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Naam student: Jana De Meyer Leergroep  OLO 3 A3 

Naam mentor:  Marianne De Pauw en Nathalie De 
Backer 

Klas 
4A/4B Aantal lln.: 37 

School:  Sint-Jozefbasisschool te Wetteren 
 

FICHE TUSSENDOORTJE – max. 10 min. 
 

Focus op  Beeld      
 Muzisch taalgebruik     
 Muziek      
 Drama        
 Vertellen 
 Voorlezen     

 Bewegingsexpressie 
 Beweging 
 Talensensibilisering 
 Taalinitiatie 
 …………………………………………… 

Doelen 
activiteit 

 Concentratie    Sfeer 
 Andere: …tot rust komen……………………………………………… 

Bronnen  
 

Naam tussendoortje: Een Peter-pan verhaal 

 30’  Boek, projector, PWP met foto’s 

      
 

Te gebruiken structuurwoorden:  
organisatie - afspraken - instructie – verloop - (demonstratie) - (variatie) 
 

Organisatie: 

Telkens voor het slapen gaan, lees ik een verhaal voor. Ik stel daarbij ook enkele vragen. Ik projecteer enkele foto’s 
aan de hand van een projector en mijn computer. Ik voorzie een rustige locatie. Ik zorg ervoor dat ik iedereen kan 
zien en dat iedereen gemakkelijk zit.  

Dag 1: 

“Zorg ervoor dat je gemakkelijk zit en dat jij me en de projector kan zien. Het verhaal gaat over een mysterieuze 
jongen ongeveer 9 of 10 jaar. Luister maar goed.” 

- Ik begin met het verhaal voor te lezen 

- Vragen: 

o Wat is er gebeurd? 

o Wie kwam er in het verhaal voor? 

o Wat zouden jullie doen als jullie Peter pan waren? 

o “Wat zouden jullie doen als jullie Wendy waren? 

Dag 2: 

- Vragen: 

o Wat was er gebeurd? 

o Wat denk je dat er nu gaat gebeuren? 

- Ik lees het volgende stuk verhaal voor 

- Vragen: 
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o Wat is er gebeurd? 

o Hoe zou jij je voelen? 

Dag 3 

- Vragen: 

o Wat heb ik gisteren verteld? 

o Wat denk je dat Peter pan nu zal doen? 

o Wat zou jij doen? 

- Ik lees het verhaal voor. 

- Vragen: 

o Hoe is het verhaal afgelopen? 

o Wat neem je hieruit mee? 

o Wat zou jij gedaan hebben? 

o Hoe zou jij je voelen? 

 

Evaluatie: Evalueer hier je eigen handelen (did., ped. en/of org.). Wat deed je goed en waarom? Wat ging niet goed en 

waarom? Wat zou je behouden of veranderen mocht je dit tussendoortje nog eens geven? (Denk aan voorbereiding en 
realisatie.) Doe een verbetervoorstel.  

 


