Zelfstandig leren stimuleren
=> een beren goed plan.

(stuctuur in het denkproces van je kind)

Hoe stimuleer ik als ouder het zelfstandig leren bij mijn kind? ( Beertjes van Meichenbaum) Enkele tips:
- Bouw het stappenplan in alledaags situaties in:
tafel dekken, pyjama aandoen, computerspelletjes spelen, boodschappenlijstjes opmaken.
Als uw kind nooit volgens een plan moet werken, zijn oplossingen of resultaten nooit moet controleren,
nooit iets moet afwerken, nooit iets tegen zijn zin doet, is het bijna logisch dat hij dat bij zijn schoolwerk ook niet doet.
- Wat kinderen overdag ervaren is veel belangrijker dan wat ze tijdens het huiswerk- en lessenuurtje thuis ervaren: leren volhouden,
hulp gaan vragen, zelf dingen leren oplossen, geen ondoordachte beslissingen nemen
- Laat kinderen fouten maken. Ook in hun huiswerk. Fouten zijn leerkansen.
Hoe uw kind zijn werk aanpakt is belangrijker dan het resultaat (de cijfers op het rapport).
- Leer kinderen hoe ze zelf een probleem kunnen aanpakken. Beantwoord een vraag met een nieuwe.
Zo zet je kinderen aan om na te denken.
- Kinderen leren meestal niet uit zichzelf. Doe het stappenplan eens voor met een eigen taak
(boodschappen doen in het warenhuis, tafel dekken, bed opmaken, auto wassen, aankleden, ...,)

Wat moet ik doen ?

Hoe ga ik het doen ?

Ik voer mijn taak uit.

Wat vind ik ervan ?















de opdracht beluisteren
De opdracht lezen
De opdracht verwoorden
...




Nadenken over de opdracht
Nadenken hoe ik de opdracht
ga uitvoeren
De stappen ordenen
Nodige materialen klaar leggen

Nauwkeurig stap voor stap werken
De taak rustig afwerken

Ik kijk stap voor stap na
Ik controleer

De opdracht beluisteren.
De opdracht lezen.
De opdracht verwoorden.

Nadenken over de opdracht.

Nadenken hoe ik de opdracht ga uitvoeren.

De stappen ordenen.
Nodige materialen klaar leggen.

Nauwkeurig stap voor stap werken.
De taak rustig afwerken.

Ik kijk stap voor stap na.
Ik controleer.

