Westmalle, 9 september 2022

Betreft: co-teaching wiskunde voor 2 GL en 2Lb

Geachte ouders
Tijdens heel wat lessen wiskunde zal er door middel van co-teaching lesgegeven worden aan de
leerlingen van 2 GL en 2Lb. De twee klasgroepen worden samen geplaatst onder begeleiding van twee
leerkrachten. Hierdoor creëren we meer tijd en ruimte om te differentiëren, om met de verschillen
tussen leerlingen onderling om te gaan. Zo kan op maat gewerkt worden van elke leerling.
De lessen gaan door in een groot lokaal waar ruimte is voor verschillende opstellingen. De leerlingen
krijgen studiewijzers waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen. In deze studiewijzers staat
stapsgewijs uitgeschreven wat er van hen verwacht wordt: welke theorie, welke oefeningen,
controletoets... ze moeten verwerken. We werken met instructievideo’s waarin de theorie wordt
uitgelegd. Naargelang de sterkte van een leerling kan het zijn dat ze ofwel volledig zelfstandig aan de
slag gaan, ofwel de instructievideo’s gebruiken als hulp. Als de uitdaging te groot is om zelfstandig
leerstof te verwerken, geeft de leerkracht instructies en begeleidt hen bij de oefeningen. De leerlingen
krijgen op voorhand een timing meegedeeld: Wanneer moet het hoofdstuk afgewerkt zijn, wanneer
controleren de leerkrachten het werk van de leerlingen, wanneer zijn er toetsen gepland? Op deze
manier is er duidelijkheid en zijn ze zelf meester van hun eigen planning.
Deze manier van werken biedt heel wat voordelen. Bij deze activerende vorm van onderwijs kan iedere
leerling op zijn of haar eigen tempo en niveau werken. De leerlingen leren zelfstandig te werken, ze
leren van elkaar en hun zelfredzaamheid neemt toe. De leerkrachten werken onderling nauw samen
en bundelen zo hun expertise. Bovendien zorgt deze onderwijsvorm voor een hogere betrokkenheid
tussen de leerlingen en de leerkrachten. Co-teaching veronderstelt wel een aantal specifieke attitudes
die we de leerlingen zullen aanleren, zodat ze verder kunnen groeien in hun eigen leerproces.
Wij hopen dat dit een succesvol verhaal wordt voor iedereen!
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Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.
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