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Werkvorm: Legpuzzel 
 

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: De lln. doen zelf informatie op.  Ze verwerken die informatie en geven het door aan 

       elkaar. 

 

2. Geschikt voor: 

- open vragen en opdrachten 

- informatie verzamelen, verwerken en uitwisselen 

           - zaakvakken 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

- overleggen 

           - uitleg geven 

           - luisteren 

 

4. Voorbereiding: 

a. Klasinrichting: in groepjes van max. 4 

b. Materiaal: de leerstof in verschillende delen verdeeld 

 

5. Werkwijze: 

a. De leerstof wordt net zoals bij een puzzel verdeeld in gelijke delen, afhankelijk van 

het aantal lln. in een groep. 

b. De lln. worden verdeeld in heterogene groepen.  Eventueel bedenken ze een 

groepsnaam. 

c. De lk. nummert de lln. per groep. 

d. Alle gelijke nummers krijgen dezelfde informatie en opdrachten. 

e. De ln. bestuderen deze informatie, elk voor zich. 

f. nadien gaan de lln. met dezelfde opdrachten samen zitten, leggen hun bevindingen 

en oplossingen samen en bevragen elkaar over hun opdracht. 

g. Nadien moeten ze naar hun basisgroep om verslag uit te brengen. 

h. In elke groep wordt een verslag gemaakt of ev. een affiche ontworpen. 

i. Het uiteindelijke groepsresultaat wordt geëvalueerd. Mondeling of met een 

groepspresentatie. 
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6. Voorbeeld: 

- Zaakvakken: thema’s die in verschillende deelaspecten te verdelen zijn. vb; vervoersmiddelen 

in de stad: trein tram bus, de boerderij: gewassen werktuigen dagelijkse werkzaamheden, een 

land: landschap, economie, mensen, hoofdstad,… 

 

7. Tips en adviezen:  

- Alle lln. beschikken over informatie dat beschikbaar is voor de hele groep: 

verantwoordelijkheidsgevoel. 

           - Niet zo gemakkelijk, beter toe te passen in een later stadium van coöperatieve werkvormen. 

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


