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EXTRA ZORG … IS EEN ZORGELIJK ONDERWERP 
 
Voor leerkrachten en ouders 

 

 

Een kind dat extra zorg nodig heeft, omdat het al enige tijd veel lager presteert 

dan het gemiddelde, is heel kwetsbaar.  

Het kind heef in feite gefaald wat geen prettig gevoel is. 

Het kind kan er niet op eigen kracht uitkomen. 

Als extra zorg niet slaagt, zal zijn of haar achterstand waarschijnlijk steeds sneller 

toenemen. Zijn of haar gevoelens en gedrag zullen hier sterk onder lijden. 

 
Extra zorg voor een bepaald kind betekent: 

A. Meer individuele ondersteuning.  

B. Meer structurele aandacht of wel meer zorgvuldigheid bij plannen, uitvoeren, 

evaluatie en bijsturen. 

C. Meer deskundigheid van leerkracht en ouders. 

 

Het doel van extra zorg is het verhogen van de kennis en het kunnen van het kind. 

Dat wil zeggen:  

a. Kennisoverdracht dient effectiever te zijn. Het kind neemt werkelijk de 

kennis in zich op. 

b. Het kind maakt zich effectieve werkstrategieën eigen.  

Voorbeeld: Het kind vertelt waar een tekst over gaat (leestekst, instructie  

of opdracht). 

Het kind weet hoe het zijn werk kan controleren en doet dat regelmatig. 

Het kind kan kennis genereren uit zijn eigen basiskennis en ervaring. 

 

De sociaal-emotionele en cognitieve voorwaarden 

a. Emotionele beschikbaarheid van het kind.  

Wordt het kind niet beheerst door emoties en gevoelens die hem sterk in   

zijn functioneren belemmeren?  

    Is de sfeer thuis en in de klas adequaat? 

 

b.  De relatie van het kind met zijn werk.  

     Is het kind gemotiveerd?  

     Wordt het kind werkelijk uitgedaagd?  

     Hoe graag wil het kind goed presteren? 

- Wordt emotioneel en materieel beloning en straf effectief toegepast?  

- Wordt het kind direct aangesproken?  

      Bijvoorbeeld: Wil je je best doen of niet? 

Wat wil je worden? 

Is de opdracht sterker dan jij of ben jij sterker en  

slimmer? 

- Het cognitieve niveau van het kind. 

      Welke prestaties en gedrag kunnen verwacht en geëist worden van het  

       kind? 
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De aanpak. 

De kracht zit in de motivatie, zowel van het kind als van de ouders en de leerkracht.  

Het moet echt een krachtige uitdaging zijn, een missie, iets dat je echt wilt en moet 

bereiken. 

Het stoelt op samen met het kind zijn en werken. 

Het gaat van veel steun en structuur naar geleidelijk meer zelfstandig werken. Van 

heel concreet en duidelijk geleidelijk naar meer abstract en complex. 

 

De planning 
Maak een handelingsplan (wat, hoe, wie en wanneer) samen met de ouders en 

bespreek het met het kind. Evalueer (en toets) het zo vaak als je wilt, ten minste om 

de 14 dagen, met de ouders en het kind. 

 

Het didactisch materiaal 
Het is kindvriendelijk: Informatie en opdrachten worden aangeboden in een 

betekenisvolle context. 

Uitleg en instructies zijn voor kinderen geschreven. 

Uitleg en instructies begeleiden het kind door het 

leerproces. 

Het kind wordt uitgedaagd tot ontdekken. 

Het is niet saai. 

 

De werksfeer en houding  
- Laat het kind rustig kijken naar wat hij moet doen.  

- Gun het kind de tijd om de tekst (leestekst, uitleg of opdracht) in zich op te 

nemen. Laat hem het liefst hardop lezen. 

- Vraag het kind waar het over gaat of wat hem gevraagd wordt. Daag het kind uit 

om het na te vertellen.  

- Waardeer de inspanningen en prestaties van het kind. Laat hem er van genieten. 

- Bied ontbrekende kennis aan. Controleer of het kind zich deze eigen heeft 

gemaakt. Bied wat oefeningen aan. 

- Vraag het kind om bij de uitvoering van de opdrachten te vertellen wat hij aan het 

doen is. Hardop denken dus. Leg uit waarom u dat vraagt. 

