BOEKEN

Oproep voor de lezers van het Vakblad
100 jaar geleden werd op
19 mei 1920 Ivan Boszormenyi-Nagy
geboren.
Een gedenkwaardige gebeurtenis
waar we graag bij stilstaan.
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: Cerveau Mijland, 25 inspirerende blogs uit een 		
gastvrij onderwijsbrein
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: Ivo Mijland
ISBN
: 978-90-79596-47-8
Gelezen door : Carla Droogh

H

et 24ste boek van Ivo Mijland is het best verkochte onderwijsboek van 2019. Dat betekent dat ruim 10.000 mensen
het gekocht hebben. Ivo is er met recht trots op.
De titel Cerveau Mijland is een woordgrapje van de auteur. Het
klinkt als Chateau Meiland, de titel van het televisieprogramma
rondom de vrolijke en gastvrije Martin Meiland die samen met zijn
naasten een kasteel in Frankrijk uitbaat.
Cerveau is Frans voor hersenen. Ivo Mijland pleit in zijn boek
voor een gastvrij brein bij leraren en onderwijzers. Zowel de moeilijk
lerende als de hoogbegaafde leerling, de spijbelaar, de zeurende vader,
veeleisende moeder, allemaal
verdienen ze een gastvrije benadering, een leraar die de hand
uitsteekt en op zoek gaat naar
verbinding. Want alleen dát
zal tot een vruchtbare samenwerking leiden. Daarvan is
Ivo overtuigd.
Het boek bestaat uit 25
losse artikelen, waarvan een
aantal al elders is verschenen.
De auteur schrijft gemakkelijk, toegankelijk, met
humor en met een schijnbaar onverwoestbaar optimisme. Een aanrader! t
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Daarom vragen we de lezers van het Vakblad voor Contextuele
Hulpverlening, in maximaal 100 woorden weer te geven wat het
contextuele denken je gebracht heeft, in werk en leven.
Welke betekenis heeft het voor je, hoe heeft het je beïnvloed?
Heeft het veranderingen aangebracht? Zo ja welke?
De redactie van het Vakblad zal een selectie van de bijdragen
plaatsen in het juninummer van het Vakblad voor Contextuele
Hulpverlening en, bij veel inzendingen, een selectie op de website.
Bij voorbaat onze hartelijke dank,
namens de redactie,
Wilma van Klaveren
De redactie behoudt zich het recht voor
bijdragen te selecteren en redigeren.
Door middel van inzending verleent de
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schrijver toestemming tot publicatie.

OPROEP
Van leden voor leden
Wij zijn een denktank gestart om het contextuele
gedachtegoed te betrekken op het thema
‘ouderbetrokkenheid in het onderwijs’. Mocht je dit ook
als kansrijk zien en zou je onderdeel willen worden van
deze brainstorm, dan komen we graag met jou in contact.
Lamberte Pierik [r.pierik75@gmail.com, 06-22283943]
Rogier van de Vrugt [rogvrugt@hotmail.com, 06-10493805]
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