Onze school werkt
		met DenkBeelden

Met een Mindmap spreek je meer delen van je
hersenen aan dan met traditionele aantekeningen.
Daardoor onthoud je de informatie beter.

Onze school werkt met DenkBeelden
Welke kennis en vaardigheden heeft je kind nodig
in de 21ste eeuw? Welk beroep zou hij of zij later
uitoefenen? Grote kans dat dat beroep nu nog niet
bestaat…
Veranderingen volgen elkaar snel op en niemand kan
voorspellen hoe de toekomst eruitziet. Toch bereiden
wij je kind voor op die toekomst. Hoe? Door ons te
richten op de competenties van de 21ste eeuw. Dat
doen we onder andere met DenkBeelden.
DenkBeelden zijn visuele modellen – zoals een Mindmap –
waarmee je denkprocessen gemakkelijk op gang brengt.
De didactiek is gebaseerd op ideeën van David Hyerle en op
onderzoek van wetenschappers als Robert Marzano en John
Hattie. Zij hebben jarenlang onderzocht hoe kinderen leren.
Onderwijskundigen van Eenbes Basisonderwijs hebben de didactiek
doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor Nederlandse scholen.

2

‘‘Op mijn werk zie ik tegenwoordig ook regelmatig
DenkBeelden. Bijvoorbeeld het ouderwetse visgraatmodel of de Mindmap. Die gebruiken we om
samen te brainstormen en om verslagen te maken.
DenkBeelden stimuleren creatieve samenwerking.’
Jan Willem Arts, ouder

Leeropbrengsten en competenties
DenkBeelden nodigen je kind uit om actief
kennis te verwerven. Dat heeft een positief
effect op de leeropbrengsten – een term die je
steeds vaker hoort. Maar wat wordt er precies
mee bedoeld? Veel mensen denken dat
leeropbrengsten alleen cognitieve vorderingen
aantonen. Oftewel: hoe goed kinderen vooruit
gaan met vakken als taal of rekenen.
Dat is maar een deel van het verhaal.
De komende jaren hechten wij – net als de
onderwijsinspectie – ook steeds meer belang
aan andere vaardigheden. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Sociale vaardigheden
Samenwerken
Probleemoplossend vermogen
Digitale geletterdheid en mediawijsheid
Creativiteit
Kritisch denken

Allemaal competenties waar de 21ste eeuw
om vraagt. DenkBeelden leveren hier al vanaf
de kleutergroepen een bijdrage aan, terwijl
de kinderen alles leren wat ze moeten leren.
Met ons vernieuwende onderwijs ontwikkelen
kinderen zich tot betrokken, ondernemende

en nieuwsgierige personen die zelf hun weg
vinden in de samenleving. Nu en straks.
Samen vernieuwend leren.

‘De toekomst vraagt om
innovatie en die ligt veelal in
3D-oplossingen, oftewel: een
ruime blik. Met DenkBeelden
worden alle kinderen hierin
getraind. Dat is alleen maar
goed.’
Maron de Willigen, ouder

‘In de Cirkel kun je heel veel informatie
kwijt over allerlei leuke dingen. Zoals
boerderijen – want ik woon zelf op een
boerderij – of paarden. Het leukst vind ik
het, als ik mag werken met Anton. Hij is
mijn beste vriend.’
Mateja, 8 jaar

Wat zijn DenkBeelden?
DenkBeelden zijn visuele modellen. In totaal
zijn er tien. Elk DenkBeeld brengt een ander
denkproces op gang. Zo beschrijf je met
de Bloem kenmerken van een persoon of
voorwerp. Met de Kapstok verdeel je een
onderwerp in categorieën. Met de Trein zet je
gebeurtenissen in de juiste volgorde.
Een DenkBeeld geeft structuur aan informatie.
In één overzichtelijk beeld.
Mateja werkt op de computer met
DenkBeelden.
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DenkBeelden en denkprocessen
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Een onderwerp omschrijven

‘Met het Atoom vergelijk je twee dingen.
In het midden schrijf je wat bij allebei de
dingen hoort. Aan de buitenkanten schrijf
je wat verschillend is. DenkBeelden vind ik
een beetje leuk. Het allerleukst vind ik de
juffen en de meester.’
Alard, 8 jaar

van ...

