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Handvaardigheid De Regenboog 2010 2011 Woudhuis - Osseveld 5/6 7/8 
 

WO 7/8 di mo       WO 5/6 di mi       OS 7/8  do mo       OS 5/6 do mi 
10.45-12.00              13.15-14.30           10.45-12.00                   13.15-14.30   

 
In dit document worden eerst alle begrippen op alfabetische volgorde genoemd die bij handvaardigheid op De Regenboog worden gebruikt. 

Daarna volgt een uitleg van werkwijze bij  

 Technieken 

 Thema 

 Werkjes 

Tot slot wat tips mbt opruimen en een opmerking over het CultuurCarrousel 

 

Begrippen: 

Aanvullen: Het materiaal wordt zoveel mogelijk in de dozen gestopt voorafgaand aan de  

 lessen (In overleg door Anneke of leerkracht zelf) Zelf op tijd aanvullen en anders vroegtijdig tekort 

 melden bij Anneke.    

 Niet tijdens de lessen zelf. 

Beoordeling: Zie ook leerlingenkaart. 

 Theorie: cijfer 

 Thema: letters (4x) 

 Werkjes: niet 

Begeleiding: In principe moeten de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen met de opdrachten.  

 Wijs ze op het juiste gebruik van de technieken. Laat ze elkaar uitleggen. Op www.ADLJ.nl  of 

 www.UitdeBasis.nl  vind je alle opdrachten. Sommige met doorlink naar filmpjes. Vraag mij gerust 

 wanneer je meer wilt  weten of wanneer ik ergens info moet toevoegen of veranderen. 

Doedozen: Bij elke opdracht hoort een overzichtelijke doos waarin alle materialen, gereedschappen en 

 werkstukken kunnen worden opgeruimd  

 Vullen: voorafgaand aan nieuwe periode. In overleg door Anneke 

 Hierbij kunnen leerlingen soms helpen. Zelf bijvullen (zie aanvullen)  

Excursie:Donderdag21 juni gaan de groepen 7 op fietsexcursie en groepen 8 naar het Kröller Muller 

museum. Er is dan geen HV voor de groepen 5/6 op Osseveld. 

 Er is een excursie voor de groepen 5 naar Groot Schuylenburg en de groepen 6 naar de St 

Jozepfstichting. Deze kan makkelijk worden gerealiseerd; ook op een ander tijdstip. 

 De datum staat ook in het jaarrooster, ouders krijgen een informatiebrief 4 week vooraf waarbij 

begeleiders gevraagd worden, begeleiders krijgen specifieke informatie met o.a. de namen van te 

begeleiden leerlingen 1 week vooraf,  ter voorbereiding.. 

 Kijk alvast eens op http://www.kmm.nl/ en www.adlj.nl  bij informatie / excursies 

Gereedschap: Zit in de doos. In overleg met Anneke is ander of meer materiaal soms mogelijk. Je kan 

 leerlingen ook vragen zelf extra gereedschap mee te laten nemen.  

Groepen: De groepen 5 tot en met 8 krijgen op deze wijze HV. Voor de groepen 3 en 4 wordt een 

 vergelijkbaar systeem ontwikkeld. 

 Tijdens techniek worden de klassen in 4, 5 groepen verdeeld (A,B,C…..F; naar gelang het aantal 

 leerkrachten per locatie) Deze groepen starten elk met een andere techniek. Hierdoor werken we 

 groepsoverschrijdend en kunnen we de groepen opsplitsen in kleinere aantallen. Let op de juiste 

 leerlingencombinatie! 

 

 

 

http://www.adlj.nl/
http://www.uitdebasis.nl/
http://www.kmm.nl/
http://www.adlj.nl/
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HV leerlingen Het is altijd een hele klus om overzichtelijk te starten. Zeker wanneer er bijzondere situaties 

 zijn of zelfs een invalkracht. Vandaar dat we besloten hebben met HVleerlingen te werken. In elke 

 klas worden 2 betrokken leerlingen gekozen die affiniteit met het vak hebben en geordend kunnen 

 werken. Deze leerlingen weten waar de kaarten in de klas horen te liggen, waar de doedozen staan, 

 helpen de doedozen te vullen en controleren. Dit alles in goed overleg met groepsleerkracht en 

 leerkracht HV 

Indeling: 

 Techniek. 

