
Samenvattingen workshops DJE oktober 2011 
 
‘Positive behaviour management’ 
Onderstaande tips komen voort uit de didactische benadering van 
Rogers:right, rules, routine, responsabilities 
   

 duidelijk zijn tegen de lln. 
 regels maken, liefst laten opstellen door de lln zelf 
 deze regels ook hanteren 
 leerlingen eigen verantwoordelijkheid geven 
 kalm blijven 
 niet teveel aandacht schenken aan ‘stoorzenders’ 
 stoorzender terecht wijzen, dan meteen aandacht weer naar de rest 

van de groep 
 bij herhaald storend gedrag ook ouders betrekken door contract mee 

naar huis te geven( na overleg uiteraard) 
 ‘stille’ kinderen ook voldoende aandacht geven( verlies je snel uit het 

oog) 
 Soms werkt een puntensysteem voor de hele klas 
 Ouders betrekken bij joodse les( vertellen wat er gedaan is in de les 

bijv. en laten weten dat er huiswerk gegeven wordt…) 
 
 
‘Hear our voice’ 
Commentaar:  
leek erg reclame voor andere cursussen van workshopleidster. 
docent was erg overenthousiast 
jammer dat de liedjes alleen in het Engels waren, Ivriet was universeler geweest 
en makkelijk bruikbaar in ander taalgebied 
maar toch wat tips: 

 zingen doe je staand 
 gebruik je lichaam als instrument, dus geen echte instrumenten en ook 

geen cd speler 
 blijf altijd lachen 
 docent was erg overenthousiast 
 jammer dat de liedjes alleen in het Engels waren, Ivriet was universeler 

geweest en makkelijk bruikbaar in ander taalgebied 
 graag cd met liedjes erop zodat er thuis geoefend kan worden….( misschien 

te ondervangen met you tube?) 
 
 
 
‘Leerstijlen’ 
Er zijn 3 grote leerstijlen te onderscheiden: 
Auditief… horen/luisteren 
Visueel…bord, filmpje, pictogrammen, foto’s 
Kinesthetisch…beweging 
Zowel leerkracht als leerlingen hebben een individuele leerstijl, hiervan moet je je 
goed bewust zijn. 
Bij het maken van lessen is het van belang te putten uit ieder van de drie 
gebieden. 
Ben je zelf minder bedreven in een van de gebieden, dan kun je voor dat gedeelte 
een gastdocent uitnodigen. 



Lea vult aan dat kinderen in de basisschoolleeftijd nog geen eigen leerstijl 
hebben ontwikkeld, het is echter wel belangrijk om leerstof op 
verschillende manieren aan te bieden. 
 
 
 
‘Inviting Israel into your cassroom’ 
groot israelbingo waarbij ieder een geplastificeerde kaart krijgt met 9 
verschillende afbeeldingen uit Israel. 
Aan de hand van de afbeeldingen worden vragen gesteld en als er een foto 
past bij een van de afbeeldingen is het BINGO. ( bijv. bij welke muur gaan 
joden bidden?>>>>Klaagmuur) 
Met stift kruis zetten door de afbeelding( later weer afpoetsen). 
Wie het eerste kaart vol heeft heeft gewonnen 
Doel van het spel: kennis van Israel vergroten. 
 
 
 
Israel in groenten en fruit 
Op tafel wordt een wit zeildoek, met daarop de contouren van Israel 
getekend, gelegd.  
Er staan bakjes klaar met verschillende kleuren groenten/fruit: kleine 
tomaatjes, plakjes komkommer, stukjes rode en gele paprika etc. 
Lln. krijgen de opdracht de landkaart met deze kleuren te vullen( gele 
paprika in woestijn, komkommer voor de Galil bijv.) 
Na afloop( en tussendoor) alles lekker opeten. 
PAS OP: bedenk goed waar de grenzen/contouren van Israel lopen!!! 
 
Aanvulling van Marjolein: een lege landkaart van Israel vullen met 
uitgeknipte plaatjes uit reisgidsen. 
 
 
 
‘Resources 4 teaching’ 
Computers voor joodse les 

 hoe kun je een blog gebruiken 
 op welke site kun je een blog maken 
 grote projecten ( voor dagonderwijs) 
 ‘wall’ waar lln. voor elkaar iets op kunnen ‘posten’ 
 Lln. filmpjes laten maken 
 Hoe kun je een camera bij de les gebruiken 
 Foto’s laten maken en op internet zetten 

Commentaar: niet voldoende toepasbaar voor ons( wij zijn geen 
dagonderwijs), zonde van de tijd, ‘zelf promoting van de docent: facebook, 
twitter etc. 
 
