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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Hoi collega,
Gefeliciteerd, je hebt namelijk voor het leukste beroep ter wereld gekozen! Juf
(meester) dat word je niet, dat ben je! Een bekende lijfspreuk, die je vast al eens
hebt gehoord. Je houdt van kinderen of niet, je wilt kinderen iets leren of niet, je
bent geduldig of niet. Een leerkracht is betrokken, creatief, geduldig, flexibel en
heeft vooral een hart voor kinderen. Je kunt hierin niet zoveel meer ontwikkelen.
Wel kun je op andere gebieden sterker worden. Oog hebben voor kinderen,
contact maken met ouders, een fijne sfeer verzorgen of een goede instructie
geven. Via dit E-book wil ik je graag begeleiden om van een Pabo-student naar
een echte leerkracht te groeien.
Heb je nog vragen, stuur dan gerust een mailtje naar info@klasvanjuflinda.nl.
Neem zeker ook eens een kijkje op mijn website www.klasvanjuflinda.nl. Hier
vind je nog veel meer leuke en handige tips en lesideeën.
Veel leesplezier,
Linda Willemsen
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“Today you are you,
that is truer than true.
There is no one alive
who is youer than you.“
dr. Seuss

Een goede start
Een veel gestelde vraag is: “Wat moet ik op de PABO allemaal
aanschaffen?”. Wanneer je je inschrijft op de PABO krijg je een lange
boekenlijst met verplichte- en keuzeliteratuur. Deze boekenlijst helpt je
om een goede keuze te maken.
Aanschaf studieboeken
Ik heb in mijn eerste jaar alle boeken gekocht die op de lijst stonden. Hier
heb ik in de loop van mijn opleiding spijt van gekregen, want lang niet alle
boeken bleek ik echt nodig te hebben. Sommige boeken heb ik zelfs nooit
ingekeken, zulke taaie stof stond erin! Voor sommige toetsen heb je wel
het boek nodig. Dit hoor je dan van de leerkracht die het vak geeft. Je
kunt dan alsnog het boek bestellen. Veel hogescholen hebben ook een
mediatheek vol met onderwijsboeken. Vaak kun je hier gratis
studieboeken lenen.
Studieboeken kun je kopen via de boekhandel die de school aangeeft.
Natuurlijk hoeft dit niet perse. Het is belangrijk om de prijs van het boek
te vergelijken, zo kun je een hoop geld besparen. Wist je dat je bij
bol.com standaard 5% korting krijgt op de meeste Nederlandse
studieboeken? Ook kun je hier tweedehands studieboeken kopen. Een
andere tip is om op Marktplaats te kijken. Het kan zijn dat de juiste druk
van het boek niet te koop wordt aangeboden. Vaak is het bij een herdruk
zo dat er een aantal woorden of zinnen zijn veranderd. De strekking van
de tekst is dus gewoon hetzelfde.
Schrijfblok
Je zult merken dat je tijdens de colleges veel aantekeningen moet maken.
Koop een schrijfblok met verschillende tabbladen. Voor elk vak kun je dan
een eigen gedeelte gebruiken. Zorg er ook voor dat je de notitievellen
makkelijk kunt uitscheuren en dat je van links naar rechts kunt bladeren.
Dit werkt het efficiënts. Bij o.a. de HEMA verkopen ze dit soort
schrijfblokken.
Elastomap
Soms krijg je een uitgeprinte hand-out van de PowerPoint presentatie.
Hier kun je dan ook op schrijven. Heel handig, maar ze blijven snel in je
tas slingeren. De meeste studenten vinden het niet fijn om een complete
map mee te nemen. Zorg dan voor een elastomap. Hier kun je de handouts netjes in bewaren.

