spraakberichtje
Ervaring: door een voorbeeld te geven snappen de leerlingen snel wat de bedoeling is! Heb
je een grote klas, dan kun je ook afspreken welke leerlingen op welke dag iets moeten
sturen.
Spreken
Niveau: vanaf een klein beetje spreekvaardigheid
Nodig: mobiel/internet
Laat de leerling een vlog maken van wat hij/zij de hele dag doet. Hij neemt dat op op video.
Hij laat zien wat hij doet en spreekt daarover.
Ervaring: Ik heb zelf een voorbeeld vlog gemaakt, zodat de leerlingen een voorbeeld hadden.
Zelfs de A1 leerlingen snapten het goed! Deze opdracht is goed te doen op elk niveau. De
leerlingen die nog maar net in Nederland zijn maakten korte zinnetjes, maar spraken wel!
Het kunnen ook korte woordjes zijn als: “hier eten, slapen en lopen”. Een A2 leerling maakte
er een prachtige vlog van! Zo creatief! Bekijk het filmpje.
Luisteren/schrijven
Niveau: A1/A2/B1
Nodig: internet/mobiel of computer
Laat de leerling elke dag naar het ochtendjournaal van het Jeugdjournaal kijken. Elke dag
beantwoordt hij/zij de volgende vragen:
1. Wat zie je?
2. Wie zie je?
3. Hoeveel mensen zie je?
4. Waar gaat het over? (mogelijk te moeilijk voor A1)
5. Wanneer gebeurt het?
Deze antwoorden schrijft de leerling op een papier of typt dit in een mail. Op vrijdag
appt/mailt de leerling de antwoorden naar de docent.
Ervaring: Het is goed gedurende de week de leerlingen eraan te herinneren wat ze elke dag
moeten doen. De eerste week moest ik echt achter het huiswerk aan. Inmiddels snappen ze
het en krijg ik op vrijdag een overzicht van de week.
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Instructie
Niveau: alle
Nodig: computer voor de docent, WhatsApp voor de leerlingen
Download op je computer het gratis programma Screen O Matic: https://screencast-omatic.com. Heel eenvoudig te downloaden. Hiermee kun je mooie filmpjes maken voor
instructie. Je ziet een kader op je beeldscherm verschijnen wat gefilmd gaat worden. Zo
maak ik filmpjes bij het LOWAN NT2-Startpakket, maar uitleg bij Nieuwsbegrip of een
schrijfopdracht die ik rondstuur, maar via de film nog even wat uitleg over geef.
Door WhatsApp Web Messenger op mijn laptop, kan ik de filmpjes zo in de groepsapp zetten
en kunnen de leerlingen de instructie op hun telefoon bekijken.
Ervaring: De leerlingen geven aan veel steun te hebben aan de filmpjes met extra instructie
en uitleg van de woorden van bijvoorbeeld het LOWAN NT2-Startpakket. Bewegend beeld
en instructie waar ze naar kunnen luisteren vinden ze fijner dan de appjes lezen.
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