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Mentaal Model
Materiaal ontwikkelen,
gebruiken & delen
Legenda

Mentale ruimte
Taakgroep

Lesstructuren
opzetten

Werkt op lange
termijn

Onbevangen
iets proberen,
durf

Kenmerkende
dingen altijd
ook in methode

Verzamelen
inspiratiebronnen
Overal wat
vandaan
plukken

Normale taak
(2-4 uitspraken)

Uitzoeken
duurt langer
dan maken les

Populaire taak
(5+ uitspraken)

Scannen van
verschillende
methodes

Zeldzame taak
(1 uitspraak)

Mixen van
methodes

Laten
evalueren
door collega’s

Verleggen en
verkennen van
grenzen
Eigen kracht
laten spreken
Creatieve
uiting

Uit principe

Verhaal
methode is niet
jouw verhaal

In eigen tijd
ontwikkelen
Kerndoelen
leidend laten
zijn
Bijschaven bij
verandering
kerndoelen
Begrippen uit
boek als naslagwerk, de rest zelf

PGO systeem
schrijven,
moet samen

Niet afgedekt
door tijd en
geld

Alle methodes
naast elkaar
leggen

Teveel ideeën
te weinig tijd

Enige docent
dan helemaal
zelf bepalen

Opbouwen
voor jaren

Geen boek gebruiken om verbanden te zien

Klein beginnen,
testen, daarna
uitbreiden

Planning
maken
Flexibiliteit
inbouwen

Stof minder droog
maken Havo te
voor droog Vmbo

Uitbreiden op
de lesstof

Op een groep

Feedback op
materiaal
krijgen

Praktische
opdachten
ontwikkelen

Onderbouw
bij de bovenbouw

Boek en werkboek aan laten
sluiten

Van leerlingen
reacties
krijgen

Puttten uit
vroegere werkervaring

Door inzoomen
op een thema

Verwarring voor- Geen filmpjes
komen bij ll hfst. aangeboden
sluiten niet aan door methode

Ene klas werkt
het wel,
andere niet

Beter te
kunnen
illustreren

Ll. snappen het
niet, beter
uitleggen, intro

Bij eigen
manier
van lesgeven

Les is een
chaos

Extra oefeningen
om beter te
oefenen

Link maken
met de
praktijk

Eerst theorie
dan praktijk;
boek andersom

Ervaren docent,
dan alleen
bijschaven les

Op de
belevingswereld

Koppeling stof
op opdrachten
verbeteren

Combi boeken
geschikter maken
voor beide

Snelle of
langzame leerlingen

Nadruk leggen
algemeen vakbegrip onderbouw

Hoge cijfers

Uitbreiden
op eigen
successen

Derde klassen
bestaat geen
goed materiaal

Meer
differentatie
aanbrengen

Eigen verhaal
bedenken

Evalueren met
jezelf als
docent
Met de sectie

Bewaren
lesmateriaal

Lesgeven op een school

Nieuwe methode aanschaffen

Alles zit in het
hoofd

Denken beter
te kunnen

Bij een toets

Aantekeningen
onbruikbaar
voor anderen

Boekvolgorde
aanhouden

Bij niveaus,
Grote of
Vmbo kader,
kleine klassen
Boven-onderbouw

Mag niet langer
duren dan de
les duurt

Leuk en
interessant
maken
Mag niet langer
duren dan de
les duurt

Verschil onderen bovenbouw
aanbrengen

Werkboek
voldoet niet

Binnen
vakgroepen en
teams

Beloning
vinden in delen

Illustratief
materiaal
zoeken

Aanpassen aan
niveau: klas,
groep, individu

Invuloefingen
dezelfde
manier

Niet, collega’s
zijn opgebrand,
niet enthousiast

Geciteerd
worden is
leuk

Combinatie
van bronnen
gebruiken

Teren op eerder
zelf gemaakt
materiaal

Illustratief
materiaal
maken

Opdrachten
begripsmatig laten ondersteunen

Regelmatig
overleg,
verbeteren

Buiten de
school

Netwerk
buiten school

Erkenning
krijgen

Direct aan
collega’s
overdragen

Beginnend met
lesgeven, eng
loslaten boek

Aanleuningen
vinden van een
paar minuten

Vragen aan
docenten,
oa. Hyves

Heel fijn voor
afwissling en
verheldering stof

Onderwerpen
en thema’s
staan er niet in

Klaslokaal
experimenten
verplicht 1x blok

Met oudmedestudenten
forum: stil

Op netwerk
plaatsen/vragen
om materiaal

Jezelf laten
horen met een
goed idee

In schoolverband

Met stagiaire

Met stichting
Jong
Ondernemen

Forum
bezoeken

OWNC

Voorbereiden ll.
op keuzevak,
vervolgstudie.