Shoppen voor je klas
Als PABO-student begon ik met geld uitgeven aan mijn verzameling. Ik
had geen postzegel- of muntenverzameling, maar ik spaarde
kinderboeken. De boeken van Eric Carle, Max velthuijs, leesboeken,
gedichtenbundels en nog veel meer. Mijn hele zolder staat vol met dozen
kinderboeken. Ik heb niet alleen een verzameling boeken, maar ook heel
veel ander prullaria. Sinds kort verzamel ik alles in themadozen, zo heb ik
alles snel bij de hand. Leuke shopadresjes zijn:
Kringloop
Hier heb ik al heel wat leuke spulletjes gevonden, denk aan puzzels,
spelletjes en boeken, maar ook een nieuwe Mr. Jummy handpop (van
Sultana).
Action
Dit is een winkel waar je voor moet oppassen, want voor je het weet heb
je een tas vol met spullen mee naar huis. Hier kun je heel veel
knutselspullen (papier, wiebeloogjes etc.) vinden, maar ook leerzame
spelletjes en prentenboeken. Een poosje geleden hadden ze de serie
‘Liedjes met een hoepeltje erom’ en hele leuke dierenhandpoppen. Je
moet dus af en toe naar binnen lopen om te kijken wat voor nieuwe
dingen ze hebben.
Xenos
Tijdens het maken van thematafels ‘moet’ je natuurlijk wel kleden
hebben. Vaak hebben ze bij de Xenos hele mooie kleden die passen bij elk
seizoen. Ik heb nu een witte voor de winter, groene voor de lente, gele
voor de zomer en bruine voor de herfst. Elk seizoen vind je bij de Xenos
passende spulletjes
Boekenvoordeel
Hier kun je veel leuke kinderboeken vinden, maar ze hebben ook
puzzelboekjes en boekjes rondom taal en rekenen. Deze boekjes zijn goed
te gebruiken als klaarwerk. Je kunt de boekjes kopiëren, maar je kunt de
bladzijden ook uitscheuren en lamineren. Zo kan je er met stift op
schrijven en dit met een doekje weer uitwissen.
Bibliotheek
In de bibliotheek hebben ze vaak verkoop van afgeschreven materialen.
Wanneer je er vroeg bij bent kun je er vaak nog leuke boeken tussen
vinden. Zo heb ik eens het boek ‘Een gat in mijn emmer’ voor €1,gekocht.

Rommelmarkt
Op de rommelmarkt wil iedereen van zijn spullen af, dus hier kun je veel
goedkope spullen vinden. Het beste kun je alleen gaan, want dan zie je
het meest. Afgelopen Koningsdag kocht ik de grote knuffel van Kikker en
twee kinderboeken voor €1,-.
Marktplaats
Wanneer je op zoek bent naar kinderboeken kijk dan eerst op
Marktplaats. Bijna alle bekende titels vind je er wel terug. Vorig jaar
mochten we voor een groot bedrag kinderboeken voor in de klas kopen.
Mijn collega en ik besloten om alle boeken van Max Velthuijs en Eric Carle
te kopen. Als we de boeken nieuw hadden gekocht, dan hadden we er
misschien net 25 van kunnen kopen. Via Marktplaats kochten we zo het
dubbele.
Ikea
Als ik bij de Ikea ben loop ik toch ook altijd even langs de
speelgoedafdeling. Ze hebben er ontzettend leuke spulletje. Ik heb daar
hele leuke handpoppen en vingerpoppetjes gekocht.
Hema
Bij de HEMA hebben ze hele leuke ontdekdozen te koop. Eigenlijk veel te
duur om zomaar te kopen, maar wel ontzettend leuk! Je kunt er ook leuke
spelletjes en puzzels kopen om bijvoorbeeld de tafels te oefenen.
Euroland, Wibra en Zeeman
Zoek je stickers, knutselpapier, diamanten steentjes of goedkoop
speelgoed. Dan kun je bij dit soort winkels ook zeker slagen.
Mijn tip: koop tijdens de opleiding niet al te veel spullen. Vaak is op de
basisscholen al van alles te vinden en soms mag je ook de spullen
declareren. Ik heb tijdens de opleiding veel dingen verzameld die ik nu
tijdens mijn werk eigenlijk nooit meer gebruik. Denk aan een leuke
topografiepuzzel van de wereld voor de bovenbouw, daar kunnen mijn
groep 3/4 kinderen niet zo veel mee.