- Laat het kind de opdracht rustig uitvoeren en reageer op wat hij doet (goedkeuring 

geven of vertellen dat het fout is). 

- Laat het kind niet in de fout gaan. Stuur hem systematisch, stap voor stap, in de 

goede richting.  

- Laat het kind zijn werk controleren. Leer hem dat te doen. 

- Laat horen en zien dat u blij bent met zijn inzet en prestaties. Laat het kind 

genieten van zijn nieuwe kunst en overwinning. 

- Laat het kind geleidelijk zelfstandiger werken. Grijp onmiddellijk in als het fout 

gaat. 

- Vergeet nooit een ontspannen, vrolijke en motiverende sfeer te creëren. 
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Concreet 

Bij technisch lezen: 

- Laat het kind stil lezen en de onbekende woorden onderstrepen. 

- Leg de betekenis van de onbekende woorden uit. 

- Laat het kind hardop lezen. Vraag hem rustig te lezen op een zodanige manier dat 

hij begrijpt wat hij leest. Vertel dat lezen net zo moet klinken als praten.  

- Lees iedere keer voor het kind een zin of een paragraaf hardop voor en vraag hem 

dan om die op dezelfde manier zelf te lezen. 

- Lees de tekst op deze manier samen met het kind. 

- Laat hem daarna alleen lezen.  

- Geef adviezen, waardeer zijn prestaties. 

 

 

Bij begrijpend lezen: 
- Laat het kind de tekst hardop lezen. Leest het kind op een zodanige manier dat 

aannemelijk is dat het begrijpt wat het leest (niet te snel of niet te langzaam)? 

- Laat het kind de instructie, de vraag en de keuze-antwoorden hardop lezen. Leest 

het kind op een zodanige manier dat aannemelijk is dat het begrijpt wat het leest? 

- Volg de handelingen van het kind.  

Volgt het kind de opdracht op correcte wijze?  

Begrijpt hij de opdracht?  

Weet hij het antwoord?  

Heeft hij alle drie keuze-antwoorden getoetst? 

- Gebruik bijvoorbeeld CITO-toetsen als oefenmateriaal. 

 

Bij rekenen: 
- Laat het kind de instructie hardop lezen. Leest het kind op een zodanige manier 

dat aannemelijk is dat het begrijpt wat het leest? 

- Vraag het kind te vertellen wat hij moet doen. 

- Vraag bij het maken van de som het kind om hardop te rekenen. Als het moeilijk 

of niet goed gaat, intervenieer dan vóór het fout gaat. 

- Als het kind de kennis niet heeft die nodig is, draag die dan over en ga er wat mee 

oefenen. 

- Als het daarna nog niet lukt, zoek uit wat het probleem is. Vraag het kind wat het 

niet begrijpt. Begrijpt het de opdracht niet of kan het zijn kennis niet goed 

toepassen? Leg hem uit hoe hij het kan aanpakken, steeds op een andere manier 

tot het kind de som begrijpt en goed maakt. 

- Laat eventueel het kind enkele gelijksoortige sommen maken in uw aanwezigheid. 

Als het goed gaat en dat nodig is, geef dan meer oefeningen om zelfstandig te 

oefenen, op school of thuis. 

- Gebruik bijvoorbeeld de Cito-toetsen. 

 

Bij schrijven:  

Spelling 
- Laat het kind een zin bedenken en zeggen. Niet een te lange of te moeilijke zin. 

- Of laat het kind een zin uit een boek lezen. 

- Zorg dat het goed wordt uitgesproken. 

- Laat het kind de zin opschrijven. 

- Corrigeer met het kind de spelling. Leg de regel uit en laat het fout geschreven 

woord een aantal keren goed schrijven. 

- Laat later de zin nog een keer schrijven. 

- Leer het kind het nut van een woordenboek. 
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Een opstel maken 
- Laat het kind een kort verhaal vertellen of iets beschrijven, bijvoorbeeld een 

gebeurtenis waaraan hij deel heeft genomen. 

- Orden met het kind de zinnen van zijn verhaal (mondeling). 

- Laat hem dan zijn verhaal opschrijven, zin voor zin. 

- Laat hem zijn verhaal voorlezen en aandacht geven aan de zinsvolgorde, 

leestekens en spelling. 

- Corrigeer met hem wat fout is. 
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