Recensie
Gesprekskaarten

Maker: Loes van Gemert
Jaar:
2016
Prijs:
€ 26,Over de maker
Loes van Gemert is mbo-leraar. Lesgeven is haar passie en in haar werk staat
het ‘steeds beter worden en professionaliseren’ centraal. De gesprekskaarten zijn
voor haar een middel om zichzelf scherp te houden en ze is van mening dat ze
kunnen bijdragen aan de dialoog tussen leraren.
Over de kaarten
Van de vijftig A5-kaarten is er een gewijd aan de beschrijving en er kan er ook
eentje verstuurd worden. Zo blijven er 48 kaarten over met in totaal honderd
vragen. Op de achterkant staat een originele illustratie die met een knipoog
situaties laat zien die herkenbaar zijn voor zowel po- vo- en mbo-leraren.
De kaarten zijn individueel te gebruiken, in tweetallen of in groepen en helpen de
leraar scherp te blijven en een antwoord te vinden op vragen als: Wat wil jij zelf
nog leren? Hoe zorg je voor aandacht en betrokkenheid? Hoe ga je interacties
met leerlingen aan? Waar stoor je je snel aan? Wat is je comfortzone? Welke
werkvormen zijn er?
Door de kaarten in te zetten in bijvoorbeeld een teamvergadering, een groeps- of
leerlingbespreking, een bordsessie, een functioneringsgesprek of op een
studiedag, kunnen leraren zich bewust worden van zowel hun sterke als zwakke
kanten, kunnen ze onderling hun opvattingen en ideeën uitwisselen en worden ze
aangezet om kritisch te blijven op hun dagelijkse lerarengedrag.
Waardering
De set kaarten is prachtig uitgevoerd, met collages van foto’s, tekeningen en
tekst die sterk doen denken aan de creativiteit en originaliteit van het tijdschrift
Flow. Inhoudelijk kan ik alle vragen makkelijk gebruiken in het basisonderwijs.
Veel vragen heb ik mijzelf al gesteld, maar het is veel interessanter en
levendiger om de kaarten in een tweetal of in een groep te gebruiken. Dan
ontstaat er inderdaad een dialoog en komen er verschillende standpunten,
meningen en gevoelens ter sprake die kunnen leiden naar reflectie,
vooruitkijken, achteromkijken, wensen, verbeteringen en nieuwe doelen.
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