“Every student can learn,
just not on the same day,
or in the same way.”
George Evans

Je bent een stagejuf
Stage lopen is ontzettend spannend. Het is daarom belangrijk dat je goed
voorbereid bent. Op de meeste hogescholen word je op een basisschool
ingedeeld, maar het kan ook zijn dat je zelf een school moet zoeken.
Over een drempel
Zodra je weet waar je stage gaat lopen verdiep je dan in de school. Bekijk de
schoolwebsite en lees de schoolgids. De schoolgids kun je vaak vinden op de
schoolwebsite. Neem zelf initiatief door de leerkracht bij wie je gaat stagelopen
op te bellen om een afspraak in te plannen om met elkaar kennis te maken. Bel
wel altijd buiten de schooltijden.
Wees je ervan bewust dat kinderen en ouders je al als een juf zien. Ook al voel jij
je nog totaal niet zo. Let dus op je kleding, make-up en sieraden. Houd ook
rekening met de identiteit van een school. Roken is meestal uit den boze, je hebt
namelijk een voorbeeldfunctie.
Kennismaken
De kinderen zijn waarschijnlijk erg nieuwsgierig wie de nieuwe stagejuf wordt.
Bedenk dat je eenmaal de eerste indruk kunt maken, dus besteed hier goed
aandacht aan. Je kunt in het kort iets over jezelf vertellen, maar je kunt ook aan
de leerkracht vragen of je een kennismakingsspel mag doen.

#1 Neem een foto mee waarop je dezelfde leeftijd had als de kinderen. #2
Verzamel een aantal spullen in een koffer, die iets over jou vertellen; je
lievelingsboek, iets over je hobby, een foto van je familie etc

. #3 Maak een ‘Dit

ben ik’ boek met foto’s en informatie over jezelf. De kinderen kunnen het rustig
bekijken en nalezen

. #4 Maak met de kinderen een soort vriendenboekje,

zodat jij ook de kinderen leert kennen.

Tip: bewaar alle leuke ideeën en lessen uit je stage in een handige map.
Later als je zelf voor de klas staat zal je hier veel plezier van hebben!

Al doende leert men
Om leerkracht te worden volg je een opleiding van vier jaar. Verwacht dus
niet van jezelf dat je vanaf dag 1 al hele lessen kunt geven. Tijdens de
opleiding doorloop je ongeveer zes verschillende fasen.
Observeren
In je eerste stageweken ben je vooral bezig met observeren. Wat houdt
juf zijn eigenlijk in? Vind ik dit wel leuk? Je kunt met je stoel achterin de
klas zitten, zodat je de leerkracht goed kunt observeren. Het is ook leuk
om eens met je stoel voorin de klas te gaan zitten, zodat je de reacties
van de kinderen kunt bekijken. Zorg voor pen en papier en schrijf alles op
wat je opvalt. In je eerste stageweek hoef je nog geen lessen te geven. Je
zou een keer kunnen voorlezen of in een klein groepje een activiteit
kunnen begeleiden.
Je eerste les
In overleg met je mentor ga je op een gegeven moment je eerste echte
les geven. Een reken- of taalles is het eenvoudigst, omdat je dan
grotendeels de methode kunt volgen. Je kunt je dan vooral richten op het
echte lesgeven. Later kun je ook zelf lessen bedenken bij een leerdoel.
Vanuit de PABO krijg je lesvoorbereidingsformulieren. Vul deze voor elke
les in, zodat je goed weet hoe je de les wilt organiseren. Een goede
voorbereiding maakt je zekerder en dit straal je ook uit naar de kinderen.
Vraag of je mentor de les wilt observeren op jouw leerdoelen en bespreek
na schooltijd de les met je mentor.
Vraag om tips, maar zeker ook om tops! Stel je bescheiden op en laat
door je houding zien dat je wilt leren.
Het wisselmoment
De volgende stap is om twee lessen achter elkaar te geven. Je leert dan
om te gaan met het wisselmoment tussen twee lessen. De kinderen zijn
dan vaak even onrustig en je moet leren om weer vanuit de stilte te
beginnen. Kijk goed hoe je mentor dit doet. Heeft ze een stilteteken,
(bijvoorbeeld hand omhoog) neem dit dan van haar over.
Een dagdeel
In het tweede jaar ga je meestal dagdelen lesgeven. Door de hele ochtend
les te geven krijg je ook te maken met momenten waarop je je niet kunt
voorbereiden, zoals binnenkomen, ongelukjes, ruzies na de pauze,
luizencontrole of het moment van naar huis gaan. Hierdoor leer je flexibel
te zijn en in te spelen op onverwachtse gebeurtenissen.

