EEN BLOG ALS LEERMIDDEL
Soms lees je een blogbericht, krantenartikel of dergelijke waar je heel enthousiast van wordt. Het beschrijft
een punt uit een eerder cursus, een werkwijze of een activiteitenprogramma dat overeenkomt met jouw
pedagogische visie. Je kunt het ophangen in de koffiekamer, maar je kunt het ook bewust inzetten als
leermiddel. Het laatste zal meer effect hebben.
Een verandering doorvoeren is een proces, dat met regelmaat aandacht moet krijgen. Vaak schiet dat erbij
in, omdat je het druk hebt. Hoe begrijpelijk het ook is, je zult er tijd en ruimte voor moeten vrij maken. Over
het algemeen hebben mensen ondersteuning nodig bij een veranderproces. Je kunt hen uiteraard op weg
helpen met een cursus, maar daarna zul je de lesstof moeten implementeren. Het bewust gebruikmaken van
een blog of videofragment kan je daarbij helpen. Zo laat je de lesstof steeds op andere wijze terugkomen.
Je laat pedagogisch medewerkers vooraf het artikel (of iets anders) lezen en stelt eventueel al wat vragen.
Het kan hen helpen om te denken in een bepaalde richting. Je kunt zo’n visie-moment plannen in een
vergadermoment of net voor de lunchpauze. Zeker als het steeds korte momenten zijn. In de praktijk
betekent het dat kinderen 15 minuten eerder op bed liggen. De allerkleinsten zitten op schoot en de oudere
kinderen doen iets rustigs aan tafel. Je bespreekt het artikel, blog of video en vertaalt het naar één punt dat
men gaat uitproberen op de groep.
Je spreekt direct een evaluatiedatum af om het na te bespreken. Was het zinvol? Wat merkte je bij de
kinderen en wat bracht het jou? Waarop willen wij voortbouwen? Hoe gaan wij dat dan doen? Steeds is er
een wisselwerking tussen de werkvloer en een kort evaluatiemoment.
Heb je vragen of wil je weten wat Creative like kids voor jou kan betekenen? Stuur dan een mail naar
nicole@creativelikekids.com
www.creativelikekids.com

