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•

We hebben aan het project Beroepen online verder gewerkt ;

•

De afsluiting van het project gebeurt eveneens digitaal in deze
LeoZine via individuele foto's van muurkranten ( LMB) en verslagen (LBB) ;

•

In de OS deze keer wellicht een eyeopener “niet leren wat je
moet denken maar hoe je moet leren denken “ op weg naar zelfstandig denken..
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Afsluiting project beroepen
Hieronder kunt u lezen wat de kinderen van het project vonden.
In de verschillende verslagen kunt u o.a. lezen wat ze leuk vonden,
wat ze het lastigst vonden en bij welke opdrachten ze veel geleerd
hebben!
Dit project vond ik heel leuk en bijzonder. Niet alleen omdat het over beroepen gaat,
maar ook om de wereld. Want beroepen zijn voor ons bijna heel de wereld, van de
weg waarop je loopt tot de chocopasta die je op je boterham smeert. Alles hangt af
van een beroep.
Ikzelf vond de twee klokhuis lessen over kinderarbeid het lastigst, niet dat ik de opdrachten moeilijk vond. Maar dat je weer te weten komt hoe oneerlijk de wereld in
elkaar zit. Deze opdracht is niet alleen lastig, maar je leert er nog eens heel veel van.
Daarom vond ik dit ook de leerzaamste les, je leert niet echt leuke dingen. Maar wel
belangrijke dingen.
Hier ben ik over gaan nadenken. Toen kwam er opeens een opdracht over dat je een
machine/apparaat/robot moest uitvinden, die een beroep zou helpen of overbodig
zou maken. Ik greep deze kans, en startte een mini onderzoekje naar beroepen waar
veel kinderarbeid wordt gebruikt. Ik koos katoen plukken want daar wordt heel veel
aan kinderarbeid gedaan. Ik vind een machine uit genaamd “de katoenzuiger”. Zijn
naam heeft hij te danken aan de 8 robotstofzuigers die aan hem bevestigd zijn en de
katoenbolletjes opzuigen. En wie weet wordt mijn “katoenzuiger” ooit echt in gebruik
genomen. Daarom vond ik deze opdracht ook het leukst, je kon niet alleen iets ontwerpen om de wereld te verbeteren maar ook je creativiteit de vrije loop laten. En wie
mij wat beter kent, weet dat dat helemaal in mijn straatje past!
Ilya LBB8

Ik vond de beroepskeuzetest het leukst omdat
ik ECHT niet wist welk beroep ik later ga doen
(nu nog steeds niet maar…..) maar door deze
test weet ik wel een beetje wat voor richting
ik naartoe ga.
De opdracht met de beroepen van de ouders
van kinderen op school vond ik het lastigst,
want we moesten met helemaal gekke procenten gaan werken en dat is saai, moeilijk.
Bij de beroepskeuzetest heb ik het meest geleerd want je leert jezelf beter kennen. Beroepen met natuur en politie, zulke dingen een
beetje pasten volgens de test het best bij mij.

Ik vond de robot ontwerpen het
leukst. Want je kan lekker je fantasie laten gaan.
Ik vond de organogram het
stomst. Want ik vond het allemaal
dat klassikaal maar saai.
Ik heb denk ik wel het meeste geleerd bij de les over kinderarbeid.
Want ik wist niet dat er zo veel
kinderarbeid was in de wereld.
Stijn LBB8

Lars LBB8
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Het project was leuk. De leukste opdracht vond ik het organogram maken,
omdat ik zelf iets mag ontwerpen over wat ik later misschien ga doen en
alles daaromheen. Het lastigste vond ik de sectoren opdracht, omdat alles
bij iets aparte sector hoort van heel veel sectoren. Bij dezelfde opdracht heb
ik ook het meest geleerd, omdat het gaat over alle beroepen. Over het algemeen was het een leuk project, maar wel jammer dat we een gedeelte thuis
moesten doen waardoor we een stuk minder hebben gedaan. Dat maakt
het nog niet dat het geen leuk project was. Het is ook fijn dat ik nu makkelijker kan beslissen wat ik zelf later wil worden. :) :) :) :) :)
Colin LBB7