 Vaste indeling volgens techniekkaart (de groepen schuiven door!!!) 

Voorafgaand aan de thema’s vindt een roulatiesysteem plaats.  

Bij 3 groepen  vormen we met de vakleerkracht 4 groepen kinderen die  

4 weken lang elke week aan een andere  techniek werken. (bij 4 groepen 

worden 5 groepen gevormd.) Vanuit elke groep worden 4 cq 5 groepjes 

gevormd door de leerkracht zodat de HV-groepen uit kinderen van twee 

jaargroepen bestaan.  

Groep A start bij onderdeel 1 en schuift de volgende keer door naar 2.  

De vaste groepen komen op een leerlingenlijst te staan. (L schijf HV) 

 Thema  

 Inroosteren via PC (L:schijf - data - vakken  - HV – Thema)  

 Aansluitend op de techniek-inleiding volgt een thema periode. 

 De leerlingen krijgen vooraf te horen welke opdrachten bij welke 

leerkrachten        worden gegeven. De leerlingen kunnen kiezen voor een 

opdracht en roosteren   met behulp van de leerkracht  opdracht in. (let op 

leerlingencombinaties!) 

Wanneer een leerling klaar is met de opdracht wordt de kaart ingeleverd bij 

HV zodat de leerling kan worden uitgeschreven door Anneke 

De kaarten gaan terug naar de leerkracht zodat er opnieuw ingeroosterd kan 

worden.  

   

 Werkjes Inroosteren als bij Thema: 
 De opdrachten duren dan 1 les 

Jaarrooster: Streven is: per jaar is er een rooster met daarop de indeling van theorie,    

 thema, werkjes. Ook staan daar bijzonderheden op zoals de excursiedagen. Het jaarrooster staat ook 

 zsm in de data HV.    

Kerstwerkjes: We gaan 2 weken (meer of minder in overleg) kerstwerkjes maken. In november komt 

 Anneke met voorbeelden en tekst en uitleg. Er is een keuzemogelijkheid wanneer er meer dan 3 

groepen zijn. Opdrachten staan op  www.Adlj.nl maar kunnen ook eigen voorstellen zijn.   

 De werkjes staan op een overzicht op de L schijf  waarop leerlingen per week kunnen inroosteren.  

 1 werkje per les (het werk moet dus af; geen cijfer) 

 Er is een bestand voor digibord of print waarop de regels staan mbt Werkjes 

 Leerlingen: Waar de leerlingen zijn, valt te lezen op hun kaart en of overzichtslijst op dePC. 

 (inventariseer anders vooraf) 

Technieken: vaste groepen, vaste volgorde. Als groepsleerkracht maak je een indeling. Geef deze 

door aan Anneke en dan weet ieder wie waar zit (via mail svp) of vul de groepen in op de PC lijst 

(hou rekening met totaal aantallen!!) 

Thema: inroosteren op PC  (niet meer per groep dan mogelijk; anders overleggen) 

(Let op: er kan maar 1 leerkracht tegelijk inroosteren; je krijgt als tweede inlogger: alleen lezen en 

kan dan niet je gegevens opslaan) 

Met Kerst en Pasen komt een intekenlijst per week (ook op PC)  

Leerlingenkaart: De leerlingen hebben altijd een kaart bij zich waarop vooraf staan: 

 Naam, groep, startdatum, onderwerp  

 Gegevens worden genoteerd.( Liefst positief) inzet, resultaat, creativiteit en opmerkingen.  

Per regel wordt de opdracht ingevuld. Deze kan dus meerdere weken beslaan bij de thema’s. Vul dan 

eventueel voor je zelf heel klein de beoordeling per week in. 

