Les ‘Trainen van dieren’
Lesvoorbereidingsformulier:
Doelgroep: groep 7/8

Beginsituatie:Wat kunnen en kennen de leerlingen al m.b.t. de doelstelling? Kijk in de methode, praat met
je mentor, observeer.

Het thema van alle lessen zal zijn: Dierenwelzijn in verschillende situaties, deze les zal in
het teken staan van het trainen van dieren. Hier hebben de leerlingen nog geen les over
gehad, in de methodes gaat het vaak wel over verschillende soorten dieren en sommige
leerlingen weten ook waar dieren voor gebruikt kunnen worden, of rijden bijvoorbeeld zelf
paard, maar er is nog geen informatie gegeven over het onderwerp trainen van dieren.
De beginsituatie kan afwijken.

Doelstellingen voor de leerlingen:Inhoudelijk (kennis en vaardigheden), Didactisch (de context,
waarin de kennis of het gedrag zichtbaar is), en gedrag (wat de leerlingen waarneembaar moeten kunnen,
weegegeven met een werkwoord bv. Beschrijven, opnoemen, experimenteren).
-

-

-
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De leerlingen activeren hun voorkennis met behulp van de actieve werkvorm:
woordspin. Deze woordspin heeft betrekking op het onderwerp: trainen van dieren
(welke dieren kun je trainen, hoe kun je dieren trainen ; kunnen gebruikt worden als
hulpvragen).
Dit doen de leerlingen individueel, zodat zij hier aan het eind van de les op kunnen
evalueren.
Wel moet dit klassikaal worden teruggepakt.
De leerlingen leren hun mening te geven over een onderwerp, waarbij zij er rekening
mee houden dat zij ook argumenten moeten geven voor of tegen de stelling. Dit
komt voor in de werkvorm discussie.
De leerlingen zijn actief bezig met de verschillende onderdelen van de les, waardoor
ook alle kennis kan worden opgenomen door de leerlingen.
Deze kennis kan bijvoorbeeld tijdens de werkvorm Quiz erg van pas komen.
Aan het eind van de les evalueren de leerlingen hun opgedane kennis door de
woordspin (als afsluitende activerende werkvorm) met een andere kleur aan te
vullen.
Ook dit doen de leerlingen individueel, maar dit wordt wel klassikaal teruggepakt.

Onderwijsleerproces:
Fase:

Inleiding:

Leerlingen:

Leerkracht:

Organisatie:

Wat doen de leerlingen?

Wat doet de leerkracht?

Wanneer en hoe
klaarzetten, tijdens
de activiteit, bij
opruimen,
groeperingsvormen,
materialen en
leermiddelen.

De leerlingen krijgen een kort
lesoverzicht, waardoor zij weten
wat hen te wachten staat.
De presentator zal zich kort
voorstellen, waardoor de
leerlingen weten wie er voor hen
staat.

Belangrijk is dat de presentator(en)
worden voorgesteld aan de klas,
het zijn uiteindelijk toch
“vreemden”. Daarna wordt er een
overzicht gegeven van de
onderdelen van de les, wat doen
we eerst en wat daarna?In eerste
instantie wordt er een woordspin
gemaakt, waarna de informatie
over het trainen van paarden volgt
– met een activerende werkvorm:
discussie. Daarna volgt de
informatie over de hond – met een
activerende werkvorm, rond de
clicker methode. En uiteindelijk
volgt de dolfijn – met een
activerende werkvorm: Quiz.Om
het geheel af te sluiten, zal er een
evaluatie zijn aan de hand van de
woordspin.
Dit wordt alleen kort benoemd, er
volgt nog geen uitleg – deze volgt
pas als het aan de orde komt.

Voor aanvang
van de
activiteit:
Genoeg
kopieën van het
woordspin blad.

Na de voorstelronde krijgen de
leerlingen een werkblad met een
voorgemaakte woordspin er op.
Aan deze woordspin kunnen zij
dan individueel beginnen,
leerlingen zijn vaak bekend met
de werkvorm: woordspin.
De leerlingen krijgen 5 minuten
de tijd voor de woordspin en
gebruiken deze 5 minuten in
stilte en taakgericht.
Een aantal leerlingen krijgen
hierna de beurt om een
gezamenlijke woordspin te
kunnen maken op het bord.
De woordspin kan door de
presentator op het bord worden
gezet, maar dit kunnen ook
individuele kinderen doen (dit
laatste kost wel meer tijd).

