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Dit eerste boek van de nieuwe uitgeverij Gompel&Svacina sprak me bij het lezen van de tekst op de achterflap al meteen
aan. Omdat we met de komst van het M-decreet in Vlaanderen en het Passend Onderwijs in Nederland onvermijdelijk,
en nog meer dan vroeger, te maken krijgen met klassen met daarin een grote diversiteit van leerlingen. Aangezien elke
leerling uit deze klassen het recht heeft om zich maximaal te ontwikkelen, zullen deze klassen krachtige leeromgevingen
moeten zijn. De kwaliteit van het leren wordt niet enkel bepaald door de didactische factoren maar ook door organisatorische factoren.
Het boek bestaat uit zes hoofdstukken. De hoofdstukken één en vijf omvatten de theoretische achtergronden waarop
het zesde ‘doe-hoofdstuk’ gebaseerd is. Wie wil te weten komen vanuit welke visie dit boek geschreven is, kan daarvoor
terecht in hoofdstuk 0.
In het eerste en heel korte hoofdstuk doet de auteur de leertheorie van Kolb kort en krachtig uit te doeken. Heel
duidelijk voor wie de theorie nog niet kent, een leuke opfrisser voor wie er wel al mee vertrouwd is. In het tweede
hoofdstuk staat het klasmanagement centraal. Het gaat hier niet alleen over het omgaan met de diversiteit van de klas
en de noodzaak aan een raamwerk, maar ook over klasmanagement als onderdeel van het functieprofiel van de leerkracht. Hier verwijst de auteur naar de basiscompetenties van de leerkracht zoals die in september 1998 (bijna 20 jaar
geleden!) werden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse regering. Het gaat hier dan over:











De leerkracht als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen;
De leerkracht als opvoeder;
De leerkracht als inhoudelijk expert;
De leerkracht als organisator, als manager van de klas;
De leerkracht als innovator, de leerkracht als onderzoeker;
De leerkracht als partner van ouders/verzorgers;
De leerkracht als lid van het schoolteam;
De leerkracht als partner van externen;
De leerkracht als lid van de onderwijsgemeenschap;
De leerkracht als cultuurparticipant.

Het derde hoofdstuk gaat over de (basis)principes van een goede communicatie in de klas. De auteur stelt terecht dat
dit een basishouding moet zijn voor iedere leerkracht en benadrukt dat het hier over veel meer gaat dan verbaliteit. Hij
onderscheidt:







basisprincipes (interactie en informatieoverdracht);
doelgerichte communicatie;
niet-verbale communicatie;
assertiviteit;
feedback;
communicatie in de klasgroep;
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praten met ouders.

In het vierde hoofdstuk staat de groepsdynamica centraal. Hierin komen zowel thema’s aan bod zoals de groepsvorming
en de groepscohesie als de interactie binnen de groep. Ook de impact van dit alles op het leerkracht-zijn wordt hier niet
onbenoemd gelaten. Een belangrijke subgroep van de school, het leerkrachtenteam, krijgt een afzonderlijke plaats in
het vijfde hoofdstuk. Twee thema’s die ik hier wil uitlichten zijn het taakgericht overleg en het projectmatig werken.
Wat de auteur daarover allemaal te vertellen heeft, lees je beter in het boek.
Het zesde hoofdstuk, het ‘doe-hoofdstuk’ heeft heel concrete suggesties en mogelijkheden om de theorie uit de vorige
hoofdstukken in de praktijk te brengen. Hoewel de echte doe-gerichte leerkrachten geneigd zullen zijn om enkel dit
hoofdstuk te lezen, zou ik hen toch willen aanraden achteraf de andere hoofdstukken grondig door te nemen. Je kunt
immers maar iets bijsturen als je weet hebt van de vooraf gestelde doelen.
Doorheen het boek wordt er verwezen naar de leerinstrumenten die achterin het boek als bijlage te vinden zijn. Ik kan
alleen maar aanraden om ze ook te gebruiken. Alleen dan komt dit leerboek volledig tot zijn recht.
Een aanrader voor iedere leerkracht (en leerkrachtenteam) die meer uit zijn klaspraktijk wil halen.
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