
Toelichting PTB Nederlands klas 3V 

Pijlers: 

o Van formatief naar summatief: eerst meten en analyseren, dan ‘aftoetsen’. Gevolg: 
pas in het tweede half jaar cijfers. 

o Oefening en herhaling als leerling dat nodig heeft, anders niet. 
o Leerlingen leren reflecteren op eigen leergedrag en formuleren zelf doelen. 
o Projecten en praktijkopdrachten (grotere en complexere opdrachten) zijn naast 

leerzaam ook leuk: Nederlands is meer dan uit een boek werken. 

 

Wat betekent dat in de praktijk? 

- Bij de vaardigheden spelling en grammatica beginnen we met een formatieve instaptoets, 
waarna we de leerlingen in niveaus indelen. Leerlingen die beginnen met achterstanden, 
moeten die eerst zoveel mogelijk wegwerken. Leerlingen die de stof al beheersen, beginnen 
alvast met het werken aan een project. Later in het jaar volgt weer een formatieve toets en 
daarna pas een summatieve. 

- Per jaar werken we aan meerderen projecten en praktijkopdrachten. Het eerste project is 
bijna afgerond. Daarbij ging het om mondeling feedback geven aan elkaar in lastige sociale 
situaties. Na het analyseren van meerdere van dit soort situaties op film, hebben de 
leerlingen in groepen zelf een script gemaakt waarin een sociale situatie uit de hand loopt en 
vervolgens al dan niet opgelost wordt. Hierbij pasten ze de geleerde feedbacktips en –regels 
toe. Daarna hebben ze de scripts ook daadwerkelijk nagespeeld en opgenomen. Het project 
eindigt met een filmfestival waarbij we met de klas alle films kijken en beoordelen.  

Leerlingen die eerst achterstanden weg moeten werken, beginnen later met het project en 
hebben soms een aangepaste (kleinere) opdracht. 

- Een belangrijk onderdeel bij Nederlands is leesvaardigheid. In het PTB is te zien dat we 
eerst tweemaal formatief toetsen.  Die toetsen worden geanalyseerd m.b.v. een 
reflectieformulier. Aan de hand daarvan schrijven leerlingen hun persoonlijke 
gebruiksaanwijzing (zie voorbeelden in de bijlage). De gebruiksaanwijzing plakken ze in hun 
schrift en deze wordt regelmatig geraadpleegd bij het verder werken aan de stof. In het 
voorjaar wordt leesvaardigheid afgesloten met een summatieve toets. 

- Buiten de bovenstaande onderdelen om wordt er gedurende het jaar ook gewerkt aan het 
leesdossier en het schrijfdossier, waarin meerdere opdrachten komen.  


