
I wanna Teach in America…deel 3 
 

Gisterenmiddag een inspirerende workshop van maar liefst vier uur gevolgd van Hillary Lewis 

en Erica Woolway, beiden uit het Teachteam van Doug Lemov. 

In een hoog tempo werden we ingewijd in de technieken rond ‘Ratio’ en bleek eens te meer hoe 

groot de rol van de leerkracht is bij de begripsvorming van leerlingen en hoe groot het aandeel 

van de leerlingen in hun eigen leerproces kan, of zo je wilt, zou moeten zijn. Het gaat er bij 

‘Ratio’ om, dat zoveel mogelijk (lees: alle) leerlingen zo diep mogelijk nadenken door schrijven, 

discussie en concluderen. ‘Checking for Understanding’ is heel iets anders dan ‘s avonds 

schriften nakijken: al tijdens de instructie anticipeert de leerkracht op mogelijke fouten die 

leerlingen kunnen gaan maken (en die kun je voor je ‘zwakke broeders’ op je vingers natellen) 

en tussentijds wordt tijdens korte opdrachten bij een rondje langs de leerlingen gecheckt of de 

leerstof goed is aangekomen. En in plaats van “Wie heeft er nog vragen?” of “Hebben we het 

begrepen?” wordt er kort doorgevraagd naar het begrip van de leerstof door naar begrip te 

vragen en naar voorbeelden of bewijzen. 

Ook wordt ‘Show Call’ toegepast: goede en foute voorbeelden (fouten maken mag tenslotte: 

het zijn mooie leermomenten) van leerlingen worden aan de klas getoond toegepaste 

strategieën geanalyseerd en  de goede strategie wordt door de leerlingen toegepast. (Dit tonen 

gaat met een visualizer, een soort moderne overheadprojector die om een hoekje kan 

projecteren en die A4tjes projecteert in plaats van transparanten, maar dit even terzijde…), 

Het was veel te snel voorbij. 

 

Vandaag (donderdag) in twee groepen naar verschillende scholen. Onze groep bezocht een 

elementary- en middleschool (Zeg maar van kleuters tot 2e brugklas) in één gebouw in een 

redelijk troosteloze industriewijk in Brooklyn. 

We begonnen op de elementaryschool met de dagopening die een mix was van ingetogen stilte 

en aandacht en oorverdovende leerlingparticipatie waarbij de trots op de eigen school niet 

onder stoelen of banken werd gestoken. (Beetje Amerikaans chauvinisme moet kunnen, toch?) 

Het was leuk om elementen uit de workshop van gisteren ook toegepast te zien: zelfs kleuters 

werden uitgedaagd om diep over literaire werken na te denken en verbanden tussen fasen in 

het verhaal te leggen. Verder werden de Wiswasbordjes uitgebreid ingezet bij ‘math’. Ook 

‘Show Call’ kregen we te zien en wat wederom opviel was de betrokkenheid (100%) van de 

leerlingen bij hun juf, hun klasgenoten en hun werk. Tot routineniveau zijn sommige 

handelingen aangeleerd en dat maakt ze efficiënt en effectief. 

 

In de middle-school was het goed om te zien dat ook Uncommon Schools wel een worstelen 

met moeilijke groepen en met leerkrachten die de orde met de nodige moeite (maar wel 

tomeloze inzet) handhaven en soms ook wel eens kwijt zijn. En toch ook hier bleek weer het 

belang van een goede lesvoorbereiding en  gedegen klassenmanagement. 

Er waren ook lessen die wél gesmeerd liepen en waarbij technieken als 100% mét norm en 

‘Radar’ ervoor zorgden dat leerlingen aan ‘Ratio’ toekwamen. 

 

Om een uur of half drie (zeven uur ’s ochtends gestart) hadden we een afsluitend gesprek met 

de ‘zakelijk directeur’ die uitlegde waarom het in sommige klassen gedragsmatig nog niet 

helemaal uit de verf kwam: alleen de eerste drie leerjaren hadden voorheen de Uncommon 

Elementaryschool gevolgd, latere ‘jaargangen’ kwamen van Public Schools. “But we’re working 

on it!”. 

 



Morgen gaan we op afzonderlijke jongens- en meisjesscholen de laatste technieken en een 

weeksluiting afkijken. Wordt dus nog vervolgd! 


