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 Thema’s 

 Opvoedende rol van de leraar 

 Pedagogische dilemma’s 

 Leerkracht, wie ben je 

 Homogene groepen 

 Tekst 4: meer kind, minder kind 

 Tekst 5: door de vingers 

 Tekst 6: bezieling van een leraar 

1. Uitwisseling teksten 



Te bespreken vragen: 

 Welke analyse maken de auteurs van het 
Sinterklaasgebeuren (Aanleiding) 

 Welke maatschappelijke ontwikkeling analyseren de 
auteurs n.a.v. het Sinterklaasgebeuren? 
(Probleemanalyse) 

 Welke vragen roept deze analyse volgens de auteurs 
op? (Probleemstelling) 

 Wat is hun antwoord op de probleemstelling? 

Tekst 4: Meer kind, minder kind 



Te bespreken vragen: 

 Wat betekent gedogen precies? Wat betekent het 
niet?  

 Is gedogen waardevol? Wat is het verschil tussen 
sterk en zwak gedogen? 

 Hoe functioneren regels? Moeten we er over 
onderhandelen? 

 Hoe moeten opvoeders omgaan met de roep om 
‘repressie’? 

Tekst 5: Door de vingers 



Te bespreken vragen: 

 Wat is de boodschap van het verhaal over de twee 
broers?  

 Leraar zijn situeert zich op de grens tussen het 
publieke en persoonlijke. Wat betekent dit?  

 Wat leren we volgens de auteur uit het concept van 
de sociologische verbeelding?  

 Wat betekent autoriteit? Waarom is dit nodig om de 
wil tot leren aan te spreken bij de ander?  

Tekst 6: Bezieling van de leraar 



“Opvoeden is geen bijkomende taak naast het 
lesgeven, het is de kern van onderwijs.” 

 

 Je werkt steeds aan de totale persoonlijkheid van de 
leerlingen omdat elke leerkracht als totale persoon 
in het lesgeven is betrokken! 
 

 Leerstof aanbrengen is geen doel op zich, het is een 
middel om leerlingen kritisch te leren omgaan met 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Uitgangspunt cursus 



 Methodeonderwijs 
 Jenaplan 

 Freinet 

 Sudbury/Summerhill 

 Homogene groepen 
 Vul tabel in 

 Heterogene groepen 
 Bespreek verschillen en gelijkenissen 

 Vul tabel aan  

2. Uitwisseling methodeonderwijs 



Tegenover het Daltononderwijs is Freinet zeer 
kritisch. Dit onderwijs is volgens hem te veel op 
efficiënte kennisverwerving gericht en te weinig 
op cognitieve, sociale en persoonlijkheidsvorming.  

 

Ben je het eens met deze kritiek? Zo ja, wat zou 
men kunnen doen om dit te verbeteren?  

Stellingen methodeonderwijs 



Freinet stond positief als tegelijkertijd kritisch t.o.v. 
Montessori:  

Positief vanwege haar zelfontdekkend leren, 

Kritisch omdat het de leerkracht te afhankelijk maakt 
van duur materiaal, 

Kritisch omdat Montessori te weinig uitgaat van de 
beleving van het kind en het ontdekkend leren niet in 
de context plaatst van een realistische werksituatie.  

 

 In hoeverre ben je het eens met deze kritiek die Freinet 
heeft op Montessori?   

Stellingen methodeonderwijs 



 

“Methodescholen die zich baseren op een 
ontwikkelingspsychologische theorie noemen 
zich ‘leefscholen’. Dit is een benadering waar in 
het regulier onderwijs geen rekening mee 
wordt gehouden.” 

 

Ben je het hiermee eens. Beargumenteer.  

Stellingen methodeonderwijs 



 

“Zonder methode kun je niets leren.” vindt mama 
Van den Daele op een ouderavond. Ze is fel 
tegen het ‘natuurlijk lezen’, waarbij kinderen 
lezen met hun eigen geschreven woorden zoals 
in het Freinetonderwijs.  

 

In hoeverre ben je het een met deze mama? 
Beargumenteer je mening. 

Stellingen methodeonderwijs 



 

“Vrijheid is essentieel voor persoonlijke 
verantwoordelijkheid.” Dit is één van de 
uitgangspunten van de Sudbury School.  

“Vrijheid in gebondenheid” is één van de 
uitgangspunten van Daltononderwijs.   

 

Gaan beide scholen op een gelijkaardige 
manier met vrijheid om? Beargumenteer.  

Stellingen methodeonderwijs 



 

Critici vinden de uitgangspunten van het 
Jenaplanonderwijs weinig exclusief. Ze gelden 
ook voor diverse andere concepten.  

 

Wat vind jij? Beargumenteer 

Stellingen methodeonderwijs 



 Wat is de hoofdgedachte van de tekst?  

 Hoe kijken reguliere en methodescholen hiernaar?  

 Wat is de voornaamste rol van de leraar volgens … 

 Hoe brengen ze dat in praktijk? 

 Aan welke leiderschapsstijl doet je dat denken?  

 Wat zegt dat over het mensbeeld?  

 Wat vertelt dat over het maatschappijbeeld?  

Link teksten en methodescholen 


