Recensie

Integrale aanpak helder en beknopt beschreven
Inspirerende uitgaven voor het primair onderwijs
De Gids

Spelen in Stilte

Onder redactie van Eleonoor van Gerven

Irma Smegen

Pagina’s: 302
ISBN:
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€ 24,95

Over begaafdheid in het basisonderwijs

Mindfulness in de klas

In De Gids hebben 17 specialisten ieder op hun eigen terrein
de meest recente wetenschappelijke inzichten over het lesgeven aan begaafde kinderen verzameld en vertaald naar
de praktijk van het basisonderwijs.

Spelen in Stilte geeft leerkrachten inspiratie en informatie om
mindfulness spelenderwijs en op een eenvoudige manier in
de klas te introduceren met behulp van 52 uitgewerkte
oefeningen.

Feel The Music

Het Ideeëntoestel

Irma Hemmer

David van der Kooij & Anouk Wissink

Pagina’s: 138
ISBN:
978-94-6193-886-2
Prijs:
€ 34,95

Pagina’s: 164
ISBN:
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Prijs:
€ 34,95

Aanpak voor het geven van muzieklessen

Feel The Music beschrijft een onconventionele aanpak voor
het geven van muzieklessen waarbij muzikale én gevoelsontwikkeling hand in hand gaan. De auteur introduceert daartoe
werkvormen als Body-Beat, Tune-Talk en Maat-Move.

In boeken en artikelen over schoolverbetering wordt veelal één of een beperkt aantal aspecten die van belang zijn voor duurzame schoolontwikkeling besproken. De
kracht van het boek De Betere Basisschool is dat alle belangrijke aspecten van
planmatige schoolverbetering kort en bondig aan de orde komen. Visie, sturen op
resultaten, het werken met ontwikkelteams, borging, maar ook aspecten als
leiderschap, besluitvormingsprocessen en participatie van teamleden krijgen de aandacht. Dit alles – zoals de ondertitel aangeeft – gericht op het ‘excellent en duurzaam
organiseren in de praktijk’.
De aanpak om te komen tot ‘De Betere Basisschool’ bestaat uit vijf fasen. Na het
uitzetten van de koers en vastleggen van een beperkt aantal prioriteiten voor de
komende jaren vindt hierover de besluitvorming plaats om tot een gedeeld plan te
komen. Vervolgens gaan ontwikkelteams aan de slag en is er ruimte om te experimenteren. Na deze fase vindt evaluatie en bijstelling plaats. De fase van borging en
bewaking sluit de aanpak af.
Deze planmatige aanpak lijkt veel op de aanpak in acht stappen voor verandering
zoals beschreven door John Kotter, waar in het boek ook naar wordt verwezen.

Het Ideeëntoestel is een praktisch onderwijsconcept voor de
ontwikkeling van creatieve denkvaardigheden gebaseerd op
inzichten uit de wetenschap en ervaringen uit de onderwijspraktijk en biedt leerkrachten een complete ‘starters-kit’.

Basisboek E-learning maken

Martian Slagter

Klaas Bellinga

Pagina’s: 140
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Prijs:
€ 29,95
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€ 39,95

Persoonlijke effectiviteit in het basisonderwijs is een werkboek
over gedrag en effectieve communicatie. Het biedt een praktische leidraad voor schoolleiders én leerkrachten voor lastige
situaties op het werk om de eigen effectiviteit te vergroten.

De Betere Basisschool is een handzaam boek waarin op heldere en beknopte wijze
een integrale aanpak wordt beschreven om de kwaliteit van het onderwijs en de
schoolorganisatie te verbeteren. Het is een uitgave van de CED-Groep, die basisscholen die deze aanpak willen realiseren daarin begeleidt. Het boek is geschreven
voor leidinggevenden in de school: de schoolleider, de (bouw)coördinatoren en de
intern begeleider. Het is een prettig leesbaar boek, waarin maar sporadisch wordt
verwezen naar andere literatuur, maar waarin hedendaagse inzichten zeker doorklinken.

Creatieve denkvaardigheden in het
basisonderwijs

Persoonlijke effectiviteit

Haal meer energie uit je werk op school

De Betere Basisschool

Het Basisboek E-learning maken is hét boek voor iedereen
die aan de slag wil met het maken van e-learning. Het boek
beschrijft o.a. didactische concepten en leertheorieën en
meer dan 25 geschikte werkvormen voor e-learning.

Tussen de hoofdstukken komen vijf schoolleiders aan het woord over hun ervaringen met de aanpak. Een van deze schoolleiders verwoordt het voordeel van de
integrale aanpak: ‘Ken je het gevoel dat alle puzzelstukjes opeens op hun plek
vallen? Met dat gevoel zijn we hier nu bezig. Dat is enorm stimulerend!’ (p. 27).

De Betere Basisschool
Auteur: Wil Hovy
Uitgever: CED-Groep
ISBN:
978-90-5819-340-7
Prijs:
€ 29,95
Verkrijgbaar via
www.cedgroep.nl

Is de aanpak zoals beschreven in het boek verrassend? Niet in die zin dat er nieuwe
inzichten in staan. De kracht van de aanpak om te komen tot kwaliteitsverbetering
van het onderwijs zelf ligt in de nadruk op de kwaliteitsverbetering van de organisatie
rondom dit verbeterproces.
De vraag of het boek voor teams en leidinggevenden van scholen voldoende informatie geeft om op eigen kracht de beschreven integrale aanpak te realiseren, is een
vraag waar ik mee blijf worstelen. Of moeten we het boek meer zien als een uitgebreide kennismaking met het traject De Betere Basisschool, waarin de CED-Groep
de school kan begeleiden?
Deze recensie is geschreven door Henk Poppen, oud-bestuurder Scholengroep
OPRON en onderwijsadviseur.

Bekijk al onze uitgaven op www.leuker.nu
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