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Lesformulier 
Voorkennis (wat weten de leerlingen al, uit vorige lessen of van andere vakken): De leerlingen weten 
waarschijnlijk wel iets over symbolen, ze kennen symbolen van agressie als het hakenkruis, het 
christelijk kruis, de lghbt – vlag, het IS-teken, verkeersborden.  
 

Vaardigheden (bv. samenwerken, digitale vaardigheden, presentatievaardigheden etc.): groepsverband, 
discussie. 
 

 

Lesdoelen leerlingen (Geef zo concreet mogelijk aan wat leerlingen moeten kunnen aan het einde van deze 

les op cognitief, sociaal en/ of affectief gebied): De leerlingen: 

- Weten hoe ze het woord symbool moeten definieren 
- Kunnen voorbeelden geven van symbolen 
- Zien in dat hun dagelijks leven ook te maken hebben met symbolen 
- Symbolen verschillende betekenissen kunnen hebben 
- De betekenis van symbolen kunnen veranderen. 

 
 

Eigen leerdoelen student: (Waar ga je bij jezelf op letten? Waarmee wil je oefenen en hoe ga je dat in deze 
les concreet doen? Sluit aan bij de leerpunten die je hebt voor deze stageperiode als geheel) ik let erop dat de 
klas goed luistert en meedoet, ik pas de escalatieladder toe, ik wil dat de leerlingen leren, en actief meedoen, ik 
wil de leerdoelen van deze les overbrengen. 
 
 

 

 Tijd Lesonderdelen Docentactiviteiten (wat 

doet de docent) 

 
 

Leerling-activiteiten 
(wat doen de leerlingen) 

Leerinhouden 
/leerdoelen (wat 
leren de leerlingen) 

5 
min 

Start van de les: 
 
(bv. Welkom, aandacht 
centreren, introductie 
van de les).  

 
 

Ik heb alles al 
klaarstaan, indien 
mogelijk – hdmi 
aangesloten, 
digiboard aan, en de 
ppt voor de les 
klaarstaan met een 
aantal symbolen. Heet 
ze welkom. 

Leerlingen zitten op 
hun plaats, tassen van 
tafel, nemen hun boek 
alvast op tafel, hun 
schrift, pen. Verder 
alles in de tas. Telefoon 
in de broekzak of tas. 

 

10 
min 

Deel 1 van de les: 
 
(bv. Uitleg van de 
leerstof, instructie , 
actieve werkvorm) 

 
 

Ik begin met het laten 
zien van een 
actualiteit waar 
symbolen in 
voorkomen, nadien 
discussieren we 
hierover. Hoeft niet 
perse over symbolen 
te gaan. 

Leerlingen zijn actief en 
doen actief mee met de 
discussie. 
 

Leren mening 
geven. 
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5 
min 

Tussenstand:  
 
(bv. Terugvragen, 
nakijken, leerdoelen 
checken).  
 

 
Hierna worden de 
symbolen op het bord 
behandeld, de 
leerlingen kijken 
ernaar en vragen zich 
af wat het is, verder 
word uitgelegd wat 
symbolen zijn en dat 
ze verschillende 
betekenissen kunnen 
hebben 
 
 

Leerlingen luisteren en 
beantwoorden de 
vragen. 

 

5 – 
10 
min 
-  

Deel 2 van de les:  
 
(bv. Instructie van de 
leerstof, actieve 
werkvorm) 

 
 

 
Leerlingen maken 
placemat ( krijgen 
kant en klare 
placemat) uitleg wat 
ze moeten doen – ze 
maken de placemat 
opdracht over 
symbolen. 

Werken in groepjes van 
4 maken placemat. En 
behandelen in 
klassengesprek 

 

10 
min 
 
5 
min 

Afsluiting 
 
(bv. Terugblik, 
leerdoelen checken, 
huiswerk, afronding) 

 
 

Symbolen van 
verschillende geloven 
op het bord, swastika, 
hakenkruis, davidster, 
leerlingen vullen op 
het bord in wat wat is, 
discussie over wat ze 
vinden van deze 
symbolen, of de 
geloven hun 
symbolen moeten 
aanpassen, omdat dit 
een tweede betekenis 
heeft. Wat zij denken 
als ze deze symbolen, 
zien. Maar ook dat 
symbolen kunne 
veranderen in 
betekenis. Kruis. Zie 
voorbeeld lesinput. 
Uitleg godsdienstig 
geweld en symbolen. 
Competitie achtig in 
groepjes. 
Afsluiting van de les, 
samenvatting, 
terugblik en vragen. 

Leerlingen luisteren, elk 
groepje gaat een 
persoon naar bord, 
soort competitie wie t 
goede antwoord geeft.  
Luisteren en doen mee 
met het 
klassengesprek, 
noteren hun idee op 
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Evaluatie van de les: 

 

Wat ging goed? (zelfevaluatie plus evaluatie stagebegeleider) 

 

 

Wat ging niet goed of minder goed? (zelfevaluatie plus evaluatie werkplekbegeleider) 

 

 

In hoeverre zijn de leerdoelen voor de leerlingen behaald? 

 

 

In hoeverre zijn jouw eigen leerdoelen behaald? 

 

 

Welke leerpunten neem je mee naar de volgende les? 

 

 

 