Na de voorstelronde zal degene die
de les geeft uitleggen wat de
leerlingen gaan doen. De leerlingen
beginnen namelijk met het maken
van een woordspin over het
onderwerp : Trainen van dieren.
Hiervoor krijgen ze een werkblad
met een voorgemaakte woordspin,
het doel is om zoveel mogelijk
(reeds bekende) woorden te
koppelen aan het onderwerp. Dit
gebeurt individueel, waarna het
klassikaal kan worden opgepakt.
Hulpvragen zijn: welke dieren kun
je trainen, welke manieren zijn er
om dieren te trainen?
Leerlingen krijgen hier maximaal 5
minuten de tijd voor, na deze 5
minuten wordt er een gezamenlijke
woordspin gemaakt op het bord.

Genoeg
kaartjes met A,
B, C en D voor
de Quiz.
Powerpoint
presentatie
opstarten en de
filmpjes alvast
openen, zodat
dit geen tijd
“kost”.

Kern:

In de kern krijgen de leerlingen
de informatie met betrekking tot
het onderwerp.
Beginnend met het paard,
opgevolgd door de hond en de
dolfijn, elk onderdeel met
informatie zal worden afgesloten
met een activerende werkvorm.

In de kern krijgen de leerlingen de
informatie met betrekking tot het
onderwerp.
Beginnend met het paard,
opgevolgd door de hond en de
dolfijn, elk onderdeel met informatie
zal worden afgesloten met een
activerende werkvorm.

Het volgende zal aan bod
komen:
- Amusement
- Veiligheid
- Training
- Gedrag (natuurlijk)
- Welzijn

Het volgende zal aan bod komen:
- Amusement
- Veiligheid
- Training
- Gedrag (natuurlijk)
- Welzijn

De leerlingen worden betrokken
in de les, door middel van
vraagstelling gebeurt dit op een
interactieve manier. Laat
leerlingen vooral niet door de
klas roepen, dan verlies je het
overzicht.

Na elk onderwerp moet je ervoor
zorgen dat de leerlingen
geboeid blijven en actief blijven
meedoen  ze gaan dus aan de
slag met de actieve
werkvormen.
De discussie zal klassikaal
verlopen, waarbij individuele
kinderen de kans krijgen hun
mening te geven.
Ook mogen kinderen (door hun
vinger op te steken) reageren op
elkaars mening/argumenten.
Er kan niet gezegd worden: “dat
is niet waar” over een mening;
wel over een argument.

Het is van belang dat er wordt
ingespeeld op wat voor de
leerlingen belangrijk is, dit kun je te
weten komen door voor aanvang
van het vertellen van de informatie,
vragen te stellen aan de leerlingen
over hun ervaringen of wat ze al
weten (kap dit wel op tijd af, want
leerlingen willen altijd veel
vertellen).
Het moet dus Betekenisvol
worden.
Belangrijk is ook dat de presentatie
via powerpoint voor de leerlingen te
volgen is.
Om te kijken of je informatie
aankomt bij de leerlingen is het ook
belangrijk om na het vertellen van
de informatie vragen te stellen om
te kijken of de leerlingen mee
kunnen. Herhaling die ontstaat door
het stellen van vragen achteraf is
juist goed.
Na elk onderwerp wordt er een
actieve werkvorm gedaan, zodat de
leerlingen betrokken blijven bij de
les en zij ook actief bezig zijn.
Na de informatie over het paard,
zal de werkvorm: discussie volgen.
- Kunstjes die paarden doen
zijn cool!
- Als het paard de kunstjes
niet uit zichzelf wilt doen,
maar wordt gedwongen;
zijn de kunstjes nog steeds
cool!
Belangrijk is dat de leerlingen wordt
verteld dat ze hierbij ook
“argumenten” moeten geven. Dit
zal niet klassikaal gebeuren, maar
door de cooperatieve werkvorm:

Bij het clickerspel is er telkens
een leerling op de gang en na
een keer spelen kan er
eventueel ook een leerling met
de clicker werken.
Dit kan alleen, wanneer er op
een goede manier wordt
gewerkt door de leerlingen.