Ik vond de creatieve opdracht heel erg leuk.
Daarbij moest je een robot/machine/apparaat ontwerpen die een beroep/functie
overneemt en/of overbodig maakt. Deze robot moest je op papier tekenen. Ik
vond dit heel erg leuk omdat je creatief moest zijn en het een vrije opdracht was,daar hou ik van!
Ik vond de organogram maken het lastigst. We kregen de vraag: Wat is
een organogram? Later hebben we samen een organogram van de
school gemaakt. Ook moesten we alleen of in een groepje een klein bedrijf verzinnen en daar een organogram van maken. Het zelf een klein bedrijf verzinnen en
daar een organogram van maken vond ik het lastigst, omdat, ik niet zo goed wist
wat voor kleine beroepen er in een beroep zitten.
De opdracht over kinderarbeid vond ik heel interessant en ik heb daar veel over
geleerd. Bij deze opdracht hadden we 2 filmpjes gekeken en hadden
we werkbladen gekregen en hadden we gedebatteerd. Ik heb veel geleerd over
hoe kinderen in kinderarbeid hun dag was en wat de verschillen met onze schooldagen waren. B.V. Wij mogen naar school en hun moeten elke dag werken
op Cacaoplantages. Ook heb ik geleerd wat wel en wat geen kinderarbeid is.
Ik vond het project heel leuk en interessant. Ik heb veel geleerd in deze korte tijd!
Het is natuurlijk ook een heel breed project maar daardoor komt er voor iedereen
wel een leuk beroep tussen!
Alula LBB7
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Het project beroepen vond ik
heel leuk. Het was heel interessant. Ook de leuke vibe. Iedereen had er veel zin in.
ik vond de opdracht dat we het
verslag moeten maken
het leukst. Maar ik heb ook veel
geleerd uit het kinderarbeid. Hij
was ook heel moeilijk maar het
was het waard.
Ximon LBB6

Dit project was weer heel leuk en leerzaam.
De leukste opdracht van het hele project vond
ik toch een organogram maken van je zelfbedachte bedrijf omdat je heel veel keuzevrijheid
had je kon van elk soort bedrijf een organogram maken en je kon het uitbreiden tot zo
groot als je wilde.
Er waren ook veel lastige opdracht.
De lastigste opdracht vond ik de robot tekenen
die een beroep moet overnemen. Ik vond het
lastig omdat ik geen inspiratie had ik wou geen
alledaags beroep omdat ik dat een beetje saai
vond dus daar moest ik lang over nadenken.
Gelukkig waren er ook veel opdrachten die
ik interessant vond en veel bij heb geleerd.
De opdracht waar ik het meest bij heb geleerd
is de opdracht met beroepssectoren ik wist niet
dat er zoveel sectoren waren en het verbaasde
me soms dat een beroep bij een bepaalde
sector hoorde

Lander LBB8

Ik vond de creatieve opdracht het leukst omdat ik lekker creatief kon zijn en een
leuke tekening kon maken.
Bij “Enquête beroep ouders per leerjaar” was ik ziek en dus vond ik het niet leuk
en vond ik het heel saai, want ik was natuurlijk thuis.
Ik vond de beroepssectoren niet zo leuk omdat ik sommige van de beroepen al
wist. Ik heb er wel enkele bijgeleerd. Het was om lastig om de juiste sectoren van
de beroepen te vinden, want dan denk ik dat ik de beroepen bij de goede sectoren
zet, maar dan zijn sommige toch niet bij de goede sector.
Ik heb het meest geleerd bij de lessen over kinderarbeid, want daar heb ik gezien
hoe erg sommige kinderen het daar hebben. Sommige kinderen die moeten gewoon werken in plaats van buiten spelen en naar school gaan. En dat vind ik heel
erg.
Ik vond sommige lessen tijdens het project heel erg leuk, vooral de creatieve lessen!
Enrique LBB7.
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Ik vond het een heel leuk project. Ik vond zelf de opdracht met het verwerken van de enquêtes het leukst, want ik heb veel nieuwe dingen geleerd en
ik vond het vooral leuk om de cirkeldiagram te maken. Ik vond zelf de opdracht met de Beroepssectoren het moeilijkst, want soms was er een beroep die in 3 sectoren viel en de opdracht over kinderarbeid vond ik ook
heel interessant, want ik wist zelf helemaal niet dat het zo erg was. Verder
vond ik de tekenopdracht best wel leuk om te doen, want tekenen doe ik in
mijn vrije tijd best wel graag. Ik heb denk ik wel het meest geleerd bij de
opdracht waar we de enquêtes moesten verwerken, want ik heb geleerd
hoe ik een cirkeldiagram moet maken en hoe ik een staafdiagram moet
maken en hoe ik graden moet bereken in een cirkeldiagram. Verder vond ik
de opdracht met organogrammen ook heel leuk.
Youp LBB6
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Bron: Renata (IeKu Advies)