 
 
 
 
 
 



‘Verhalen vertellen’ 
Ieder moest favoriete verhaal melden ( voor Anne Adam en Chawa) 
Groep werd in 2 tallen verdeeld waarbij een klein stukje tekst werd 
uitgedeeld. 
Alles wat je kunt bedenken bij dit stukje tekst opschrijven, ieder heeft een 
andere interpretatie van sommige begrippen. 
Aan het einde vertelde iemand uit de groep een verhaal( vurig en met 
stemverheffingen/ intonatie) 
Mogelijk toepasbaar in BMklas 
 
 
 
‘Being Jewish is for life…………..’ 

 wat is identiteit? Onderdeel van groter netwerk, verschillende rollen. 
 Joodse identiteit, hoe verhouden lln zich thuis tot het jodendom? 
 Het is een uitdaging om joodse les te geven als je moet concurreren 

tegen andere zaken op zondagochtend( sporten bijv.) 
 Het is zaak de lln nieuwsgierig te maken 
 Volgens model: ‘show and tell’ en ‘live and become’ 

 
Commentaar: er was een discrepantie tussen inhoud en titel, tussen 
verwachting en ‘uitwerking’. Er was geen discussie, kwamen weinig nieuwe 
inzichten uit voort, teveel monologen, alleen info over joodse identiteit op 
handout, geen praktische voorbeelden 
 
 
 
‘Jewish Museum’ 
Het Jewish Museum heeft zowel een permanente tentoonstelling als een 
wisselende. 
De tijdelijke tentoonstelling ging over de entertainment industrie, waarbij 
werd getoond welke joden daarin werkzaam zijn, soms met 
verbazingwekkend …………… 
In de permanente is  
* een algemeen gedeelte  
* ruimte voor de joodse geschiedenis van Londen ( onder andere het 
kindertransport) en een zeer persoonlijk Sjoaverhaal  
* de joodse feestdagen, die per feestdag worden getoond in vitrines 
Het is een klein, heel compact museum waar alles goed gevisualiseerd is. 
 
Matty heeft foto’s van spelletjes die met weinig middelen gemaakt kunnen 
worden. 
 
‘Here we go around the Jewish Year’ 
Verhalen vertellen met behulp van diverse materialen( op video) 
Met behulp van verhalen over een feestdag vertellen 
Liedjes met gebaren en dergelijke 
Diverse spelletjes, met ‘warm’ en ‘koud’, zoals ‘kruikje zoeken voor 
chanoeka’ 
Spel over de vlag van Israel met lappen( dit graag aanvullen met de 
uitwerking) 



Toebisjvat invulformulier met behulp van Tora passages en gelamineerde 
platen van bijbelse bomen.( handout) 
 
‘Personalized learning’ 

 Het is belangrijk te weten hoe de lln in jouw klas leren en begrijpen ( 
beeld en/of tekst) 

 Pas opo dat je de les niet voorbereid zoals je zelf het beste leert= 
LEER EERST JEZELF KENNEN 

 Dit kun je doen aan de hand van een vragenlijst met 50 vragen( 
handout) 

 Je kun het lesgeven minder statisch maken door: 
 1. lln te vragen waaraan ze denken bij bijv,. Chanoeka, laten tekenen 

of opschrijven op afwasbare ondergrond( bordje,….) 
 2. opstellingen te maken van verschillende thema’s in de klas, mbv 

posterborden 
 3. meer interactieve mogelijkheden: foto maken van wat voor jou 

chanoeka is, 2 regels erbij schrijven en posten op internet 
 
‘knutselbuzz’ 

 lap stof op lichtbak leggen zodat voorbeeld makkelijk kan worden 
overgetrokken, daarna bewerken met bijv. identipen tot challekleedje 
o.i.d. 

 mezoeza maken: op verschillende manieren een reageerbuisje 
bewerken met klei( creola, zelfdrogend, maar niet bros). In plaats 
van glazen reageerbuisjes ook ‘bloemenhouders’ van plastic mogelijk 

 besamiem ’bus’ /buideltjes maken. Op een 4 kant lapje stof leg je die 
kruiden die jij lekker vindt ruiken. Daarna lapje bij elkaar binden met 
een lintje. Nodig: lapjes stof, lint, veel verschillende kruiden in bakjes 

