‘Omdat je het effect in je klas ziet, neemt het
enthousiasme alleen maar toe’
Bewust lesgeven met Breinsleutels
De CED-Groep vertaalde kennis over het lerende brein naar
de dagelijkse onderwijspraktijk en gebruikt daarbij deuren
en Breinsleutels als metaforen voor alle pedagogische en
didactische handelingen die de leerkracht inzet om leerlingen
tot leren te brengen. Door middel van Breinsleutels krijgen
leraren toegang tot en beter begrip van de ‘bovenkamer’ van
leerlingen. De CED-Groep ondersteunt scholen bij het integreren van breinkennis in de school. Bijvoorbeeld bij het maken
van de koppeling met het instructiemodel waar de school mee
werkt en met de vakinhoud.
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in Ommen. In 2015 maakte de school kennis met Breinsleutels.
Een jaar later werd de opgedane kennis gekoppeld aan het
expliciete directe instructie (EDI) model. Dit jaar wordt daarmee
de algemene didactiek naar een hoger plan getild, volgend jaar
volgt de vakdidactiek. Klasse Apart bezocht de school en vroeg
een aantal betrokkenen naar hun ervaringen.

6

Bijzondere breinen

KlasseApart najaar 2017 nummer 3

Meer weten?
Meer weten?
Joyce Kruys
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