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Perfect plaatje
Het oog wil ook wat. Als iemand dit zegt, frons ik meestal mijn
wenkbrauwen. Ergens klopt het niet dat het kennelijk heel
belangrijk is hoe iets of iemand eruitziet. Een perfect plaatje is
mooi, maar kan ook leeg zijn. Wat heb je er dan aan?
Kinderen en jongeren lopen er tegenaan dat we in een tijd
leven waarin het vooral lijkt te draaien om beelden, imago’s
en uiterlijkheden. Er is Brits onderzoek naar het gebruik van
Instagram – het beeldmedium bij uitstek – onder jongeren
tussen de veertien en vierentwintig jaar. Hoe leuk Instagram
ook kan zijn, het blijkt dat het ernstige gevolgen kan hebben
voor de mentale gezondheid: jongeren ontwikkelen er een
negatief lichaamsbeeld door, met alle gevolgen van dien.
Pas geleden hoorde ik een leraar – met een knipoog – zijn
leerlingen adviseren over Instagram. Hij zei: ‘Als je op vakantie
gaat, neem dan héél veel foto’s. Post er dan slechts een paar.
Doe dat een maand later weer, en daarna weer. Dan lijkt het
net alsof je heel vaak op vakantie bent!’ Het was een grapje,
maar had een serieuze ondertoon, want zijn advies was gebaseerd op de werkelijkheid: jongeren hadden hem verteld dat
het écht zo werkt. De leraar probeerde zijn leerlingen te laten
inzien hoe bizar dat is.
En dan ligt hier een magazine met een nieuw uiterlijk voor
je. De reden? Het oog wil ook wat. Ik kan het niet ontkennen,
want we willen graag dat dit blad er mooi uitziet. En we zijn
er trots op hoe goed dit gelukt is! Maar waaróm we dat willen,
heeft met de binnenkant te maken. We hopen dat je oog naar
de inhoud wordt toegetrokken, dat je met plezier dit magazine oppakt, dat de teksten prettig lezen, dat je de boodschap
gemakkelijk in je opneemt, dat je de LBBO herkent en weet te
vinden … Graag of niet, daar is deels een mooie buitenkant
voor nodig. Maar ik hoop dat je blijft merken dat de inhoud
voor ons voorop staat, en dat je er veel aan zult hebben. Veel
lees- én kijkplezier!
Elleke van den Burg-Poortvliet
hoofdredacteur@lbbo.nl
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Nieuwkomerskinderen
Als het aan ab'er Lenneke Grobbe
ligt gaan nieuwkomerskinderen in
hun eerste jaar naar een speciale
taalklas. Lukt dit niet, dan biedt een
programma op maat uitkomst.
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Ontwikkelaanpak voor
passend onderwijs
Soms is de ondersteuningsvraag van
een kind complex en lopen de school
en andere instanties vast. Gerard
Bouma ontwikkelde een aanpak om
snel tot een oplossing te komen.

17

Recensie 10 mindframes om
leren zichtbaar te maken
Over de impact van het denken
van de leraar op het leren van de
leerling.
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Handle with Care
Binnen deze pilot worden scholen
door de politie geïnformeerd als er
bij een leerling thuis een gewelddadig incident heeft plaatsgevonden.

Maatregelen tegen
grensoverschrijdend gedrag
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Rik Ytsma legt uit hoe je door
risicomanagement de sociale veiligheid op school kan vergroten.

Column Sansevieria
Het onderwijs wordt gebombardeerd
met veel oude wijn in nieuwe zakken.

De ib’er in Engeland – deel 2
Hans Schuman pleit ervoor om
de ib’er vast omschreven, wettelijke
kaders te geven, net zoals in
Engeland.
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Rekenles in de supermarkt
In het Doelab wordt geleerd in
de praktijk. Een uitkomst voor
kinderen die moeite hebben
met theoretische lessen.

Recensie Bewonder mij!
Wanneer spreek je van gezonde
zelfwaardering en wanneer van
narcisme?

Pubers met TOS
Hoe kun je jongeren met een taalontwikkelingsstoornis in het voortgezet onderwijs begeleiden?

Topboek!
De must reads van Christine Brons
en Anita de Jong.

Agenda, ledenacties en
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