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Lessenserie Mindfulness 
 
Fragment 3: Verkennen deel 2 

 
De komst van een expert 
Voor leerlingen is het interessant als er een expert in de groep komt die een inleiding kan 
geven over het onderwerp of de nog niet beantwoorde leervragen kan beantwoorden.  
De komst van een expert heeft extra  meerwaarde als hij goed wordt voorbereid. Als de 
expert aan het begin van het project komt is het belangrijk dat de expert kennis heeft van het 
project. Ook is het goed als de expert op de hoogte is van het niveau van de groep en de 
wijze waarop de leerlingen werken.   
 
Wanneer de expert pas op een later moment in het project op bezoek komt,  kan de 
leerkracht in een gesprek met de expert vooraf vertellen wat er gebeurd is op het gebied van 
OOL en taal & interactie. Wat waren de inhouden en welke experimenten hebben de 
leerlingen uitgevoerd?  Welke leervragen zijn er al beantwoord? Ook is het prettig als de 
expert zicht heeft op de kernwoorden die centraal hebben gestaan bij het thema 
mindfulness.  
Daarnaast kan de leerkracht – als de leerlingen leervragen hebben opgesteld - de 
onbeantwoorde leervragen vooraf met de expert bespreken. Vooral voor experts die minder 
ervaring hebben met de leeftijdsgroep is het goed om mogelijke antwoorden zowel 
inhoudelijk, maar ook wat betreft taalgebruik af te stemmen.  De leerkracht kan tevens tips 
geven op welke manier de expert zijn verhaal visueel kan ondersteunen.  
 
Ook met de leerlingen is het goed om de komst van de expert voor te bereiden. Als de 
leerkracht weet wat de expert gaat vertellen kan ze zo nodig met taalzwakkere leerlingen het 
onderwerp voorbereiden wat betreft woorden die aan de orde komen. Ook zijn er 
informatieve boeken over het onderwerp die leerlingen vooraf kunnen bekijken. 
  


