LESBRIEF
21st century skills

KRUISWOORDPUZZEL
MAKEN

Communiceren is in onze snel veranderende maatschappij erg
belangrijk. Het goed overbrengen van een boodschap is een
vaardigheid die studenten na hun opleiding moeten beheersen.
Communiceren kan op steeds meer verschillende manieren.
Samenwerken is daarbij een goede ondersteuning. Deze zorgt ervoor dat
er gezamenlijk een boodschap wordt overgebracht, waarbij studenten elkaar
kunnen aanvullen en ondersteunen. Daarnaast zorgt creativiteit ervoor dat
nieuwe ideeën worden bedacht en uitgewerkt, om zo een boodschap op verschillende
manieren over te kunnen brengen.

Deze vaardigheden, bestempeld als 21st century skills,
hebben studenten nodig om succesvol deel te nemen
aan de maatschappij van de toekomst.
Waarschijnlijk gebruik je al een aantal van deze
vaardigheden bewust of onbewust in je lessen. Maar
wat als je ze nu eens allemaal bewust gaat gebruiken?
ThiemeMeulenhoff helpt je daarbij. Wij hebben voor
jou en je studenten dit keer een lesbrief ontwikkeld
waarbij het maken van een kruiswoordpuzzel centraal
staat. Deze lesbrief behoeft weinig voorbereiding en is
gemakkelijk in te passen in je eigen lesprogramma.

HOE BEREID JE DE LES KRUISWOORDPUZZEL MAKEN VOOR?
1	
Kies een hoofdstuk uit je lesmethode waar voldoende
begrippen in staan.
2	
Laat de studenten zelfstandig aan de slag gaan
met onderstaande lesbrief (zorg ervoor dat deze
beschikbaar is voor de studenten).
3	
Stel samen met de studenten succescriteria op
voordat zij aan de slag gaan met de opdracht. Denk
hierbij aan o.a. verzorging, uitleg van het begrip en
afwerking.
4	
Zorg ervoor dat er aan het einde van de opdracht tijd
is om meerdere kruiswoordpuzzels te maken.

LEERDOEL Studenten leren hoe ze een begrip kort en bondig kunnen omschrijven
de nadruk ligt in deze les op communiceren, samenwerken en creativiteit
21ST CENTURY SKILLS	
2 à 3 lesuren
TIJDSDUUR	
BENODIGDHEDEN lesbrief kruiswoordpuzzel maken, kopieermachine, dik wit A4 papier
SAMENWERKEN 	Er kan in groepjes worden samengewerkt, maar ook individueel. Maak hierin vooraf een keuze
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Een stuk tekst uit een boek leren saai? Niet als je het verwerkt in een
kruiswoordpuzzel. Je gaat met de begrippen die je van je docent hebt gekregen
een kruiswoordpuzzel maken. Hierbij ga je de begrippen in je eigen woorden
omschrijven. Door uiteindelijk meerdere kruiswoordpuzzels te maken, leer jij niet
alleen van jouw eigen kruiswoordpuzzel, maar ook van de kruiswoordpuzzels die
door de andere studenten zijn gemaakt.

STAP 1: SUCCESCRITERIA

STAP 4: DUPLICEREN

Samen met de docent en de klas stel je succescriteria op.
Waar moet een goede kruiswoordpuzzel aan voldoen,
zodat niet alleen jijzelf ervan leert, maar ook je
medestudenten? Denk hierbij onder meer aan:
verzorging, verwoording van de begrippen en afwerking.

Ben je helemaal tevreden? Zorg er dan voor dat jouw
kruiswoordpuzzel een aantal keren gekopieerd wordt,
zodat al je medestudenten jouw kruiswoordpuzzel
kunnen maken.

STAP 5: PUZZELEN MAAR!
STAP 2: VERDIEPEN
Van je docent heb je een aantal begrippen gekregen,
waarmee je een kruiswoordpuzzel gaat maken. Verdiep
je in de begrippen en zorg ervoor dat je weet wat de
begrippen inhouden. Dit kun je doen door de theorie in
je lesboek te lezen, maar ook door eens op zoek te gaan
naar filmpjes op het internet. Natuurlijk kun je ook het
een en ander bij je docent navragen.

Nu alle kruiswoordpuzzels klaar zijn, zorg je ervoor
dat je een aantal verschillende kruiswoordpuzzels
hebt om te maken. Als je een aantal puzzels gemaakt
hebt, zal je zien dat je niet alleen de begrippen van je
eigen kruiswoordpuzzel goed kent, maar ook die van je
medestudenten.

STAP 3: AAN DE SLAG
Nu je alle begrippen kent, ga je aan de slag. Gebruik
hiervoor het bijgeleverde format. Zorg ervoor dat je de
begrippen op een korte en bondige manier omschrijft,
zodat de betekenis ervan ook direct duidelijk is voor je
medestudenten.

Tip: Voldoet je kruiswoordpuzzel aan de in stap 1
opgestelde succescriteria?

het vernieuwende

haal er uit wat er in zit

