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Beschrijving van een fantasiedier 

Algemeen 

Product: beschrijving van een fantasiedier 
Leerjaar: brugklas vmbo/h/v 
Aantal lessen: 3 x 50 minuten 
Bron: Stepping Stones, Hoofdstuk 4: OUT AND ABOUT 

Leerdoelen schrijfvaardigheid 

Kan vertrouwde zaken beschrijven: 
• Kan het uiterlijk en de leefomgeving van dieren beschrijven 

Succescriteria 

Je hebt het goed gedaan als:  
 
Woordenschat: 
Je gebruikt eenvoudige woordenschat over dieren, hun omgeving en gewoontes, eventueel met behulp van een 
online vertaalsite. 
 
Samenhang: 
Je gebruikt een aantal voeg- en verwijswoorden (and, but, this, that, these, those) om woorden, zinsdelen en korte 
zinnen aan elkaar te verbinden. 
 
Grammatica: 
Je schrijft korte hoofdzinnen, met de juiste volgorde van onderwerp-werkwoord-lijdend voorwerp. 
Je gebruikt de ontkenning met don't / doesn't op een correcte manier. 

Formatief evalueren 

Cyclus formatief evalueren:  
- Waar werkt de leerling 

naartoe? 
- Waar staat de leerling nu? 
- Hoe komt de leerling naar 

de gewenste situatie? 
 
Technieken: 
- best example 
- pre-flight checklist 
- beoordeling volgens anker 

(onder niveau / op niveau / 
boven niveau) 

- exit ticket 
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Les 1: Clarifying learning intentions 
 
 
1. White boards activiteit: Expanding sentences 
 
Deze activiteit op zichzelf vormt een oefening in het formuleren van een beschrijvende tekst. In de cyclus van 
formatief evalueren is hij bedoeld als voorbereiding op het vergelijken van tekstvoorbeelden; die worden in 
deze opdracht immers geproduceerd.  
 
Spelregels:  
De leerlingen schrijven aan het begin allemaal dezelfde zin op hun whiteboard. Op basis van de vragen van 
de leraar moeten ze vervolgens de zin aanpassen en uitbreiden, zodat de tekst uiteindelijk alle informatie 
bevat.  
 
Uitvoering: 
De leraar laat alle leerlingen de volgende zin op hun whiteboard schrijven: I have a special pet. 
Vervolgens laat de leraar één voor één de volgende vragen op een blad zien aan de klas: 
• How big is it? 
• What does it look like? 
• What is its character like? 
• Describe something your pet likes to do. 
• Why do you like it? 
• What is its name, and why is it called like this? 
Leerlingen breiden hun tekstje uit zodat deze op alle vragen een antwoord geeft. 

 
 
2. Groepsactiviteit: best example 
 
Het componeren van het beste voorbeeld dwingt leerlingen na te denken over succescriteria. Ze formuleren 
die criteria vooralsnog in eigen woorden.  
 
De klas wordt in groepjes van 3 of 4 leerlingen verdeeld. Leerlingen lezen en vergelijken elkaars teksten. Elk 
groepje schrijft nu één tekst over een imaginaire pet. Daartoe selecteren de leerlingen de beste zinnen en 
zinsdelen uit de individueel geschreven tekstjes. Leerlingen proberen hun keuzes te verantwoorden: waarom 
is fragment (chunk) a) beter dan fragment b)?  
 
 
3. Klassikale activiteit: criteria voor een goede tekst  

Deze activiteit is expliciet gericht op het verhelderen van 
leerdoelen en succescriteria. De leraar verzamelt daartoe 
suggesties van leerlingen om betrokkenheid bij en 
eigenaarschap van het leerproces te stimuleren. De lijst 
met criteria vormt het startpunt van de cyclus formatief 
evalueren. 
 
De leraar bespreekt klassikaal de criteria die de leerlingen 
hebben gebruikt om de beste tekst te schrijven. Hoe ziet 
volgens de leerlingen een goede tekst eruit? Criteria 
worden op het bord genoteerd. 
Deze criteria worden indien nodig aangevuld, zodat de 
checklist (zie les 2) is voorbereid. Bijvoorbeeld: 
• zoveel mogelijk woorden gebruiken om dieren te 

beschrijven: hun uiterlijk, omgeving en gewoontes  

• zinnen aan elkaar verbinden met woorden als and, but, because. 
• in de tekst verwijzen met woorden als this, that en he. 
• goed woordvolgorde gebruiken: eerst onderwerp, daarna werkwoord en dan lijdend voorwerp 
• ontkenningen gebruiken met don't en doesn't.  



 

  3 

Les 2: The task 
 
 
1. Schrijfopdracht: Your fantasy animal 

In de cyclus van formatief evalueren gaat het hier om het 
uitvoeren van de schrijfopdracht: een taak waarmee 
leerlingen kunnen laten zien wat ze al kunnen en wat ze 
nog moeten leren.  
 
• De leraar vat kort samen welke criteria aan het eind 

van de vorige les waren genoemd om een goede tekst 
over een dier te schrijven. 

• De leraar legt foto's van verschillende fantasiedieren 
op een grote tafel (twee of meer tafels bij elkaar). Zoek 
je voorbeelden van fantasiedieren ga naar: 
https://nl.pinterest.com/cameronsavage/photoshopped-
animals/ 

• Leerlingen kiezen in hun hoofd een dier uit, maar 
houden hun keuze geheim.   

