3 Boeken

RECENSIES VOOR EN DOOR COLLEGA’S

1

SCHRIJF JE BLIJ
RICHT-JILDOU BOERSMA

Schrijf je blij is een doe-boek. Het staat
vol interessante vragen die een kind zelfstandig kan invullen vanaf een leeftijd van
ongeveer 6 à 7 jaar. Je kunt de vragen ook
samen beantwoorden om zo diepere gesprekken met kinderen te voeren.

Mijn zoon van 6 was erg enthousiast om
de vragen te beantwoorden. Als leerkracht zou je elke dag een vraag centraal
kunnen stellen. Kinderen worden uitgedaagd om dieper, creatiever en positiever
na te denken.

Masja Harsveld-Post werkt op de Pierre Bayle school als intern begeleider.
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MEESTER MARK REKENT HET GOED
MARK VAN DER WERF

Al geruime tijd volg ik meester Mark, van
wie al eerder leuke boeken verschenen,
op Facebook. Ik moet altijd gniffelen om
zijn posts. Hoe herkenbaar zijn de ‘foutjes’ van leerlingen! Zelf kom ik ze tijdens
het nakijken ook regelmatig tegen.
Ik keek er dan ook naar uit dit boek te
lezen. Toch viel het een beetje tegen. Het

boek staat vol grappige foutjes, verschrijvingen en briljante opmerkingen van basisschoolleerlingen. Maar na een aantal
pagina’s gaat dat op een of andere manier toch een beetje vervelen. Een leuk
boek, maar niet om in één keer uit te
lezen. Meer om zo nu en dan eens doorheen te bladeren.

Iris Stofregen is leerkracht van groep 8 op SBO van Heuven Goedhart.
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JONGENS ZIJN SLIMMER DAN MEISJES. 35 MYTHES OVER LEREN
EN ONDERWIJS P. DE BRUYKERE, P.KIRSCHNER EN C. HULSHOF

Jongens zijn slimmer dan meisjes. Vrouwen zijn goed in multi-tasken. Een kleinere klas is beter. En meer geld zorgt voor
beter onderwijs. Slechts enkele van de
clichés (lees: mythes) die in dit boek onder de loep worden genomen. Zijn deze
clichés ‘evidence-based’ of hebben we te
maken met een broodje-aapverhaal of
kletspraat?

Een prettig geschreven boek waar recent
wetenschappelijk onderbouwde inzichten
worden losgelaten op clichés over leren en
onderwijs. Een aanrader voor iedereen die
betrokken is bij het onderwijs en weleens
een van de stellingen heeft uitgesproken,
voor waar heeft aangenomen of er iets over
heeft gehoord en wil weten of de uitspraak
een mythe, genuanceerd of onbewezen is.

Joke van Sliedregt is werkzaam als zorgcoördinator op de Waalse school.
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