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Werkvorm: denken-delen-uitwisselen  
 

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: 

Nagaan of de leerlingen alles voldoende hebben begrepen. 

Peilen of ze de geziene leerstof kunnen toepassen. 

 

2. Geschikt voor: 

- Groepen 1 t/m 8 personen 

           - Open vragen 

           - Inventariseren, repeteren en informatie verzamelen 

           - Taal, rekenen en zaakvakken.  

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

- Luisteren naar elkaar 

           - Informatie uitwisselen  

 

4. Voorbereiding: 

                 a.Klasinrichting:  groepjes maken 

                 b.Materiaal: pen en papier 

 

5. Werkwijze: 

De leerkracht geeft een opdracht of stelt een vraag.  

 

a. Individuele bedenktijd 

De leerlingen denken hier eerst individueel over na. Hiervoor krijgen ze 1 tot 2  

minuutjes. Oudere leerlingen noteren hun antwoorden. Dit zorgt ervoor dat alle  

leerlingen betrokken zijn en elkaar niet napraten.   

 

b. Overleg in tweetal 

De leerlingen delen hun antwoord met elkaar. De leerlingen proberen het eens te  

worden over een gezamenlijk antwoord. 

 

c. Uitwisselen 

De antwoorden worden klassikaal uitgewisseld. Hierbij wijst de leerkracht een aantal  

leerlingen aan die het antwoord geven. 

 



Sint-Victor BuLO Alsemberg 

                                                       Syllabus Werkvormen – september 2012 Werkvorm18 

d. Nabespreking over de werkvorm 

Vraag de leerlingen wat ze vonden van deze werkvorm. Wat verliep goed of minder  

goed enz. . 

 

6. Voorbeeld: 

 - Taal: 

Elkaar vragen stellen over een (voor)gelezen tekst 

Een titel bedenken voor een verhaal 

Hoe komt het dat… ? 

Wat heb je geleerd…? 

 -Rekenen: 

Hoe kun je dit probleem oplossen ? 

Noem voorwerpen die rechthoekig zijn 

-Zaakvakken: 

Wat eten konijnen? 

Wat doet een boswachter? 

 

7. Variaties: 

Denken-schrijven-delen 

De leerkracht zegt een woord. De leerlingen denken hierover na en schrijven op. De  

leerlingen vergelijken nadien hun antwoorden/ oplossingen met een partner. Nadien wisselen  

ze klassikaal hun antwoorden uit. 

 

8. Tips en adviezen:  

- Geschikt voor opgaven met meerdere antwoordmogelijkheden 

- Geschikt voor vragen waarbij antwoorden elkaar aanvullen 

 

Nadeel:  

Bij klassikale uitwisseling van de antwoorden kunnen slecht enkele leerlingen hun antwoorden 

 delen.  

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


