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BESCHRIJVING VAN HET BOEK EEN GOEDE LES
Een goede les 1e druk is een boek van Maurice van Werkhooven
uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789046905951 Wat werkt wel en wat niet
tijdens lesgeven in het voortgezet en beroepsonderwijs? Waardoor gaan
leerlingen 'aan'? Wat zet ze bij de start van de les aan tot denken? Hoe
verloopt de les als de leraar het doel van de les met passie brengt? Wat is
voor leerlingen het belang van hogere-orde-denken en hoe geef je dat
vorm? Moeten alle leerlingen hetzelfde huiswerk maken? Wat geef je jouw
leerlingen naast kennis van zaken nog meer mee? Een goede les biedt
handvatten om rijke lessen voor te bereiden. Praktijksituaties laten zien dat
een goede les een aantal basiselementen bevat. Dit boek geeft
aanwijzingen die groot effect hebben op het leren van leerlingen en
daarnaast zorgen voor meer leeropbrengst en meer leerplezier bij leerlingen
en werkplezier bij leraren.Een goede les bestaat uit een starter, kop, romp
en staart. Dit zijn ook de titels van de vier hoofdstukken van dit boek. Wie
deze systematische aanpak volgt, kan met eenvoudige aanpassingen een
goede les geven. Naast de praktische handreikingen geeft dit compacte
boek ook inzicht in de achterliggende theorieën.Een goede les is een
inspiratiebron voor (beginnende) leraren in het voortgezet en
beroepsonderwijs en hun begeleiders.Maurice van Werkhooven is
onderwijskundige, heeft jarenlang aardrijkskunde gegeven en als trainer en
coach docenten en leidinggevenden in het vo begeleid. Tegenwoordig is hij
zelfstandig trainer/coach. Kitty van Dijck is onderwijskundige, heeft jarenlang
les gegeven in het (v)mbo en is nu didactisch en pedagogisch trainer/coach
van docenten in het vo, mbo en hbo. Ook geeft zij les aan de
lerarenopleiding. Beide auteurs zijn verbonden aan het Netwerk
Onderwijsadviseurs.
PDF WAT IS EEN GOEDE LES? KOMPASSIE VOOR DE KLAS MELANCHTHON.NL
inhoudsopgave "Ken je leerlingen en houd van ze." Wat is een goede les?
"De goede les bestaat niet" 5 Hoe regisseer je jouw les? "Ik mag niet falen"
7 De ideale les: het lijkt moeilijk bereikbaar, maar soms is een eenvoudige
aanpak heel effectief. Als onderwijsadviseur heb ik honderden lessen
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bezocht. De les van de. Expliciete Directe Instructie. Tips en technieken voor
een goede les. Succeservaringen en betere leerprestaties bij leerlingen. De
sleutel tot succes is de leerkracht. Bestel 'Een goede les' voor € 14.50 Geen
verzendkosten boven de € 20,- Snel geleverd Studentenkorting Daar
hebben we allemaal een mening over. Uiteindelijk heeft iedereen les gehad
in Nederland. Vijftig, veertig, dertig jaar geleden hadden we een bord, een
leraar en. Wanneer is een les een goede les? [school] Geplaatst door de
TopicStarter: 06-02-15 16:10 Hallo iedereen, Ik moet een werkstuk maken
over mijn eigen school. 15 okt. 2018 - Een goede les. Een sprookje van
Gerard Reve over een vies cadeau van Sint Nicolaas. Wie zoet is krijgt
lekkers, wie stout is de roe, wordt er gezongen. Leraar van het jaar 2014
Jasper Rijpma (VO) geeft antwoord op de vraag: wat maakt iemand tot een
goede leraar? Een goede lesvoorbereiding zorgt ervoor dat je je zeker voelt
over je les. Zo hoef je tijdens het lesgeven niet na te denken over wat je ook
al weer wilde gaan doen. Lieve jongens en meisjes! Jullie weten natuurlijk
allemaal, dat ik dus heel prachtige en mooie verhalen en gedichten en
boeken voor grote mensen geschreven. Bij Uitgeverij Coutinho is ons boek
Een Goede Les verschenen, geschreven op basis van wel 5000
geobserveerde en geanalyseerde lessen. Handvatten om rijke lessen voor
te bereiden voor secundair en beroepsonderwijs. Een inspiratiebron voor
(beginnende) leraren en hun begeleiders. In de onderstaande tekst staan 10
vragen als voorbereiding voor een goede les. De sleutelvragen zetten de
docent ertoe aan, voorafgaande aan het lesgeven, de. Plezier is een
belangrijke voorwaarde voor een goede les. Voor leerlingen én voor
docenten. Toch vinden veel leerlingen, bijna 60 procent, de helft van de
lessen. De goede les: doelgericht. Hoe meet ik de opbrengsten van de les
en welke rol hebben leerlingen hierbij?. Wilt u een afspraak maken?
DE IDEALE LES | ONDERWIJS VAN MORGEN
Courtois denkt ook direct terug aan het EK 2016, toen België op papier een
goede loting richting de finale had. Het ging toen voor de ploeg van
toenmalig. 'Een goede les, leren met meer effect' door Maurice van
Werkhooven, Kitty van Dijck - Onze prijs: €14,50 - Op werkdagen voor 23:00
uur besteld, volgende dag in huis Hoe schrijf je een goed reflectieverslag?
Het is een vaak terugkerend item binnen opleidingen: het schrijven van een
reflectieverslag. Er zit een aanzienlijk verschil. Wat is een democratie en
welke waarden draagt ze? Hoe ga je in dialoog met iemand die anders denkt
dan jij? Hoe draag jij bij aan de samenleving? Het zijn. Een les geven is niet
makkelijk. Door middel van een goede voorbereiding bespaar je al een hoop
stress tijdens de les. Een lesvoorbereidingsformulier is handig. Als je de tijd
hebt, vat de dag of de les dan nog even samen. Het is een goed idee om
letterlijk te laten zien wat ze vandaag geleerd hebben! Uitgeverij Coutinho
speelt hierop in met onder meer Interculturele communicatie in de NT2-les.
In dit artikel een bespreking. Lees verder. Catherine van Beuningen,. In
Leesdorst lessen(1) bekijk je twee leeslessen en bespreekt die met een
collega. Hoe pas jij het hardopdenkend leren lezen toe? Wat is het effect
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van je leesmethode. Rondkomen met een budget van € 50,-- per week? Ik
weet nu al dat dit mij dat op de lange duur, met een gezin, niet blijvend gaat
lukken. Het is de afgelopen twee. In dit artikel vind je 10 tips voor een goede
instructie. Tip 1: Zorg ervoor dat je ontspannen aan een les begint Dit
betekent dat je al je spullen die je denkt nodig. Natuurlijk baalt hij van de
nederlaag, maar Pablo Rosario zit niet bij de pakken neer na de 4-0 tegen
FC Barcelona. De middenvelder is tevreden over wat. Inhoud college Wat
gaan we deze periode doen? Intervisie Leerdoelen Hfdst 4 Teitler (Hoe ziet
een goede les eruit?) Aan de slag! Voor de volgende keer.... Een goede les
(Boek) door Maurice van Werkhoven Taal: Nederlands Uitgave: Bussum,
2018 ISBN: 978-90-469-0595-1 Op Eduapp staan al heel veel goede
lesideeën die vele krullen hebben ontvangen, maar er kunnen er altijd meer
bij. In deze blog geven we je tips hoe je tot een goed.
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