Vragen die jou helpen en enkele tips
Leerdoelen

WAT wil ik dat de leerlingen kennen, kunnen, begrijpen? Welke inhoud behandel ik?

HOE moeten zij dit doen? Welk denkproces of strategie wil ik ze aanleren?

TIPS: Beperk het aantal doelen, maak ze concreet. Op de vraag: “Ik snap het niet”, vraag je dan af wat het werkelijke probleem van deze
leerling is. De dimensies inhoud & taak en proces & strategie kun je veelal voorbereiden, de dimensies kwaliteiten & talenten en leerstand &
gevoel doen zich veelal in het moment voor.
Creëren

Welke werkvormen zet ik in om leerlingen actief te laten leren?

Welke vragen kan ik stellen?

TIPS: Geef denktijd …. “8 seconden regel”, bedenk vooraf vragen die gerelateerd zijn aan je leerdoel. Stel je vragen zo, dat je het denken
van de leerling kunt volgen en gaat doorzien. Zorg dat je genoeg situaties creëert waardoor je kunt waarnemen en dus feedback kunt
geven.
Waarnemen

Waar leg ik mijn focus op bij het waarnemen in relatie tot de leerdoelen?

TIPS: Heb steeds je leerdoel scherp (vooraf bepaald of in het moment), dat helpt je om te filteren in alles wat je waarneemt.
Feedback

Op welke leerdoelen richt ik mij?

Hoe kan ik mijn feedback concreet maken?

Welke kwaliteiten heb ik waargenomen en kan ik terug geven?

TIPS: “Goed zo” is niet genoeg; door het inhoudelijk concreet te maken, maak je het leerbevorderend. De 4 dimensies helpen je om leren in
een breed perspectief te zien.
Hoe nu verder…..?

Wat snappen de leerlingen nog niet en ga ik nogmaals (anders) uitleggen?

Welke verdiepende (vervolg)vragen kan ik stellen, om de leerling nog meer zelf te laten ontdekken?

Wat zijn de leerdoelen voor de volgende les?

TIPS: Wil niet alles tegelijk, beperk, focus, “less is more”. Creëer tussentijdse (kleine) evaluatiemomenten, waar jij of de leerling reflecteert: waar
ben ik, waar wilde ik naar toe en hoe dan verder.
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