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Heb jij goede voornemens voor 2021 gemaakt? Ik ben er meestal niet 
zo van, maar in de kerstvakantie blik ik doorgaans wel even terug en 
vooruit. Waar ben ik tevreden over en wat ga ik komend jaar anders 
doen? Maar … in tijden van corona is alles anders. Plannen maken  
is knap lastig. Want hoe hangt de vlag er over een paar maanden  
bij? Je herkent dat vast ook in je werk. Over álles wat je in groeps- 
verband wilt organiseren, moet je drie keer nadenken. Hoe geef je 
die scholingsdriedaagse vorm? Hoe voer je dat moeilijke gesprek 
met ouders als je hen misschien niet persoonlijk kunt ontmoeten? 
En hoe gaan de landelijke examens dit jaar precies verlopen?

Dat de toekomst onzeker is, is niet alleen vanuit praktisch oogpunt 
ingewikkeld. Ook je gemoedstoestand kan er flink onder lijden. Niet 
zo vreemd natuurlijk. We weten door ons werk met kinderen maar 
al te goed dat voorspelbaarheid rust geeft. Van onzekerheid word 
je onrustig, of misschien wel bang. Dat blijkt wel als je even googlet 
op ‘angst en corona’. Er verschijnen dan talloze rijtjes met tips voor 
hoe je angst en spanning te lijf kunt gaan. Nu we meer dan ooit het 
gevoel hebben geen controle te hebben, lijkt angst volop aanwezig. 
 
Bij kinderen en jongeren lijken angstproblemen ook toe te nemen  
(al zijn er over kinderen onder de twaalf geen actuele cijfers,  
zie nji.nl). In deze Beter Begeleiden lees je onder meer een artikel 
over hoe je bange kinderen goed begeleidt. Dr. Ellin Simon en Petra 
Butler (Open Universiteit) beschrijven dat de gevolgen van angst-
problemen ernstig kunnen zijn. Ze geven allerlei tips en raden onder 
meer aan om niet-helpende gedachten bij kinderen op te sporen en 
te vervangen door helpende.

Als voorspelbaarheid ver te zoeken is, hebben veel volwassenen 
volgens mij ook baat bij deze helpende gedachten. En ook die  
heb je in een mum van tijd op internet gevonden, zoals deze:  
‘Ik vertrouw erop dat het steeds beter gaat’ en ‘Iets niet weten is  
niet erg’ (A. de Vreede, 2013). Ik steek ze in mijn broekzak en …  
ga plannen maken!

Elleke van den Burg-Poortvliet 
hoofdredacteur@lbbo.nl
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groeimindset en mindsetflow
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Altijd en overal leren

Je kennis opfrissen of je verdiepen in een onderwerp? Met het e-learning  
abonnement kun je leren zoals jíj dat wilt: interactief, praktisch en actueel. Volg 
zoveel modules als je wilt en profiteer als eerste van ons nieuwe aanbod.  
Ook beschikbaar als teamabonnement!

M E E S T E R S  I N  S C H O L I N G

Zet faalangst bij je leerlingen om 
in faalpower. 

Van faalangst naar faalpower
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Leg de basis voor het begrijpen 
en stimuleren van de executieve 
functies van je leerlingen

Executieve functies uitgelegd
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Kies jouw aanpak van  
leerlinggesprekken bewust

Gesprekken met leerlingen -  
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Met het nieuwe e-learning abonnement

4 weken 
gratis op 

proef!
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Martin Bootsma en Eva Naaijkens | paperback met
flappen | 184 pagina’s | ISBN 9789492525390 | € 24,95

Marita Eskes | paperback 
300 pagina’s | ISBN 9789492525918 | € 29,95

Tamara Luijer | 45 kaarten met handleiding 
in doos | ISBN 9789492525543 | € 19,90

Martie Slooter i.s.m. Marion Kemeling & Reijer Jan van ’t Hul
116 kaarten in doosje | ISBN 9789493209077 | € 29,95

Wilna van den Brink en Marije den Otter
Paperback | Set van 10 projectgidsen en
1 handleiding (ook los verkrijgbaar)
ISBN 9789492525215 | € 60,00

35 kaarten in stevige doos incl. handleiding
ISBN 9789492525048 / ISBN 9789492525055
€ 24,90 per doos

Nu ook een VO-editie!

