
1

de thematische aanpak

COÖPERATIEF L
EREN ZIEN IS SNAPPEN

LO
GO

 3
00

0

VR
OL

IJK

INTERACTIE

EIG
EN

 CU
LTU

U
R

TH
U

ISTALEN

VLOGS

ZANG EN DANS

T.P.R.

BA
SI

SW
OO

RD
EN

SC
HOOLTA

ALW
OORDEN

THEMAWOORDEN

WERELDKAARTDE BOVENKAMER



2 3

 

● De thematische aanpak bestaat uit 10 thema’s, waarvan er zeven op zichzelf staan en er drie 
aansluiten op een vorig thema. Deze vervolgthema’s zijn verbredend en verdiepend. Zij bouwen 
voort op de kennis en vaardigheden die al zijn aangeleerd. Ook gaan we er vanuit dat de leerlingen 
de woorden kennen van het thema waar het op aansluit. 

● De thema’s kunnen op elk tijdstip van het jaar worden ingezet, behalve natuurlijk
 de Sinterklaas challenge en Feest! Dit laatste thema vindt plaats rond kerst.
● De thema’s hebben een wisselende tijdsduur. Een thema duurt minimaal twee, maximaal vijf weken.

De thema’s

TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT 
      
LAND                     
● Van steen tot huis 
● Van huis tot stad    
  (vervolg op ‘Van steen tot huis’) 

WATER 
● Water? Natuurlijk!                   
● De zee en andere wateren   
  (vervolg op ‘Water! Natuurlijk?’)

LUCHT           
● Wat is het weerbericht? 
● In Vogelvlucht

WAT MENSEN ZOAL DOEN

ETEN
● Van pinda tot pindakaas

LEZEN
● Boekeloeren in de klas

FEESTEN
● De Sinterklaas challenge
● Feesten!      
  (vervolg op ‘De Sinterklaas 
  challenge’)

Voor een systematisch lesopbouw hebben we gebruik gemaakt van de taxonomie van Bloom. 
Daarnaast hebben we het kwadrant van Cummins gebruikt om communicatieve en cognitieve 
taaldoelen helder voor ogen te hebben. Elk thema laat onderstaand overzicht zien, zoals 
hieronder bij het thema Wat is het weerbericht?.

Taaldoelen en inhoudsdoelen
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DE THEMATISCHE AANPAK WERELD VOL WOORDEN is lesmateriaal voor het nieuwkomers-
onderwijs aan leerlingen van 6 tot 12 jaar. In de themalessen zijn de woorden van LOGO 3000 
(basiswoorden) en 40 clusters uit LOGO groep 3 en LOGO Schooltaalwoorden geïntegreerd opgenomen. 
Deze woorden worden binnen de lessen gesemantiseerd en geconsolideerd. Het doel is dat leerlingen 
snel en vrolijk woorden leren binnen betekenisvolle contexten. Op deze wijze krijgen leerlingen de kans 
om veel andere woorden op te pikken. Intentioneel en incidenteel woorden leren gaan zo hand in hand. 

In de thematische aanpak wordt gebruikt gemaakt van veel verschillende werkvormen en is er alle 
ruimte voor interactie. Naast het Nederlands wordt ook bewust de eigen taal ingezet en in elk thema 
wordt een link gelegd met de eigen cultuur of het land van herkomst. 

Elke lesdag wordt een suggestie gegeven om de inhoud te herhalen of te verdiepen. Dit kunnen 
concrete opdrachten zijn uit o.a. Zien is snappen en De bovenkamer, maar je vindt hier ook tips voor 
filmpjes, boeken, liedjes, thuisopdrachten, gastlessen of uitstapjes. 
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Bij elk thema worden de kerndoelen en de specifieke doelen overzichtelijk in beeld gebracht. 
Hieronder staat een voorbeeld van de doelen bij het thema Van steen tot huis.                                   

Kerndoelen en specifieke doelen
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