Bij de quiz kijken de leerlingen
goed naar het filmpje, waarna ze
de antwoorden kunnen geven
en op het teken van de
presentator hun kaartje kunnen
draaien.
Er wordt niet geroepen door de
klas.

Afsluiting: Als evaluerende werkvorm

pakken de leerlingen hun
individuele woordspin er weer bij
en vullen ze deze aan door
terug te blikken op de les.
Dit doen de leerlingen 5 minuten
lang.
Na deze 5 minuten wordt de
woordspin op het bord ook weer
uitgebreid.

De leerlingen geven antwoord
(als ze een beurt krijgen) op de
evaluerende vragen.

Wandel- Wissel uit.
De leerlingen lopen stil door het
lokaal en op het teken van de
presentator, gaan ze met degene
het dichts bij hen uitwisselen wat
hun mening is, met argumenten. Dit
herhaalt zich een aantal keer.
Na de informatie over de
hond volgt een spelletje, waardoor
het clicker systeem nog duidelijker
wordt voor de leerlingen. De
leerlingen verplaatsen zich in het
dier dat getraind wordt door de
clicker.
De klas verzint een handeling die
degene op de gang moet gaan
uitvoeren als hij/zij terug komt, door
middel van de clicker, wordt hij/zij
gedwongen de goede handelijk
uiteindelijk uit te voeren.
Ben consequent in het geven van
beurten
Na de informatie over de
dolfijn volgt een quiz over een
filmpje.
De leerlingen krijgen hiervoor allen
4 kaartjes (A, B, C en D) op teken
van de presentator mogen zij het
goede kaartje laten zien en hun
antwoord uitleggen.
Zorg ervoor dat er duidelijk wordt
gezegd dat het op teken van de
presentator gebeurd en dat er niet
door de klas geroepen wordt.
Als evaluerende werkvorm pakken
de leerlingen hun individuele
woordspin er weer bij en vullen ze
deze aan door terug te blikken op
de les. De leerkracht kan hier in
sturen door gerichte vragen te
stellen over de in de les
voorgekomen onderwerpen.
Hiervoor krijgen de leerlingen weer
5 minuten de tijd.
Na deze 5 minuten wordt de
woordspin op het bord ook weer
uitgebreid, zo kan de presentator
zien wat de leerlingen van de les
hebben opgestoken en of er veel is
bijgevoegd.
Dit kan dan weer worden
meegenomen voor een volgende
keer.
Er worden nog enkele product/
procesvragen gesteld:
Wat hebben de leerlingen geleerd?

Had je iets anders verwacht?
Wat vonden jullie van de
verschillende werkvormen?
Hebben jullie nog vragen?

Theoretische Verantwoording:
Gebruikte werkvormen
Woordspin:
Er wordt aan het begin van de les een woordspin gemaakt om zo de voorkennis te
activeren, aan het eind van de les wordt deze woordspin teruggepakt om te controleren wat
de leerlingen geleerd hebben.
Ze vullen individueel de woordspin op met woorden die voor hen bij het onderwerp: trainen
dier, horen. Hiervoor krijgen ze 5 minuten de tijd. Daarna wordt er op het bord een
gezamenlijke woordspin gemaakt  aan de hand van een groepsgesprek: waar denk jij
aan, leg eens uit.
Weten de leerlingen aan het eind van de les meer over het onderwerp – dan hebben de
leerlingen iets geleerd.
De woordspin kan ook worden omgezet in een coöperatieve werkvorm, het is dan zo dat
bijvoorbeeld een groepje van vier leerlingen samen een woordspin maken ; elke leerling
heeft dan zijn eigen kleur pen/potlood/stift. Er kan dan ook gekozen worden voor relaties
tussen de woorden van elkaar
Discussie aan de hand van: Wandel – Wissel uit.
De leerkracht vraagt de leerlingen om op te staan en door de klas te wandelen in stilte.
Leerlingen lopen individueel rond.
Op een gegeven moment geeft de leerkracht het teken tot stilstaan. De leerlingen die het
dichtst bij elkaar staan op dat moment vormen een duo. (Bij een oneven aantal – drietal).
De stelling staat op het bord en de leerlingen geven hun mening aan elkaar en
beargumenteren die, wijken de meningen van elkaar af, dan kan er een kleine discussie
ontstaan. De leerlingen krijgen hier 3 minuten de tijd voor.
Dit gebeurt met twee verschillende stellingen en bij iedere stelling wordt het antwoord twee
keer uitgewisseld. Je hebt dus 4 meningen gehoord.
Uiteindelijk wordt het klassikaal teruggepakt, waardoor duidelijk wordt hoe de meningen
verdeeld waren.
Deze werkvorm heb ik gebruikt, zodat alle leerlingen hun mening hebben kunnen geven en
hebben kunnen beargumenteren waarom.
Spel:
Het spel is een niet standaard actieve werkvorm, het is een manier om de leerlingen zelf te
laten ervaren hoe een clicker systeem werkt.
Mocht er aan het eind van de activiteit tijd over zijn, zou je ervoor kunnen kiezen meer
leerlingen dit te laten ervaren.
Ook kun je ervoor kiezen om leerlingen te laten uitdrukken hoe zij zich voelen op het
moment dat ze worden “getraind”.
Quiz:
De leerlingen leren goed naar een filmpje te kijken en informatie in hun geheugen op te
slaan en terug te halen, door het doen van een quiz als “test”. De leerlingen zijn ook
allemaal tegelijk betrokken en kunnen allemaal hun antwoord geven door de verschillende
Letter-kaartjes.