OS

Leer hoogbegaafde kinderen hoe te denken
… en niet wat te denken.
Leren hoe te denken is een vaardigheid die geleerd en geoefend moet
worden.
We leren om dataprocessors te zijn, informatieverzamelaars en we worden rekenmachines. Kinderen leren hoe ze moeten reproduceren en kopiëren. Maar
de echte kracht van de geest is dromen, het creatieve deel van de mind is verbeelding, een gedachte die op een natuurlijke manier ontstaat. De grootste
kracht van de geest is in staat zijn om te dromen en onze eigen werkelijkheid te
ontstijgen.
De echte geest is een geest die zichzelf uitdaagt en alle aannames en ideeën
bevraagt… Dat is de echte natuur van de geest: een onderzoekende, nieuwsgierige spons, die altijd op zoek is naar het absorberen van nieuwe informatie.
Ideeën groeien altijd: nadenken, uitdagen, andere meningen en ideeën bevragen, niets staat vast. De meeste mensen houden er niet van om uitgedaagd te
worden. Maar de uitdaging is de weg naar leren HOE te denken. Je wilt geen
rekenmachine zijn. Je wilt een dromer zijn, een spons. Je wilt in beweging blijven.
Er is een groot verschil tussen groepsdenken en vrij denken. Het is een vaardigheid hoe alles te bevragen…
Onderwijs moet niet gaan over informatie-overdacht, maar over empowerment,
het gaat niet om feiten dicteren, het gaat om een persoonlijkheid in ontwikkeling, een leven vormen. Feiten kun je opzoeken.
Vraag aan een leerling: ‘Wat vind jij?’
Je leert hen dan out-of-the-box denken en je versterkt hun zelfvertrouwen.
Sta je zelf open voor de mening van anderen ?
En hoe kun je dit je kind/leerling leren? Je ziet de polarisatie in politiek, in de
media, in de maatschappij. Als je iets zegt dat iemand niet leuk vindt, ontstaat
er een conflict of een welles-nietesgesprek. Of je wordt persoonlijk aangevallen. Het kenmerk van de geest is zijn uitgestrektheid en het vermogen tot verbeelding van een andere werkelijkheid, zelfs een werkelijkheid die ons voorbijgaat. We dromen, we treden uit onze comfortzone en uit bestaande structuren.
Dat is de echte geest.
Hoe open je kanalen naar creativiteit en nieuwe ideeën? Door nederigheid.
Nederigheid die je ertoe in staat stelt te weten: ik weet niets 100% zeker. Je
wordt zekerder als je je realiseert dat je niet zo zeker bent. Je ego, je vooroordelen spelen geen rol in dat geval. Dit heeft te maken met communicatie, met
relaties. Hoeveel gesprekken of relaties gaan niet goed omdat mensen geen
andere invalshoek kunnen zien?
Wat leer je de kinderen?
Hoe wordt communiceren op scholen geoefend? Je brein, je neuronen expanderen. Je gebruikt niet alleen je linker hersenhelft, de technische, maar ook de
rechter, verenigende verbinder. Hoe meer we gevangen zitten in het hokje van
denken, hoe minder we met elkaar in verband brengen.
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Ongezonde x gezonde scepticisme
Ongezond = iemand luistert niet en is niet op andere gedachten te brengen.
Op deze manier kunnen emoties je denken beperken en voor blokkades
zorgen.
Gezond = je staat open voor andere ideeën.
Chris
Op dit moment begeleid ik Chris, een jongen van 9 die in groep 5 zit. Hij is uitzonderlijk begaafd maar hij is vorig jaar blijven zitten. Hij kon op standaard
schooltoetsen niet laten zien wat hij kan en hoe hij denkt. Waarom niet? Omdat
standaardtoetsen niet toetsen wat een kind weet, hoe het denkt en waar het toe
in staat is. Standaardtoetsen toetsen alleen hoe goed een kind kan reproduceren. Dat kan soms handig zijn. Het gekke is, dat hoogbegaafde kinderen juist
heel goed zijn in het onthouden van feitjes, soms de meest nutteloze feitjes.
Behalve als ze er toe gedwongen worden om iets te reproduceren wat voor hen
niet relevant is. Chris is door het reproduceren en drillen zo afgestompt, dat hij
op de simpele vraag: ‘Wat vind je eigenlijk interessant?’ geen antwoord kon geven. Het heeft mij twee gesprekken gekost om hem een beetje los te laten komen – om zelfstandig te durven denken! Op school moest Chris zich jaren aanpassen en nu vinden ze het vreemd dat hij niet leert… Na een didactisch onderzoek en gesprekken met de leerkrachten is Chris geplaatst in groep 6 en met
intensieve begeleiding krijgt hij nu stap voor stap zijn zelfvertrouwen terug. Hij
leert zijn denken creatief te gebruiken, iets wat eigenlijk voor hoogbegaafde
mensen heel natuurlijk is. Maar door conditionering (zich aanpassen aan wat
gebruikelijk is) wordt veel hoogbegaafde kinderen afgeleerd om zelfstandig te
denken en de enorme capaciteit van hun brein te gebruiken.
Als ouder moet je hier alert op zijn en het niet zo ver laten komen dat je kind
afstompt en niet meer weet wie het is.
Nederigheid, open mind en het vermogen uit te dagen, helpen je een benadering te ontwikkelen die niet door de kudde is gevormd of door de mening van
iemand anders, het is een combinatie van meningen en je vormt aan de hand
daarvan helemaal zelfstandig je eigen mening.
Cultiveer creativiteit, onderdruk het niet
Ontwikkeling, dat is de ware natuur van het onderwijs. De weg van ontdekken,
spontaniteit, ontmoeten van nieuwe mensen en ideeën. Je moet ertoe in staat
zijn het te absorberen. Het maakt je weerbaar. Je zit niet in een hokje, bang om
iets te doen, omdat je bang bent voor het oordeel van anderen.
IQ is geen indicatie van je vermogen om onafhankelijk, op een originele en coherente manier te denken – er zijn mensen met een IQ op geniaal niveau die
niet in staat zijn om buiten de kaders te denken. Zelf denken (‘anders denken’)
is een vaardigheid die ontwikkeld en gekoesterd moet worden. De volgende
drie stappen vormen de basis om die vaardigheid te leren en te verrijken.
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1.

