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Wie zijn wij? 

Suzanne van der Waal

Sabina Onderwater



Doelen

❏ Ervaren van een tweetal voorbeelden van 
formatief handelen in klas 3.

❏ Ontwerpen van een formatieve vorm voor 
een klas 3 onderwerp.

❏ Inspiratie opdoen om formatief handelen in de les 
te gebruiken door ideeën uit te wisselen. 



Programma (11.15-12.45)

◻ formatief voorbeeld 1
◻ kenmerken formatief handelen
◻ kaders formatief bij ons op school
◻ formatief voorbeeld 2
◻ in groepjes ontwerpen formatief voor klas 3
◻ uitwisselen ideeën



Formatief handelen

Inventariseren waar de leerlingen staan

Een aanvulling op dagelijks didactisch handelen

Om het onderwijs te fine-tunen



Formatief voorbeeld 1

Wisbordjes:

Koolstofchemie



1A Noteer de molecuulformule van 

      



1B Teken de structuurformule van 

      



1C Noteer de naam van

      



2A Noteer de molecuulformule van 



2B Teken de structuurformule van 



2C Noteer de naam van 



3 Noteer de naam van



4 Leg uit of dit isomeren zijn

      



5 Leg uit of dit isomeren zijn

      

      

      



Startopdracht 

Teken in je schrift drie verschillende structuurformules 
bij de molecuulformule: C5H10



Exit opdracht

1) Teken een structuurformule van een molecuul met 
de molecuulformule: C5H10O

2) Geef aan of jouw molecuul vertakt / onvertakt is 
en verzadigd/onverzadigd



Exit opdracht

1 Geef de naam van deze stof

2 Teken de structuurformules van 2 isomeren

3 Geef de namen van de isomeren. 



Kenmerken formatief handelen

◻ Proces van samenwerking en coregulatie
◻ Doelbewuste informatieverzameling
◻ Actieve denkprocessen leiden tot producties
◻ Betekenisverlening aan informatie
◻ Kortcyclisch
◻ Geen blijvende administratie of individueel 

correctiewerk





De situatie op het CLD

Onderdeel van het schoolplan en teamplan

"Leren is belangrijker dan toetsen"

Jaarlijks cursus formatief handelen aangeboden + 
terugkomdagen

streven na dat alle docenten deze cursus hebben gevolgd

Gestart in 2019



Formatief voorbeeld 2

https://www.plickers.com/classes/6363afe68c9dcb0011fa3849


Ontwerpen van formatieve vorm

In groepen / 5 onderwerpen

◻ reactievergelijkingen
◻ verbrandingen
◻ scheidingsmethoden
◻ micro macro denken
◻ bouw atoom

beschikbare materialen:

bouwdozen/A4 wit en gekleurd en A3/wisbordjes



Ontwerpen van formatieve vorm

UItkomst: korte (3 minuten) toelichting formatieve vorm



Delen voorbeelden



Bronnen


