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1. Welk type leerkracht ben jij? 9
2. Hoe word je een gepassioneerde leerkracht? 11
3. Hoe verklaar je dat nogal wat leerkrachten het na enkele jaren voor  

bekeken houden? 15
4. Waaraan merk je dat je goed bezig bent? 20
5. Zijn je schouders sterk genoeg voor leerlingen die extra aandacht vragen? 23
6. Waaruit bestaan extra opdrachten en hoe pak je die aan? 26
7. Hoe bouw je een vertrouwensrelatie op? 28
8. Hoe reageer je op positieve en negatieve feedback? 31
9. Hoe ga je om met jouw emoties? 35
10. Waarop let je tijdens de eerste lesdagen? 38
11. Hoe sta je tegenover nieuwe media in de klas ? 40
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2. Wat kan/mag je verwachten van het CLB? 48
3. Hoe integreer je in het korps? 51
4. Wat wordt concreet van jou verwacht? 53
5. Hoe ver reikt jouw inspraak als leerkracht? 57
6. Hoe en waar kun je je kwaliteiten inzetten? 60
7. Hoe ontdek je de waarden van je school en werk je ernaar? 62
8. Wat kun je van collega’s opsteken? 66
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Jij en je leerlingen 71

1. Hoe begeleid je kinderen en jongeren in hun ontwikkeling? 71
2. Hoe stimuleer je het talent van de leerling? 73
3. Hoe reageer je als leerlingen je beoordelen en wat kun je daaruit leren? 76
4. Hoe pak je leerproblemen aan? 79
5. Waarop let je bij hoogbegaafde leerlingen? 83
6. Hoe ga je om met pestgedrag bij leerlingen in je klas? 88
7. Hoe belangrijk zijn cijfers op het rapport? 94

vragen-leerkrachten.indb   5 6/03/15   10:08



VRAGEN VAN STARTENDE LEERKRACHTEN6

8. Hoe komt het dat een kleuter zo boos kan worden en hoe reageer  
je hierop? 99

9. Hoe reageer je op moeilijk gedrag van leerlingen? 102
10. Hoe zorg je ervoor dat stillere leerlingen voldoende aan bod komen? 105
11. Hoe pak je faalangst aan? 108
12. Hoeveel mogen leerlingen van je privéleven weten? 114
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