Begrijpend luisteren: vragen stellen
Creëren

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden

bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Kun je iets bedenken om…?
Zie jij een oplossing voor…?
Als jij dat zou kunnen… hoe zou jij dan…?
Bedenk eens een manier om…?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Is er een betere manier om…?
Wat zou jij hebben gedaan…?
Vind je… goed of fout?
Geloof jij…?
Hoe zou de hoofdpersoon zich voelen…?

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Welke gebeurtenissen kunnen niet gebeurd zijn?
Als dat gebeurd zou zijn, hoe zou het er dan hebben uitgezien…?
Waar liep het verhaal ineens anders?
Waarom gebeurde…?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Wat zou jij doen om…?
Hoe kan het probleem opgelost worden ...?
Heb jij wel eens hetzelfde meegemaakt…?
Hoe zou jij je voelen als…?
Waarom is… belangrijk?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Wat zou er nu gaan gebeuren…?
Wat is het belangrijkste…?
Kun jij in je eigen woorden vertellen…?
Wie denk je dat…?
Welke verschillen zijn er tussen…?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Hoe vaak…?
Wie was het die..?
Welke ...?
Waar….?
Wanneer…?
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Wil je weten hoe je deze vragenkaart gebruikt? Kijk op: www.begrijpendluisterenvoorkleuters.nl
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Begrijpend luisteren: hardop denken
Creëren

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden

bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Ik kan wel iets bedenken om…
Ik denk dat een oplossing zou zijn…
Als ik dat… zou kunnen…dan zou ik…

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Ik denk dat het beter zou zijn om…
Ik vind dat fout/goed omdat…
Ik geloof dat…
Ik vind dat… verdrietig / boos /… kijkt… Ik denk dat de
hoofdpersoon zich zo voelt omdat…

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Ik denk dat dat niet kan gebeuren want…
Dit stukje is anders dan…
Dit lijkt op…
Daar loopt het verhaal ineens anders, ik denk dat…
Er staat niet dat… maar volgens mij…

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Als het mij zou gebeuren zou ik…
Ik doe dat ook wel eens…
Als ik dit lees zie ik voor me…
Waarom is dat belangrijk, ik denk dat…

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Wat zou er nu gaan gebeuren? Ik denk dat…
Als ik naar het plaatje kijk denk ik…
Ik denk dat het belangrijkste is…
Welke zou de grootste / sterkste /… zijn, ik denk…
Ik voorspel dat…

vertel na
onthoud
herinner
herken

Als ik naar het plaatje kijk zie ik…
Ik kan vertellen waar/ wanneer/ wie/ welke…
Op de voorkant van het boek zie ik…
Eerst gebeurde dat en toen…

www.uitgeverijpica.nl
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