
 
 
Huiswerkopdracht 3: Voorbeeldcasus 
 

Naam:  
 
E-mailadres: 
 
Datum: 
 
Huiswerkopdracht 3: Vragen naar aanleiding van voorbeeldcasus 
 
In deze huiswerkopdracht is het de bedoeling dat je een aantal videofragmenten van 1 
leerling gaat bekijken waarbij per videofragment vragen worden gesteld. Het doel van deze 
opdracht is dat je zicht krijgt op de mogelijkheden van de interventie en op het proces wat 
een leerling doormaakt. 
  
Opdracht 1 

a) Bekijk videofragment 1: LOeS-werkwijze en Leeslijn; individuele sessie met 
doelwoorden ‘mus’ en ‘jos’ uit 2015 (start van leesonderwijs) 

b) Vul het interventieformulier in voor de doelwoorden ‘mus’ en ‘jos’. 
c) Beantwoord onderstaande vragen met betrekking tot de deelvaardigheden van de 

LOeS-werkwijze: 
  

Vraag Antwoord 

Beschrijf de instructie die wordt gegeven en 
ga na of de instructie klopt met de 
omschrijving op het registratieformulier. 

Automatisch herkennen: 
 

Woord analyseren in klankgebaren: 
 

Decoderen: 
 

Spellen: 
 

Beschrijf de mate van hulp die geboden 
wordt en ga na of de hulp die geboden wordt 
klopt met de volgorde zoals deze op het 
registratieformulier staat beschreven 

Automatisch herkennen: 
 

Woord analyseren in klankgebaren: 
 

Decoderen: 
 

Spellen: 
 

Beschrijf de non-verbale communicatie. 
Worden alle signalen gezien door de 
begeleider en hoe worden deze signalen 
vertaald? 
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Opdracht 2 
a) Bekijk videofragment 2: LOeS-werkwijze en Leeslijn; groepssessie in de klas met 

doelwoord ‘rok’ eind 2015 
b) Vul het interventieformulier in voor het doelwoord ‘rok’. 
c) Beantwoord de volgende vraag met behulp van onderstaand schema: Worden alle 

deelvaardigheden uitgevoerd zoals het in de LOeS-werkwijze staat?  
 

Vraag Antwoord 

Beschrijf de instructie die wordt gegeven en 
ga na of de instructie klopt met de 
omschrijving op het registratieformulier. 

Automatisch herkennen: 
 

Woord analyseren in klankgebaren: 
 

Decoderen: 
 

Spellen: 
 

Beschrijf de mate van hulp die geboden wordt 
en ga na of de hulp die geboden wordt klopt 
met de volgorde zoals deze op het 
registratieformulier staat beschreven 

Automatisch herkennen: 
 

Woord analyseren in klankgebaren: 
 

Decoderen: 
 

Spellen: 
 

Beschrijf de non-verbale communicatie. 
Worden alle signalen gezien door de 
begeleider en hoe worden deze signalen 
vertaald? 

 
 
 
 

 
 
Opdracht 3 
Beantwoord onderstaande vragen naar aanleiding van videofragment 1 en 2. 

a) Zijn er verschillen waar te nemen wanneer je de individuele sessie en de 
groepssessie bekijkt wanneer je let op de structuur van de werkwijze? 
 

Vraag Antwoord 

Wijze van instructie geven  

Volgorde bij de deelvaardigheden  

Toevoegingen/weglatingen in 
deelvaardigheden 

 

Mate van hulp die geboden wordt  

  
b) Noem voordelen van een individuele sessie en van een groepssessie: 

 

Vraag Antwoord 

Voordelen individuele sessie  

Voordelen groepssessie  

 
c) Noem nadelen van een individuele sessie en van een groepssessie: 

 

Vraag Antwoord 

Nadelen individuele sessie  

Nadelen groepssessie  
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Opdracht 4 

a) Bekijk videofragment 3: LOeS-werkwijze en Veilig Leren Lezen; individuele sessie 
met doelwoorden mei 2018 

b) Vul het interventieformulier in voor de doelwoorden ‘rits’ en ‘wind’. 
c) Beantwoord onderstaande vragen met betrekking tot de deelvaardigheden van de 

LOeS-werkwijze:  
 

Vraag Antwoord 

Beschrijf de instructie die wordt gegeven en 
ga na of de instructie klopt met de 
omschrijving op het registratieformulier. 

Automatisch herkennen: 
 

Woord analyseren in klankgebaren: 
 

Decoderen: 
 

Spellen: 
 

Beschrijf de mate van hulp die geboden wordt 
en ga na of de hulp die geboden wordt klopt 
met de volgorde zoals deze op het 
registratieformulier staat beschreven 

Automatisch herkennen: 
 

Woord analyseren in klankgebaren: 
 

Decoderen: 
 

Spellen: 
 

Beschrijf de non-verbale communicatie. 
Worden alle signalen gezien door de 
begeleider en hoe worden deze signalen 
vertaald? 

 
 
 
 

 
Opdracht 5 
Zijn er verschillen waar te nemen tussen videofragment 1 en 2 ten opzichte van 
videofragment 3, met betrekking tot:  
 

Vraag Antwoord 

Instructie die gegeven wordt  

Mate van hulp die gegeven wordt  

Manier van reageren op non-verbale 
communicatie 

 

Technische details m.b.t. de spraakcomputer  

Wijze van uitvoering door S. met betrekking tot 
alle deelvaardigheden 

 

 


