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SLIM NAAR DE ZON

8 dagen al vanaf

€199

Logies & Ontbijt

Dag 1: Vandaag vertrekt u vanaf Schiphol

naar het schitterende Noord-Cyprus.

Dag 2: Kyrenia Tour (1/2 dag tour, excl.

lunch) Na het ontbijt begint uw echte

kennismaking met het Noordelijke gedeelte

van Cyprus. Vandaag nemen wij u mee naar

een aantal belangrijke historische beziens-

waardigheden in en om de plaats Kyrenia.

Dag 3: Famagusta Tour (dagtour, incl. lunch)

Vandaag nemen wij u mee naar de oostkant

van het eiland; Famagusta en omgeving. De

stad Famagusta is een van de beste

voorbeelden van Middeleeuwse architectuur

in de oostelijke Middellandse Zee.

Dag 4: Nicosia Tour (dagtour, incl. lunch)

Een kennismaking met de hoofdstad van het

eiland mag uiteraard niet ontbreken.

Dag 5: Morfou Tour (dagtour, incl. lunch)

Vandaag gaat u naar het westelijke gedeelte

van Noord Cyprus.

Dag 6: Village Tour (dagtour incl. lunch)

Vandaag nemen wij u mee voor een enerve-

rende dag met schitterende natuur. Een tour

per jeep door de schitterende natuur met

een bezoek aan een klooster in het gebergte,

de 'Blauwe Villa'

Dag 7: naar eigen inzicht te besteden.

Dag 8: terugvlucht naar Amsterdam (via

Antalya)

Kijk voor het uitgebreide programma op

www.corendon.nl/cyprus
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•

•
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•

Excursiereis is inclusief:

Retourvlucht naar Ercan

vanaf Amsterdam/of

Brussel

Transfer van luchthaven

naar hotel

Comfortabele bus met

airco

Professionele gids

Overnachtingen in 3*

hotel Topset of

gelijkwaardig hotel

Verzorging op basis van

logies & ontbijt

8-daagse excursiereis Noord-Cyprus ***

Uw van-dag-tot-dag programma
in het kort:

Bent u nieuwsgierig naar deze prachtige, maar onbekende vakantiebe-

stemming? Wij bieden u de gelegenheid om noordelijk Cyprus te

ontdekken in 8 dagen. Bij deze reis hebben wij een zeer afwisselend

excursiepakket samengesteld dat u alle facetten laten zien van Noord

Cyprus. Wij beloven u dat u net zo enthousiast zal zijn over deze prach-

tige bestemming als wij dat zijn!

U verblijft de hele week in dezelfde accommodatie en gedurende deze

week gaat u vijf excursies doen. U bezoekt oa: het stadje Kyrenia, het

kasteel van St. Hilarion, het klooster van Bellapais, de stad Famagusta,

de hoofdstad Nicosia, het klooster van St. Mamas en u kunt mee met

een jeeptoer.

CYPRUS
ONONTDEKT, MET VEEL CULTUUR EN VOORAL PUUR

NOORD

Kijk voor onz
e winterlastm

inutes

naar Cyp
rus op corend

on.nl

De prijzen zijn exclusief: Excursiepakket t.w.v. €190 p.p. met 5 excursies (optioneel en te voldoen bij aankomst) wordt u nu aangeboden voor €139 p.p. (dit is ruim € 50 korting). Druk- en zetfouten voorbehouden.

Vertrekperiode 1/4 - 26/4 27/4 - 29/4 29/5 - 9/6 10/6 - 25/6 30/6 - 11/7

8 dagen 30/4 - 28/5 12/7 - 22/8 22/10 - 24/10 25/10 - 31/10 6/9 - 22/9

26/6 - 29/6 12/10 - 14/10

23/8 - 5/9 19/10 - 21/10

23/9 - 11/10

15/10 - 18/10

2 persoons kamer 299 399 249 199 349

1 pers. kamertoeslag 85 85 85 85 85

Vroegboekkorting geldig tot 28 februari 2012 en is reeds verwerkt in de prijs. Tevens verblijf in 4* hotel mogelijk

In de klas van Sharon Meijndert op

de Valentijnschool in Rotterdam is

het bijna altijd rustig. De jonge do-

cente van deze groep 3 heeft een na-

tuurlijk overwicht. Maar ze dwingt

het ook af, vertelt Meijndert. ,,Op

school en in de klas zijn de kinderen

om te leren. Dat begint al bij het jas

ophangen en dat stopt bij het hand

geven voor ze naar huis gaan. Ze

moeten me aankijken, naar me luis-

teren. Ik eis honderd procent aan-

dacht.’’

