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Werkvorm: Puzzels  
 

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 ontdekken van structuur en volgorde 

 

2. Geschikt voor: 

- Opdrachten waarbij een ordening moet worden gemaakt 

- Ontdekken van verhaalstructuur 

- Taal, reken en zaakvakken  

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

- Hulp geven en hulp durven vragen 

- Luisteren naar elkaar  

 

4. Voorbereiding: 

                  a.  Klasinrichting:  groepen van 4 

b.  Materiaal: kaartjes met informatie of plaatjes op. 

 

5. Werkwijze: 

a. Uitdelen van de stukjes informatie 

De leerkracht maakt groepjes van vier personen en geeft elk groepje een envelop. In  

deze envelop zitten vier of acht kaartjes. Ieder kaartje bevat een stukje tekst. De 

 tekst kan zowel informatief als verhalend zijn. 

Voor jonge kinderen kunnen illustraties worden gebruikt. 

 

b. Voorlezen/ bekijken van de stukjes. 

In het geval van een geschreven tekst leest eerst leerling A zijn stukje voor aan de  

rest van de groep. Nadien volgen leerling B,C en D.  Het is de bedoeling dat de  

leerlingen goed naar elkaar luisteren. Niemand mag de kaartjes van de andere pakken.  

Elke leerling bezit dus een uniek stukje informatie waar de rest van de groep benieuwd 

 naar is. 

Bij plaatjes: leerlingen vertellen wat er op hun plaatje staat. 

 

c. Puzzel oplossen 

De leerlingen leggen de stukken van het verhaal of de plaatjes, in gezamenlijk overleg, 

in de goede volgorden zodat er een goed lopend verhaal ontstaat.  
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Bij oudere leerlingen kan je vragen of zij een korte samenvatting maken van hun tekst.   

Ieder groepslid moet in staat zijn bij de nabespreking het verhaal te vertellen of samen 

 te vatten. 

 

d. Klassikale nabespreking 

De leerkracht vraagt aan één leerling per groep om het verhaal na te vertellen.  

 

e. Nabespreking over de werkvorm 

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

goed enz. . 

 

6. Voorbeeld: 

- Taal: 

Vooral geschikt voor begrijpend lezen, het ontdekken van een verhaalstructuur: de  

leerlingen hebben alinea’s en maken een verhaal. 

Woorden op alfabetische volgorde leggen 

Van een reeks woorden een goed lopende zin maken  

            - Rekenen: 

De leerlingen maken ieder een som en leggen de uitkomst van hoog naar laag 

Ordenen van klein naar groot 

Ordenen van minder naar meer 

Geldbedragen en breuken ordenen 

- Zaakvakken: 

Plaatsen van gebeurtenissen op tijdsbalk 

Ontwikkeling van kikkerdril tot kikker – rups tot vlinder  

Voedselketen 

 

7. Variaties: 

 

8. Tips en adviezen:  

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


