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Lesvoorbeeld Spreekvaardigheid met TPRS en gebruik van het digibord 

De leerlingen maken met de klas een kort verhaal rond de thema’s ‘naar school’, ‘naar de dokter’ en ‘naar 
de supermarkt’ met behulp van de techniek TPRS en het digibord (met Prowise Presenter).  
 

 

Tijd Niveau  Doelgroep Groepsvorm 

40 minuten • Alfa A 

• Alfa B 

• 13 t/m 17 jaar  • Klassikaal 

 

Onderdelen Leerlijn Alfabetisering ISK 

Woordenschat 

• Alfa A (100 woorden) en Alfa B (600 woorden) 

Verstavaardigheid 

• Verstaan van woorden 

• Verstaan van zinnen 

Luisteren 

• Luisteren naar een spreker 

Schrijven 

• Schrijven van woorden 

• Schrijven van zinnen 

Uitspraak 

• Uitspraak van woorden 

• Uitspraak van zinnen 

• Notie van gesproken taal 

Spreken 

• Monologen 

Digitale vaardigheden 

• Gebruik apparatuur 

 

Doelen 

Alfa A:  

• De leerling kan de woorden en zinnen verstaan en goed nazeggen. 

• De leerling kan antwoord geven op de vragen die de docent stelt. 

• De leerling kan in tweetallen een (receptieve) toets maken op een tablet over een bekend 
onderwerp. 

 
Alfa B:  

• De leerling kan een kort, bekend verhaal navertellen. 

• De leerling kan individueel een (receptieve) toets maken op een tablet over een bekend 
onderwerp. 
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Tijd Lesopzet  Nodig 

 Gezamenlijke start 

15 Activiteit docent 
Docent maakt samen met de leerlingen 
een verhaal. De afbeeldingen staan in 
Prowise Presenter. 

• Er is een jongen / een meisje 

• Hoe heet de jongen / het 
meisje? 

• Waar gaat de jongen / het 
meisje naartoe? 

• Etc. 

Activiteit leerlingen 
Alfa A: leerling geeft antwoord op 
de vragen en maakt zo het 
verhaal. 
Alfa B: leerling vertelt het verhaal 
van andere leerling na. 
 
Differentiatie 

• Alfa A: leerling geeft 
antwoord op de vragen. 

• Alfa B: leerling kan het 
verhaal navertellen. 

 

Digibord met een 
presentatie in 
Prowise Presenter 
met afbeeldingen en 
woorden. 

 Lesdeel 1   

15 Activiteit docent 
Docent bespreekt de nieuwe woorden 
die in Presenter op verschillende 
manieren aan bod komen. Mondeling 
via o.a. flitskaarten maar ook 
schriftelijk.  
 

Activiteit leerlingen 
Leerlingen herhalen de woorden 
mondeling. 
De leerlingen schrijven de nieuwe 
woorden op. Als de flitskaarten 
(met en zonder tekst) getoond 
worden roepen de leerlingen de 
woorden. Individueel of in 
tweetallen kan ook.  
 
Differentiatie 

• Alfa A: de woordenzoeker 
met alle nieuwe woorden 
wordt op het bord gemaakt.   

• Alfa B: de woordenzoeker 
wordt op papier gemaakt. 
 

Digibord met een 
presentatie in 
Prowise Presenter. 

 Lesdeel 2   

5 Activiteit docent 
Docent toetst formatief via ProConnect 
Quiz. 
 

Activiteit leerlingen 
De leerlingen maken de 
ProConnect Quiz.  
 
Differentiatie 
Leerlingen kunnen individueel of 
in tweetallen de quiz maken. 
 

Digibord en tablets. 

 Gezamenlijke afsluiting   

5 Activiteit docent 
Vraagt aan de klas: Welke woorden 
hebben we geleerd? en laat ze nog eens 
zien op het digibord.  

Activiteit leerlingen 
De leerlingen geven antwoord op 
de vraag: “Welke woorden 
hebben we geleerd?”  
  

Digibord en tablets.  
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Opmerkingen  

Tijdens het maken van het verhaal worden bij een aantal woorden in eerste instantie geen lidwoorden 
aangeboden, zodat er geen zinnen kunnen ontstaan als ‘het meisje gaat naar de school’. 
 

 

Woorden en zinnen 

 

het meisje 
de jongen 
gaat naar 

school 
neemt mee 
de tas 
de pen 
het boek 
de map 

de dokter 
(heeft) pijn 
hoofd 
buik 
arm 
been 

de supermarkt 
koopt 
brood 
appels 
cola 

 

 
 

Colofon 

Inge Rouleau 
Mei 2019 

 

Bronnen 

Prowise 
Presenter: 
spreekoefeningen 

https://presenter.prowise.com/share_Frd0u5ukKzsuq6qpk1xGd1KiUSMHwhSBZ6LT0
GEUF8O7CEvwFsCstWbNzxfwf88E 
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