
 

 

Ik ga mee voor een didactisch onderzoek 
 

Wat is didactisch onderzoek? 

Als je bij mij komt voor een didactisch onderzoek betekent het dat ik ga kijken hoe goed je kunt lezen, rekenen en 
schrijven. Verder kijk ik ook hoe je omgaat met puzzels of andere spelletjes en hoe je de opdrachten aanpakt. 

Jij maakt opdrachten voor: 

 lezen 

 spelling (een dictee) 

 rekenen 

Wat doe je nog meer? 
Naast de rekenopdrachten en schrijven kunnen we ook een (reken)spelletje doen of jij kunt alleen 3D puzzels maken of 

spelletjes doen. Dat is belangrijk, omdat ik dan zie hoe je denkt, hoe je jouw kennis combineert en toepast.  

Wat gebeurt daarna? 
Aan de hand van de door jou gemaakte toetsen maak ik een verslag voor je ouders en voor de school. Dan weet de 

leerkracht of je wel of niet meer weet dan je klasgenoten. Er is niets erger dan langdurige verveling en je komt op 

school om iets te leren. De school moet er voor zorgen dat je ook leert. Daarom moet duidelijk zijn of je meer kan dan 

andere kinderen in de klas en of je voorloopt in je cognitieve ontwikkeling. Cognitief is een moeilijk woord voor denken 

en overdenken, dus alles wat  met leren en denken te maken heeft. 

In het verslag staat welke materialen de leerkracht kan gebruiken om jou meer uit te dagen en om je aan het werk te 

zetten. Waar is dat voor nodig, denk je misschien. Nou, als je je niet verveelt en als je iets nieuws leert en een moeilijke 

taak afmaakt, voel je je veel lekkerder en ga je met meer plezier naar school. 

Tijdens het toetsen kunnen je ouders er gewoon bij blijven als je dat prettig vindt! 

Ik zie je graag tijdens onze afspraak en ik verheug mij erop met je kennis te maken! 

Groetjes, Renata. 
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