Netheid en zorg voor de kaart telt wat mij betreft mee voor rapportage. 

http://www.adlj.nl/
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Techniekkaart:  

 Alle leerlingen volgen alle technieken dmv een doorschuifsysteem. 

 Beoordelen aan het eind van de les met een cijfer.  

 De groepsleerkracht verzamelt aan het eind van de les alle  

 leerlingenkaarten. 
 In de cirkel komt A, B…F vd groep te staan 

 Bij groep: staat  bv 5a of 7c 

 

Themakaart:  

 De leerlingen inroosteren op een lijst op de Lschijf  bij HV. 
  (vergelijkbaar met werkjes)   

 Op de kaart zelf invullen aan welke opdracht wordt gewerkt met 

 onderwerp en startdatum.  

  Beoordelen op inzet, tempo, creatief en netheid met een letter 

 

 

De kaarten blijven in het lokaal van de opdracht tot de opdracht af is. De kaarten die klaar zijn 

worden bij Anneke ingeleverd zodat Anneke weer ruimte kan maken op de inroosterlijst bij de 

thema’s 

Werkjes worden niet beoordeeld.  

Een kaart is niet nodig; de leerlingenlijst op de Lschijf geeft aan waar leerlingen werken. 

Materiaal: Zit in de doos. Controleer of er nog voldoende is voor de volgende keer. Vul zelf aan of vraag 

 Anneke vroegtijdig om meer (liefst een week vooraf eventueel via mail)    

 Lijm, papier en scharen dienen in de klas aanwezig te zijn. 

 Verf en potloden zijn in magazijn boven en beneden en worden ook door  leerkracht zelf geregeld. 

Speciaal HV materiaal komt uit HV magazijn en wordt meestal door Anneke klaar gezet 

 Opdracht: Uitgewerkt door vakleerkracht en aanwezig bij betreffende groepsleerkracht.   

  Alle opdrachten staan op www.AdLJ.nl / www.UitdeBasis.nl  De opdracht geeft aan om welke 

 materialen en technieken het gaat. Tevens staat er een korte inleiding/ uitleg op het onderwerp. In 

 stappen volgt een werkwijze. Soms wordt verwezen naar een al aangeleerde techniek. Zorg er dan 

 voor deze gegevens bij de hand te hebben. (op site bij techniekopdrachten of basistechnieken) 

 Verbeteringen / aanvullingen graag via mail opsturen of in mijn postvak leggen (zowel op Osseveld 

 als Woudhuis aanwezig) 

Opruimen: Opruimen moet bij mij met de 5 Ssen: 

 Stil  Samen  Stapelen Schoon  Schrijf (je naam op het werk)   

Opzichter: Mogelijk: Per tafel en voor het lokaal wijst de leerkracht een opzichter aan.    

 Deze leerling heeft de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken aan tafel.    

 Handig is daarom om een leerling aan te wijzen die al bekend is met de les. 
 De opzichter:  Verzamelt leerlingenkaarten 

    Controleert doedoos vooraf en achteraf 

    Deelt leerlingenkaarten pas uit wanneer alles weer netjes is. 

 Op de kaart wordt hiervoor een beoordeling gegeven. Kijk verder bij verloop. 
Overzicht: Technieken en thema: Op de techniek en themakaarten staan alle opdrachten per theorie / 

 thema   

 Hang een extra kaart op in je klas zodat iedereen kan zien waarmee we bezig zijn. 

 Werkjes: Kopieeer de lijst van deL;schijf en hang deze op in je klas. 

Paaswerkjes: 2 weken Paaswerkjes. Eind februari volgt overleg. (zie verder bij kerst) 

 Er is een bestand voor digibord of print waarop de regels staan mbt Werkjes 

Rapport: Groepsleerkracht kan aan de hand van beoordelingen op leerlingenkaart de  

 rapportcijfers kristalliseren uit de daarop geschreven aantekeningen. 

Stapelen:Stapelen neemt bij mij een centrale rol in wanneer het gaat om opruimen.    