• Leerlingen beschrijven hun fantasiedier. Ze moeten hun tekst met de volgende zin beginnen: I have a 
special pet. In hun tekst moeten ze ook alle vragen aan de orde laten komen die vorige keer zijn 
gesteld. Ze mogen ook zelf andere dingen beschrijven. De tekst moet minstens 60 woorden bevatten. 

 
 
2. Mondelinge vragen en antwoorden over het fantasiedier  
 
De geschreven kenmerken van het fantasiedier (zie opdracht 1) worden mondeling herhaald en geoefend. De 
leerling ervaart daardoor of hij in de schrijftaak effectief is geweest in woordkeuze en zinsopbouw. In die zin 
bereidt deze opdracht voor op de zelfbeoordeling in opdracht 3. 
 
Leerlingen worden in groepjes van 4 verdeeld. Het ene duo stelt aan het andere duo vijf vragen in het Engels 
om erachter te komen welk dier ze hebben beschreven. De leerlingen moeten met hele zinnen in het Engels 
antwoorden.   
 
 
3. Pre-flight check 

Leerlingen beoordelen hun eigen schrijfwerk, voordat ze 
het inleveren. Ze doen dit aan de hand van de criteria die 
in een eerder fase gezamenlijk zijn opgesteld. Dit is een 
eerste activiteit om te bepalen waar de leerling nu staat ten 
opzichte van de succescriteria. En tegelijk een activiteit die 
eigenaarschap van het leerproces stimuleert.  
 
Leerlingen leveren hun werk in samen met het ingevulde 
pre-flight check. Zie hiervoor bijlage 1: formulier 
zelfbeoordeling, onder het kopje 'vul in vóór het inleveren.'  
 

 
 
  

https://nl.pinterest.com/cameronsavage/photoshopped-animals/
https://nl.pinterest.com/cameronsavage/photoshopped-animals/


 

  4 

 
Les 3: Where is the student now? 
 
 
1. Interpreteren indirecte feedback  

De leraar geeft feedback op het schrijfproduct aan de hand 
van de eerder vastgesteld succescriteria. Leerlingen 
bespreken deze feedback met elkaar. Zij interpreteren 
gezamenlijk de betekenis ervan met het oog op revisie van 
de tekst. Feedbackactiviteiten om vast te leggen waar de 
leerling staat in zijn leerproces.  
 
• De leraar heeft op elk werk indirecte feedback 

gegeven op samenhang en grammatica. De fouten 
zijn niet aangestreept en ook niet verbeterd, maar iets 
daar tussenin: elke fout krijgt een code (wo=word 
order, n=negation, sw=signal words). De codes 
worden rechts van de tekst naast de regel geschreven 
waar de fout zit. Leerlingen moeten zelf de fout  
zoeken en worden met de code op het spoor van de succescriteria gezet wordt. 

• Leerlingen krijgen hun werk terug. Ze werken in tweetallen en interpreteren de feedback: om welke fout 
gaat het en kunnen ze de fout verbeteren? wat betekent elke code voor eventuele verbetering?  

 
 
2. Verwerken feedback: revisie 

 In de cyclus van formatieve evaluatie bij het schrijven van 
teksten wordt nu de laatste hand aan het schrijfproduct 
gelegd. Revisie waardoor de eindversie van de tekst tot 
stand komt.  
 
Leerlingen werken in tweetallen en helpen elkaar bij het 
schrijven van de verbeterde, definitieve versie. 
 

 
 
 
3. Zelfbeoordeling en feed forward 

De leerling rondt de cyclus formatieve evaluatie af door 
opnieuw naar zijn zelfbeoordeling te kijken. De vraag 'hoe 
komt de leerling naar de gewenste situatie?' is nu aan de 
orde. Hier gaat het om feed forward-activiteiten. 
 
• Eerst vullen leerlingen het tweede deel van het 

formulier zelfbeoordeling in (zie bijlage): een 
beoordeling volgens anker (onder niveau / op niveau / 
boven niveau). Zij kunnen op de afzonderlijke criteria 
voor succes hun eerste (zelf)inschatting vergelijken 
met de hun feitelijke prestatie.  

• Leerlingen schrijven daarna op een post-it wat zij het 
moeilijkst vonden aan deze schrijfopdracht. Ze 
plakken dit exit ticket op het formulier  
zelfbeoordeling. De opdracht wordt in hun schrijfportfolio bewaard samen met dit formulier.  
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Bijlage: formulier zelfbeoordeling 
 

 

 
 
 
 

 Vul in vóór het 
inleveren 

Vul in ná de feedback 

  
DONE! 

 
GING GOED? 

  top ging 
net 

moet 
beter 

 
Ik heb zoveel mogelijk woordenschat gebruikt om dieren 
te beschrijven, hun uiterlijk, omgeving en gewoontes. 

    

 
Ik heb geprobeerd de zinnen aan elkaar te verbinden. Ik 
heb woorden gebruikt als and, but, because. 

    

 
Ik heb woorden als this, that, he, etc. gebruikt.     

 
Ik heb gelet op de volgorde van de woorden in een zin: 
eerst onderwerp, daarna werkwoord, en dan object. 

    

 
Ik heb de ontkenning don't / doesn't correct gebruikt.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: ………………………………………………… 
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