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Klassenteksten is een tek-
stenbank ontwikkeld door 
De Activiteit en Diataal. 
De digitale tekstenbank is 
te bereiken via de website: 
www.klassenteksten.nl. 
Op de website is er voor 
leerkrachten én leerlingen 
tekstmateriaal te vinden, 
geordend naar thema en 
referentieniveau. Per schooljaar worden er vier nieuwe the-
ma’s uitgewerkt met materiaal voor de groepen 3 tot en met 
groep 8 van de basisschool. Om een idee te geven hoe deze 
tekstenbank gebruikt kan worden, volgt er een voorbeeld: 

In groep 7 speelt het thema ‘Feest’ aansluitend op de Kin-
derboekenweek 2014, waarbij de groep een muziekfestival 
organiseert voor de ouders en de kinderen. Er zijn verschil-
lende groepen gevormd op basis van interesse: logistiek, 
marketing, versiering, muziek en er moet iets verkocht 
worden om geld in te zamelen en het feest te kunnen 
bekostigen. De groep wil het liefst zoveel mogelijk zelf 
maken om de kosten van het feest zo laag mogelijk te hou-
den. Leerkracht Tanja zoekt teksten om deze verschillende 
groepen te kunnen ondersteunen. Via Klassenteksten ver-
zamelt ze teksten over: feesten en tradities, een tekst over 
de regels rondom feesten, eigen ervaringen, teksten over 

dresscodes en etiquette. 
De kinderen zoeken 
zelf ook naar teksten 
over hoe instrumen-
ten gemaakt wor den, 
zodat ze zelfgemaakte 
producten kunnen 
verkopen. 

Hiervoor gebruikt leer-
kracht Tanja verschillende 
werkvormen. Sommige 
teksten worden met de hele 
klas gelezen, andere tek-
sten door kleinere groepjes 
of juist in tweetallen, afhan-
kelijk van het doel waarom 
de tekst gelezen wordt. 
Doordat de niveaus bepaald 

zijn, kan ze sneller inschatten of een tekst geschikt is, of dat 
deze beter samen gelezen kunnen worden. 

Geïnteresseerd? 
Op www.klassenteksten.nl is algemene informatie te 
vinden over Klassenteksten onder de knop ‘Uitleg’. Demo-
materiaal is onder de knop ‘Laat zien’ te bekijken. Binnen 
de ingelogde omgeving zijn de materialen per thema ge-
ordend naar teksten, werkvormen, boekentips en filmpjes. 
De onderdelen zijn te herkennen aan de hand van vaste 
iconen. De teksten zijn ingedeeld naar referentieniveau, 
te herkennen aan een kleurenbalk. Bij de boekentips en 
filmpjes is aangegeven of ze geschikt zijn voor de onder- 
en/of bovenbouw. Onder de knop ‘Archief’ kan gezocht 
worden op eerder verschenen thema’s, op trefwoord en op 
referentieniveau. 
Klassenteksten is beschikbaar vanaf 1 september met het 
thema ‘een Swingend begin’.

Het zoeken naar goede teksten voor een thema 
is vaak een uitdaging. Het moet aansluiten bij 
het thema, het niveau van de leerlingen, en 
de teksten moeten interessant zijn voor het 
onderzoek. In dit artikel wordt de nieuwe digitale 
tekstenbank ‘Klassenteksten’ toegelicht en hoe 

deze te gebruiken is in de onderwijspraktijk.
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Voor meer informatie over Klassenteksten  
kunt u kijken in de Werkhoek van  
www.tijdschriftzone.nl, of contact opnemen 
met: info@klassenteksten.nl. 
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