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VANUIT MIJN DOCENTPERSPECTIEF:

 Hoe krijg je collega’s mee?

 Hoe maak je ruimte in je lesprogramma 
voor het voeden van talenten?



NIET IEDEREEN WAS ENTHOUSIAST

 Is dat erg? Nee!
Directeur gaf ruimte en sturing.
Olievlek
Tim Post: eye-opener.



EEN NIEUWE MANIER VAN LESGEVEN

Alle koppies aan het denken krijgen.

Vraagt om inzet van de leerkracht.

Open einde opdrachten geven: spannend!

Tips: 
1. Samen ontwerpen en samen lesgeven.
2. Dezelfde instructie in meerdere 

groepen geven.



HOE MAAK JE HIER TIJD VOOR VRIJ?

Taak voor de directeur.
Eigen vindingrijkheid: 
slim combineren.



LESROOSTER
Traditioneel lesprogramma 
a.d.h.v. methodelessen

Lesprogramma met projecten waarin je talenten voedt 
en vakken combineert

8:30 – 9:00 inloop + zelfstandig werk inloop + zelfstandig werk

9:00 – 10:00 rekenen rekenen

10:00 – 10:30 eten en drinken + pauze eten en drinken + pauze

10:30 – 11:00 stillezen startactiviteit project over de middeleeuwen; 
het lezen van een verhaal over de middeleeuwen

 Lezen + begrijpend lezen 

11:00 – 11:30 taal geschiedenis  Onderzoek hoe men leefde in de middeleeuwen; 
wat zijn landheren, horigen en waarom was het zo 
verdeeld

11:30 – 12:00 begrijpend lezen taal: schrijf een tekst  Een talige opdracht. Bijv.: verplaats je in de horige 
en schrijf op wat je zou zeggen tegen…

12:00 – 12:15 spreekbeurt leerling leerlingen ‘presenteren’ hun werk  Oefenen met presenteren

12:15 – 13:00 eten en drinken + pauze eten en drinken + pauze

13:00 – 14:00 geschiedenis handvaardigheid/tekenen: ontwerp een kasteel of 
verdedigingsmechanisme van een kasteel

 Onderzoekend en ontwerpend leren 
gecombineerd met tekenen, handvaardigheid en 
je kan hier zelfs techniek bij halen.

14:00 – 14:30 zelfstandig werk (werk 
afmaken)

14:00 – 14:30 zelfstandig werk (werk afmaken)



HELPENDE ZAKEN

Gewoon beginnen: vragen stellen, open-einde opdrachten geven.

Eigen interpretatie = gaaf!

Schoolbreed vernieuwing
oppakken.

Voldoende zorg en aandacht.



WAT HEEFT HET …. GEBRACHT?

Daltonschool de Rank
mijzelf



W&T KOMPAS
www.techyourfuture.nl/wtkompas
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