Marisa Hennige: ‘De technieken zijn juist heel

Ik zorg ervoor dat de overgang tussen twee

‘Dankzij deze technieken wordt de effectieve

geschikt voor het zml! Ze zijn laagdrempelig

verschillende activiteiten zo strak mogelijk is,

leertijd vergroot’ en ‘de motivatie van de leer-

en praktisch. Iedereen kan er direct mee aan

met zo min mogelijk ruis voor de leerlingen.

lingen is verbeterd en daardoor liggen ook

de slag.’ De meeste technieken bleken trou-

Zo is hun alertheid optimaal als de volgende

hun prestaties hoger’, vullen Willemijn Lijnse

wens al in hun ’persoonlijke gereedschaps-

activiteit begint en kunnen we snel weer

en Sanne Knapen aan.

kist’ zitten. Nu passen ze de technieken

verder.’

Meer reacties van leerkrachten zijn te zien op

echter bewuster en effectiever toe.
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Méér bereiken

Competentiegevoel

Sandra is ervan overtuigd dat de Teach-

Leraar Nicole Haas: ‘Neem de techniek ’begin

technieken behulpzaam zijn bij het hoger

aan het eind’. Je wilt dat de leerlingen aan het

leggen van de lat. ‘En dat is heel belangrijk.

Teach Like a Champion

einde van de les iets bereikt hebben. Door ze

In het zml-onderwijs vinden we van oudsher

Teach Like a Champion is in de VS een

expliciet duidelijk te maken wat je doel is, zijn

dat het vooral pedagogisch allemaal moet

bestseller. Auteur Doug Lemov bezocht

ze gerichter aan het werk en weten ze wat ze

kloppen. Toch hebben veel leerlingen juist be-

leraren die opmerkelijke resultaten wis-

moeten leren.’

hoefte aan een competentiegevoel. Als je de

ten te bereiken. Hij observeerde minuti-

Sandra Stultiens refereert aan de techniek

omgeving goed inricht en de juiste technieken

eus wat er in het klaslokaal gebeurde. De

‘strakke overgangen’. ‘Juist bij deze leerlin-

gebruikt, help je ze groeien. En dat motiveert

succesvolle werkwijzen van ’excellente

gen zijn strakke overgangen heel belangrijk.

hen enorm!’

leraren’ vertaalde hij naar 49 technieken,

‘De technieken zijn juist heel
geschikt voor het zml!’
De presentatie van de ’Aanvulling voor ZML’ van Teach Like a Champion. Leraren die meewerkten, bekijken in hun klassen gemaakte filmfragmenten en
blikken terug op het afgelopen jaar. Dat alles onder het genot van een high tea.

die onmiskenbaar bijdragen aan betere
prestaties van leerlingen. De CED-Groep
bewerkte en vertaalde deze 49 technieken
naar de Nederlandse situatie. De technieken zijn verdeeld in de thema’s: de lat
hoog leggen, planning, structuur en presentatie, hoe hou ik ze bij de les, sterke
klascultuur, groepsnormen, werken aan

Teach Like a Champion nu ook voor zml

karakter en vertrouwen, tempo, kritisch
denken. Door heel Nederland verzorgt de
CED-Groep trainingen en workshops over
Teach Like a Champion

tekst Karin van Breugel

Het boek Teach Like a Champion heeft inmiddels zijn weg gevonden in het regulier onderwijs. Speciaal voor
het zml-onderwijs verscheen onlangs een aanvulling. Dit extra katern, dat tot stand kwam met medewerking
van zml-leraren, bevat heel veel uitgewerkte praktijkvoorbeelden en tips. Een bijgeleverde dvd biedt duidelijke
demonstraties van de belangrijkste Teach-technieken.
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‘Van oudsher betrekt de CED-Groep eindge-

Onderwijl pasten zij de technieken in hun

Juist heel geschikt!

bruikers bij de ontwikkeling van materialen

praktijk toe. Van een aantal lessen maakte

Robert benadrukt dat het een behoorlijk

en methodes. Daarom hebben we medio 2012

de CED-Groep filmopnamen. De betrokken

lastige klus was om Teach Like a Champion

een oproep gedaan onder zml-scholen voor

leerkrachten hielden ook geruime tijd een

geschikt te maken voor het zml-onderwijs.

medewerking aan de zml-aanvulling. Daar

logboek bij waarin ze zorgvuldig verslag

‘Sommige originele technieken zijn bijvoor-

kwamen snel enthousiaste reacties op’, blikt

deden van hun ervaringen met de Teach-

beeld te cognitief, andere hebben een te hoog

Meer weten?

Robert Jacobs, projectleider van Teach Like a

technieken. Robert: ‘Aangevuld met gegevens

tempo. Het was een hele zoektocht, maar ik

Robert Jacobs

Champion, terug. ‘Vervolgens hebben we tien

uit regelmatige besprekingen met de leraren

ben ervan overtuigd dat we een aanvullend

leraren geselecteerd. Vanaf september 2012

leverde dat een schat aan informatie op.

katern hebben gemaakt, waar zml-leerkrach-

kregen zij training om alle kneepjes van de 49

Daar maakten wij, ontwikkelaars, dankbaar

ten veel profijt van kunnen hebben.’

voor trainingen:

Teach-technieken te leren kennen.’

gebruik van.’

De betrokken leraren beamen dat volmondig.

www,cedgroep.nl/cursussen
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