 
‘Enthuse the unenthused’ 
Eerst een brainstorm over ervaringen van diverse leerkrachten, dit was een 
grote brij. 
Daarna rollenspel: 1 leider, 3 leerkrachten, 7 leerlingen, die zich zo 
vervelend mogelijk moesten gedragen. 
Leerkracht 1 begon maar moest, via de ’leider’ overdragen aan volgende 
als die aangaf te willen inspringen. 
Dit leidde tot leren van elkaar, echter gedroegen de ‘leerlingen’ zich 
eigenlijk nog te fatsoenlijk. 
Belangrijke punten van aandacht om leerlingen te enthousiasmeren: 

 oogcontact maken 
 begroeten bij binnenkomst 
 op niveau van de leerlingen werken 
 vragen stellen waarvan jou bekend is dat deze ll het antwoord weet 
 gericht vragen stellen: ‘Rami, wat is….?’ 
 Assertief zijn 
 Inspelen op de afleiding die ll zelf bedenkt ( zit bijv vliegtuigje te 

vouwen, vliegtuigje een rol laten spelen in de les: ‘ degene nar wie ik 
hem gooi mag het antwoord geven…’ 

 
 
 
 



‘All the stage is a classroom’  
Er wordt staand en in groepjes gewerkt, waarbij  

 middels een spel de namen worden geleerd. Ieder noemt zijn/haar 
naam en maakt daarbij een gebaar, dit wordt herhaald door de hele 
groep. Steeds 3 achter elkaar daarna herhalen. 

 Klapspelletjes om de concentratie even los te laten en daarna weer te 
verhogen. Leerkr. klapt in de handen, lln doen na, soms echter volgt 
de klap niet op de beweging, dus lln moeten erg goed opletten. Wie 
het fout doet is af………… 

 De helft van de groep zit, andere helft krijgt opdracht om te lopen 
als……..bijv. een egyptenaar, of beeld een emotie uit) bang verdrietig 
etc) dit alles bijv. behorend bij het pesachvehaal 

 Dan verhaal vertellen en opdracht geven hiervan verschillende scenes 
in groepjes uit te beelden 

 Scenes naspelen en anderen laten raden wat het is 
 1 zin geven waarmee verhaal begint of eindigt en lln een kort 

verhaaltje met die zin laten maken 
 Kleuters samen een dier laten uitbeelden 
 Samen een begrip laten uitbeelden ( bijv. licht/donker, waarbij een 

de ander, met ogen dicht, rondleid; zo ervaar hoe het is om in het 
stikkedonker rond te lopen) 

 Ivrietletters uitbeelden 
 Verhaal in goede volgorde zetten , mbv uitbeelden/plaatjes 

 
 
 
‘Lesson planning’ 
Iedere deelnemer kreeg een bordje met  
1. echt fruit en moest dit onderzoeken, vorm, textuur, geur, smaak 
2. plastic fruit, ook onderzoeken 
3. een plaatje van fruit 
Hieruit werd overeenkomst met de les getrokken: als je zaken ‘3 
dimensionaal’ aanbiedt blijft het beter hangen. 
Dit betekent dat je de les opzet volgens het principe: weten, kunnen, 
begrijpen. 
Er werden voorbeelden gegeven van lesplanning en daarna bevindingen in 
groepjes doorgesproken. 
Commentaar: weinig aansluiting. 
 
 
 
‘Content’ 

 rondje: wie ben je? 
 welk verhaal van de joodse les is je het meest bijgebleven?( niemand 

was iets bijgebleven!) 
 de aanwezige rabbijn vertelt over eigen joodse leservaring: alle lln 

mochten stenen tafelen maken en mooi versieren, moesten dat 
vervolgens kapot laten vallen om te leren hoe Mosjee zich had 
gevoeld op dat moment. Mochten dan een week later weer nieuwe 
maken! 



 Er werden stapels strookjes met stukjes tekst uitgedeeld.eerst 9 met 
aansprekende tekst uitzoeken, daarna 6 overhouden, tenslotte 3. 
uitelggen waarom je juist dat stukje gekozen hebt 

 Op het bord verschillende onderwerpen die in de joodse les aan bod 
kunnen komen. Kies er 2 die je niet zou willen behandelen: God en 
sex. Maak een les over een van deze 2. daarna zou uitwisseling van 
eea volgen 

Hier is het helaas niet van gekomen. 
 
‘Text’ 
Over seder, met liedje over de plagen. Handout opvragen! 
 

 
 
 


