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Aanleiding

moeilijk gedrag

labels?

traject rond (zeer)
makkelijk lerende

kinderenstartvragen

Welke criteria?

versnellen?

visie ontwikkelen op
school

Wat kunnen we doen?

leerlingen extra
'voeden'

wiskundig onderzoek

vanuit de leerlingen zelf

input van de leerkracht

vertrekken van
concrete problemen op

school

bijv. nieuwe
fietsenstalling

berekenenonderzoeksdozen

zinvol voor alle leerlingen

extra
instructiemomenten

mogelijkheid scheppen
om buiten curriculum

te gaan

vb. geheimschrift, reeks
van Fibonacci

uitdagende taalopdrachten

moeilijkheden

sommige kinderen missen basisvaardigheden vaak schrijven en lezen

sociaal-emotionele problemen

snel veranderende interesses

interesses maximaal uitdiepen

de basiswerking voldoende uitbouwen

investeren in materiaal

beseffen dat er noden zijn

voldoende aandacht

voldoende instructie

makkelijk leren ≠ alles zelfstandig
doen

onderpresteren

faalangst

te hoge verwachtingen

freinetwerking optimaliseren voor de hele klas

de 'norm' of 'grootste gemene deler' loslaten diversiteit is een meerwaarde

kinderen leren om door te zetten

growth mindset ontwikkelen
(Dweck)

boeken

onderzoeksdozen
(lager)

ontdekdozen (kleuter)

Wisschriften

ICT / wetenschap en techniek vb. Lego Mindstorms

versnellen?

net zoals blijven zitten eerder
uitzondering dan regel

vanuit onderzoek

kijken naar de individuele noden

verbreden heeft voorkeur

vaak is er nadien spijt van de beslissing

er zijn kinderen voor wie het wel werkt

freinetklas heeft mogelijkheden
onderzoek en levend

rekenen

de leerkracht maakt het
verschil

freinettechnieken optimaal inzetten

korte klassikale instructies

naast het gemeenschappelijk curriculum veel ruimte
laten voor onderzoek

pedagogie van het werk

zinvol werk

je kan blijven versnellen in leerstof, maar
dat verhoogt daarom de motivatie niet

invarianten

invariant 14
Intelligentie is geen gave die alleen op eigen kracht teert, onafhankelijk van de

andere vitale elementen in het individu.

invariant 15
De school cultiveert een abstracte vorm van intelligentie die zich - ver van de levende

werkelijkheid - voedt met woorden en ideeën vastgelegd door het geheugen.

automatisch heb je
daarin

differentiatie

ouders
communicatie is

belangrijk

externe organisaties bepalen soms wat de school of de leerkracht moet doen

UDL zinvol voor àlle leerlingen

indien nodig sturen en
leren doorzetten

zowel bij kleuter als lager