Gebruik je energie om te denken

Inspanning is meer waard dan hersenkracht. Een zwakkere geest die zich
inspant, kan een meer begaafde maar passieve geest overtreffen. Zelf denken is een product van mentale en emotionele inspanning ? een inspanning
om vrij te denken en niet alleen terug te vallen op je comfortabele en ingesleten patronen. Stel je goede, opmerkzame, frisse ideeën voor als een vonk in
een vuursteen of als een diamant in een rots. Je moet druk uitoefenen op de
rots om de diamant eruit te halen. In cognitieve termen komt de druk in de
vorm van diepe concentratie en mentale spanning – worstelen met ideeën op
een manier die je comfortzone overstijgt.

2.

Voed je geest

Hoewel nieuwe inzichten een product zijn van mentale inspanning, zijn ze ook
een product van het uitdagen van je perspectief. Dat is inderdaad een sleutelingrediënt bij het verwerven van kennis. Het ontdekken van de ultieme waarheid vereist blootstelling aan veel verschillende meningen en kanalen van
waarheid. Door je geest te voeden met kennis, door te lezen, te discussiëren
en lessen te volgen – en stevige (goedbedoelde) argumenten – verbreed je je
horizon zodat je verder kunt gaan dan je gebruikelijke denkpatronen. Niets
laat je geest meer groeien dan opbouwende kritiek en andere invalshoeken
opzoeken.

3.

Werk aan nederigheid

Een bevooroordeelde en subjectieve geest is beperkt in zijn capaciteit en vernauwt je reikwijdte. Bescheidenheid en geduld leiden tot meer objectieve en
bredere inzichten en conclusies. Wanneer je jezelf – je ego – uit beeld haalt,
ben je in staat om je kanalen open te stellen voor ideeën die je ‘zelf’ (en je
vooroordelen en blinde vlekken) anders zouden blokkeren of afwijzen.
Oefening:
Kies een probleem dat je wilt oplossen. Maak tijd vrij om volledig aanwezig en
opmerkzaam te zijn terwijl je er onderzoek naar doet en er diep over nadenkt.
Verleg je grenzen en verken het idee op een manier die buiten je comfortzone
valt.
Hoe je dit kunt toepassen bij de begeleiding van je hoogbegaafde kind? Kies
een probleem. Bijvoorbeeld mijn dochter wil niet naar school, ze zegt dat niemand haar daar leuk vindt. Hoe kun je dit benaderen en je kind helpen om
vanuit haar identiteit en kracht voor zichzelf een oplossing te bedenken?
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