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Lessenserie Mindfulness 
 
Fragment 2: Confrontatie en verkennen deel 1 
 

Het geven van feedback 
Leerlingen leren van de feedback van de leerkracht op hun taalgebruik. Dat betekent niet dat 
de leerkracht alle fouten die leerlingen maken, moet verbeteren. Belangrijker dan verbeteren 
is het geven van een goed voorbeeld.  
Feedback kan zich richten op de juiste vorm van  de taal, maar ook op de inhoud van wat er 
gezegd wordt. Door het geven van gerichte feedback kunnen leerkrachten leerlingen 
stimuleren om zich beter uit te drukken.  
 
Adequate feedback kan er als volgt uitzien: 
a. vragen om verduidelijking 
Lln. Als je heel lang naar die paperclip keek werd je hele beeld wazig. Dan was het even 
weg….’ (01.26) 
Lkr: Wat bedoel je met wazig?  
 
Lkr. Wie merkte tijdens het experimentje dat ie werd afgeleid, misschien? (03.09) 
Lln.: Ja, ikke! Ik hoorde iets anders. 
Lkr. Ja, leg eens uit hoe dat precies zit. 
De leerling wordt gestimuleerd om zorgvuldig te formuleren hoe het experiment verliep en 
moet ter onderbouwing van zijn ervaring een redenatie opzetten.  
 
b.  De inbreng  van het kind impliciet verbeteren (modeling). (00.55) 
Lln: Ik denk dat je eerst meer geconcentreerd bent op het tellen, dan….. ja, op de bal, dan 
dat je aan het tellen bent. 
Lkr. Ja, je was de eerste keer meer geconcentreerd op het tellen en het gooien van de bal. 
 
c. De inbreng van leerlingen impliciet verbeteren en uitbreiden. (bv fragment 5) (00.55) 
Lln: Ik denk dat je eerst meer geconcentreerd bent op het tellen, dan….. ja, op de bal, dan 
dat je aan het tellen bent. 
Lkr. Ja, je was de eerste keer meer op het tellen en het gooien van de bal geconcentreerd. 
Hierdoor zag je de andere zaken niet. En de tweede keer keek je naar meer dingen.  
Met adequate feedback breidt de leerkracht niet alleen de woordenschat van leerlingen uit, 
maar kan hij ook de kern samenvatten, waardoor de leerstof meer gestructureerd overkomt. 
(win-win) 
  