 Werkjes, materiaal en gereedschap moeten gestapeld zijn om snel te kunnen opruimen en 

 controleren. Alle scharen bij elkaar, alle potloden bij elkaar etc. Eerst verzamelen, dan pas lopen 

Techniek Een overzicht van opdrachten staat op de site. 

  Dit jaar zitten we voor de groepen 5/6 bij de technieken 6 en voor 7/8 bij de technieken  8 

 

http://www.adlj.nl/
http://www.uitdebasis.nl/


 
© AD L J 

Thema:In overleg nog te bepalen Tijdens projectweek: Zintuigen 

 Tussendoor welkom voor extra opdrachten in –workshop- formaat. 

 Extra: voor de groepen 7 en 8 ter voorbereiding voor de excursie op 9 juni zijn er extra lessen (in 

 overleg) Indien wenselijk maak ik ze ook voor 5/6 

 Einde jaar groep 8: portretten 

 Er is een bestand voor digibord of print waarop de regels staan mbt Thema 

Tijd: Handvaardigheid wordt in blokuren van een uur en een kwartier gegeven, zie eerste pagina 

 bovenaan. Woudhuis dinsdag en Osseveld donderdag 

 Opruimtijd is per opdracht verschillend. De leerlingen dienen weer in hun eigen lokaal te zijn op 

 bovenstaande tijden. 

Uitleg: Bij klassikale uitleg gebruiken we het opsteken van de hand Wanneer dit teken door ieder wordt 

 gebruikt kunnen we allemaal ten allen tijde snel iets uitleggen.(opsteken is doorseinen, werk neer en 

 mond dicht)  

 Per opdracht is er een werkblad. Het is aan de leerkracht om te bepalen hoe dit gebruikt wordt 

 Gebruik zoveel mogelijk coöperatieve werkvormen om een saaie, langdurige uitleg van de leerkracht 

 te voorkomen. Leerlingen weten samen al heel veel.  

 Denk aan de nieuwe mogelijkheden met het digitale bord 

Wisselen:Alleen nodig bij Thema. Zie ook indeling 

 Wisselen tijdens de thema opdrachten kan wanneer de opdracht is afgerond en dus de kaart ingevuld; 

 altijd voor het begin van een nieuwe les. (dus niet tussentijds) De eigen leerkracht in het lokaal zorgt 

 ervoor dat de leerlingenkaarten bij juf Anneke zijn ingeleverd zodat zij de plekken vrij kan 

 roosteren.. Schrijf een vast tijdstip op je schoolbord: zo weet ieder wanneer er geroosterd moet 

 worden en wacht niet tot de dag waarop er weer HV is.  

Daag leerlingen uit zoveel mogelijk uit de opdrachten te halen.  

Elke opdracht moet minstens twee lessen duren. 

 

 

 

Uitleg werkwijze op volgende pagina 
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Werkwijze Technieken 

 

De HV-groepen uit de twee jaargroepen (zie boven) gaan via een roulatiesysteem de verschillende 

technieken uitvoeren. 

De leerkracht geeft gedurende deze periode 1 techniek 

De technieken staan op www.adlj.nl per leerjaar. Wij koppelen twee leerjaren aan elkaar. 

Vooraf geeft de leerkracht voorkeur aan voor een techniek waarop Anneke de kaarten maakt. 

De techniek wordt in 1 lesuur afgerond en met een cijfer beoordeeld. 

De techniek moet elke leerling duidelijk zijn. Beheers deze daarom zelf ook goed. 

Beoordeel zelf in hoeverre de opdracht haalbaar is en koppel daar een reëel cijfer aanvast. Als leerkracht ben 

je eindverantwoordelijk. De opdracht zoals aangeleverd is een leidraad: je moet er zelf volledig achter staan. 

 

In elk lokaal wordt 1 techniek gegeven. Er is klassikale instructie. Daarna kunnen de leerlingen aan het werk 

met een strakke opdracht waarbij hoofdzakelijk op techniek wordt gelet. De opdracht kan daardoor 

makkelijk worden beoordeeld. Vooraf zijn de eisen duidelijk gesteld. 