Kenmerken beschrijven

© Eenbes

Basisonderwijs

2013

Wat weet

Bloem Beschrijf kenmerken

Verschillen en overeenkomsten zien
Denken in tegenstellingen

je van ... ?

DENKRAAM

Categorieën aanbrengen

© Eenbes Basisonderwijs 2013

De ...... is ......

Onderdelen van het geheel bepalen

Hoepels

n

verschille

De voordelen van DenkBeelden
Uit wetenschappelijk onderzoek van Robert
Marzano blijkt dat kinderen beter leren als ze
taal en beeld combineren. Als je werkt met
DenkBeelden, gebeurt dat standaard. De
modellen ondersteunen een diepe verwerking
van informatie. Marzano heeft ook vastgesteld
dat kinderen beter leren als ze actief kennis
verwerven. DenkBeelden nodigen kinderen uit
om een onderwerp uitgebreid te verkennen.
Soms alleen en soms samen in een groepje.
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Hoe kan je ... indelen?

© Eenbes Basisonderwijs

2013

Uit welke stuk

jes bestaat ...

?

DENKRA

AM

de
Trein Volgor

© Eenbes

Strik

Eerst ...

2013

, dan ...

Oorzaak en gevolg

Brainstormen

DENKRAAM

DENKRAAM

Mindmap

Basisonderwijs

Brug Verbanden zien

© Eenbes Basisonderwijs 2013

Hoe komt het dat ... , wat gebeurde

er door ... ?

© Eenbes Basisonderwijs 2013

DENKRAAM

Mindmappen

... staat tot ... zoals ... staat tot ...

© Eenbes Basisonderwijs 2013

4

n over elkaar?

Classificeren

DENKRAAM

Kapstok

Voor ieder denkproces is er
een eigen DenkBeeld.

Actief leren
‘Alle kinderen zijn actief als ze werken met DenkBeelden, veel
actiever dan we tot nu toe gewend zijn. Ze werken veel samen en
ze concentreren zich lang op het onderwerp – soms blíjven
´
ze een
DenkBeeld maar aanvullen, totdat er niets meer bij kan. Woorden
combineren ze met beelden, tekeningen, kleuren en symbolen;
ze zetten hun creativiteit in. Je ziet dat ze echt betrokken zijn bij de
lesstof. Logisch dat ze die dan beter opslaan in hun geheugen.’
Carmen Latour, Leerkracht groep 4/5/6
Eenbes Basisschool Sint Jozef, Nederwetten

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

DENKBEELDEN IN DE PRAKTIJK

Breinvriendelijk leren

‘DenkBeelden maken het onderwijs levendig’

Over de werking van onze hersenen is
steeds meer bekend. Zo weten we dat
ons brein informatie samenhangend
opslaat. Als je iets leert, gaan hersencellen
nieuwe verbindingen met elkaar aan.
DenkBeelden helpen daarbij, omdat ze taal
en beeld combineren in een herkenbare
structuur. De hersenen zijn dol op die
visuele taal. Met een DenkBeeld maak je
een plaatje van je denken. Daarmee kun je
kennis makkelijk opslaan en terughalen.

