Starters krijgen praktische tips waarmee ze zich
sneller kunnen ontwikkelen

Een Bliksemstart
voor elke beginnende
leerkracht

Waar starters mee te maken krijgen
Alle vragen waar een beginnende leerkracht tegenaan
kan lopen, komen in Bliksemstart aan de orde. Zoals:
- Hoe kun je routines invoeren en handhaven in de
klas?
- Hoe krijg je meer overwicht in de groep?
- Hoe kun je meer leerlingen feedback geven tijdens
jouw loopronde?
- Hoe zorg je dat je geen tijd te kort komt?
- Hoe zorg je dat de lesovergangen vlotter verlopen?
Bij elke vraag zijn meerdere aanpakken mogelijk. Bliksemstart zet deze helder en overzichtelijk uiteen. Zo
kunnen leerkrachten zelf uitproberen wat bij hen past.
www.cedgroep.nl/webwinkel

Tekst Renate Mamber

Veel beginnende leerkrachten vinden de start van hun loopbaan pittig.
Het boek Bliksemstart helpt starters om in korte tijd beter en met meer
plezier les te geven. Lenneke Löbker, coördinator afstudeerfase bij pabo
Hogeschool Rotterdam, organiseerde dit jaar voor het eerst een workshop
over het boek. De studenten reageerden enthousiast.
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