Aandachtspunten voor een
goede lesvoorbereiding
Elke leerkracht weet dat een goede les staat of valt met een goede lesvoorbereiding. Maar
waaraan voldoet dan precies een goede lesvoorbereiding? In deze handelingswijzer zijn de
belangrijkste aandachtspunten voor leraren en (interne) begeleiders op een rijtje gezet.
Een handig hulpmiddel om het gesprek tussen leerkrachten onderling of tussen interne
begeleider en leerkracht diepgang te geven.

1
2
3
4

Wat is het doel van mijn les? Hoe bespreek ik dit kort met de leerlingen? Hoe kom ik
daar aan het einde van de les op terug?
Waar staan mijn leerlingen nu? Wat kunnen en kennen ze al? Welke stap gaan ze maken
in mijn les als ik naar mijn lesdoel kijk? Welke keuzes ga ik daarom maken in het aanbod?
Wat ga ik doen om er voor te zorgen dat alle leerlingen tijdens elke fase van de les betrokken zijn en actief meedenken?
Wie zijn mijn risicoleerlingen? Hoe betrek in hen tijdens de groepsinstructie? Hoe zorg
ik dat zij extra instructie krijgen? Hoe differentieer ik tijdens de verwerkingsfase? Weet
ik (op basis van een foutenanalyse die ik heb gemaakt) wat hun speciale leerbehoeften
zijn? Welke speciale instructie krijgen zij tijdens de les? Wat zijn dan de aanpassingen
die ik tijdens de instructie voor hen doe?

5
6
7
8
9

Hoe zorg ik ervoor dat alle leerlingen weten wat ze moeten doen wanneer ik met enkele
leerlingen aan de instructietafel aan het werk ben?
Hoe zorg ik ervoor dat er stevig gewerkt wordt tijdens het zelfstandig werken?
Hoe zorg ik ervoor dat alle leerlingen weten wat de afspraken zijn die gelden tijdens het
zelfstandig werken?
Wie zijn de sterke leerlingen in mijn groep? Hoe zorg ik ervoor dat zij extra uitgedaagd
worden? Welk deel van de verwerking is relevant voor hen? Welk aangepast materiaal
krijgen zij tijdens de zelfstandige verwerkingsfase?
Weten alle leerlingen wat ze moeten doen wanneer ze klaar zijn met hun werk? Waar
in de les herhaal ik dit nog even kort?

Handelingswijzer Lesvoorbereiding

10
11

Hoe check ik of het doel van de les voor alle leerlingen is bereikt?

Hoe en op welk moment geef ik leerlingen feedback op de kwaliteit van hun werk en op de wijze
waarop er gewerkt is?

Meer lezen?
 Vernooy, K. (2006). Effectief omgaan met risicolezers? Amersfoort: CPS.
 Gelderblom, G. (2008). Effectief omgaan met zwakke rekenaars. Amersfoort: CPS.
 Vernooy, K. (2011). Alle leerlingen bij de les. In: Zorgbreed (jrg 8, nr 32, 2010 – 2011).

dieper graven - verder springen - blijvend resultaat

Auteur: Gert Gelderblom
Versie: 28102013
© 2013 Expertis | centrum voor onderwijskwaliteit
Handelingswijzers slaan een brug tussen de onderwijswetenschappen en de praktijk van het onderwijs. Dit gebeurt
door wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de onderwijspraktijk. Handelingswijzers geven op een kernachtig
wijze bruikbare suggesties en aanwijzingen om het onderwijs te versterken.
Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze handelingswijzer kunt u contact opnemen met
Expertis | centrum voor onderwijskwaliteit. E-mail: cvo@expertis.nl

Expertis | centrum voor onderwijskwaliteit is een team van ervaren onderwijsadviseurs die samen met
opdrachtgevers werken aan versterking van de kwaliteit van het onderwijs.

M.A. de Ruyterstraat 3 | 7556 CW Hengelo | 074 - 8 516 516
Utrechtseweg 31b | 3811 NA Amersfoort | 033 - 4 612 680
www.expertis.nl | cvo@expertis.nl | @expertisadvies

