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Handleiding: 
 
Inleiding: 

Dit werkboekje is gemaakt om te kunnen gebruiken naast de meest gebruikte methode voor 

aanvankelijk lezen, de versie van 2014. Het is geschreven bij kern start, waarin de letters i, k, m en s 

worden aangeleerd. Het boekje sluit vooral aan qua letters en kan daardoor ook prima gebruikt 

worden bij andere aanvankelijk lezen methodes. Er wordt in 1 opdracht verwezen naar het 

ankerverhaal, maar ook zonder dit verhaal kan de opdracht gemaakt worden.  

 

Maker: 

Dit boekje is gemaakt door Annegreet de Graaf van Junior Octopus Academie. Zij heeft geen enkele 

link met de methodemakers. In de werkboekjes kan en mag dan ook niet direct worden verwezen 

naar deze methode. Annegreet de Graaf is specialist hoogbegaafdheid en maakt verschillende 

uitdagende werkboekjes voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Annegreet wil bij elk 

thema van de aanvankelijk lezen methode een uitdagend werkboekje maken of verwijzen naar een 

bestaand werkboekje. Op de website www.junioroctopusacademie.nl kan worden bekeken hoe ver 

ze hiermee is.  

 

Aanleiding: 

Verschillende leerkrachten van groepen 3 hebben aangegeven behoefte te hebben aan uitdagend 

materiaal dat past bij de thema’s van deze aanvankelijk lezen methode. Zij gaven ook aan het boekje 

‘start’ te makkelijk te vinden voor de leerlingen die al goed kunnen lezen en daarom ook voor dit 

thema, aangezien er dan nog geen zon versie is, iets te zoeken.  

 

Doelgroep: 

Dit werkboekje is specifiek gemaakt voor groep 3 leerlingen die al kunnen lezen en is bijzonder 

geschikt voor (hoog)begaafde leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende hogere 

denkopdrachten, zoals toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Op bladzijden 3 en 4 wordt (in 

het kort) top down laten zien wat er in groep 3 aan bod gaat komen aan letters.  

 

Doelen reguliere methode: 

In dit werkboekje werk je niet aan dezelfde doelen als de rest van de leerlingen. De leerlingen die in 

dit werkboekje werken kennen immers de letters i, k, m en s al en kunnen niet alleen woorden lezen 

met deze letters, maar ook hele zinnen en verhaaltjes lezen. Wel moeten ze nog leren hoe de 

werkboekjes van de methode werken, maar dit kan ook in het eerste zon boekje aangeleerd worden. 

Het is dus mogelijk om het start werkboekje van de methode te vervangen door dit uitdagende 

boekje.  

 

Doelen: 

In dit werkboekje kun je vooral werken aan doelen op het gebied van vaardigheden. Voorbeelden: 

- De leerlingen leren toepassend, analyserend, evaluerend en creërend te denken.  
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- De leerlingen leren dat er in dit werkboekje meestal niet maar één antwoord goed is en dat 

het dus ook niet gaat om het antwoord, maar om het (creatief) nadenken over de vraag.  

- De leerlingen leren na instructie zelfstandig of samen met een medeleerling de opdrachten 

te maken. Daarin oefent de leerling: 

o Uitgestelde aandacht 

o Concentratie 

o Vragen te stellen als hij of zij iets niet begrijpt 

o Goed en op tijd te starten 

o Na te denken wat er qua materiaal nodig is om de opdracht te kunnen maken 

o Door te werken om bepaalde opdrachten op tijd af te krijgen 

o Kritisch te werken en niet af te raffelen 

o Door te zetten als het lastig wordt 

o Te stoppen als het tijd is 

Verschillende van deze doelen zijn nog een brug te ver voor de leerlingen die net in groep 3 starten. 

Maar in de loop van het jaar kunnen ze stapje voor stapje aan steeds meer van deze doelen gaan 

werken.  

 

Instructie: 

Het is belangrijk om de opdrachten door te lopen met de leerlingen. Geef zo min mogelijk 

voorbeelden bij de verschillende opdrachten, maar check vooral of de leerling begrijpt wat hij of zij 

moet doen.  

Benoem tijdens de instructie naar de leerling(en) het doel / de doelen waar je aan gaat werken. Kies 

uit het lijstje hierboven (of vanuit zelf gestelde andere doelen) het doel / doelen die het best passend 

zijn bij de leerling(en) en de situatie en leg daar de nadruk op. Bij de nabespreking bespreek je, naast 

een aantal antwoorden, deze doelen ook.  

Vb: je wilt als eerste werken aan het doel ‘vragen stellen’. Vandaag oefenen we vragen stellen. Als 

jullie iets niet begrijpen, dan mag je een vraag stellen. Dat doen we in onze klas als volgt… (specifieke 

klassenregels over vragen stellen, bv. een vragenblokje). Bij het nakijken: hoe is het gegaan vandaag 

met de vragen stellen? Waren er ook dingen die je niet begreep? Wat deed je toen? Kon je het ook 

zelf oplossen denk je? Kon je het misschien ook aan iemand anders vragen?  

Op deze manier kun je stapsgewijs het zelfstandig leren werken oefenen, zodat deze leerlingen, op 

het moment dat jij de klas de regulere lessen geeft, zichzelf redelijk goed kunnen redden. 

(uitzonderingen daargelaten) 

 
Antwoordboekje: 

Er is geen antwoordboekje beschikbaar, aangezien op vrijwel alle vragen allerlei verschillende 

antwoorden mogelijk zijn. Stimuleer de leerlingen dan ook om hun eigen creatieve brein te 

gebruiken. Sommige (perfectionistische) leerlingen zullen een zetje hierbij nodig hebben. De 

‘gewone’ werkboekjes werken immers zo dat je het goed kan hebben of fout kan doen. Dat kan er 

voor zorgen dat een leerling bij dit werkboekje zich afvraagt of hij/zij het wel goed doet.  

Antwoorden: 

Let op: op bladzijde 8 staat een grapje. Er staat bovenaan de oefening: zet een kruisje bij wat klopt. 

Bij 8 is een hart te zien. Een hart klopt, dus daar moet een kruisje achter. De letter k is 15x te zien in 

oefening 3, blz. 8.  

Proefje: Een holle lepel is hetzelfde als een holle spiegel. Doordat de lepel hol is worden de 

invallende lichtstralen niet op een rechte manier teruggekaatst, maar via een hoek. Dus de 

lichtstralen die boven in de lepel/spiegel vallen, worden naar onderen weerkaatst! En andersom. Zo 

zie je jezelf op de kop. 


