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Zwols model

Bevorderen van zelfstandigheid tijdens de lessen.
Binnen een groep leerlingen hebben we altijd te maken met grote onderlinge verschillen. Er
zijn kinderen die aan de gewone lesstof voldoende hebben. Maar er zijn ook kinderen die
meer zouden willen én kunnen. Met die verschillen in gaven en talenten willen we binnen
onze school meer kunnen doen. We hebben gezocht naar een onderwijsconcept wat past bij
de visie van onze school. Na een zoektocht zijn we uitgekomen bij Zwols Model.
Tijdens een eerste oriëntatie bleek dat we graag meer op niveau zouden willen werken met
de leerlingen. Om daar gestalte aan te kunnen geven was het nodig om de leerlingen bewust
zelfstandigheid te leren.
In iedere groep gebruiken we nu een stoplicht. De kleuren hebben in iedere groep dezelfde
betekenis.
Een rood licht betekent dat iedere leerling zelf aan het werk is. Er
mogen in die tijd geen vragen gesteld worden, niet aan de leerkracht
en ook niet aan medeleerlingen.
Ze weten dat er na het rode stoplicht een periode komt waarin dat
wel mag.
Oranje betekent dat er hulp gevraagd mag worden bij de buren.
Als het licht groen is mag je de leerkracht “roepen”.
In de kleutergroepen wordt alleen gebruik gemaakt van de kleuren
oranje en groen. Tijdens het oranje licht draagt de juf ook een oranje
ketting. Het betekent dat de juf even bezig is met andere kinderen en dat ze haar niet
mogen storen. Tijdens het groene licht mogen ze met vragen gewoon naar de juf.
Om aan te geven dat een leerling een probleem heeft, gebruiken we vanaf groep 3 een
vragenkaartje.
Aan het begin van de les legt iedere leerling een
kaartje met de groene zijde naar boven. Als iemand
met een probleem of vraag zit wordt dat kaartje
omgedraaid met de rode zijde naar boven. De
leerkracht kan op die manier goed zien wie er een
vraag heeft. Ondertussen moeten de kinderen die
een vraag hebben verder met de volgende opdracht.
Als de leerkracht zijn ronde doet door de klas stopt
hij bij de kinderen met een rood kaartje en helpt
hen met de vragen die ze hebben.
Misschien heeft u ook wel gehoord dat we vaak een time-timer
gebruiken in de groepen . Het is eigenlijk een klok die achteruit
loopt. Hij geeft de tijd aan die er nog te gaan is.
Vaak werd er bv. gezegd dat er nog 10 minuten gewerkt kon
worden. Door het gebruik van de time-timer maken we dat nu ook
zichtbaar voor de leerlingen en daar hebben veel leerlingen baat
bij.
De volgende keer schrijven we over het werken in niveaugroepen.

