RECENSIE

RECENSIES VOOR EN DOOR COLLEGA’S

3 Boeken
1

HET ONDERWIJSVRAGENBOEK
CLAIRE BOONSTRA, CLAUDETTE
DE GRAAF BIERBRAUWER EN
NANDA CARSTENS

Dit boek zet aan tot nadenken over het onderwijssysteem.
De schrijvers nemen je mee op reis. Deel 1 vertelt waar ons
onderwijssysteem vandaan komt. Toen ik dit las kreeg ik ook
het gevoel dat er iets moet veranderen. Heerlijk hoor, werken
vanuit bekende kaders, maar is het nog van deze tijd? In deel
2 komen 21 onderwijsvragen voorbij. Ik herken ze allemaal.
Neem de vraag ‘Waarom hebben we lange vakanties?’
Ik wist het niet, wordt duidelijk uitgelegd. De voordelen
(ontwikkelsprong) en nadelen (terugval) herken ik zeker.
Maar ik merk dat ik niet klaar ben voor het alternatief (het
hele jaar open). Of de vraag: ‘Waarom de focus op cognitieve
ontwikkeling?’ Daar kan ik mij wel vinden in de alternatieven.
Op mijn school zijn wij ook aan het kijken naar de persoonlijke
ontwikkeling van leerlingen en hoe we dit goed naast het
reguliere lesprogramma kunnen vormgeven. Ik vond het heel
leuk al deze vragen te lezen. Ze kunnen stuk voor stuk leuke
gesprekken aan de lerarentafel geven. In deel 3 wordt gesteld
dat we echt naar een nieuw systeem moeten. Maar dat kost
tijd en wat doen we ondertussen? Ik denk als we een paar
vragen uit het boek zouden halen en er hier op de werkvloer
mee aan de slag gaan, we al een goede stap zullen zetten.
Ik voel mij nu meer geroepen iets aan ‘het systeem’ te
veranderen. Het is niet meer van deze tijd. Ik leg het boek
op de koffietafel om collega’s te inspireren of het gesprek te
starten.
Petra van Haaren is docent op
Het Passer College, een cluster 4 vso-school.
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JIJ KAN HET OOK! INSPIRATIE VOOR
DRAMALESSEN AAN KINDEREN
ESTER ERDTSIECK-BLAASER

Jij kan het ook! is een laagdrempelig boek met 24 zeer
concrete lessen van onder- tot bovenbouw. Deze lessen zijn
tot in detail uitgewerkt. Je kunt er direct mee aan de slag. En
in mijn ervaring is vrijwel elke les een succes. Mijn groep 8 (en
ik!) was bijvoorbeeld erg enthousiast over ‘De Oude Grieken’,
een les waarin direct de stof van geschiedenis kon worden
beleefd.
Achterin het boek vind je een handig overzicht betreffende de
dramadoelen: ook kun je hier gemakkelijk een les opzoeken
die bij een doel past dat jij wilt behandelen in jouw groep. Wel
is het zo dat de lessen niet pasten in het halve uur drama dat
ons rooster bevat. Kortom: even creatief boekhouden met je
tijd. En dat is de moeite waard, want je krijgt er wel heel veel
voor terug!
Dinja van Leijenhorst, leerkracht groep 8 op de
Nicolaasschool in Rotterdam.

OOK EEN BOEK RECENSEREN?
Kijk op romnieuws.nl om te zien welke onderwijsboeken we hebben liggen.
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WANNEER KRIJGEN WE WEER LES?
PAULA VAN MANEN

In een prettig geschreven boek neemt Paula van Manen
ons mee in het perspectief van de docent in een nieuw
onderwijsconcept. Paula is docent in het mbo; in de praktijk
heet dat leercoach en studieloopbaanbegeleider. Termen
die horen bij het onderwijsconcept ‘gepersonaliseerd leren’.
In haar boek Wanneer krijgen we weer les? beschrijft ze de
eerste twee jaar van werken met dit concept. Ze laat zien hoe
de docent zich verhoudt tot deelnemers en tot de organisatie.
Vele dilemma’s komen er op de docenten af. En daarmee
toont Paula hoe complex een vernieuwing is binnen een mboopleiding, of elke andere onderwijsorganisatie.

Nu lees je ons magazine, maar het ROM biedt meer!
Kijk op de site voor actueel nieuws uit het Rotterdams
onderwijsveld, artikelen, verslagen van onderwijsbijeenkomsten en de agenda.
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Like!
facebook.com/rotterdamsonderwijsmagazine

Volg!
@romnieuws twitter.com/romnieuws

Al lezende hoopte ik op een happy end aan het einde van de
beschreven twee jaren. Dat de vele tegenslagen toch tot een
succesverhaal zouden leiden. Dat happy end volgt niet, wel
het besef dat een onderwijsvernieuwing een zeer tijdrovend
proces is. En dat de compromissen die er op alle vlakken
gedaan worden vaak begrijpelijk, maar zeker niet bevorderlijk
zijn.
Misschien kunnen we na schooljaar ’20-’21 een vervolg
verwachten waarin een eindconclusie doorklinkt? Ik zou het
graag lezen.
Marieke van den Vlekkert-Maatje is werkzaam
als senior beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit
bij de Vereniging voor Christelijk Voortgezet
Onderwijs (CVO).

ABONNEER
JE OP DE
NIEUWSBRIEF
Elke maand een link naar de laatste aanvullingen
op de site, extra nieuws en meer. Meld je aan op
romnieuws.nl/nieuwsbrieven.
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