
Introductie; thema WO vakken in de bovenbouw. 

Inleiding leerlingenarena: 

Doel; feedback geven op de vragen die jullie leerkrachten hebben gesteld. Wij gaan na deze 

‘vergadering’ bekijken hoe we jullie feedback meenemen in ons onderwijsprogramma. Ook zullen we 

een korte terugkoppeling geven in onze nieuwsbrief over deze activiteit. 

 

We gaan zodadelijk samen de vragen af die we vorige week ook voorbereid hebben. De volgorde 

wijkt wat af van hoe we dit de vorige keer gedaan hebben. 

Vragen en antwoorden op de WO vragen 

Gaat je voorkeur uit naar meander, brandaan of naut en waarom? 

Brandaan omdat het meer interessant is, we kijken ook meer filmpjes en we leren ook over dingen 

die echt zijn gebeurd en het spannend maakt waardoor je meer wilt weten. 

Kwaliteit /inhoud materialen 

Wat vind je van het werkboek, lesboek en de M.I/ bakkaarten? 5 

Het is wel fijn dat we ook uit de boeken leren maar het zou ook fijn zijn dat we meer op de laptop 

doen.   

Materialen misschien vernieuwen (boeken kapot). 

 filmpjes die bij de methode ook echt laten zien.  

Inhoud van het boek zijn een soort van verhaaltjes dan haak je sneller af omdat het meer over een 

persoon gaat en niet over het onderwerp. 

De manier is een beetje oud en we lezen niet het verhaal van meander, naut en brandaan. 

Het hoofdstuk begint altijd over een persoon en dan over het onderwerp (steeds hetzelfde). 

Werkboeken kunnen weg lesboeken niet. 

De bakkaarten wijken soms te veel af van het thema. 

Samenvattingen en toetsen 

Hoe vind je de kwaliteit van de samenvattingen? 10 

Er is soms veel te veel tekst. 

 Bijna alles staat erop. 

Niet alle vragen uit de toets staat alles in de samenvatting. 

De kwaliteit van de kopieën zijn soms een beetje slecht. 

Dat je in groep 8 ook een samenvatting maakt alvast voor de eerste klas. 

De topo leerbladen zijn duidelijk, ook goed dat er staat wat je niet hoeft te leren maar is wel handig. 

 

 



Wat vind jij van de toetsen zelf 15 

Het is wel goed want je leert wel voor later. 

Sommige vragen zijn te makkelijk. 

Soms zijn er vragen die niet kloppen. 

De toetsen zijn perfect voor alle niveau’s. 

 

Vind je het belangrijk om thuis te leren voor W.O of zou je de toets ook op school kunnen 

voorbereiden? 20 

Zonder de samenvatting is het veel moeilijker om de toets te maken. 

Hoe vind jij dat je cijfers krijgt voor een toets? 25 

-Het is wel fijn want dan weet je dat je goed kan leren voor een toets. 

-Liever een letterbeoordeling dan een cijfer. 

-Het is soms wel irritant want dan kunnen kinderen opscheppen dat zij een hoger cijfer hebben, 

bijvoorbeeld dat jij een 9 hebt en hun een 10. 

hoe vinden jullie de twee wekelijks cyclus? 30 

Het is wel fijn want dan leer je over een onderwerp en raak je niet in de war. 

Twee weken is wel fijn maar bij bepaalde thema’s zou het fijner zijn als je een week extra had. 

Misschien wel handig dat als het nieuwe thema begint dat we dan meteen de samenvatting al 

krijgen. 

Hoe vind jij dat een goede W.O les eruit ziet? 35 

Belangrijk, de leraren energie hebben en meer zelf doen. (niet alleen maar voorlezen en dan weer 

naar het werkboek) 

Opdrachten waarbij je veel zelf dingen uitzoekt/maakt 

Uit een boekje leer je misschien wel meer. Dan kan je meer gefocust zijn. 

Mix tussen ‘zelf doen’ en werken uit het boekje. 

Leuke dingen mee nemen om het leren leuker te maken. 

Zelf kiezen met wie je gaat werken en waar. 

Als je met iemand gaat werken liever zonder je beste vrienden zodat je je kan focussen. 

Als we in het boek werken dat iedereen wel een boek heeft. 

 


