
Leed en ontleed op 
het Coornhert 

Gymnasium
(Gouda)

Samenwerkende secties ontleed



2010

• Nederlands klas 1 en 2 (2010-2012)

• 50%-70% van alle lestijd (3*50 min per week)





…2012
• Cursus VU klassieke talen: 

Geïntegreerd grammaticaonderwijs

• https://www.quamlibet.nl/lessenreeks
en/naamvallenlatijn/

https://www.quamlibet.nl/lessenreeksen/naamvallenlatijn/


Functies



2012/2013
Herschrijven

• Grammaticacursus KT VU & 

• Omgang met grammaticale regels P.A. 
Coppen

• Subject-predicaatverbinding 

• Verplichte en niet verplichte functies



2013/2014
Project Taalles



Eureka?!



LOF

• 2017/2018

• Leerlijn met leerdoelen en bijbehorende lessen voor klas 1 en 2 voor vakoverstijgende 
taalles – deelbaar met andere docenten

• Zoeken naar het samen





De zin van gezamenlijkheid 

1 Ziet iedere sectie de zin van samenwerken?

2 Wat willen we samen doen of bereiken?

3 Wanneer is het plan geslaagd?



Concrete 
opbrengsten  

• Dag van de Talen

• Leerlijnen en leerdoelen klas 1 en 2

• Basiskennis docenten beschrijven

• Lessen scherpstellen en delen



Opdracht

1. Definiëren/afbakenen lesstof grammatica klas 1 en 2:
• Verdeel de kaartjes over de 3 enveloppen.
• Let op: maximaal 10 kaartjes zinsdelen en 10 kaartjes woordsoorten verdeeld over klas 1 en 2.
• Er MOETEN dus ook kaartjes in de enveloppe “NIET” terechtkomen!

2. Wat is het nut?!
• Neem één willekeurig kaartje uit zinsdelen klas 1 en één uit woordsoorten klas 1. 

Bespreek:
• In welke communicatieve context (lezen/schrijven/spreken) is expliciet aangeleerde kennis over dit grammaticale 

verschijnsel voorwaardelijk?
• Hoe kunnen leerlingen deze kennis concreet toepassen? Wat is de toegevoegde waarde?

3. Van leerdoel naar lesstof
• Bedenk een concrete opdracht waarbij een van de hierboven besproken grammaticale verschijnselen aangeleerd kan 

worden in een relevante context. 
• Trucjes en ezelsbruggetjes zijn verboden! 

4. Pitch in één minuut je bevindingen van opdracht 2 en 3 aan de andere groepjes.



Vervolgstappen

• Jullie input gaan wij verder onderzoeken en verwerken

• Delen

• Onderzoek naar de relatie tussen expliciet grammaticaonderwijs en schrijfvaardigheid

• https://www.neerlandistiek.nl/2017/12/nederlands-onderzoek-naar-grammaticaonderwijs-
hoe-staat-dat-ervoor/  

• Jimmy van Rijt, Gijs Leenders



Opdracht

1. Definiëren/afbakenen lesstof grammatica klas 1: MVT

2. Definiëren/afbakenen lesstof grammatica klas 2: MVT

3. Bedenk een concreet voorbeeld bij de geselecteerde onderdelen: wanneer is de kennis 
voorwaardelijk om succesvol te communiceren? 

4. In welke relevante context kun je dit aanleren zodat een leerling inzicht krijgt in de 
werking van grammaticaal verschijnsel-hóe ziet dit grammaticaonderwijs er in een 
praktische opdracht uit? Trucjes en ezelsbruggetjes zijn verboden! 