Modules voor
nieuwe
scheikunde

Gepensioneerde
collega’s vragen
om materiaal

Bij ontbreken
inzicht
leerlingen

Actualiteit
gebruiken

Bronnen buiten
onderwijs
inzetten

Geen materiaal
bijmaken

Meer
voorbeelden
maken

Afwijken van
de planning

Herhalen van
bepaalde stof

Up of down
graden naar
niveau

Tijdsdruk

Materiaal
zoeken

Begin of ieder
jaar weer kwijt

Richtlijnen
voor opdrachten
en verslagen

Een geheel
van maken
voor een les

Na zomervakantie weer
opfrissen

Algemene
studie vaardigheden

Geen tijd om
geheel van
te maken

Checken hoe
ver leerlingen
zijn (Vmbo)

Leren hoe ll.
verslag moeten
leggen

Lat hoger
leggen, niveau
onderschat

Betere cijfers
uitslepen
Hogere
kwaliteit
opdrachten

Zelfstandigheid
inbouwen
Met vragen of
puzzel gaan ll.
door boek/site

Activiteiten
buiten lessen
organiseren

Herbruiken
van materiaal

Ander materiaal
bij zoeken en
verstrekken

Materiaal voor
projectweken
ontwikkelen

Nieuwe
methode
aan het testen

Ordeproblemen
voorkomen

Niet; teveel
tijd, zelf doen
in half uur

Kost veel tijd
om zelf te
maken

Laten aansluiten bij
belevingswereld

Bedrijf
bezoeken

Voorbereiden ll.
op keuzevak,
vervolgstudie.

Niet afwijken
methode ivm
collega’s

Methode is
te saai

Niet, te
theoretisch
voor Vmbo

Is moeilijk
te vinden

Aansluiten bij
actualiteit
(gulden vs euro)

Beleid maken en uitvoeren

Nieuw of terug
in onderwijs

Leuk en
interessant
maken

Beter
aansluiten/
motiveren

Filter

Toetsen maken

Digitale
hulpmiddelen
inzetten

Volgen methode
is houvast voor
1 tot 2 jaar

Helemaal zelf
maken

Digitale leeromgeving
inzetten
Aangeboden
materiaal
verwerken

Illustratief
materiaal
zoeken

Hergebruiken
van materiaal

Actualiteiten
makkelijker
bij les betrekken

Combinatie
van bronnen
gebruiken

Geen tijdwinst:
controleren en
aanpassen

Smartboard
scheelt tijd in
papier- bordwerk

Structuur van
verhaal voor ll

Aanleuningen
vinden van een
paar minuten

Alleen ter
inspiratie

Bij een nieuwe
klas of nieuwe
methode

Twee manieren
voorbereiden
falen hulpmidd.

Samenvatting
voor ll, geen
vervanging boek

Verschil maken
onder- en
bovenbouw

Verplaatsen in
ll.,
misconcepten

Leerlingen op
w.w.w. laten
werken

Herhalen type
stof, ieder jaar
vergeten

Meerdere
vakken
voorbereiden

Boeken erbij
pakken als
inspiratie

Smartboard
niet altijd
beschikbaar

Ll. kiezen zelf
opdracht uit
map (onderwerp)

Huiswerk plaatsen
en inleveren
door ll.

Moment van
voorbereiden

Bronnen buiten
school als
inspiratie
Stof uit de les,
buiten boek terug
laten komen

Alles eerst
lezen

Vertalen naar
lessituaties

Onervaren:
korte termijn,
lastig inschatten

Lesvormen
aanpassen

Aanpassen op
niveau

Verhaal
duidelijk maken
(o.a. illustr)

Zomervakantie
(10-15 uur)

Betavak aan
alfa mensen ‘n
ander profiel

Wegleggen en
archiveren (in
het hoofd soms)

Concepten
(vakinhoudelijk)
vertalen naar les

Begin van de

Breed inzetbaar zijn, is
een pre

Bovenbouw
zelfstandiger

Bruikbaar maken
voor ll om er
mee te werken

Structuur aanpassen, opdrachten
naar voren trekken

Weekend,
zondagmiddag

Geen les
voorbereiden

Schema,
hapklare brokken
maken

Niet delen
van materiaal

Alleen bij
speciale dingen
toets, practica

Eerst therorie
bestuderen

Lesplan
formuleren

Kiezen uit
opdrachten

Afwisselen van
werkvormen

Aan collega’s,
stagiaire en
beginners

Geen extra
werk voor doen
aant. onleesbaar

Alleen de
theorie vertellen,
af en toe

Beschikbaar
maken voor
leerlingen

Niet meer doen

Te weinig tijd
voor
bovenbouw

Energiek houden
van de les en
de leerlingen

Aanpassen aan
niveau: klas,
groep, individu

Meerdere
indelingen
kunnen zien

Op elek. leer.
plaatsen, bv
eind van jaar

Veel tijd in
gestoken en niks
terugkrijgen

Flexibiliteit
houden in een
les

Niet afwijken
methode ivm
collega’s

Verhaal
ophangen aan
PP

Paar sheets
om les aan
op te hangen

Uit eigen
archief(kunnen)
putten

Achtste uur
andere manier
lesgeven

Managen
goepsprocessen

Teren op eerder
zelf gemaakt
materiaal

Nieuwe methode
hetzelfde
scheelt tijd

Geen beamer,
laptop, internetverbinding, niks.