Een hele dag
Nadat je een dagdeel kunt lesgeven ga je dit in het derde jaar uitbreiden
naar een hele dag. Een voordeel hiervan is dat je dan ’s middags nog eens
kan terugkoppelen naar dingen die ’s ochtend zijn gebeurd.
LIO-stage
In het vierde jaar ga je het helemaal zelf doen. Drie dagen mag je tijdens
je LIO-stage een eigen klas draaien. Dit is het moment waarop je
waarschijnlijk lang hebt gewacht! Heerlijk lesgeven, zonder iemand die
constant met je meekijkt. Tijdens je LIO-stage krijg je ook te maken met
taken buiten het lesgeven. Denk hierbij aan oudergesprekken,
vergaderingen, rapporten schrijven en buitenschoolse activiteiten.

De kunst van een goede les
Ik denk dat een les valt of staat met een goede introductie. Je hebt de
aandacht van de kinderen, ze zijn betrokken en het geeft een zekere
spanning in de les. Een introductie kan op verschillende manieren. Je
hoeft natuurlijk niet elke les groot uit te pakken, maar een klein
verrassingselement zorgt al voor een groots effect.
Leuke ideeën voor de introductie:
•
•

•
•
•
•
•

Neem een doos of koffer mee en stop hier een voorwerp in wat te
maken heeft met de les.
Verkleed je in een typetje en voer een klein toneelstukje op. Met
een gekke bril, oud hoedje of gekleurde sjaal ben je voor de
kinderen al iemand anders.
Gebruik een handpop om een verhaaltje te vertellen.
Laat een kort filmpje zien.
Vertel een mop of raadsel.
Vertel een verhaal aan de hand van een foto.
Lees een gedicht of prentenboek voor. Prentenboeken zijn ook in de
middenbouw ontzettend leuk.

Lesdoel
Na de introductie vertel je de kinderen het doel van de les en dit schrijf je
ook op het bord. Betrek zo de kinderen bij het leerproces. Hierdoor groeit
het verantwoordelijkheidsgevoel en weten de kinderen waarom ze iets
moeten leren. Veel kinderen vinden het ook fijn om te horen hoe de les
ongeveer gaat verlopen. Bijvoorbeeld: “We gaan nu bladzijde 54 lezen,
dan geef ik een uitleg en daarna mag je zelfstandig aan het werk.”
Instructie
Zorg ervoor dat je ontspannen aan een les begint. Dit betekent dat je al
je spullen die je denkt nodig te hebben klaar hebt liggen. Bedenk ook van
te voren hoe je de lesstof wilt overbrengen en wat ze precies moeten
weten aan het einde van de les.
Ik weet nog dat ik in mijn eerste jaar te weinig gebruik maakte van het
bord. Ik vertelde heel veel, maar schreef dit niet op. Door het op te
schrijven horen de kinderen het niet alleen, maar zien het ook. Hoe meer
zintuigen er worden geprikkeld hoe beter de lesstof wordt opgenomen.

