-authentiek leerkrachtgedrag - hoe kan ik reageren - ik kan leren
Doel Begeleiding van (hoog)begaafde kinderen kun je planmatig vormgeven. Je kiest dan
bewust momenten om bepaalde thema’s te bespreken, of om bepaalde activiteiten uit te
voeren. Er zijn echter ook veel momenten waarop je als leerkracht (passend) moet
reageren op een situatie in het ‘hier en nu’. Op bijvoorbeeld een kritische opmerking van
het kind, een moeilijke vraag of een dilemma dat jou ook persoonlijk raakt. Juist op deze
onverwachte momenten reageer je intuïtief en soms denk je achteraf: had dat ook
anders gekund? Authenticiteit is een belangrijke voorwaarde voor de relatie met een
(hoog)begaafd kind. Je wilt daarbij ook professioneel blijven handelen. Daarom is de
doelstelling van deze download om de leerkracht handvatten te geven om voor een
directe, authentieke reactie op (een vraag of opmerking van) het kind – ook als je het
even niet had zien aankomen.
Tijd
hier-en-nu
Doelgroep
alle leeftijden
Casus, toelichting + handvatten
Stel je voor: De leerkracht ziet dat het kind bij een opdracht vastloopt. Als de
leerkracht goed kijkt en informeert bij het kind, komt de leerkracht er wellicht achter
dat het kind van zichzelf niet mag proberen en fouten maken, of dat hij niet weet welke
strategie hij moet toepassen. Het kind wil dan direct van de leerkracht antwoorden of
ontwijkt de opdracht.
In deze situatie heeft het kind inzichten, succeservaringen en complimenten nodig om
opdrachten aan te gaan waar hij flink voor moet nadenken, strategieën moet gebruiken
en doorzetten. De onderstaande reacties kunnen helpend zijn. Daarnaast is het nodig om
structureel te werken aan een groei mindset (zie downloads voor ideeën).
Passende reacties van de leerkracht kunnen zijn:
● Ik zie aan je dat je bij deze opdracht echt oefent met doorzetten.
● Ik zie aan je dat je aan het ontwikkelen bent.
● We gaan de komende opdracht gebruiken om te oefen met deze……..executieve
functie (zie downloads voor ideeën).
● Fijn dat je hulp hebt gevraagd.
● Dit gaat je inderdaad wat moeite kosten voordat het lukt.
● Wat mooi, hier is een kans voor jou om te leren.
● Met een handige aanpak en genoeg tijd, kom je vast ver!
● Goed geoefend hoor.

