zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan.
De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in
Zo kan het ook!: Slimme kinderen krijgen vaak wel ‘pluslessen’, maar te weinig
gerichte feedback. De Koningin Julianaschool in ’s Gravenpolder zet voor deze
kinderen de digitale leeromgeving ‘Khan Academy’ in. tekst susan de boer

pluskinderen leren
effectief rekenen met
khan academy
leren rekenen. Die
instructiefilmpjes
zijn online gezet. De
uitleg is zo helder, dat
kinderen er zelfstandig
mee aan de slag kun
nen. Oefeningen en
een beloningssysteem
– er zijn manen en
planeten te verdienen,
die ook weer kunnen
worden afgenomen als
de leerling er met de
pet naar gooit – zor
Leerlingen van de Koningin Julianaschool in ’s Gravenpolder worden
extra uitgedaagd in de digitale leeromgeving Khan Academy.
gen voor het effectief
inslijpen van basis
bewerkingen. “Een
“In een klas heb je altijd meerdere niveaus.
leerling blijft op een bepaald niveau tot hij
Als leerkracht kun je drie niveaus in je
het beheerst, dan wordt hij uitgedaagd naar
groep aan, maar met de komst van Passend
een volgend level te gaan. Het niveau van
onderwijs worden het er meer en je kunt
de opgaven loopt tot en met de onderbouw
de leerkracht niet oneindig opdelen. In een
van het voortgezet onderwijs. De leerkracht
digitale leeromgeving kun je tegemoet
volgt de resultaten van de leerling via een
komen aan de vraag naar instructie
dashboard en kan eventueel bijspringen”,
legt De Waal uit. De voertaal is Engels,
en feedback op maat .” Daarom was
directeur Jankees de Waal van de Koningin
waardoor het programma niet geschikt is
Julianaschool in ‘s Gravenpolder meteen
voor alle kinderen. Ook voldoet het niet voor
enthousiast toen ict-coördinator Arco de
complexere problemen en samenwerkings
opdrachten. “We gebruiken naast de Khan
Bonte twee jaar geleden de Khan Academy
Academy ook andere leeromgevingen in de
introduceerde. De Waal: “Het project is niet
plusklas, zodat verschillende werkvormen
het antwoord op alle problemen, maar wel
aan bod komen.” De plusklas vindt een keer
kansrijk om mee te experimenteren. Het
per week plaats. De rest van de week zitten
blijkt bij uitstek te voldoen in de plusgroep
deze leerlingen in de reguliere klas. De
die we voor leerlingen van groep 7 en 8
groep snelle kinderen, waartoe de plus
organiseren.” Khan Academy is opgezet
kinderen behoren, maakt aan het begin
door de Amerikaan Salman Khan, die via
van ieder nieuw hoofdstuk een eindtoets
instructiefilmpjes zijn nichtje hielp met
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om vast te stellen op welke onderdelen
instructie nodig is. De instructie volgen
ze gezamenlijk, evenals de onderdelen
die volgens de leerkracht belangrijk zijn.
Daarnaast werken de kinderen tijdens de
reguliere les aan de Khan-opdrachten.
De Waal: “Verder krijgen ze huiswerk.
Leerlingen die extra moeten oefenen om
mee te komen krijgen eveneens werk mee
naar huis. Maar we vinden het belangrijk
dat ook de pluskinderen zich moeten
inspannen.” Omdat alle filmpjes en oefe
ningen van de Khan Academy via internet
voor iedereen toegankelijk zijn, is er
financieel geen enkele drempel. Wel moet
de leerkracht zich even verdiepen in wat er
wordt aangeboden en ervoor zorgen dat zijn
of haar eigen kennis op peil is. “Dit expe
riment sluit aan bij de schoolontwikkeling
op verschillende fronten. Er lag een vraag
hoe we pluskinderen zinvol werk kun
nen laten doen, waarbij ze ook feedback
krijgen en worden gestimuleerd, en voor
leerkrachten is het een uitdaging zich verder
te ontwikkelen”, aldus de directeur van de
Koningin Julianaschool. Inmiddels is er een
Nederlandse versie van de Khan Academy in
ontwikkeling. _

meer weten?
www.khanacademy.nl (of de Amerikaanse
site www.khanacademy.org)
Ook een creatieve aanpak op uw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Zo kan het ook!’
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