Streng?Welnee, SharonMeijndert

is waarschijnlijk een van de liefste

juffen die een 7-jarige zich maar kan

wensen. Een deel van haar geheim

zit ’m in de lestechniek van de Ame-

rikaan Doug Lemov, Teach like a

Champion. Dat houdt kort gezegd

in dat ze de lat hoger legt voor kin-

deren dan ze voorheen deed. ,,Ze

moeten veel herhalen want met het

antwoord ‘ik weet het niet’ neem ik

geen genoegen. Weet je het ant-

woord niet, dan helpt een andere

leerling met het vinden van het

goede antwoord. Daarna herhaalt

het kind het weer. Zo leren alle kin-

deren in de klas ervan.’’

PROGRESSIE
Dat het werkt, is nu al duidelijk.

Meijndert ziet de progressie bij de

kinderen. ,,Mijn leerlingen scoren

straks hoger op de Cito,’’ stelt ze zon-

der aarzelen. ,,Ik merk nu al dat ze

een grotere woordenschat hebben,

dat ze vaardiger rekenen en dat ze

het prima vinden om naar me te

luisteren. Ik geef ze veel meer ver-

antwoordelijkheden en beloon ze als

ze rustig naar buiten lopen zonder

te vechten. Hoe ik dat doe? Door een

minuutje ‘ik zie, ik zie wat jij niet

ziet’ te spelen. Dat vinden ze prach-

tig.’’

Doug Lemov, de schrijver van het

boek Teach like a Champion is een

paar weken in Nederland om work-

shops te geven aan mensen uit het

onderwijs. Het is druk bij de CED-

groep, de Rotterdamse voormalige

schoolbegeleidingsdienst die de

Amerikaan naar Nederland haalde.

Zijn boek wordt nu op proef ge-

bruikt op tien scholen. Volgend jaar

op zeker honderd.

De auteur stond zelf jarenlang

voor de klas - hij was eenmiddelma-

tig leraar - en besloot zich op betere

lestechnieken te storten omdat er

vast manieren zijn om het meer uit

de leerlingen te halen. ,,Ik heb naar

achterstandsscholen gekeken die

wél succesvol zijn. Daar heb ik uren

achter in lokalen zitten luisteren en

filmen. Want er is een oorzaak waar-

door de ene docent wel het beste uit

de leerling haalt en de ander niet.’’

De leerlingenmoeten naar je luis-

teren, zegt Lemov, en dat kun je be-

reiken doordat ze allemaal naar je

kijken. ,,Zo dwalen hun gedachten

niet af. Het is zo zonde als kinderen

maar de helft horen van wat je ver-

telt. Een groot verlies van tijd en

kennis.’’ Het leek hem dus logisch de

kennis over lesgeven uit die docen-

ten zelf te halen. ,,Het is een boek

van leraren voor leraren. Dat maakt

het sterk.’’

Juf Sharon Meijndert staat te

trappelen weer de klas in te gaan.

,,Zeker bij mijn leerlingen, die vaak

met een achterstand beginnen, is

het fijn te zien dat ze plezier krijgen

in het leren. Ze hebben het idee dat

ze ook wat kunnen, dat ze succesvol

zijn,’’ heeft Meijndert ervaren. Het

mooiste vindt ze de positieve spiraal

die ze ziet ontstaan: ,,Ik haal het ui-

terste uit de kinderen en ze voelen

zich daardoor sterker. Daar hebben

ze in de rest van hun leven profijt

van.’’

ROTTERDAM •Rechtop in je stoel zitten, altijd de juf
aankijken en het antwoord ‘ik weet het niet’ bestaat
niet. Door meer van kinderen te eisen, leren ze veel
beter. De Amerikaan Doug Lemov verzamelde les-
technieken van uitzonderlijk goede leraren. En die
werken ook hier, zeggen Nederlandse docenten.

RENSKE BAARS

Doug Lemov, schrijver van Teach like a Champion: ‘Zorg er als docent
voor dat leerlingen naar je luisteren.’ FOTOMARCO DE SWART

‘Zozondealsscholierenmaar
dehelftoppikken’
LESMETHODE ‘TEACH LIKE A CHAMPION’ SLAAT AAN


