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Beste student Lichamelijke Opvoeding 

Hier volgt de verduidelijking voor je vierde in te leveren opdracht in functie van 
Krachtig Leren 1 LO. De deadline is vrijdagavond 20 maart. 

Je maakte doorheen de lessen van Krachtig Leren 1 kennis met het vakconcept van 
lichamelijke opvoeding, het leerplan ZILL, de eindtermen en de lesdoelen. 

In opdracht 1 kreeg je een gewezen eindterm of ontwikkelingsdoel (voor een 
specifieke klas) toegewezen en maakte je duidelijk dat leerlingen stap voor stap 
leren om uiteindelijk tot de hoofddoelstelling te komen. Bij elke stap noteerde je de 
lesdoelen volgens de regels van de kunst. 

Voor opdracht 2 ontwikkelde je een volledig en concreet uitgewerkte lesfase. Het 
voorblad werd doordacht uitgewerkt, doelstellingen werden uitgeschreven en er 
werden inhouden voorzien om de doelstellingen te bereiken. Daarnaast noteerde je 
de 9 punten en ondersteunde je dat door een organisatieschema in de 3de kolom. 

Voor de microteaching werkte je een volledige lesvoorbereiding uit. Je ervoer wat 
het was om deze les te geven aan echte leerlingen. Je kreeg feedback op deze 
opdracht 3 en uploadde een verbeterde versie van de lesvoorbereiding. 

In deze opdracht 4 werk je opdracht 2 verder af. Dat betekent dat je deze 
lesvoorbereiding finaliseert. 

Concreet: 

• Je werkt 2-3 lesfases in opbouw uit. Effectieve lestijd is 40 min. 
• Je voorziet een treffend slot. 

Waar moet je extra op letten: 

• Je houdt rekening met de commentaren die je eerder kreeg van je 
leertrajectbegeleider op je lesvoorbereiding. 

• De 9-punten moeten zo uitgewerkt worden dat het geen copy-paste wordt. Dat 
betekent dat je specifieke richtlijnen, vragen en bedenkingen in de 2ekolom die 
nodig zijn om de bovenstaande doelen te realiseren, voorziet. 

• De laatste lesfase is een weerspiegeling van het hoofddoel op het voorblad. 
• Je werkt mooi en logisch in opbouw, zowel voor de MZ als voor jouw SE 

gekozen lesdoelen. 



• Heb je nog vragen bij de lesvoorbereiding? Ga je cursus Krachtig Leren 1 na 
(zowel de algemene als de specifieke voor LO), bekijk commentaren bij eerdere 
opdrachten, gebruik je criteriumlijst, bevraag medestudenten. 

  

Criteria: 

- Je toont aan dat je een voorblad correct en volledig kan invullen. 

- Je toont aan dat je lesdoelen kan formuleren volgens de regels. 

- Je toont aan dat je een opwarmingsfase en kernfases volledig kan neerschrijven in 
de desbetreffende kolommen. 

- Je toont aan dat je lesfases in opbouw kan uitwerken. Lesfases volgen elkaar mooi 
op en werken naar een einddoel. 

- Je toont aan dat je een gepaste slotfase kan neerschrijven in de desbetreffende 
kolommen. 

  

Upload opdracht 4 op je OneDrive, uiterlijk voor het einde van week 27:  

20/03/2020 (23h59) 

 


