14.
DE INFORMATIEVE
POWERPOINT
INFORMEER JE TEAM EN ZET HET AAN TOT (VERDER) NADENKEN
OVER HUISWERK EN HET TRAJECT DAT JE ALS SCHOOL WIL GAAN.

Dit is de PowerPoint die wij als organisatie gebruiken om schoolteams kennis te laten maken
met onze kijk op huiswerk. Niet elke slide hoeft
helemaal in jullie traject te passen of volledig
samen te vallen met de visie van de kerngroep.
Je kan de presentatie verder aanpassen naargelang de visie van de kerngroep, al gaan we er natuurlijk wel vanuit dat dit geen presentatie voor
méér klassiek huiswerk wordt.
Je kan deze PowerPoint als basis of in combinatie met volgende methodieken gebruiken:
• Voor het uitvoeren van het doelstellingenspel (fiche nr. 2)
• Na het stellingenspel (fiche nr.3) als toetssteen of aanvulling op uitspraken.
• Na de getuigenissen, ervoor is redelijk sturend. (fiche nr. 4)
• Na het animatiefilmpje “achter de muren”.
(fiche nr. 5)
• Alle pro’s en contra’s naast elkaar als toetssteen of aanvulling op uitspraken. (fiche nr.
6)
• Voor of na de ronde tafel (fiche nr. 8). Ervoor
als voeding voor het gesprek, erna als aanvulling of aftoetsing van uitspraken.
• Voor of na de buurtwandeling, als inleiding
of verwerking. (fiche nr. 9)

Uiteraard kunnen er vragen komen vanuit het
team. Dat is zelfs de bedoeling. Bij de slides staan
enkele notities. Toch raden we sterk aan om zeker Deel I, ‘Huiswerk waar spreken we over?’
door te nemen als achtergrond.
Je vindt deze powerpresentatie op onze website
www.deschoolbrug.be/materialenbank. Ga naar
‘Scoren zonder huiswerk’
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FASE
Brainstorming en visievorming
Planning en implementering
Evaluatie en bijsturing

MATERIAAL
Groot blad (A3 of flip-over), stiften, postits met daarop voorstellen en/of gedane
acties

TIJD
45 minuten

BOUWSTENEN
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•
•
•
•
•

Visie
Urgentie
Plan
Middelen
Competenties

TEAMCONTEXT
•
•

Als voorbereidende oefening met
het kernteam.
Meteen inzetbaar op een
personeelsvergadering.