Zo heb je geen enkele leerling die niet kan “meedoen”.
Je zou in plaats van de woordspin kunnen kiezen voor de coöperatieve werkvorm:
Placemat.
Hierbij wordt een klas opgedeeld in groepen van 4, waarbij iedereen een vel krijgt met een
placemat erop. Daarna gaat elke leerling zelf over een aantal vragen nadenken en schrijft
dit in zijn/haar vak (dit gebeurt in stilte), daarna gaan de leerlingen overleggen en komt er
een gezamenlijk antwoord uit.
Ook dit kun je aan het eind van de les terugpakken, door op de achterkant een nieuw
placemat te maken, met dezelfde vragen. Komt er nu een ander gezamenlijk antwoord?
Uitgebreider?
Activerende werkvormen zijn er specifiek op gericht om de leerlingen een actievere rol te
laten vervullen in hun eigen leerproces.
Ze kunnen op vele manieren en voor vele doeleinden worden gebruikt:
- Ze kunnen leerlingen helpen met leren.
Ze moeten handelend optreden en actief gebruik maken van de in de les
aangeboden kennis.
- Ze kunnen leerlingen laten reflecteren op hun handelingen en ervaringen.
- Ze kunnen leerlingen hun eigen ervaringen laten inbrengen.
- Ze kunnen leerlingen leren hoe te leren.
- Ze kunnen leerlingen een positieve attitude opbrengen ten opzichte van een
onderwerp.
De leerlingen moeten zich veilig voelen, het onderwerp moet ze aanspreken en ze
moeten succeservaringen kunnen hebben.
www.win.tue.nl/~keesh/.../1/.../Activerende_werkvormen.pdf

Coöperatief leren is een manier van leren, waarbij in kleine groepen op een gestructureerde
manier wordt samengewerkt aan een bepaald doel. De leerlingen leren met en van elkaar.
Coöperatief leren:
- Daagt leerlingen uit actief en constructief te leren (kennisnetwerken uitbreiden).
- Stimuleert de interactie tussen leerlingen (zowel cognitieve als sociale ontwikkeling
vergroot)
- Benut de verschillen tussen leerlingen als kansen om van elkaar te leren.
- Levert een bijdrage aan het realiseren van een goed pedagogisch klimaat (respect).
Ten slotte:
Coöperatief leren heeft ook enkele opbrengsten:
- Een positief effect op de leerprestaties van kinderen.
- Een positief effect op de sociale ontwikkeling van kinderen (communicatie, respect).
Coöperatief leren in het basisonderwijs – Forrer

Paarden Amusement
Vragen naar voorbeelden van amusement met paarden.
Wat is de ervaring van de kinderen?
Hoe worden paarden getraind?
- Vragen stellen aan de kinderen
- Wat zijn hun ervaringen?
- Na het vragenrondje mijn verhaal doen over het trainen van de paarden
- Vertellen over het welzijn van de paarden tijdens de training
Voorbeelden van Paarden amusement:
- Wedstrijden
- Paardenshows
- Circus
- Kermis
- Het berijden van paarden
- De paarden voor de koets
Hoe leer je een paard voor jou te werken en naar jou te luisteren?
- Vertrouwen winnen
- Vluchtgedrag dus natuurlijk gedrag proberen te overwinnen, het is ten slotte een wilt
dier
- Een beloning vinden waar het paard graag voor werkt

