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Passende leerling-volgmethode
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De redenen voor de realisatie van een dergelijke leerling-volgmethode
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zijn veelzijdig. Het stelt leerkrachten allereerst in staat de ontwikkeling
van de 21ste-eeuwse vaardigheden bij hun leerlingen in te schatten en
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Naar hogere orde denken
Er wordt veel geschreven over leren in de 21ste eeuw. Een belangrijke
vraag is welke kwaliteiten we willen dat leerlingen hebben. Vanuit het
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3. Motivatie
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1. Vaardigheden
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2. Houdingen

standaardtoets.

Nieuwsgierigheid en verwondering zijn geen vaardigheden, maar houdingen die voorafgaan aan bepaald gedrag. Tot 7 jaar zijn kinderen van

4. Ieder kind kan talenten ontwikkelen
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set te cultiveren: het fundamentele idee dat iedereen
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