 

 

Werkwijze Thema 

 

Vooraf:  

Thema wordt onderling bepaald. Vooraf aan de lessen legt Anneke uit wat de verschillende keuzeopdrachten 

gaan worden. 

Later kunnen leerlingen onder toezicht van de leerkracht  gaan kiezen in Data HV bij het desbetreffende 

thema 

De opdrachten, leerkrachten en lokalen zijn vooraf verdeeld. 

Het is handig om het overzicht met de verschillende keuzes per week (L;schijf) uit te printen. 

Op het overzicht, kan iedereen zien waar welke leerling aan het werk is.  

Schrijf naam, groep, opdracht en startdatum op de kaart zodra een keus is gemaakt. 

 

Start: (les) 

De dozen/ materialen moeten klaarstaan  (op tijd bijvullen!) 

Er kan per tafel worden afgesproken wie opzichter is.  

 De opzichter verzamelt de leerlingenkaarten (en geeft die aan de leerkracht.) Kaarten  worden, 

indien nodig,  pas weer uitgedeeld aan het eind van de les wanneer alles goed  is opgeruimd  (en 

beoordeeld) 

 De opzichter controleert aan het begin van de les (met de andere leerlingen) of de  doedoos 

compleet is. 

 

Verloop: 

In elk lokaal kunnen meerdere worden  opdrachten worden gegeven. Dit in overleg. 

De leerlingen kunnen aan de hand van doedozen waarin materiaal, gereedschap en tekst + uitleg is te vinden 

(gekopieerde opdrachten van de site) zelfstandig aan de slag. Dan kan er worden gewerkt. Leerlingen helpen 

elkaar in de groep. Daag uit tot verdieping en creativiteit. Wanneer een leerling snel klaar is zijn er vaak 

genoeg aanwijzingen te geven waardoor beter resultaat kan worden geboekt. 

Controleer ook zelf steeds de verschillende gereedschappen en materialen.  

Kaarten blijven in de doos tot de opdracht af en beoordeeld is. 

 

Werkwijze Werkjes: 

Gelijk aan werkwijze thema met dit verschil dat elk werkje 1 les duurt. 
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Opruimen: 

5  Ssen: Stil, Samen, Schoon, Schrijf (naam op je werk), Stapelen 

Bij het opruimen staat  het woord stapelen centraal om snel en overzichtelijk te kunnen werken.  

Leerlingen moeten alle werk, materialen en gereedschap stapelen en uit de doos op een schone tafel leggen 

om te kunnen controleren of alles klopt. 

Vegen op en onder de tafel. 

Iedereen helpt en de opzichter is eindverantwoordelijk. 

Handig is ook een lokaalopzichter  voor alle materialen die door iedereen gebruikt kunnen worden. Ik neem 

de leerlingenkaarten van de opzichters in, teken met asterisk en datum aan wanneer ze opzichter zijn en 

beoordeel hun werk. Ze kunnen pas het lokaal uit wanneer alles goed is opgeruimd. Samen controleren we 

de spullen en zelf  doe ik alles in de doedoos. 

Het is heel belangrijk om vanuit nette en kloppende doezen te kunnen werken. 

Bewaar je het werk in de doedozen of elders?  

Maak hierover duidelijke afspraken met de HVleerlingen in je lokaal. 

 

 

 

Cultuurcarrousel 

 

Het Cultuurcarrousel staat los van de HV lessen. 

 

Verwarring kan ontstaan omdat het plaats vindt op de tijd van de HV lessen. 

De data van de workshops staan al in de jaaragenda. (zoveel mogelijk de laatste HV tijd per maand) 

Annet J is coördinator op OS; Anneke op WO 

De coördinatoren nemen in september contact op over de verdeling en opzet van de workshops. 

Meer informatie over het CC staat op de L;schijf bij ICC 

 

 

 

 

 

 

 

Op en aanmerkingen over HV, CC , de site en dit schrijven hoor ik graag. 

 

Ik wens ons een goed jaar; ook op creatief gebied. 

 

Hartelijke groet, Anneke 

 

 

 

2011 09 17 

 

 

 

 


