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Werkvorm: Flitsen 
 

Doelgroep:  
(aanduiden) 

SLK-BG-TG-EG 

 

Geschikt voor kinderen met: 

ADD- ADHD 

autisme 

dyslexie 

auditieve en communicatieve beperkingen 

mentale beperkingen 

Duur:  

lesdeel – lesuur 

 

Groepsindeling: 

Groep per 2, 3, 4, … 

Klassikaal 

 

 

1. Doel: 

Het aanleren van een vaardigheid of het inoefenen van moeilijkheden, specifiek per kind. 

Elkaar op een snelle manier ondervragen en visueel geheugen trainen door aandacht te richten. 

Het doel is om zoveel mogelijk kaartjes te winnen. 

 

2. Geschikt voor: gesloten vragen, automatiseren, feitenkennis, zelfstandige verwerking 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

- Hulp geven en hulp vragen. 

- Wachten op elkaar. 

 

4. Voorbereiding: 

                 a. Klasinrichting:  per 2 

                 b. Materiaal: flitskaarten: of zelf te maken of door de lln. te maken.  Enkel  

                                                      opdrachten met slechts 1 goed antwoord. 

 

5. Werkwijze: 

a. Men zit per 2 en wisselt elkaars stapeltje kaarten uit. De helper leest de vraag voor.  

De ll. zegt het antwoord of schrijft het op.  De helper controleert.  Als het antwoord 

goed is, krijgt de ll. zijn kaartje terug., Als het fout is, verdwijnt het kaartje onder de 

stapel en komt het later terug. 

b. Wisselen van rollen 

c. Als iedereen zijn kaartjes heeft teruggewonnen, vindt er een korte klassikale 

nabespreking plaats. De lk. evalueert of de leerlingen vinden dat ze goed geholpen 

hebben en goed geholpen zijn. 

 

6. Voorbeeld: 

-Taal: letterkennis, spelling, leren verklanken van woorden, moeilijke woorden lezen, 

woordbetekenissen, tegenstellingen, woorden flitsen met een of meer weggelaten letters en 

de andere schrijft het hele woord op,... 

-Rekenen: tafels, hoofdrekenen,… 

           -Andere vakken: topografie, jaartallen, andere feitenkennis 
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7. Variaties: 

- lln. kunnen ook om de beurt elkaar één of twee kaartjes laten zien en dan van rol verwisselen. 

 

8. Tips en adviezen:  

- De helper mag niets voorzeggen maar wel aanwijzingen geven als de ll. er niet uitkomt.   

- De helper moet ook af toe een complimentje geven. 

- Als de lln. hun eigen kaartjes maken kan je precies datgene inoefenen wat de leerlingen 

moeilijk vinden. (vb. hun fouten op een dictee, of rekentoets).  Je vraagt ze wat ze zelf 

moeilijk vinden. 

 

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


