Eerlijke
leerkansen

Zo zit dat in Junior Cloud: Eerlijke leerkansen

5 uitgangspunten waarmee Junior Cloud bijdraagt aan eerlijke leerkansen
Wil je al je leerlingen eerlijke leerkansen
geven? Behandel ze dan ongelijk. Dat klinkt
misschien tegenstrijdig. Maar zou je alle
kinderen gelijk behandelen, dan zijn er altijd
een aantal die op de toppen van hun tenen
moeten lopen om bij te blijven en anderen die
afhaken omdat er ‘niks te halen valt’. Aan de
andere kant is het ook noodzakelijk wél ieder
kind gelijk te behandelen: leg de lat hoog voor
alle kinderen. En laat ieders thuissituatie,
talent en achtergrond achterwege.
Convergente differentiatie speelt een belangrijke
rol bij eerlijke leerkansen. Kinderen indelen in vaste
hokjes werkt beperkend. Want wie zegt dat een
kind zich gelijk ontwikkelt op verschillende doelen?
Als kinderen de stapjes zetten die passen bij hun
ontwikkeling onder begeleiding van een leerkracht
die hun potentie ziet, groeit hun zelfvertrouwen.
Zo kunnen ze tot grote hoogte stijgen. Allemaal!

In Junior Cloud groeit ieder kind! Junior Cloud is
een leeromgeving, die het leren ondersteunt. De
vakken in Junior Cloud hebben dezelfde didactische
uitgangspunten.

Daarom: 5 uitgangspunten waarmee Junior Cloud
bijdraagt aan eerlijke leerkansen.
1. Elk kind groeit. Elk kind groeit als hij stap voor
stap ervaart dat hij iets leert. Kinderen zien hun
eigen groei terug.
2. Iedere les kans op succes! Per domein binnen een
vak, kun je in een andere klimroute werken. De
opdrachten in de klimroutes leiden tot hetzelfde
lesdoel. Met meer of minder ondersteuning door
bijvoorbeeld preteaching, tips en feedback. In de
leerwerkboeken bepalen leerlingen zelf, of samen
met jou, de route binnen de les.
3. Aanpakken in plaats van aanpassen. Hoge
verwachtingen en doelen voor alle kinderen. De
samenvattingen en jouw observaties helpen je
kijken naar je leerlingen. Zo pas je de lat niet aan
vanwege bijvoorbeeld de thuissituatie, talent of
achtergrond van een leerling.
4. Leer mij het zelf te doen. In kleine stappen van
samen naar zelfstandig werken door convergente
differentiatie en directe instructie. Online
automatiseren kan gericht aansluitend bij de
methode én op een speelse manier op leerlijn.
5. Zet ze aan het denken. Allemaal! Effectieve
leertijd door instructie en werkvormen waarbij alle
kinderen nadenken. Informatie voor het begeleid
inoefenen en controle van begrip vragen, precies
daar waar je het nodig hebt om je les voor te
bereiden.

Meer weten over eerlijke leerkansen? Bekijk het webinar dat Sarah Bergsen gaf in de webinarserie “Het lerende kind”.
Wil je meer weten?
» Bekijk dan het whitepaper over Junior Cloud

Wil je liever een persoonlijke toelichting op
bovenstaande punten? » Plan dan een afspraak in
met een van onze methodespecialisten