Een goede leesstart voor elk kind

Positief leren denken

Intervisiekaarten

Hoogbegaafdheid

Executieve functies 

Intervisie is een krachtige manier 
om samen met collega’s op een 
professionele, methodische ma-
nier te kijken naar wat niet lekker 
loopt in jouw les. Aan de hand 
van verhelderende vragen onder-
zoek je de situatie op gestructu-
reerde wijze en komt er zicht op 
mogelijke oplossingen. Deze set 
met 91 vragenkaarten én 25 op-
drachtkaarten helpt bij intervisie-
bijeenkomsten daadwerkelijk tot 
de kern te komen.

Briljant verrijkend projectonderwijs 
biedt een overzichtelijke structuur 
voor projectmatig onderwijs aan 
(hoog)begaafde leerlingen (groep 4 
t/m 8/plusklassen). Ze doen nieuwe 
kennis op en werken aan sociaal-
emotionele ontwikkeling en execu-
tieve functies. Briljant bestaat uit een 
projectgids voor leerlingen en een 
lerarenhandleiding.

Met dit praktische en preventieve 
hulpmiddel laat je alle kinderen ac-
tief oefenen met de zeven execu-
tieve functies. Hij bevat laagdrem-
pelige spelletjes, die je snel kunt 
inzetten. De compacte handleiding 
geeft achtergrondinformatie over 
de executieve functies, onderwijs-
behoeften en vervolgstappen. Er is 
een editie voor groep 1 t/m 4 en 
een voor groep 5 t/m 8.

Na het enorme succes van het po-
boek laten de auteurs nu zien hoe 
hun kwaliteitsaanpak Enigma ook 
in het vo kan worden toegepast.

Wat mij zeer aanspreekt is dat de 
leraar in deze aanpak centraal 
staat. Alles valt of staat namelijk 
met de kwaliteit van de man/vrouw 
voor de klas.
Bertus Meijer, Onderwijsenzo

Elk kind verdient het om goed te 
leren lezen! Dit boek beschrijft op 
praktische wijze waarom goed 
technisch leesonderwijs van belang 
is, hoe het proces van technisch le-
ren lezen verloopt en hoe hier vorm 
aan kan worden gegeven in de klas, 
uitgaand van wat onderzoek ons al 
jarenlang leert over effectief lees-
onderwijs. Cruciaal zijn een doorlo-
pende lijn en professionele samen-
werking binnen de school.

Mindsets, denk- en gedragspatro-
nen, kunnen uiteenlopen van een 
vaste tot een groeimindset. Het 
is mogelijk om bewust te werken 
aan een groeimindset, waarbij je 
ervan uitgaat dat er sprake kan 
zijn van ontwikkeling en verbete-
ring. De uitleg en vragen op deze 
kaarten sporen leerlingen in het 
basisonderwijs aan om actief te 
werken aan een groeimindset.

Maaike Houtman, Maaike Losekoot, Tjitske van der Waals en Mickey Waringa

WIJZER IN EXECUTIEVE FUNCTIES
35 spelletjes om executieve functies bij leerlingen te versterken
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Merk jij ook dat kinderen in je klas het lastig vinden zelf taken op te starten? Of dat zij heel 

impulsief reageren op anderen? Vaak nemen we dit gedrag voor lief. Gek eigenlijk, want net 

zoals we inhoudelijke vaardigheden oefenen, kunnen we ook gedragsvaardigheden oefenen.

De Wijzer in Executieve Functies helpt je daarbij: je traint de executieve functies van kinde-

ren, zodat hun gedrag verbetert. Niet alleen in de les, maar ook daarbuiten.

Deze wijzer is een praktisch en preventief hulpmiddel voor het basisonderwijs. Er zijn 35 laag-

drempelige spelletjes om alle leerlingen actief te laten oefenen, én waarmee jij beter inzicht 

krijgt in hun executieve functies. In de compacte handleiding vind je achtergrondinformatie 

over mogelijke onderwijsbehoeften en vervolgstappen.

omslag Wijzer in Executieve Functies Onderbouw.indd   1 18/04/2018   10:43
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Merk jij ook dat kinderen in je klas het lastig vinden zelf taken op te starten? Of dat zij heel 

impulsief reageren op anderen? Vaak nemen we dit gedrag voor lief. Gek eigenlijk, want net 

zoals we inhoudelijke vaardigheden oefenen, kunnen we ook gedragsvaardigheden oefenen.

De Wijzer in Executieve Functies helpt je daarbij: je traint de executieve functies van kinde-

ren, zodat hun gedrag verbetert. Niet alleen in de les, maar ook daarbuiten.

Deze wijzer is een praktisch en preventief hulpmiddel voor het basisonderwijs. Er zijn 35 laag-
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