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Inleiding 
 
Op De Appelgaard is bewust gekozen voor het onderwijsmodel ‘werken met instructieblokken’.  
Dit model past bij onze onderwijsvisie, zoals beschreven in het schoolplan en de schoolgids. 
 
In dit document wordt de visie rondom het ‘werken met instructieblokken’ beschreven en is er een vertaling naar de 
praktijk gemaakt.  
 
Caroline van Leijenhorst 
November 2012 
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Visie ‘werken met instructieblokken’ 
 
In de midden- en bovenbouw worden de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen) aangeleerd met behulp van 
het model ‘werken met instructieblokken’. In dit onderwijsmodel krijgen leerlingen instructie in kleine (niveau-) 
groepen, is er ruimte voor extra hulp binnen de groep en wordt zelfstandigheid en samenwerken gestimuleerd. 
Dit systeem is gebaseerd op de theorieën van het Dalton-, Jenaplanonderwijs en het handelingsgericht werken.  
 
 
De Appelgaard kiest bewust voor het model ‘werken met instructieblokken’ omdat zij op deze manier gestalte 
kan geven aan de onderwijsvisie, zoals beschreven in het schoolplan en de schoolgids. 
 

- Door de instructie in de kleine groep is er ‘echte’ aandacht voor de leerlingen. (relatie) 
- In een klein groepje is het kind opener, omdat het vertrouwder is. (veiligheid) 
- Leerlingen worden geoefend in het zelfstandig maken van keuzes en nemen van verantwoordelijkheden 

(autonomie) 
- Leerlingen oefenen zich in het plannen van taken. Wanneer (en eventueel met wie) ga ik welke taak 

doen. (autonomie) 
- Door de niveaugroepen is er optimale afstemming op niveau en mogelijkheden. (competentie) 
- De leerstof, instructie en verwerking, is afgestemd op de leerlingen, subgroepen. (competentie, 

handelingsgericht) 
- Er is structureel tijd voor extra zorg binnen de groep.  (zorg) 
- De interactie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling komt beter tot zijn recht. Dit is 

zeer waardevol voor het leerproces. Kinderen leren namelijk van de leerkracht en van elkaar 
verschillende oplossingsmethoden. (samenwerken) 

- Er is in de instructiegroep directe controle door de leerkracht of de leerstof begrepen wordt. 
(doelgericht werken) 

- Bij alle activiteiten worden, door de leerkracht / leerlingen leerdoelen geformuleerd. (focus op leren) 
- De kinderen krijgen meer beurten. (optimale betrokkenheid) 
- Er wordt dagelijks gereflecteerd op het eigen functioneren en van de groep. (eigenaarschap van eigen 

leerproces) 
- Leerlingen worden bewust gemaakt van hun ontwikkeling en hun aandeel daarin. (eigenaarschap van 

eigen leerproces) 
- De leerkracht kan zachter praten. In een combinatiegroep ben je veel minder een stoorzender voor 

zelfstandig werkende kinderen. (optimale leeromgeving) 
 

Het werken in hoeken stimuleert zelfstandigheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, 
samenwerken, leren plannen en reflecteren.  
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In de praktijk 
 
algemeen 
In het ‘werken met instructieblokken ’ wordt gewerkt in blokken van een half uur. Iedere activiteit vindt plaats in 
een hoek, na 30 minuten wisselen de kinderen naar een nieuw onderdeel. Gedurende 1 blok ontvangen leerlingen 
instructie van de leerkracht. De les (instructie) wordt altijd gegeven aan een kleine groep leerlingen (1/3 van de 
groep). Deze leerlingen zijn ingedeeld op niveau per vakgebied, of per jaargroep in een combinatieklas met drie 
leerjaren. Hierdoor is optimale afstemming mogelijk wat betreft instructie en verwerking.  
Het gebruik van de computer is volledig geïntegreerd in het ‘werken met instructieblokken’. Dat betekent o.a. dat 
de verwerking van leerstof op de computer plaatsvindt, informatie wordt gezocht met behulp van de computer en 
presentaties worden voorbereid.  
Aan het einde van de ochtend hebben de leerlingen vier blokken afgerond, waaronder één instructieblok. De andere 
vakken hebben zij zelfstandig of samen met medeleerlingen gemaakt. Na ieder blok wordt er teruggeblikt op het 
leerproces van het blok en geven kinderen tips aan elkaar. In de reflectie wordt benoemd wat waardevol was en wat 
verbetering vraagt.  
 
