
Aanwijzingen en vragen om uw kind te helpen bij een 
(instructie) les. 

Geïnspireerd op het directe-instructiemodel voor leerkrachten. (Kerpel, 2014) 
De kleuren geven het niveau van de vragen aan. Rood is voor groep 6-7-8. Groen is voor 

groep 4-5 en blauw voor groep 1-2-3. Een blauwe vraag kan ook voor alle hogere groepen 
gevraagd worden. En een groene vraag kan ook gevraagd worden aan de kinderen in groep 

6-7-8 
Ieder kind is anders, door verschillende vragen te stellen kunt u weten wat past bij uw kind.  

 
 

1. Kijk naar de les en de opdrachten. Lees de opdrachten samen.  
Vraag: Wat heb je al een keer eerder geleerd van deze les? 
Wat herken je al van deze les?  
Wat weet je hier al over? 
Wat is nieuw?  
Wat kan je al? 

2. Kijk naar wat de er gedaan wordt in deze les. Kijk samen naar de plaatjesBekijk samen 
wat je voor iets nieuws gaat leren en hoe je dat kan zien aan het eind van de les. 
Vraag: Wat kan jij straks voor mij oplossen/ maken/ laten zien/tekenen als we klaar 
zijn? 
Vertel wat uw kind straks kan maken/tekenen/ oplossen/ laten zien. 

3. Doe een opdracht voor. Doe dit door hardop te praten tegen uw kind en er bij te 
schrijven of tekenen.  
Vraag: Nadat ik straks heb voorgedaan hoe ik dit doe, kan jij dan twee (of meer) 
dingen navertellen die ik heb gedaan? 
Wat heb ik net verteld? 
Kan je aanwijzen wat ik heb gedaan? 

4. Kies nog een som/opdracht. Deze opdracht gaat uw kind maken. Laat uw kind 
hardop vertellen en denken. U kunt vragen stellen aan uw kind.  
Vraag: Wat doe je eerst? 
Wat doe je daarna? 
Wat doe je als laatst? 

5. Laat uw kind nu alleen opdrachten maken. Het is prima als uw kind fouten maakt. 
Vertel hoe lang uw kind alleen gaat werken. Kijk daarna samen naar het werk. U kunt 
vragen stellen aan uw kind 
Vraag: Wat heb je als eerst gedaan? 
Wat heb je daarna gedaan? 
Wat maakt dat je hiervoor gekozen hebt? 
Maak de opdrachten die fout zijn nog een keer samen.  

6. Kijk samen naar de les. Praat met elkaar over de les.  
Vraag: Kan jij nu voor mij oplossen/ laten zien/maken/tekenen hoe je dit doet?  
Wat ging goed? 
Wat ging minder goed? 
Wat zou je nog beter willen doen? 
Waar ben je blij mee? 


