praktijk
Sterk starten en
slim sluiten
Het schooljaar is bijna afgelopen. Dit is altijd een
moment van bezinning. Een goede gelegenheid om met
elkaar gericht terug te kijken, samen herinneringen op
te halen en stil te staan bij de mooie en minder mooie
momenten van het jaar. Van evalueren kun je leren!

W

e hebben een on
rustig jaar achter
de rug waarbij (we
derom) veelvuldig
beroep is gedaan
op onze flexibiliteit. Zelftesten,
mondkapjes, half lege groepen,
onderwijs op afstand, oudergesprek
ken via een computerscherm. Toch
waren er vast ook veel bijzondere
momenten: de leerling die met zijn
tong uit zijn mond een eerste zin op
papier zette, de persoonlijke spreek
beurt, de tekenles waarbij je met de
hele groep naar buiten ging. Ik daag
je uit om hier samen met je groep bij
stil te staan en het jaar ‘slim te sluiten’.
INSPIRATIE VOOR OPENING EN
EVALUATIE
Het sterk starten en slim sluiten van
de dag, les, week of zelfs van het

schooljaar is van grote meerwaarde.
Iedereen kent de varianten van het
directe instructiemodel, waarbij jouw
les is opgebouwd uit verschillende
fasen. Idealiter bouw je een nieuwe
les voort op de voorgaande les en
neem je bewust tijd om (onder
andere) voorkennis te activeren,
te controleren of de lesstof wordt
begrepen en de les te evalueren.
Uiteraard kun je hierbij gebruik
maken van een woordweb om
voorkennis in beeld te brengen
(‘Wat weten jullie al over kunst?’) of
van het wisbordje om de antwoor
den te laten noteren (‘Hoeveel is
12 x 7?’). Er zijn echter ook veel
andere speelse manieren om sterk
te starten of slim te sluiten.

1. BALLEN GOOIEN
Denk voor het activeren van de
voorkennis eens aan het overgooien
van een (zachte) bal. Laat tien leerlin
gen in een kring staan. Een leerling
wordt benoemd als teller, een ander
kind krijgt de zachte bal. Van tevoren
vertel je over welk onderwerp het
gaat, bijvoorbeeld ‘Middeleeuwen’
of ‘Verkiezingen’. De leerling met de
bal roept een passend begrip bij dit
onderwerp en gooit de bal naar een
ander. Deze leerling doet hetzelfde.
De teller telt hoeveel begrippen
genoemd zijn. Wijs eventueel ook
een notulist aan die alle begrippen
noteert. Of speel het spel in twee
groepen en kijk welke groep de
meeste begrippen heeft bedacht.

Lees verder op pagina 28
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KOPIEER
BLAD 1

Wijze Woorden Woensdag
Je kent vast de tegeltjes met daarop (levens)wijsheden. Dit zijn
spreuken die ons kunnen inspireren, aansporen tot denken of aan
het lachen maken. Bedenk zelf een tegeltjeswijsheid en schrijf
deze in jouw mooiste letters in de tegel. Knip de tegel uit en deel
jouw wijsheid met je klasgenoten, bijvoorbeeld door deze voor
te lezen of op te hangen.
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KOPIEER
BLAD 2

Zo was mijn schooljaar
Naam:

Dit is het meest bijzondere dat ik geleerd heb:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Schooljaar: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dit is het leukste boek dat ik heb gelezen:

Dit was het gaafste compliment dat ik kreeg:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Zoveel sterren geef ik het schooljaar:

Dit is een mooi compliment dat ik heb gegeven:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

r:
Dit was mijn grootste blunde

Hier heb ik het hardst om gelachen:
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Dit was mijn lievelin

gsspel in de pauze:

Met deze klasgenoot werkte ik heel fijn samen:
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Zo zag mijn favoriete gymles eruit::

Omdat: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Hier wil ik nog beter in worden:
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Het einde van het schooljaar is een mooi
moment om stil te staan bij wat er goed ging
en beter kan: van evalueren kun je leren

Vervolg van pagina 25

2. KNIJPER OP JE NEUS
Ook zijn er verrassende werkvormen
te bedenken om slim te sluiten.
Zo deel ik geregeld knijpers uit aan
de leerlingen. Ik vraag vervolgens of
ze met deze knijper willen aangeven
hoe leerzaam ze de les of dag von
den. Hoe hoger ze de knijper vast
knijpen, hoe leerzamer het was.
Je kunt hier natuurlijk ook andere
vragen bij stellen, zoals: ‘Hoe goed
verliep het zelfstandig werken deze
les?’ of ‘Hoe enthousiast ben je over
deze dag/week?’ Ik heb eens mee
gemaakt dat een leerling zó enthou
siast was dat zij op tafel klom en de
knijper op het puntje van haar hoofd
vastzette. Je bent dus
gewaarschuwd!

3. HERINNERINGENHOEPEL
In deze specifieke periode, aan het
einde van het schooljaar, is het mooi
om met elkaar terug te blikken. Ooit
maakte ik met mijn klas gedurende
het schooljaar een herinneringen
hoepel. Deze hoepel hing achterin
de klas aan het plafond en werd
gaandeweg het jaar versierd met
mooie herinneringen. Dit kon zijn in
de vorm van een tekening, briefje of
een voorwerp dat ergens symbool
voor stond. Aan het einde van het
jaar stonden we met elkaar om de
hoepel en vertelden leerlingen om
de beurt iets over een voorwerp aan
de hoepel.
Uiteraard kan dit ook met een ‘herin
neringenpot’ waarin je elke school
week een briefje met mooie herin
nering laat stoppen, steeds door een
ander groepje of tweetal bedacht.
In de laatste schoolweek lees je elke
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dag enkele herinneringen voor
en bespreek je wie deze hadden
opgeschreven en wat dit voor hen
zo bijzonder maakte.
Naast een klassikale gesprek (met
of zonder hoepel/pot) is het ook van
belang om leerlingen zelf te laten
reflecteren. Dit kun je doen middels
een verhaal, brief of tekening. Maar
je kunt er ook prima een werkblad
voor gebruiken met passende
vragen en opdrachten. Of laat
leerlingen eens in groepjes een
(digitale) foto maken die het school
jaar voor hun symboliseert. Show
deze vervolgens op het digibord:
kunnen de andere leerlingen raden
waar de foto symbool voor staat?
OVER DE KOPIEERBLADEN
De kopieerbladen op pagina 26 en
27 kun je gebruiken in jouw klas.
Het eerste werkblad betreft ‘Wijze
Woorden Woensdag’: begin de
woensdag eens met het noteren van
een (tegeltjes)wijsheid op het bord,
zoals: ‘Niemand kan alles, iedereen
kan iets’. Sta hier gericht bij stil en
bespreek wat dit betekent. Laat de
leerlingen vervolgens zelf een
wijsheid bedenken; hiervoor kun
je het werkblad gebruiken.
Het tweede kopieerblad is bedoeld
om leerlingen individueel te laten
reflecteren op het afgelopen
schooljaar.

ELISE LUITEN
(elise@docenttalent.nl) is leerkracht
en onderwijsadviseur.
Ze inspireert leerkrachten graag
en ontwikkelde onder andere de
ring ‘Start Sterk & Sluit Slim’
(www.deringweetraad.nl)
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