Houding en stem
Gebruik je stem optimaal! Praat dus niet altijd in hetzelfde tempo. Varieer
in volume en toonhoogte, zing eens een stukje. Je hebt gegarandeerd de
aandacht! Verander ook regelmatig van houding. Kies ook voor ongewone
houdingen. Ga eens op de stoel of het bureau staan of op de grond zitten.
Een valkuil kan ook te zijn dat je te veel beweegt, sta dus af en toe
gewoon even stil.
Interactie
In een goede les zijn vooral de kinderen aan het woord. Houd je instructie
kort, maximaal 10 minuten. Geef veel vragen en
samenwerkingsopdrachten tussendoor. Belangrijk is om kinderen denktijd
na het stellen van een vraag te geven. Laat bijvoorbeeld het antwoord
eerst opschrijven. Zo voorkom je dat de slimmere kinderen hun vinger
altijd als eerste opsteken. Geef ook zeker kinderen een beurt, die hun
vinger niet opsteken.
Wanneer je een kind een beurt hebt gegeven en hij het antwoord heeft
verteld, wacht dan nog een paar seconden, misschien wil hij het nog wel
aanvullen. Je kunt er voor zorgen dat alle kinderen betrokken worden bij
het beantwoorden van de vragen door (wis)bordjes met ja-nee of A, B, C,
D te gebruiken. Je kunt ook heel simpel met een groen en rood kaartje
werken.
Feedback
Kinderen vinden het fijn om te horen waar ze aan toe zijn. Loop daarom
regelmatig langs de tafels om kinderen tips en aanwijzingen te geven.
Wijs de kinderen er ook op wat ze wel kunnen! Bijvoorbeeld: “Goed zo
Bart, je hebt er al vijftien goed, dat is drie meer dan gisteren!” Probeer
vanuit deze basis naar de doelstellingen te streven. Probeer zo min
mogelijk tijd te laten tussen de activiteit van het kind en het moment van
feedback. Geef de kinderen iedere 30 minuten een vorm van feedback of
positieve ondersteuning.
Nakijken
Door het werk van de kinderen na te kijken krijg je een helder beeld of de
kinderen de les begrepen hebben Laat kinderen ook eens hun eigen werk
of dat van een ander nakijken. Zo maak je de kinderen bewust van hun
eigen ‘fouten’. Wanneer je de kinderen zelf laat nakijken, richt dan een
speciale nakijktafel in. Leg op deze tafel gekleurde pennen,
beloningsstickers en stempels. Maak hier wel duidelijke afspraken over!
Zorg ervoor dat je nog wel belangstelling voor het werk hebt als je het de
kinderen zelf laat nakijken, want jij bent degene die het proces in de
gaten moet houden!

“Teachers who love teaching,
teach children to love
learning!

Evalueren
Tijdens de PABO wordt het al verteld. Je les is nog niet klaar tijdens je
afsluiting, maar pas na de evaluatie. Of je nu een les of dag evalueert, dat
maakt niet zo heel veel uit. Vanuit de praktijk weet ik dat het niet
haalbaar is om elke les uitgebreid te bespreken, maar één keer op een
dag zou toch moeten lukken.
Ik heb gemerkt dat je wel vaak op dezelfde gesprekjes uitkomt. ‘Wat heb
je geleerd’ of ‘Wat vond je moeilijk?’. Laat de kinderen eens antwoord
geven op de volgende vragen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu kan ik...
Ik ben trots op...
Vandaag maakte ik...
Nu begrijp ik...
Vandaag leerde ik...
Ik hielp met...
Het moeilijkste was...
Wat ik morgen nog eens ga proberen is...

