LESIDEE

Differentiatie

Leerlab

In dit document geeft een docent aan op welke wijze hij of zij invulling geeft aan ‘differentiatie
in de les’ of ‘meer maatwerk bieden’. Het idee is zoveel mogelijk toepasbaar gemaakt voor
verschillende vakken, zodat het idee over te nemen is en aangepast kan worden naar de
eigen context.
Titel:

Groepen maken

Omschrijving:
Online test bepaalt in welke niveaugroep een leerling terecht komt. Je
kunt bijvoorbeeld maak-, lees- of leerwerk als huiswerk opgeven. Aan het begin van de les
kun je dmv deze online formatieve quiz het niveau van individuele leerlingen toetsen. Op
basis van de resultaten kun je makkelijk groepen maken om te differentiëren in de les. Via
Quizalize kun je bijvoorbeeld makkelijk categorieën aan je vragen toevoegen, waardoor je
als leerling (en docent) achteraf precies ziet op welke onderwerpen/paragrafen de klas, maar
ook de individuele leerling goed en slecht gescoord heeft. Het maken van de groepen kun je
op basis van wat je wilt toetsen zelf regelen, maar dit biedt ook genoeg inzicht in het eigen
leren van de leerling om ze zelf een differentiatiekeuze te laten maken. De tools die je kunt
gebruiken zijn bijvoorbeeld:
Quizalize (voelt als een waardevolle formatieve toets met veel opties, met een competitieelement maar kan wel in eigen tempo).
Kahoot (hier maken de leerlingen de quiz allemaal tegelijk en het spelelement is hier erg
groot).
Socrative (veel verschillende opties [leerlinggestuurd of docentgestuurd] en voelt meer aan
als een toetsingsprogramma dan als een spel).
Vak:

geschiedenis

Leerjaar:

1 (2 t/m 6 ook geschikt)

Niveau:

havo vwo

Bruikbaar voor de volgende vakken (verwijder alle vakken waarvoor het lesidee niet
geschikt is)
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie,
Management&Organisatie, Maatschappijleer, KGL, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie,
ANW, NLT, O&O, CKV, KCV, Muziek, Beeldende Vorming, Drama, Lichamelijke Oefening,
Informatica, Filosofie, Latijn, Grieks
Tips & tops van leerlingen
“Het is een leuke activiteit om de leerstof te oefenen”
“Hierdoor weet ik zelf wat ik al weet en wat ik nog moet oefenen in de les”
Media
Tools:

https://www.quizalize.com/
https://getkahoot.com/
http://socrative.com/
Contactgegevens
(…)

