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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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LBB
Bruce:
Ik vond het project leuk vooral vond ik de wolken types leuk.
Ik zeg dan wel eens hé dat is een altocumeles bijvoorbeeld.
Ik vond ook de lapbook leuk. Ik vond de opdracht (toen op
school) die met de meest populaire beroepen vond ik ook
wel leuk.

Maxime
Ik vond dit een leuk project omdat het een boeiend onderwerp was. De leukste opdracht vond ik de grafiek over
hoeveel% van de mannen en vrouwen een baan hadden.
Het was vooral leuk om de opdracht te maken. De lastigste opdracht vond ik de beroepen door de tijd heen opdracht met de tijdlijn. Het was niet perse een hele moeilijke opdracht, maar het was vooral heel veel werk om te
maken. Ik heb veel geleerd van het project o.a hoeveel
verschillende beroepen er vroeger en nu zijn. Ik wil zelf
later astronaut of iets anders wat met de ruimte te maken
heeft. Ik ben door dit project niet van gedachten veranderd maar ik ben wel gaan twijfelen omdat er nog meer
leuke beroepen zijn

Hanneke
1.Wat vond je van het project en waarom?
Ik vond het project want er zat veel diversiteit in en we hebben
veel geleerd.
2. Wat vond je de leukste opdracht en waarom?
Het interview omdat je dan mensen hun beroep leert kennen.
3. Wat vond je de moeilijkste of lastigste opdracht en waarom?
Ik vond de lastigste opdracht de opdracht met posters van een
continent met welk beroep daar veel of weinig was. ik vond het
moeilijk omdat het moeilijk was er iets over te vinden
4. Wat heb je geleerd?
Heel veel dingen over beroepen
5. Wat wil je later worden, ben je door dit project van mening
veranderd?
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LBB
Yenthle:
Op zich wel een leuk project, maar door corona
hebben we bijna niks gedaan. De beroepentest
vond ik het leukst. Posters maken over beroepen
in verschillende continenten vond ik lastig. Ik heb
geleerd over verschillende sectoren beroepen en
beroepen in andere landen. Ik heb wel geleerd
wat je allemaal moet doen bij bepaalde beroepen.
Politieagent, dierenverzorger, kok/kin vind ik interessante beroepen. Vroeger wilde ik vuilnisman,
brandweerman, kapper of nagelstyliste worden
Nu weet ik dat er veel meer beroepen zijn dan de
standaard.

Ivan
1.Wat vond je van het project en
waarom?
Ik vond het project niet heel leuk,
maar dat komt vooral omdat ik het
project al eens eerder heb gehad.
2. Wat vond je de leukste opdracht
en waarom?
Vragen antwoorden over een bepaald beroep over de tijdlijn, omdat
die niet te lastig was, maar ook niet
te makkelijk.
3. Wat vond je de moeilijkste of lastigste opdracht en waarom?
De tijdlijn, omdat ik het daar heel
lastig vond om goede informatie te
vinden.
4. Wat heb je geleerd?
Dat er een heel grote variëteit is tussen bepaalde beroepen.
5. Wat wil je later worden, ben je
door dit project van mening veranderd?
Wetenschapper, nee.

Sarah
1.Wat vond je van het project en waarom? ik vond het leuk omdat het een spannend project was
2. Wat vond je de leukste opdracht en waarom? eerlijke chocolade best grappig
3. Wat vond je de moeilijkste of lastigste opdracht en waarom?
weet ik niet
4. Wat heb je geleerd? Dat arbeid heel slecht is en vooral voor
kinderarbeid al die machines zijn slecht voor hun longen
5. Wat wil je later worden, ben je door dit project van mening
veranderd? Zo ja, waarom? Nee ik ben niet van mening veranderd en ik wil modeontwerper worden liefst een eigen bedrijfje
met Tirzah
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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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OS
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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OS
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?

Deze nieuwsbrief is een regelmatige uitgave van het Leonardo-onderwijs Hulst
Leonardo-onderwijs Hulst valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Onderwijsgroep Perspecto, Postbus 4, 4570 AA Axel. Website:
www.onderwijsgroepperspecto.nl
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