Eigen handelen
Deze vragen kun je ook heel goed gebruiken voor je eigen reflecties. Je
kunt ook aan kinderen vragen wat zij van jouw lessen vinden. Ik deed dit
altijd aan het einde van een stageperiode. De kinderen schreven een tip
en een top op een blaadje en er kwamen hele eerlijke en mooie
antwoorden uit. Ik kreeg bijvoorbeeld de tip om niet te snel het
woordendictee voor te lezen.
Kinderen weten prima wat jou een goede juf maakt. Je kunt ook al
halverwege de stageperiode met de kinderen in gesprek gaan. Hier leer je
echt ontzettend veel van. Kinderen waarderen het ook als jij je kwetsbaar
durft op te stellen. Tenslotte vraag jij dit ook van de kinderen, toch?

“Watch with glittering eyes the whole world
around you
because the greatest secretsare always hidden
in the most unlikely places.
Those who do not believe in magic will
never find it.”
Roald Dahl

Werkvormen
Door af te wisselen met werkvormen krijgen de kinderen meer energie en
kunnen ze zich beter concentreren. Door coöperatieve werkvormen te
gebruiken leren de kinderen niet alleen met, maar ook van elkaar. Ik wil
hieronder een aantal werkvormen noemen. Je vindt er meer op mijn
website.
Denken-delen-uitwisselen
- De leerkracht geeft een opdracht
- De kinderen denken individueel na en schrijven hun antwoord op.
- De kinderen delen in tweetallen hun antwoord.
- De antwoorden worden klassikaal uitgewisseld.
Bijvoorbeeld:
- Wat is jouw mening over...?
- Wat heb je geleerd?
- Hoe kun je dit probleem oplossen?
- Wat heb je in de vakantie gedaan?

Flitsen
- De kinderen maken flitskaartjes.
- De kinderen gaan in tweetallen zitten en wisselen hun flitskaarten uit.
- De helper leest de vraag voor.
- De helper controleert het gegeven antwoord en geeft complimenten.
- Er vindt een korte klassikale nabespreking plaats.
Bijvoorbeeld:
- Som-antwoord
- Woord-betekenis
- Jaartal-gebeurtenis
- Provincie-hoofdstad
- Moeilijke woorden lezen/schrijven.

Duo’s
- De kinderen vormen tweetallen.
- Om de beurt maken de kinderen één opgave.
- De leerkracht vraagt naar de manier van samenwerken.
Bijvoorbeeld:
- Om de beurt een som maken
- Om de beurt een zin ontleden

Interview
- De kinderen vormen tweetallen.
- Alle kinderen bedenken vragen.
- Kind 1 interviewt Kind 2.
- Daarna wisselen de kinderen van rol.
- De bevindingen worden klassikaal uitgewisseld.
Bijvoorbeeld:
- Wat is je mening over...?
- Hoe heb je die som opgelost?
- Wat heb je deze les geleerd?
- Wat heb je in het filmpje gezien?
- Waar ging het verhaal over?

Genummerde hoofden
- De kinderen krijgen allemaal een nummer.
- De leerkracht stelt een vraag.
- Iedereen schrijft een antwoord op.
- De kinderen steken hun hoofden bij elkaar en komen tot een antwoord.
- De leerkracht noemt een nummer.
- De kinderen met dat nummer geven antwoord op de vraag.
Bijvoorbeeld:
- Wat betekent het woord...?
- Welke sommen hebben als antwoord...?
- Hoe kun je deze som uitrekenen?
Groepjes maken
Een leuk idee om groepjes te vormen is door middel van
ansichtkaarten. Ik heb 19 kinderen in mijn groep. Ik pak dan vier leuke
ansichtkaarten en knip vier kaarten in vier stukjes en een kaart in drie
stukjes. Ik schud de stukjes door elkaar en geef elk kind een stukje van
een ansichtkaart. Dan tel ik af en de kinderen zoeken de puzzelstukjes die
bij elkaar horen zo snel mogelijk op. Ze maken met de puzzelstukjes weer
een hele puzzel en gaan dan snel zitten met hun monden dicht en armen
over elkaar. Het groepje dat als eerste klaar is heeft gewonnen! Een leuk
spel, de kinderen zijn gelijk weer stil en hebben hun groepje gevonden!
Klokmaatjes
In de praktijk kan het soms lastig zijn wanneer kinderen moeten
samenwerken. Niet alle kinderen willen met elkaar samenwerken en het
kost tijd om tweetallen te maken. Natuurlijk kun je degene die naast
elkaar zitten samen laten werken, maar het is natuurlijk veel leuker om er
wat meer variatie in te brengen.

