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Mijland, Ivo / Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker : hoe word ik in 8 etappes een
nog bet ere leraar? - EAN 9789079596461

Geachte heer/ mevrouw,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Ma kkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker : hoe word ik in 8 etappes een nóg betere
leraar?/ Ivo Mijl and. - Oirschot : Ouirijn, onderwijsverbeterdienst, [2 0 1 8]. - 129 pagina 's :
illustraties ; 2 1 cm .
Leerli11gen zoe ken e-em- re u ke le s op hun sê ho ol. En leu Rstaaf da n v olgens d e auteur - die
onder andere columnist voor diverse onderw ijsbladen, trainer, coac h maar ook cabaretier is op een s pannende, uitdagende, grappige, prikkelende maar ook motiverende les . Met een
meerdaagse wielerwedstrijd als metafoor geeft hij op een luchtige maar vooral ook prikkelende,
stimulerende en enthousiastmakende manier praktijkgerichte tips voor (startende)
leerl<:rachten, maar oo k voor leidinggevenden in zowel basis- als voortgezet onderwijs. Tips
die ertoe moeten leiden dat leerlingen zelf initiatieven nemen omdat ze zich wel kom en
serieus genomen voelen. leder hoofdstuk bevat een praktijkverhaal en eindigt met
trainingstips om de nieuwe vaardigheden direct te oefenen in de eigen situatie . Tips en
praktijkverhalen zullen mede door de actualiteit over de relatie leerling/leerkracht niet
enkel herkenbaar zijn voor de grote doelgroep, maar zij kunnen hier direct hun voordeel mee
doen. Een verzorgde, leuke uitgave die de doelgroep niet mag missen.
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