Deugd Doelgerichtheid
Zelfreflectie en uitleg
Wat betekent doelgerichtheid?
Hoe kun je de deugd aan kinderen uitleggen?
Leerkracht gedrag
Je geeft procesfeedback.
Je biedt verschillende leerstrategieën en
werkvormen aan.
Je verwoordt met welk doel je iets doet, zodat
het voor de kinderen duidelijk is waarom ze het
doen en het van het verwacht wordt.
Je zorgt voor een rustige en opgeruimde
omgeving en werkplek.
Je evalueert regelmatig met de kinderen wat
het resultaat is van gelijk aan de slag gaan en je
werk afmaken.
Je biedt opdrachten aan met een duidelijk
afgebakende tijd.
Spellen
- (Levende) spellen, zoals Mastermind,
kamertje verhuur, labyrint
- Smart Games IQ puzzler, XoXo, Stars, Fit
- Smart Games, zoals Penguins Parade,
RoadBlock, Camelot JR, Anti Virus
Boeken
- Geluk voor kinderen; Leo Bormans
(Verhaal ‘Branta’)
- Happy kids; Sean Covey

Creatieve activiteiten
- Origami vouwen
- Maak een collage van een persoon uit
de geschiedenis die doelgericht was/is
in zijn/haar leven.
- Tekenles ‘Teken je eigen (sport)schoen
gedetailleerd na’ – “Elk doel begint met
een eerste stap!”
- ‘De ijsvogel’ uit het kleurboek Zin in
kleuren (blz. 14/15)

Quote
Eyes on the price and enjoy the ride – Deskgram
Beeld
Deugdenspel kaartje (verkrijgbaar via www.actonvirtues.nl) en
Deugdenkalenderplaat (te vinden op www.hetdeugdenspel.nl)
In de klas
- Je hangt het beeldmateriaal zichtbaar in de klas.
- Je maakt doelen en de resultaten op verschillende
manieren zichtbaar in de klas.
- Je zorgt dat er rust in de groep is, door een opgeruimde
werkplek.
- Je zorgt dat checklist, stappenplannen en
instructiekaarten zichtbaar en beschikbaar zijn voor
kinderen.

Activiteiten
- Boek Energize II: De verborgen vogel (blz. 111-112) en
De Plotter (blz. 143)
- Doolhoven
- Dot – to - dot
- Filosoferen n.a.v. teksten van www.veronzinsels.nl
(afbeeldingen) (zie bijlage voor voorbeelden)
Liedjes / Internet
- Filmpjes voor bewustwording wat Doelgerichtheid met
je doet, in combinatie met doorzettingsvermogen:
- https://www.youtube.com/watch?v=YYb4h8U7Ljw&list
=PLHIrNf3wWWXbUCCp31MH8ycdLakIMolbX
- https://www.youtube.com/watch?v=uwsZZ2rprqc&ind
ex=2&list=PLHIrNf3wWWXbUCCp31MH8ycdLakIMolbX
Eigen aantekeningen
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