Hond / Clicker Spel:
De werkvormen die ik wil gaan gebruiken in mijn les is :
- Powerpoint
- Filmpjes
- Spelletje ( training clicker spel)
De powerpoint is bedoeld als korte introductie op het clicker systeem, aan de hand van
filmpjes en informatie.
Mijn spel:
Het clicker spel
In dit spel kom je op de plaats van het dier te staan die persoon gaat even na de gang en de
rest van het groepje verzint iets met de voorwerpen wat op de tafel liggen dus bv een lepel in
een doosje leggen met de deksel erop.Met de vorm van de clicker,clicker je dus als je
persoon het goede voorwerp in de handen heeft en zo ga je steeds verder en probeer je de
gene te sturen om de lepel in het doosje te leggen en de deksel erop te doen.

Amusement dolfijnen trainen:
Introductie vragen:
Wat vinden jullie van dolfijnen?
Wat weten jullie over het dolfijnen trainen?
Zijn jullie wel eens in dolfinaruim geweest?
Amusement:
voorbeelden van dolfijnenamusement?
- eerst vragen stellen
- daarna meer voorbeelden eventueel?!
hoe train je dolfijnen om “kunstjes” uit te voeren?
- eerst vragen stellen aan kinderen …
- daarna zelf vertellen
denk je dat het “goed” is voor de dolfijn om getraind te worden?
- eerst kinderen zelf nadenken
- vertel jij iets over het welzijn van de dolfijn.

Uitwerking:
Voorbeelden van dolfijnenamusement:
De dolfijnen in dolfinarium
Dolfijnenshows in het buitenland.
En zwemmen met dolfijnen.
Hoe train je dolfijnen om “kunstjes”uit te voeren?
- Eerst leer je de dolfijnen om jou vertrouwen te winnen.
- De dolfijnen komen dan steeds dichter bij de trainer en uiteindelijk kan de trainer de
dolfijnen aanraken. Zo heeft de trainer de vertrouwen van de dolfijnen gewonnen.
- De dolfijnen willen graag eten hebben dus zorgen de trainers ervoor dat de dolfijnen pas
eten krijgen als ze iets goed hebben gedaan bijvoorbeeld een kunstje.
- De trainers maken gebruik van een target dat is een lange stok met een witte of rode knop
erop.
- De dolfijnen leren om de target aan te raken en als beloning krijgen een aai of een vis.
-En zo leren ze om kunstjes uit te oefenen.
Denk je dat het “goed” is voor de dolfijn om getraind te worden?
Het voorkomt stress bij de dieren.
En we kunnen de gezondheid bij de dieren controleren zonder dat er gevaar is voor mens en
dier.
Als een dier getraind dan kun je ze veel beter vervoeren.

Vragen en antwoorden voor de Quiz:
Vragen:
1. Wat is de lichaamstempratuur van de dolfijn in dit filmpje?
a: 35,5 graden
b: 39,1 graden
c: 37,24 graden
d: 36,24 graden
2. Waarom is het handig dat de dolfijn op zijn rug ligt?
a: Dan kunnen de dolfijnen beter ademen
b: Voor zijn gezondheid te controleren
c: Dan kan je de mooie buik van de dolfijn bekijken
d: De buik van de dolfijnen is zacht dus is het handig dat de dolfijnen omdraaien. En
dat de trainers de buik van de dolfijn kunnen insmeren.
3. Hoeveel dolfijnen leven er in dolfinarium?
a:100 dolfijnen
b:2 dolfijnen
c:5 dolfijnen
d:20 dolfijnen
4. Hoeveel kg vis krijgen de dolfijnen.
a: 6 a7 kg vis verschillende soorten
b: 2 a8 kg vis haring
c: 1 a1,5 kg vis verschillende soorten
d: 4,5 a9 kg vis kabeljauw
5. Hoe krijg je de dolfijnen zover dat ze getraind willen worden?
a: Door tegen de dolfijnen te schreeuwen
b: Door de dolfijnen geen eten te geven
c: Door de dolfijnen hun vertrouwen te winnen
d: Door de dolfijnen de hele dag niks te laten doen

Bijlage: woordspin

