De wereld van

blits

BRONNENBOEK

MEDIAWIJSHEID
Tips voor mediawijsheid
leren de kinderen om net
iets verder te kijken dan
hun neus lang is.

INLEIDING
Elke les begint met een
pakkende inleiding.
Die introduceert het onderwerp. Zo gaat de leerstof
leven voor de kinderen.

racht

voor de leerk

INSTRUCTIETEKST
Na de inleiding volgt een
heldere instructietekst.
De kernwoorden zijn vetgedrukt. Met voorbeelden
wordt de instructietekst
verduidelijkt. Dat maakt
de leerstof concreet voor
kinderen.
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HANDLEIDING
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blit
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BRONNEN
Na de instructietekst
volgen de bronnen. Die
dienen als voorbeelden bij
de instructietekst en de
kinderen gebruiken ze bij
de opdrachten.
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HANDLEIDING
Ook bij een moderne
methode als Blits werkt
een papieren handleiding
als basis erg fijn.
De pagina’s van het
bronnen- en werkboek zijn
bij elke les in de handleiding opgenomen. De handleiding is verdeeld in vier
losse katernen. Dat maakt
hem nog gemakkelijker te
gebruiken.
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De kinderen leren vaardigheden
waar ze in hun schoolcarrière
en hun hele verdere leven
iets aan hebben.
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WERKBOEK

VERWIJZINGEN

BRONNEN

Boven aan de pagina staat een verwijzing
naar de pagina’s van het bronnenboek.

Bij elke opdracht wordt de bron
genoemd die ze nodig hebben.

BRONNEN

SOFTWARE

Ook het werkboek bevat
bronnen. Met die bronnen
gaan de kinderen actief
aan de slag in de opdrachten. Ze maken bijvoorbeeld
een grafiek af, of onderstrepen hoofdzaken in een
tekst. Zo passen ze direct
toe wat ze geleerd hebben.
Daardoor verwerken ze de
informatie beter.

Digibordsoftware
Je kunt de lessen geven
met behulp van de digibordsoftware. Daarmee
heb je alle voorbeelden en
bronnen bij de hand om
expliciete directe instructie
te geven. Tevens kun je
de gemaakte opdrachten
eenvoudig en effectief
nabespreken.
Digitale toetsen
De toetsen in Blits kun
je ook digitaal afnemen.
De resultaten zijn meteen
zichtbaar in de resultatenmonitor van Delubas
Digitaal en kunnen direct
verwerkt worden in
ParnasSys of andere LAS.

DOELEN
Boven aan de pagina staan
de doelen. Daardoor weten
de kinderen wat van hen
verwacht wordt.

ANTWOORDENBOEK
Met het antwoordenboek
kunnen de kinderen hun
opdrachten zelfstandig
nakijken.

Leerlingsoftware
Iedere tweede les van de
week is een herhalingsles.
Alle herhalingslessen zijn
digitaal beschikbaar.
De kinderen kunnen op
school of thuis inloggen
om de opdrachten
te maken.

TOETSBOEK
Elk lesblok wordt afgesloten met een toets.
De toetsen van Blits sluiten
aan bij de vorm die onder
andere Cito hanteert om
studievaardigheden te
toetsen. Je kunt de toetsen
ook digitaal afnemen.
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DIFFERENTIEREN
Goede en snelle leerlingen kunnen vaak wel wat extra werk met meer
uitdaging gebruiken. Voor hen is er Plustaak Studievaardigheden.
De opdrachten in Plustaak lopen niet vooruit op de leerstof maar
bieden een verbreding en verrijking van het aanbod in Blits.
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