Jaargang 2 nummer 2

 exper senetwerk@eenbes.nl

30 september 2020

Nieuwsbrief
RTTI als basis om kinderen te ondersteunen bij het leren
Het is weer jd voor de CITO-toetsen. Dan zijn er al jd kinderen die opvallen. Zij scoren op deze toetsen minder
goed dan je zou verwachten. Op de methodegebonden toetsen en bij hun gewone werk behalen ze immers veel
betere resultaten. Hoe is dat te verklaren?
We hebben al eerder RTTI aan jullie voorgesteld. Deze le ers staan voor de aanduiding van de volgende cogni eve
indicatoren: Reproduc e, Training, Transfer en Inzicht & Innova e.
Reproduc e: le erlijk stof uit je hoofd leren en reproduceren. De leerling voegt zelf niets nieuws toe.
Toepassingsgericht niveau 1 = Training: toepassen volgens een methodiek die ingetraind is. De vraag en de situa e
is voor de leerling herkenbaar.
Toepassingsgericht niveau 2 = Transfer: De situa e is voor de leerling niet herkenbaar, maar wel op te lossen met
een eerder geleerde methode of er moeten meerdere methodes gecombineerd worden die niet getraind zijn.
Inzicht & Innova e: de leerlingen maken zelf een nieuwe context en methode om tot een antwoord te komen.
In deze vier le ers schuilt dan ook het antwoord. De methodetoetsen beva en merendeels vragen uit de eerste 2
niveaus: reproduc e en training (toepassingsgericht niveau 1), terwijl de citotoetsen vragen beva en uit alle 4 de
bovengenoemde niveaus.
De cogni eve classiﬁca e RTTI is ontwikkeld vanuit de bestaande systema sche indelingen van vraagsoorten, ook
wel ‘taxonomieën’ genoemd. Taxonomieën, zoals Bloom, blijken in de lesprak jk niet speciﬁek genoeg te zijn om
de begripsvaliditeit te waarborgen, het leerproces in kaart te brengen en eﬃciënte ontwikkelingsgerichte feedback
te kunnen geven. Bovendien wordt in de taxonomie van Bloom maar één niveau in de categorie ‘toepassing’
onderscheiden.
Binnen RTTI is er bewust onderscheid gemaakt tussen leerlingen die in staat zijn om de getrainde toepassingsvragen (niveau 1) op te lossen, maar bij transfergerichte toepassingsvragen (niveau 2) door de veranderde context en
combina es niet meer in staat zijn om vragen te beantwoorden. Dit zegt dus iets over hun manier van leren.
In de taxonomie van Bloom is het uitgangspunt dat het leerproces lineair verloopt. Leren verloopt echter niet al jd
stapelend. Er zijn leerlingen die de I-vragen goed beantwoorden, maar meer moeite hebben met de andere
niveaus (R, T1en T2). Als leerkracht is het van belang dat je de verschillende niveaus (her)kent om de kinderen
vervolgens strategieën aan te bieden die passen bij hun manier van leren. Het is uiteraard ook belangrijk dat
kinderen dit inzicht zelf krijgen. Het helpt hen het leren te vergemakkelijken. Een leerling die moeite hee om de
I-vragen op te lossen, hee andere ondersteuning nodig dan een leerlingen die de R-vragen las g vindt.
In onze volgende nieuwsbrief geven we per niveau
handva en die je in zou kunnen ze en om leerlingen
te ondersteunen bij het leren en gaan we in op wat dit
betekent voor je aanbod in de groep.

Breinfeitjes
Deze keer gaan de breinweetjes over de invloed van slaap.
Wist je dat een goede nachtrust een cruciaal onderdeel van je dag is? Je
herkent het zelf waarschijnlijk wel... Heb je slecht geslapen, dan ben je de
dag erna sneller afgeleid, je zoekt misschien prikkels om wakker te blijven
en je humeur wordt er niet beter op...
Ook voor kinderen is slaap natuurlijk enorm belangrijk. Voor leerlingen op
school die snel afgeleid zijn, of waarbij emo es vaak hoog oplopen kán het
belangrijk zijn om samen met hen en ouders het slaappatroon te bekijken,
omdat vermoeidheid grote invloed kan hebben op het energieniveau, de
alertheid en op de resultaten. Besef dat bij onvoldoende slaap de amygdala
in je brein overac ef kan worden, wat van invloed kan zijn op emo es en
het leren kan belemmeren.
Wist je deze breinfeitjes al?







Tijdens je slaap vindt er een grote schoonmaakbeurt in je brein
plaats.
Gifstoﬀen van overdag worden 's nachts afgevoerd.
Tijdens slaap komt ons brein weer in balans.
Dezelfde neurale netwerken zijn ac ef jdens je slaap als overdag.
Je brein herhaalt je ervaringen en wat je geleerd hebt. Je brein
reorganiseert die ervaringen. De verbindingen tussen de betrokken
neuronen worden op deze manier versterkt, paden worden sterker.
Bij onvoldoende slaap wordt de amygdala overac ef. Dit kan ervaren
worden als mogelijke dreiging waardoor de amygdala dominant
wordt en er minder geen signalen naar de cortex gaan. Dit
belemmert het leren.

- Vervolg breinfeitjes-

Slaap is belangrijk voor:

de ontwikkeling van je brein, met name de remslaapfase.

het opruimen van afvalstoﬀen.

het uitze en van bepaalde processen waardoor andere processen
hun werk kunnen doen.

het herstellen van receptoren en neurotransmi ers.

eerder opgedane kennis een plekje te geven.

De moeite waard:
Het kan dus zeker de moeite waard zijn om bij bijvoorbeeld druk of explosief gedrag ook de factor slaap mee te nemen. Om zo te zorgen dat het kind zich
op maal in kan blijven ze en en ontwikkelen.
Wat zijn (volgens de richtlijnen van de GGD) gezonde bed jden voor kinderen?
5 tot 6 jaar: tussen 19.00 en 19:30 uur
7 tot 8 jaar: tussen 19.30 en 20.00 uur
9 tot 10 jaar: tussen 20.00 en 20.30 uur
11 tot 12 jaar: tussen 20.30 uur en 21.00 uur
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om het arousalniveau te laten zakken voor het slapengaan, zodat er rust
komt voor het slapen. Piekeren zorgt daarnaast voor adrenaline en houdt je wakker. Dit is storend op je
slaap. ‘s Nachts maak je je vaak meer zorgen dan overdag. Dit komt omdat de pre-frontale cortex ‘s nachts
niet goed werkt, waardoor angsten overheersen.
Voor hulp of advies rondom deze thema’s kun je al jd terecht bij het zorgteam van je school!
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