
Nieuwsbegrip	  –	  aanwijzingen	  voor	  de	  ouder	  

We	  zijn	  erg	  blij	  met	  de	  begeleiding	  die	  ouders	  elke	  week	  geven	  bij	  Nieuwsbegrip.	  We	  
hebben	  een	  kleine	  handleiding	  gemaakt	  om	  je	  een	  beetje	  op	  weg	  te	  helpen.	  	  

• De	  hulpouder	  krijgt	  	  ’s	  ochtends	  na	  het	  uitladen	  het	  lesmateriaal	  uitgereikt,	  meestal	  
door	  juf	  Marga.	  Het	  bestaat	  uit	  een	  leestekst,	  een	  opdrachtenformulier	  en	  een	  
handleiding.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  de	  les	  goed	  voor	  te	  bereiden	  en	  de	  handleiding	  kan	  	  
daarbij	  veel	  houvast	  bieden.	  	  

• Het	  is	  absoluut	  niet	  de	  bedoeling	  om	  de	  gehele	  les	  in	  de	  beschikbare	  30	  minuten	  af	  te	  	  
krijgen.	  De	  leerlingen	  maken	  het	  thuis	  verder	  af.	  

• Het	  is	  belangrijk	  dat	  aan	  het	  eind	  van	  de	  les	  de	  leestekst	  voor	  iedereen	  duidelijk	  is.	  
Ook	  moeten	  de	  leerlingen	  weten	  welke	  strategie	  deze	  week	  centraal	  staat	  (bv.	  	  
samenvatten,	  verwijswoorden,	  etc.).	  Dit	  staat	  beschreven	  in	  de	  handleiding.	  	  	  

• Als	  er	  tijd	  over	  is,	  kunnen	  enkele	  opdrachten	  worden	  gemaakt.	  De	  rest	  is	  huiswerk.	  

• De	  leerkracht	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  leerlingen	  om	  12:00	  uur	  klaar	  zitten	  in	  de	  open	  
ruimte	  tegenover	  Marga’s	  lokaal.	  Ze	  hebben	  een	  pen	  bij	  zich.	  Vooraf	  hebben	  ze	  een	  	  
filmpje	  bekeken	  over	  het	  onderwerp.	  

• De	  leerling	  begint	  met	  zijn/haar	  naam	  op	  de	  leestekst	  én	  het	  opdrachtenformulier	  te	  
schrijven	  (zodat	  de	  leerkracht	  het	  later	  na	  kan	  kijken).	  Als	  je	  jezelf	  hebt	  voorgesteld	  	  
kan	  de	  les	  beginnen	  en	  mag	  je	  van	  de	  leerlingen	  aandacht	  en	  orde	  verlangen.	  	  

• Werkt	  een	  leerling	  te	  veel	  tegen	  dan	  kun	  je	  hem/haar	  naar	  de	  leerkracht	  sturen.	  	  
Schroom	  niet	  om	  dit	  te	  doen,	  het	  moet	  ook	  voor	  jou	  een	  leuke	  ervaring	  blijven.	  

• Het	  beste	  is	  om	  de	  leerlingen	  eerst	  de	  hele	  tekst	  ‘stil’	  te	  laten	  lezen	  en	  vervolgens	  
elke	  leerling	  een	  stukje	  hardop	  te	  laten	  voorlezen.	  Vraag	  de	  leerling	  naar	  de	  
betekenis	  van	  elk	  moeilijk	  woord	  (dat	  zijn	  er	  meer	  dan	  je	  misschien	  denkt).	  Probeer	  	  
ook	  de	  samenhang	  van	  de	  tekst	  duidelijk	  te	  maken	  (bv.	  Wie	  zijn	  die	  ‘wij’	  in	  regel	  12).	  

• Als	  er	  nog	  tijd	  is	  om	  aan	  de	  opdrachten	  te	  beginnen,	  mag	  je	  van	  de	  leerlingen	  
serieuze	  en	  volledige	  antwoorden	  verwachten.	  Met	  antwoorden	  als	  niks,	  geen	  idee	  	  
en	  weet	  ik	  niet	  hoef	  je	  geen	  genoegen	  te	  nemen.	  

• Iets	  voor	  12.30	  uur	  kun	  je	  de	  les	  afsluiten	  en	  stuur	  je	  de	  leerlingen,	  met	  de	  
formulieren	  en	  de	  pen,	  terug	  naar	  hun	  eigen	  lokaal.	  Het	  materiaal	  dat	  je	  overhoudt	  
plus	  de	  handleiding	  kun	  je	  inleveren	  bij	  de	  leerkracht.	  

Heel	  erg	  bedankt	  voor	  je	  hulp!	  

De	  leerkrachten	  van	  De	  Droomtorens	  