dagoverzicht 

 activiteit opmerkingen  

8.45 – 9.15 dagopening  
 

9.15 – 9.30 instructie klassikaal o.a. formuleren leerdoelen 
 

9.30 – 10.00 blok 1 (zorgblok) er is nog geen instructie 
 

10.00 – 10.30 blok 2 (instructieblok 1) Niveau /jaargroep 
 

10.30 – 10.45 pauze  
 

10.45 – 11.00 Werk afmaken en instructie extra instructie 

11.00 – 11.30 blok 3 (instructieblok 2) Niveau/jaargroep 
 

11.30 – 12.00 blok 4 (instructieblok 3) Niveau/jaargroep 
 

 
opmerkingen bij het werken in blokken 

- We werken in 4 blokken van 30 minuten. 1 blok is verplichte instructie, de overige blokken zijn zelfstandig 
verwerkingen.  

- In elke groep wordt gewerkt met een grote timetimer om de tijd weer te geven.  Indien noodzakelijk krijgt 
een leerling een pocketmodel timetimer. 

- Het kiezen van een volgend blok duurt maximaal 2 minuten. De kinderen komen rond de instructietafel 
staan. De leerkracht vertelt in welke volgorde de groepen een nieuwe activiteit kiezen. 

- De blokken worden aangeboden middels een circuitmodel.  
- Het eerste blok is in alle groepen het zorgblok. Hier vindt pretaching plaats en zorg vanuit 

handelingsplannen. Tevens kan er individueel of in groepjes een terugblik plaatsvinden op het werk van de 
voorgaande dag. 
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- Elk kind heeft een weekplanner met daarop de weektaak. 
- In de groepen 4-8 wordt het werk op de weektaak per dag ingepland 
- De taken moeten in een half uur zelfstandig gemaakt kunnen worden. Leerlingen zijn nooit klaar tijdens hun 

blok. Er wordt gezorgd voor extra verwerking, zodat zij een half uur zinvol bezig zijn. 
We stimuleren de kinderen wanneer zij hun taak afhebben om na te denken welke vervolgactiviteit zij willen 
doen.  

- Er wordt gezorgd voor differentiatie in de verwerkingen. (bijv. basistaak, vervolgens keuze voor vervolgstof) 
- 1 blok is een computer/Ipadblok  
- De niveaugroepen voor de instructie worden per vakgebied gemaakt.  
- Indien we toetsen klassikaal afnemen vervallen de blokken of verminderen we het aantal blokken. 
- Door het werken in blokken heeft een leerling geen eigen boeken meer. De boeken liggen op de tafels van de 

desbetreffende groep. (rekengroep, taalgroep etc.)  
 
Dobbelsteen kind 
Alle kinderen zijn een paar keer per jaar ‘dobbelsteenkind’. Een hulpgroepje dat per week wisselt mag andere 
kinderen helpen als er vragen of onduidelijkheden zijn. Deze kinderen krijgen een dobbelsteen. Elke keer als een 
hulpkind een ander kind heeft geholpen draait hij/zij de dobbelsteen een slag. Als de dobbelsteen op 6 staat, mogen 
er geen vragen meer worden gesteld. Dit om te voorkomen dat een hulpkind niet meer aan het eigen werk toekomt. 
 
In de onderbouw maakt de leerkracht haar “afwezigheid” kenbaar door een dobbelsteen op de tafel te leggen. 
Kinderen weten dat ze de leerkracht nu even niet kunnen storen. Zij mogen fluisterend hulp vragen aan een 
medeleerling.  
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