Bij ziek worden
van docent
inhalen

Projecten ontwikkelen vakoverstijgende aanpak

Meer
afwisseling
creeëren

Niet, teveel
tijd, beter zelf
doen; half uur

Verbanden
leggen, volgende
opdracht bepalen

Leuk om
reactie te zien
van anderen

Congresverslag
delen met
collega’s

Opdrachten
koppelen
aan uitleg

Wat schuift
het?

Ter plekke
verzinnen,
Vmbo

Checken of
alles erin zit

Eerste 3/4 jaar
zoals op
opleiding

Aansluiten bij
niveau,
belevingswereld

Ordeproblemen
voorkomen

Actualeiten
kunnen
inzetten

Voorkeur voor
door docenten
getest materiaal

Voor de les
weten welke
opdrachten

Na 1 jaar weet
je wat er in het
boek staat

PC lokaal
nauwelijks
beschikbaar

Toetsen delen
met collega’s

Nieuwe vak
of methode
extra tijd

Niet snappen,
dan practicum
bijmaken

Getest door
docenten dan
betrouwbaar

Filmpjes van
proeven die niet
in lokaal kunnen

Bestaande
toetsen als
leidraad nemen

Ondersteuning
van collega’s
krijgen

Teruggrijpen
naar tijd TOA/
bedrijfsleven

Kiezen van
een nieuwe
methode

Aantekeningen
van collega’s
eigen draai geven

Niet alle
klassen
aankunnen

Voorkeur voor
het menselijke
vlak hebben

Teruggrijpen
bedrijfsleven,
TOA of stage

Het lesgeven
echt leren bij
moeilijke klas

Voorkeur voor
vakinhoud
hebben

Er in springen,
eerste jaar is
zwaarst

Manier v. denken
hetzelfde, de een
meer mogelijkheden

Boek loslaten
dan kun je pas
echt lesgeven

Onbevoegd:
geen idee van
vakdidactiek

Gefaseerd
invoeren

Criteria
samenstellen
met collega’s

Handzaam voor
leerlingen

Na jaren zeker
of het werkt
ja of nee

Beleid van
school of
overheid

In schoolarchief
opslaan, een
collega verantw.

Boekenfonds
bepaalt tijd

Beschikbare
methodes per
klas, school

Minder bijmaken
om goed te
kunnen testen

Gratis boeken
in 2011, alles
op de kop

Kiezen voor
vakinhoud ipv
agent spelen

Abstracte kennis
overdragen in
bovenbouw

Beginnen met
lesgeven
kost veel tijd

Op netwerksite
plaatsen, e-mail
naar collega’s

Opgebouwde
ervaring laten
bepalen

Alle methodes
vergelijken;
criteria

Tussentijds
evalueren

Nieuwe
scheikunde
invoeren

Snelle denker
heeft moeite
met uitleggen

Verantwoordelijkheid voor
eindexamenklas

Na 1 jaar weet
je wat er in het
boek staat

Creatieve
uiting

Bestaande
toetsen 1 op 1
overnemen

Herkenbaar/
actueel maken,
belevingswereld

Uit principe

Door vakhoofd,
zelf vakhoofd
dan probleem

Persoonlijk
archief
bijhouden

Niet dag tevoren
printer stuk;
de klos

Uitgebluste
(oudere)
collega’s

Moeilijker
maken, bv de
tekst Vwo

Evenwichtige
verdeling van
stof, naar lessen

Vanuit de
resultaten

Per blok, 4x per
jaar iets leuks

Opgebouwde
ervaring laten
bepalen

Actualiseren

Veel tijd
kosten

Reacties van
leerlingen

week

Uitdaging
zoeken

Beschikbaarheid bij de
uitgever

Versleutelen,
taal, niveau,
toegepaste vragen

Eigen toetsen
laten checken

Niveau kiezen
om les aan te
geven

Toetsen
bewaren/
delen

Evalueren
bestaande
methode

Switchen van
methode/
aanpak
Lesstructuren
opzetten

Evalueren
bestaande
methode

Onbevangen
iets proberen,
durf hebben

Kiezen van
een nieuwe
methode

Laten
evalueren
door collega’s

Gefaseerd
invoeren

Intern
management
loopt niet

Er achter komen
dat je geen
docent wilt zijn

PGO systeem
schrijven,
moet samen

Tussentijds
evalueren

Switchen van
directeur 3x
per jaar

Veel materiaal
kunnen
ontwikkelen

Alle methodes
naast elkaar
leggen

Afschrijftijd
boekenfons

Docenten niet
aangesproken
op functioneren

Stage lopen

