
I wanna Teach in America…deel 4 
 
Vandaag op de laatste werkdag in twee groepen een bezoek gebracht aan de 
Excellent Boys School en de Excellent Girls school, Elementary, groepen 1 t/m 4. 
Beide scholen bleken over een auditorium te beschikken. Bij de boys vond daar de 
‘morningcircle’ plaats, bij de girls de weeksluiting, beide met het karakter ‘proud to be 
loud’. Gezamenlijke yells en groeps-cheers versterken de onderlinge band en het 
gevoel samen voor een doel te gaan. Dat er aparte jongens- en meisjesscholen zijn, 
is onder andere ontstaan uit de gedachte dat jongens andere onderwijsbehoeften 
zouden hebben dan meisjes en dat meisjes minder zelfvertrouwen opbouwen dan 
jongens. Of, zoals een van de principals het verwoordde: jongens solliciteren op een 
baan als ze vinden dat ze zo’n 50% kan hebben, meisjes doen dat pas bij 90%. 
De boys krijgen wat meer ‘fysieke’ vakken dan meisjes. Bij de meisjes wordt vooral 
gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. In een van de lokalen hing 
bijvoorbeeld aan de wand: ‘We’re girls! We matter and we have got something to 
say!’. Leerlingen kunnen er na de 2nd grade voor kiezen om gesplitst of gemend 
verder te gaan, tot en met de middle schools. De highschools zijn altijd gemengd. 
Weer veel gebruikelijke Teachtechnieken gezien (Je went er aan en ze worden zo 
vanzelfsprekend en routinematig uitgevoerd, dat ze bijna niet meer opvallen!) 
 
Gisteren iets verteld over ‘Show call’, vandaag de toepassing gezien in de 1st grade, 
met een variant: een door de juf uitgekozen leerling loopt met eigen werk langs de 
tafeltjes en roept de namen van leerlingen die het ook ‘OK’ hebben gedaan. 
Vervolgens legt zij met behulp van de visualizer aan de klas haar manier van denken 
uit (groep 3!) die de juf bevestigt en met ‘Vraag en antwoord’ laat herhalen. 
(Inslijpen) 
 
We zagen ‘Warm-strict’ tot leven komen bij een kleuterjuf, die heel strikt was in haar 
klassenmanagement en 100% aandacht maar ook liefde voor haar leerlingen in taal 
en teken uitstraalde. Opvallend was ook weer het tempo en de 100% aandacht 
tijdens het leerkrachtgebonden inoefenen. Bij de girls werd de dag afgesloten in het 
auditorium. De boys begon de dag zo met een optreden van superhelden en het 
voorlezen van een aantal gedichten. De meisjes lieten met zelfvertrouwen (soms heel 
jong nog) een dansje of gedicht  zien, waarna ze met een groeps-cheer door de hele 
zaal beloond werden. Wat natuurlijk weer goed was voor het zelfvertrouwen!) 
Afgevuld met indrukken togen de beide groepen hotelwaarts en daarna naar het 
afscheidsdiner, tijdens welk de collega’s uit Brabant ons vergastten op een gezongen 
evaluatie die naadloos overgleed in een Guus Meewisje: Brabantse nachten zijn lang. 
We gaan het zien als we weer terug zijn…! 
 
 


