Laatbloeier? Lastpost? Brein in ontwikkeling!

Breinsleutels
Het boek ‘Breinsleutels’ behandelt vijf deuren naar de ‘bovenkamer’ van kinderen:
het langetermijngeheugen en vier executieve functies: werkgeheugen (waar kennis
verwerkt wordt), inhibitie (rem op het gedrag), flexibiliteit en planning. Deze functies
helpen bij ingewikkelde taken zoals het maken van keuzes en oplossen van problemen. Breinsleutels zijn technieken waarmee de leerkracht die deuren kan openen. Zo
ondersteunt hij of zij de executieve functies en het langetermijngeheugen en krijgt de
ontwikkeling hiervan een stimulans.
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Doelen aan de muur
Aan een muur in haar lokaal heeft Sonja de
doelen van verschillende taallessen uitgeschreven. Zoals: ‘Ik leer wat enkelvoudige en
samengestelde zinnen zijn.’ Sonja: ‘Je kijkt

Meer weten?
Hanni Bijl
h.bijl@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/breinsleutels
@breinsleutels

veel gerichter naar het kind.
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