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I. AANTEKENINGEN
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3.1. INTERACTIE
A. ACHTERGROND
Interactief lesgeven is een vorm van onderwijzen, waarbij leerlingen optimaal betrokken
worden bij het doelgericht uitwisselen van oplossingsstrategieën en reﬂecteren op gehanteerde
aanpakken.
Met het begrip interactie wordt dan gedoeld op het voortdurend heen-en-weer gaan van vraag
en antwoord, waarbij de balans zoveel mogelijk moet doorslaan ten gunste van de leerling. Hoe
minder de leerkracht zegt, hoe beter. De leerkracht die interactieve uitleg geeft, praat mét de
leerling en niet alleen tégen de leerling. De leerlingen worden daardoor tot mentale activiteit
aangezet. Door het luisteren naar elkaar, leren de kinderen dat er verschillende aanpakken en
zienswijzen mogelijk zijn. Hierdoor ontstaat ook een kritische reﬂectie op de eigen manier van
werken.
Er zijn verschillende niveaus van interactie:

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

•

Niveau 1: de preek, eenrichtingsverkeer

•

Niveau 2: de veerpont, heen en weer

•

Nieuwe actiepunten:

•

Op dit niveau is er wel interactie tussen spreker en luisteraar, maar deze blijft beperkt. Het
(intensief) luisteren vereist enerzijds wel betrokkenheid van de leerling, maar hij reageert
anderzijds zelf niet naar buiten. Er is dus wel degelijk sprake van wederzijds contact tussen
spreker en luisteraar. De leerkracht legt zijn woorden in het midden neer, maar heeft weinig tot
geen zicht op ontvangst en begrip. De activiteit van de luisteraar blijft immers beperkt tot het
luisteren? Deze vorm is bijvoorbeeld goed te gebruiken bij de vertelling. Ook kan deze vorm
gebruikt worden bij de introductie van een nieuw onderwerp. Voor instructiedoeleinden is
deze vorm minder goed te gebruiken.
Op dit tweede niveau stelt de leerkracht voortdurend vragen aan de kinderen. Daarmee dwingt
hij hen om actief mee te doen: het verhoogt de betrokkenheid van de kinderen. Bovendien
levert het hem broodnodige informatie op over de voortgang van het leerproces: begrijpen
de leerlingen het nog? Ga ik te snel? Ga ik te langzaam? Een nadeel blijft hier dat het meestal
gericht is op één kind. Als een kind de beurt krijgt, zakt de betrokkenheid van andere kinderen
weg. Deze vorm is nuttig bij instructielessen, zeker na de eerste uitleg.

Niveau 3: het spinnenweb

Op dit niveau legt de leerkracht een vraag/probleem in het midden van de groep. Eén van de
kinderen reageert, desgevraagd. Vervolgens betrekt de leerkracht de andere kinderen op het
gegeven antwoord door het stellen van vragen als: had jij dat ook? Ben jij het met X eens? Is
dat goed? Wie had wat anders? etc. Hierdoor wordt de betrokkenheid nog meer verhoogd.
De kinderen worden gedwongen (kritisch) naar elkaar te luisteren. Deze vorm is uitstekend
te gebruiken bij instructielessen en goed in te passen in het model ‘directe instructie’. Het
kaatspatroon hoort binnen dit niveau thuis.

Niveau 4: het vrije veld

Op dit niveau legt de leerkracht een vraag in de groep en geeft een eerste beurt. Hierna
gaat de groep zelfstandig verder en reageert op elkaars antwoorden. Dit geeft een zeer
hoge betrokkenheid bij de kinderen. Deze vorm kan het best tot zijn recht komen in een
kringgesprek. Er zijn binnen dit niveau wel enkele valkuilen: de verbaal-minder-sterken
moeten niet worden vergeten, en: oeverloos gezwam.
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B. BEGINSITUATIE

E. INDICATOREN

(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)
Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot
de volgende indicatoren:

C. KIJKWIJZER LEERLING ALS PROCESEIGENAAR

3
4
5
6
7
8
9
10
11

D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

We willen als school gericht omgaan met ‘Interactie’.
Alle teamleden kennen onze uitgangspunten van ‘Interactie’.
Alle teamleden passen onze uitgangspunten van ‘Interactie’ toe.
Er is een kijkwijzer ‘Interactie’ die gebruikt wordt bij klassenbezoeken.
Er is een visiedocument ‘Interactie’.
Er is een document met concrete afspraken.

actiepunt

2

De school maakt een bewuste keuze waarom en op welke wijze zij
gebruik wil maken van interactie in de groep.
In elke groep wordt door de leerkracht bewust en gericht gewerkt
aan het gebruik van verschillende niveaus van interactie.
Onze leerlingen beschikken aantoonbaar over de vereiste
vaardigheden voor het gebruik van alle interactieniveaus.
Er wordt binnen onze school veel gebruik gemaakt van alle
niveaus van interacties.
Er zijn binnen het team concrete afspraken gemaakt over wanneer
welke interactieniveaus nuttig zijn.
Het thema ‘Interactie’ wordt regelmatig geëvalueerd tijdens een
teamvergadering.
Het thema ‘Interactie’ wordt regelmatig betrokken bij Collegiale
Consultaties.
Het thema ‘Interactie’ wordt regelmatig betrokken bij
groepsbesprekingen en klassenbezoeken door de directie.
Er is op onze school een visiedocument ‘Interactie’ vastgesteld.
Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspeciﬁeke
afspraken zijn opgenomen.
Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig
aangepast of aangevuld.

werkpunt

1

winstpunt

(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.)

1.
2.
3.
4.

We hebben een omschreven visie op ‘Interactie’.
In deze visie is verwoord hoe we werken aan ‘Interactie’.
Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten bewust gebruik maken van verschillende niveaus
van interactie.
5. Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden op het gebied van het
gebruik van interactie.
6.
7.
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H. EVALUATIE & BORGING
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1. In week …. vullen alle teamleden opnieuw de kijkwijzer in en benoemen hun werkpunten. (Of:
middels klassenconsultaties worden de kijkwijzers ingevuld en ingezameld.)
2. De commissie zorgt voor tijdige verspreiding, inzameling en verwerking.
3. De commissie stelt op basis van de verwerking een korte notitie op met aanbevelingen.
4. Hierbij wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
5. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen
desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.

F. WERKAFSPRAKEN
1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Interactie’: _____________________________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Interactie’. (Hierbij kan gebruik gemaakt worden van
de bestaande documenten in de map en in deze bouwsteen.)
3. Deze commissie schrijft voor de volgende vergadering een voorstel voor een ‘Kijkwijzer
Interactie’.
4.
5.
6.

G. TIJDSPLANNING

