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Inleiding

Kinderen die net iets meer aankunnen leren sneller. Ze doen dat
het liefst door zelf te ontdekken, zelf te experimenteren, zelf te
onderzoeken, kortom: door zelf handelend bezig te zijn. Ze willen
vaak graag direct aan de slag, zonder dat ze de opdrachten die ze
krijgen goed lezen. Het is een beetje te vergelijken met het aanschaffen van een nieuw product. Veel mensen gaan het apparaat
direct uitproberen als ze het uit de doos hebben gehaald en pas
wanneer ze vastlopen pakken ze de handleiding erbij. Dat wil ik nou
juist voorkomen met dit boek Zoek het even lekker zelf uit, waarin
ik de methode Huzzel introduceer. Dit boek bevat 50 opdrachten,
genaamd ‘Huzzels’.
Huzzel beoogt de planningsvaardigheden van leerlingen in groep
7 en 8 die meer aankunnen te verbeteren, onder andere door de
opdrachten in een aantal stappen aan te bieden:
1 Eerst de opdracht goed lezen en ook het werkblad doornemen.
2 Dan bedenken wat je precies moet doen.
3 Vervolgens opschrijven wat je moet doen (zodat de leerlingen
laten zien dat ze de opdracht begrijpen en de leerkracht dat ook
ziet).
4 Daarna noteren wat je bij de opdracht nodig hebt.
5 Tot slot de verschillende stappen beschrijven: Eerst doe ik …
dan ….
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Pas als deze stappen gezet zijn, kan de leerling daadwerkelijk aan
de slag met het uitvoeren van de opdracht/Huzzel. Huzzel is echt
‘leren leren’.

Leren leren
Kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn, hoeven op de basisschool
nooit te leren. Immers, alles kwam hen gewoon ‘aanwaaien’. In het
voortgezet onderwijs komen ze er vaak achter dat dat niet meer
gaat; dat die Franse woordjes er niet vanzelf in komen, maar dat je
daar iets voor moet doen. Dat heet leren. En dat is lastig – en niet
leuk. Daarom is het noodzakelijk dat de kinderen ‘leren leren’: dat
ze eerst noteren wat ze moeten doen, wat ze nodig hebben, hoe ze
het aanpakken – kortom: plannen. En dat plannen doen ze vooraf,
zodat ze goed beslagen ten ijs komen.
Wat daarbij heel belangrijk is, is dat de leerkracht de leerling niet
laat zwemmen. De leerling heeft aansturing (instructie) nodig van
de leerkracht: Je hebt de opdracht gelezen – Wat moet je doen,
vertel – Lukt je dat? – Wat wil je nog weten? – Wat heb je nog nodig? – Waarmee moet ik je nog helpen? De leerkracht is de bewaker van het geheel: hij of zij checkt of het wel lukt met de uitvoering
en of de leerling de opdracht binnen de afgesproken tijd af heeft,
en hij of zij geeft de leerling na afloop een beoordeling.
Dit boek beoogt een bronnenboek te zijn van lessen met een vaste
structuur. De lessen zijn in maximaal drie weken te voltooien. De
praktijk heeft al bewezen dat de kinderen zeer gemotiveerd zijn bij
de uitvoering van de opdrachten. En die motivatie is weer heel belangrijk om dat ‘leren leren’ en het leren plannen je eigen te maken.
Elke nieuwe les geeft weer een aanzet om goed te leren plannen.
In Deel 1 van dit boek leg ik wat uit over meer- en hoogbegaafdheid, en geef ik aan hoe er met Huzzel gewerkt kan worden. In Deel
2 volgen de opdrachten, de zogenaamde Huzzels. Op www.zoek
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hetevenlekkerzelfuit.nl staan de antwoordbladen. Werkbladen staan
in dit boek, maar kunnen beter gedownload worden via www.zoek
hetevenlekkerzelfuit.nl, zodat meer leerlingen het boek kunnen gebruiken. Op deze website is ook een Werkplanformulier te downloaden.
Harrie Meinen
Ommen, januari 2019
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De Huzzels

Huzzel 5 Elfje
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Doel van de les
Je maakt een elfje en een naamdicht. Zo leer je hoe je creatief met
taal bezig kunt zijn.

Dit moet ik doen
1 Maak een elfje en een naamdicht.
2 Bedenk een passende versiering.

Dit heb ik nodig
•
•
•
•
•

Werkblad Huzzel 5.
Ruitjespapier (1 hokje = 1 cm²).
Potloden of stiften om te tekenen.
Computer.
Werkplanformulier.

Tip
Het is natuurlijk leuk om deze opdracht met de hele groep te doen.
Jij legt dan uit hoe je de opdracht moet maken.
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Werkblad Huzzel 5 Elfje
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1 Elfje
• Een elfje is een gedicht.
Zoek op internet op hoe een elfjesgedicht eruitziet en lees een
paar elfjes.
Schrijf op: Een elfje is …
• Schrijf een elfje over jezelf.
• Bedenk een passende versiering (een tekening).

2 Naamdicht
• Er bestaat ook een naamdicht.
Zoek uit wat een naamdicht is.
Schrijf op: Een naamdicht is …
• Schrijf een naamdicht over jezelf of je beste vriend(in).