De Amerikaanse leerkracht Beth Newingham heeft hier iets heel creatiefs
op bedacht. Zij maakt in de klas gebruik van klokmaatjes. Aan het begin
van het jaar krijgt elke leerling een papier met een lege klok. Ze lopen
met hun klok door de klas en zoeken iemand met wie ze willen
samenwerken. Ze bespreken dit samen en zetten dan allebei hun naam op
hetzelfde uur. Ze moeten voor elk uur een ander maatje vinden.
Wanneer er een activiteit is waarbij de kinderen moeten samenwerken,
roept de leerkracht bijvoorbeeld “Zoek je drie uur maatje en maak samen
de opdracht”. Beth Newingham heeft een klok voorin de klas hangen
waarop ze aangeeft welke uren al geweest zijn. Ze plakt een sterretje bij
het uur en als alle uren geweest zijn haalt ze de sterren er weer van af.
Zo zorg je ervoor dat alle uren aan de beurt komen! En het is gelijk een
leuke manier om het klokkijken te oefenen.

Het nut van regels
Het probleem waar veel studenten tegen aanlopen is consequent en
duidelijk zijn. We willen aardig gevonden worden en daarom blijven we
waarschuwen en straffen we te weinig. Het is echt ontzettend belangrijk
om vanaf het begin van de stage je eigen regels te volgen. Je kunt beter
streng beginnen en later de teugels langzaam wat laten vieren. Wanneer
je na een waarschuwing nog een waarschuwing geeft heeft het op den
duur geen effect meer. Kinderen weten niet wanneer ze dan wel straf
krijgen en gaan net zo lang door met klieren totdat jij ze tot halt roept.
Wees positief
Nog een gouden regel is: ‘Corrigeer van dichtbij en beloon van veraf.’
Soms best lastig om te doen, maar wel belangrijk om het gewenste effect
te krijgen. Je wilt niet dat kinderen die zich negatief gedragen,de
aandacht krijgen. Door klassikaal te corrigeren kijkt iedereen naar dat
kind en je wilt juist de nadruk leggen op goed gedrag. Wanneer je een
kind corrigeert ga dan op ooghoogte zitten en laat het kind herhalen wat
jij hebt verteld. Benoem ook duidelijk welk gedrag je wel wilt zien.
Negatief

Positief

Wil het groepje van Mieke ook stil
worden?

Kijk, het groepje van Sanne is al
helemaal stil.

Jan, ruim toch eens je tafel leeg.

Eens kijken, wie als eerste helemaal
zijn tafel leeg heeft…

Niet door de klas praten, Rick.

Ik zie dat Evan en Inge zich goed
aan de regels houden, zij steken
keurig hun vinger op.

Kim, help jij ook eens mee met
opruimen!

Fijn zeg, ik zie dat Hassan en Roos
andere kinderen helpen met het
opruimen.

Stel de afspraken positief op
Je wilt dat kinderen goed gedrag laten zien. Het gedrag dat je wilt zien
moet je dan ook in je afspraken benoemen. Benoem niet het woord regel,
maar afspraak! Natuurlijk houd je je aan de regels van je mentor, maar
later als je een eigen klas hebt kun je de afspraken samen met de
kinderen maken. Zorg dat de afspraken zichtbaar zijn voor de kinderen.

