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VOORUIT
Themaboek taal voor de bovenbouw

Centrum voor begaafdheidsonderzoek

Vooruit Taallessen voor de bovenbouw is het tweede in de reeks themanummers van Vooruit. Dit 
keer is de bovenbouw aan de beurt. In dit boek zijn de meest populaire taallessen van Vooruit 
gebundeld.
Het zijn lessen waarin voor iedere leerling iets te ontdekken valt, dus niet alleen voor kinderen 
die u hoogbegaafd acht. Wel zijn de lessen zo geschreven, dat hoogbegaafde leerlingen er extra 
veel van leren, op de manier die bij hun snelle manier van denken past: er is veel aandacht voor 
creativiteit en de aanpak is vooral metacognitief. Zo zijn de denkstrategieën waarmee in een les 
geoefend wordt niet op een aparte pagina voor de leerkracht te vinden, maar ze zijn in de les zelf 
opgenomen. De leerlingen weten dus goed waarvoor de les bedoeld is, welk denkproces ze kunnen 
oefenen. Dat helpt leerlingen om zich meer op het proces te richten (en op de inspanning die 
gevraagd wordt) dan op het uiteindelijke product (en het cijfer dat ze daarvoor krijgen). Deze 
opzet helpt de leerlingen om inzicht te verwerven in, en zelf de verantwoordelijkheid te dragen 
voor, hun eigen leerproces.
De lessen gaan van ‘klein’ (letter- en woordniveau) naar ‘groot’: lange teksten als mythen en 
sagen. Daartussenin vindt u lessen over spreekwoorden, gedichten en sprookjes.
U kunt met dit boek één kind of een verrijkingsgroepje het hele schooljaar laten werken, in de 
tijd die ze overhouden naast het reguliere schoolwerk, en dan aan het einde van het traject alle 
gemaakte teksten bundelen tot een eigen boek voor het kind.
U kunt de lessen ook gebruiken als extraatje voor de hele klas, als u eens iets bijzonders wilt 
doen. Dan zou u een gedichtbundel, of een sprookjesboek kunnen maken van de hele klas, 
waar ieder kind een bijdrage aan geleverd heeft.
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Recensie32

Opvoedwijzer Asperger
Richard Brom-

field, verbonden 

aan de Harvard 

Medical School, 

wil met zijn Op-

voedwijzer Asper-

ger praktische tips 

en heldere strate-

gieën bieden om 

het contact met kinderen met Asperger 

te verbeteren. Hij bespreekt de problema-

tiek vanuit meerdere perspectieven (kind, 

ouder, leerkracht) en lijkt oprecht betrok-

ken bij het onderwerp. De schrijfstijl doet 

soms wat Amerikaans aan, mede door de 

ik-vorm en het feit dat Bromfield de lezer 

regelmatig rechtstreeks aanspreekt. Maar 

hij geeft inzicht in hoe een kind meer is 

dan de Asperger alleen en biedt ouders en 

leerkrachten handvatten om de psycholo-

gische behoeften van het kind met Asper-

ger te zien. Met een speciaal hoofdstuk 

over meisjes.

 Opvoedwijzer Asperger – Een gids voor 

ouders en professionals om kinderen op 

het autisme spectrum beter te begrijpen. 

Richard Bromfield. Uitgeverij Hogrefe. 

ISBN 9789079729500.

 Vooruit - Themaboek taal voor de 
bovenbouw

Zestien taallessen 

voor de boven-

bouw zijn te vin-

den in het tweede 

t h e m a n u m m e r 

van Vooruit. Met 

onderwerpen als 

letters en woor-

den, zinnen, spreekwoorden, gedichten 

en verhalen. De lessen zijn bedoeld voor 

de bovenbouw en lopen op in moeilijk-

heidsgraad. In het voorwoord geven de 

schrijvers een korte instructie hoe het 

themanummer te gebruiken. De lessen 

stimuleren het creatieve denken, zoals 

bij de les: ‘Spreekwoorden verbeteren (of 

in elk geval leuker maken!)’ en het ana-

lytisch denken, bijvoorbeeld bij ‘Dicht 

je eigen kwintijn’. Praktisch voor zowel 

leerkracht als leerling is dat in elke les 

wordt besproken wat deze les je leert. 

Bijvoorbeeld het ‘creatief denken’-aspect 

bij het voorzetselgedicht: ‘Voorzetsels al-

leen maken nog geen goed gedicht. Door 

creatief te zijn, kun je bijzondere woor-

den bedenken en originele combinaties 

maken. De creativiteit is wat jouw gedicht 

(…) bijzonder maakt.’ Leuke prikkelende 

taalopdrachten die goed toepasbaar zijn 

in de bovenbouw van de basisschool. En 

niet alleen stimulerend voor de hoogbe-

gaafde leerling, maar voor de hele klas.

 Vooruit – Themaboek taal voor de 

bovenbouw. Centrum voor Begaafd-

heidsonderzoek. Uitgeverij Kluwer. 

ISBN 9789013097894.

 Hoogbegaafd opvoeden - lijden 
of begeleiden?

Dit e-book, ge-

schreven door Re-

nata Hamsikova 

van IeKu Advies, 

heeft de bedoeling 

ouders ‘een hart 

onder de riem te 

steken’. Hamsi-

kova, zelf moeder 

van twee hoogbegaafde kinderen, schrijft 

vanuit haar ervaring als moeder en vanuit 

haar expertise als begeleidster van hoog-

begaafde kinderen, hun ouders en onder-

wijzers. In het boek gaat zij in op hoe je 

als ouder het talent van je kind(eren) kunt 

ontdekken (‘het is je taak te observeren en 

te luisteren’) en hoe je hen kunt leren om-

gaan met verveling. Bijzonder leuk is dat 

Hamsikova ingaat op het herkennen van 

hoogbegaafdheid in kunsten. 

Het boek leest makkelijk weg, mede 

door het afwisselen van ervaringen met 

theorie en het toevoegen van praktische 

tips. Hoe het hoofd te bieden aan prak-

tische uitdagingen komt uitgebreid aan 

bod (hoe motiveer je je kind? En hoe 

help je hem of haar zijn huiswerk te ma-

ken?) inclusief een lijstje met (huiswerk)

tips voor het kind. De schrijfster gaat er 

vanuit dat kinderen het beste leren door 

de natuurlijke consequenties van hun ge-

drag. In het laatste hoofdstuk gaat zij in 

op zelfsturing en hoe je als ouder je kind 

kunt helpen persoonlijke strategieën tot 

zelfsturing kunt aanleren. 

 Hoogbegaafd opvoeden – Lijden of bege-

leiden. Renata Hamsikova. IeKu Advies. 

Het e-book is te bestellen via www.IeKu.nl 




