2 boekbesprekingen
RECENSIES VOOR EN DOOR LERAREN
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DE VERHALENFABRIEK. INSPIREREN IN DE KLAS
FRANCINE PLAISIER EN TIM KLEIN SCHIPHORST

De Verhalenfabriek benadrukt het belang
van verhalen vertellen. Het boek inspireert en geeft voorbeelden van hoe je in
een groep actief en vooral bewust verhalen kunt (laten) vertellen om daarmee
lesstof te introduceren, lees- en schrijfonderwijs te verrijken en veel meer. De voorbeelden zijn voornamelijk gericht op het
basisonderwijs en daarna.
Ik vond het eerste hoofdstuk niet pakkend, maar vanaf hoofdstuk 2 wordt het
concreter. Dan worden tips gegeven om

te gebruiken in je eigen onderwijspraktijk. Daardoor heb ik het boek toch maar
uitgelezen. Gelukkig…, want voor mijn
doelgroep (praktijkonderwijs) bood juist
het laatste hoofdstuk leuke eigentijdse
voorbeelden om mee aan de slag te gaan.

‘De Verhalenfabriek
benadrukt het
belang van
verhalen vertellen’
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Suzanne Jansen, werkzaam
bij SKVR als projectcoördinator
Onderwijs en als docent Nederlands
op de vmbo-afdeling van het
Grafisch Lyceum Rotterdam.
Een praktisch en herkenbaar boek
dat antwoord geeft op de vragen:
Hoe ontwikkel je de juiste gewoonten
voor een succesvolle les? En hoe kunnen we verschil maken in het leven
van onze leerlingen?

Ineke Yark, dertig jaar werkzaam
in het vo, waarvan de laatste tien
jaar op het Praktijkonderwijs LMCSchietbaanstraat te Rotterdam.

DE ZELFVERZEKERDE LERAAR
ALEX QUIGLEY

De zelfverzekerde leraar van Alex Quigley
staat vol aansprekende anekdotes en tips
over lesgeven en pedagogiek. Verhalend
geschreven vanuit het perspectief van
een ervaren docent, maar ook praktisch,
vol checklists volgens de laatste inzichten
over effectief lesgeven. Het meest interessant vind ik de hoofdstukken over het geven van uitleg en het stellen van de juiste
vragen aan leerlingen.
Volgens Quigley ontwikkelen goede leraren hun authentieke zelfvertrouwen
op dezelfde manier als Picasso zijn kunst
polijstte: gestaag, met doelbewuste oefening, volharding en hartstocht. Het kan
een leven lang duren, maar het resulteert
in een diepe en blijvende voldoening over
een geslaagde klus’.

‘Hoe ontwikkel
je de juiste
gewoonten
voor een succesvolle les?’

Wil jij ook een boek
recenseren? Houd onze
social media, nieuwsbrief
en romnieuws.nl in de gaten
voor ons boekenaanbod.
Het boek dat je recenseert,
krijg je thuisgestuurd
en mag je houden!
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