Zo doen wij dat!
Nakijken van gemaakt werk
Leerlingen maken veel werk op school. Het is belangrijk dat leerlingen feedback krijgen op dit gemaakte werk. In
het verleden werd al het schoolwerk nagekeken door de groepsleerkracht of de leerling zelf. Meer recente inzichten geven aan dat ‘feedback’ op de volgende dag nauwelijks bijdraagt aan het leren van kinderen. Omdat het
nakijken erg arbeidsintensief is en niet altijd effectief, hebben we hier nieuwe afspraken over gemaakt.
Sinds het schooljaar 2020-2021 werken we op de Bonnerschool volgens het Expliciete Directe Instructie-model
(EDI). Dit model gaat er van uit dat de groepsleerkracht al tijdens de les controleert of de leerlingen de stof begrijpen. Pas als alle leerlingen de stof begrijpen, zal de verwerking starten om het zojuist geleerde te oefenen.
We hebben op de Bonnerschool de volgende afspraken gemaakt rond nakijken:



Leerlingen kijken vanaf groep 5 sommige taken zelfstandig na. Het uitgangspunt is hierbij dat leerlingen
op deze wijze kritisch naar eigen werk leren kijken. De leerkracht schat in welke lessen hier geschikt voor
zijn en welke leerlingen baat hebben bij het zelf nakijken van gemaakt werk.



De groepsleerkracht controleert tijdens de vaste looprondes in de klas of de leerlingen de stof beheersen
en kijkt “al lopend” al een deel van de opgaven na.



De leerkracht kijkt steekproefsgewijs schriften na of selecteert schriften van leerlingen waarbij de indruk
bestaat dat ze moeite hebben met de geboden stof.



Bij complexe lesinhoud kán de leerkracht besluiten om al het gemaakte werk na te kijken.



Op verzoek van de leerling is het mogelijk om alsnog (samen met de leerkracht) het gemaakte werk te
bespreken, ook als dit niet is nagekeken.



Toetsen worden altijd door de leerkracht nagekeken en waar mogelijk inhoudelijk besproken (zie ook de
kaart Zo doen wij dat! – Methodetoetsen).

Dit houdt voor u als ouder concreet in dat:



De schriften die uw zoon/dochter mee naar huis krijgt kunnen nog fouten bevatten.

De schriften die uw zoon/dochter mee naar huis krijgt bevatten bladzijdes/opgaven die niet nagekeken zijn.
Dit houdt expliciet niet in dat er geen aandacht wordt besteed aan het door uw zoon/dochter gemaakte werk!

