De klik in O&O
Reflecteren in gesprek met de leerling,
een groepje of de klas

Leernetwerk O&O Den Bosch e.o.

woensdag 30 oktober 2019
15.00 -17.30
Bs De Rondeel, Acaciasingel 77
5213 VC 's-Hertogenbosch
De Klik
Er zit een leerling aan zijn tafel. Hij snapt
het niet. Zijn lampje in zijn zelfgebouwde
stroomkring doet het niet, zelfs niet na 3
keer opnieuw in elkaar zetten. Als hij zijn
hoofd moedeloos laat zakken komt zijn
leerkracht er bij. Er worden vragen gesteld
waardoor de leerling stap voor stap zijn
proces bekijkt. Ineens klik in het hoofd van
de leerling en hij ziet wat er anders moet
en ook waarom. Het lampje brandt nu wel.

De Motor van Ontwikkeling
Reflecteren betekent letterlijk:
beschouwen of overdenken. Reflecteren is
het terugblikken op je eigen handelen en
ervaringen, daarover nadenken en
vandaaruit nieuwe keuzes maken.
Reflecteren is niet alleen
belangrijk voor de
leerkracht, maar ook voor
de leerlingen. Het is nodig
dat een leerkracht zijn
leerlingen leert om te
reflecteren. Daardoor
krijgen de leerlingen meer grip op het
leerproces en kunnen ze zelfstandiger
leren.

Onderwijs maak je samen
Hoe ondersteun je leerlingen nu in hun
reflectieproces? Welke vragen stel je?
Vanuit Onderwijs maak je samen komt
Kim Gerards een workshop geven. Ze zal
hierin theorie afwisselen met activiteiten
zodat leerkrachten het zelf kunnen
ervaren en aan de slag kunnen met de
praktijk.

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/tea
m/kim-gerats/
Kennis uit de
vorige workshop
(vragen stellen
aan een kind)
wordt
meegenomen in
deze middag en
zal ook kort
worden herhaald.
Onderwijs maak je
samen is een onderwijsadviesbureau.

Wie, wat, waar en hoe
Woensdag 30 oktober is iedereen van
15.00 tot 17.30 van harte welkom bij BS
De Rondeel te Den Bosch.
I.v.m. een maximaal aantal deelnemers en
het aantal koekjes, koffie en thee is het
fijn als je je aanmeldt.
Dit kan via: kitty@knooppunttechnologie.nl, info@knooppunttechnologie.nl of de Facebook groep:
Netwerk leerkrachten WTE Den Bosch eo.
Leernetwerk O&O Den Bosch e.o.

De klik in O&O
Reflecteren in gesprek met de leerling, groepje of de klas

Woensdag 15 mei 2019 l 15.00 -17.30
Bs De Fonkelsteen
Acaciasingel 77, 5213 VC ‘s Hertogenbosch

