Doel:
Je weet waarom de betreffende didactische techniek
zo belangrijk is voor je leerlingen en oefent met de
techniek.
Doelgroep:
De workshops zijn vooral
bedoeld voor groepsleerkrachten die praktisch aan
de slag willen met hun eigen
vaardigheden in het geven
van begripsonderwijs)
Belangrijk:
Aan de slag met je eigen vaardigheden

Workshops Begripsonderwijs:
De workshops van Leerkracht.nu! zijn praktisch en gericht op het
het werken aan je eigen vaardigheden. Er staat altijd een specifieke didactische techniek centraal die je kunt gebruiken om je begripsonderwijs effectiever te maken.

Vragen stellen die aan het denken zetten:

Vragen stellen is een belangrijk hulpmiddel om leerlingen te laten
nadenken. Daarmee is het een belangrijke didactische techniek om
tot luister– en leesbegrip te komen. In deze workshop leer je welke
vragen je leerlingen het meest aan het denken zetten en hoe je de
vragen kunt aanpassen aan het niveau van je leerlingen. Door deze techniek in te zetten bij begrijpend luisteren en lezen, help je je
leerlingen het beter te begrijpen.

Met begripsonderwijs wordt
zowel begrijpend luisteren in
de onderbouw als begrijpend lezen in de bovenbouw bedoeld. De workshops zijn dus voor leerkrachten van groep 1 t/m 8.
Praktisch:
De workshops duren twee
uur. Kijk voor actuele data
op de website. Deze zijn
voor iedereen toegankelijk.
De workshops kunnen ook
worden ingekocht door
scholen of besturen, bijvoorbeeld als onderdeel van een
studiedag. Vraag naar de

Interactief voorlezen voor jong en oud:

Interactief voorlezen is een hele belangrijke techniek die in de onderbouw vaak wordt ingezet. Maar ook in de midden– en bovenbouw is het een techniek die bijdraagt een luister– en leesbegrip.
In deze workshop bieden we een goede opbouw en een schat aan
mooie teksten waarmee je dat kunt inpassen in je dagelijkse lessen.

Modelen en hardop denkend voordoen:

In de dagelijkse praktijk worden deze twee termen vaak door elkaar gebruikt. Toch is een duidelijk onderscheid te maken tussen
deze twee technieken en hebben ze allebei hun eigen functie binnen het begripsonderwijs. In deze workshop leer je de twee technieken te onderscheiden en leer je de fijne kneepjes van de technieken zodat je ze na afloop zelf in je begrijpend luister-/leesles
kunt inzetten.
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Alle workshops zijn
gevalideerd voor
2 RU door
Registerleraar.nl