‘Laatst gebruikte ik de Hoepels bij spelling. Aan de linkerkant
schreven de kinderen woorden zoals struik, met drie medeklinkers vooraan. Aan de rechterkant schreven ze woorden met drie
medeklinkers achteraan. In het midden kwamen woorden met drie
medeklinkers vooraan én achteraan – lastig, want daar zijn er niet
zoveel van. Een kind kwam toen met een zelfbedacht woord: hij
had een Engelse term uit een spelletje vernederlandst en opgeschreven. Dat werkte aanstekelijk want daarna bedachten de
kinderen allerlei fantasiewoorden.
Voor groep 4 vind ik het een mooie aanvulling als kinderen met
taal spelen. Dat ze met DenkBeelden zélf iets verzinnen, geeft een
meerwaarde. Die zit hem ook in het samendoen: de kinderen leren
actief met elkaar en van elkaar.
Ik zet DenkBeelden in bij taallessen, wereldoriëntatie of rekenen.
Met DenkBeelden plaats je alles snel in een visuele structuur, zodat
je verbanden kunt leggen. Kinderen herkennen de modellen op een
gegeven moment ook. Dan weten ze: ‘Ah, een Trein, we gaan iets
met volgorde doen.’ Ze denken dat misschien niet letterlijk, maar
zo werkt het wel. En als ze een Kapstok terugzien waarin we eerder
familiesommen hebben geordend, herinneren ze zich: ‘O ja, dat
waren die sommen.’
DenkBeelden maken het onderwijs levendig. Het is een waardevolle didactiek, net als coöperatief leren. Een goed voorbeeld van
hoe Eenbes Basisonderwijs bezig is met innovatie.’
Mariken de Vaan, Leerkracht groep 4
Eenbes Basisschool De Heindert, Aarle-Rixtel

Alard en juf Carmen werken
samen aan een Kapstok.
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Voor het DenkBeeld Hoepels
gebruiken kinderen ook weleens
echte hoepels.

DENKBEELDEN IN DE PRAKTIJK

‘De kennis is van de kinderen zelf’
‘Vandaag met geschiedenis ging het over standen: boeren, burgers,
adel, geestelijken. Op zo’n moment pak ik er een Kapstok bij. Als
je die invult, heb je meteen een samenvatting. DenkBeelden zijn
krachtige leermiddelen, omdat ze een beroep doen op kennis van de
kinderen zelf – bijvoorbeeld als ze in een Cirkel zetten wat ze al van
een onderwerp weten. Ik ben er gigantisch enthousiast over.
Het geheugen is net een ladenkast. Vaak heb je de kennis wel,
maar weet je niet meer in welke la. Dan zeg ik weleens: ‘Weet je
nog welk DenkBeeld we hiervoor hebben gebruikt? En wat heb je
toen ingevuld?’ Dan weet zo’n kind alles weer.
Voor de verankering van kennis is het belangrijk om vragen te
stellen bij het DenkBeeld. Op die manier krijgen kinderen inzicht
in hun eigen leerproces. Ik stel vragen zoals: ‘Hoe weet je wat
je weet?’ en ‘Hoe kom je daaraan?’ Het is mooi om te zien hoe
kinderen hun ervaringen met elkaar delen. Samen leren ze hoe ze
kunnen leren.
Afwisselen is belangrijk om het leuk te houden. Gebruik je een
DenkBeeld op een schooldag? Doe je een keer iets met ICT? En zet
je een coöperatieve werkvorm in? Dan heb je een krachtige dag.
Het gaat uiteindelijk om het kind; je moet kijken naar kinderen en
inzetten wat werkt. En DenkBeelden wérken gewoon. Dat zie ik
elke dag.’
Machiel Aanraad, Leerkracht groep 8
Eenbes Basisschool ‘t Vijfblad, Geldrop
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‘Ik werk graag met iemand
samen. Met de DenkBeelden
doen we dat ook vaak. Samen is
makkelijker dan alleen.’
Annemarie, 10 jaar

Denkbeelden op onze scholen
Steeds meer scholen van Eenbes Basisonderwijs werken
met DenkBeelden. In de gemeenten Geldrop-Mierlo,
Heeze, Laarbeek en Nuenen is er altijd wel een in de
buurt.
Deze Eenbesscholen werken in 2014 al met DenkBeelden:
• Basisschool Brukelum, Aarle-Rixtel
• Basisschool De Heindert, Aarle-Rixtel
• Basisschool De Muldershof, Beek en Donk
• Basisschool (sbo) Burgemeester Van der Putt, Geldrop
• Basisschool ’t Vijfblad, Geldrop
• Basisschool Heuvelrijk, Gerwen
• Basisschool Bernadette, Mariahout
• Basisschool Loeswijk, Mierlo
• Basisschool Sint Lucia, Mierlo
• Basisschool Sint Jozef, Nederwetten

DenkBeelden ondersteunen een diepe verwerking van informatie.
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Meer weten over DenkBeelden?
Stel je vraag via: denkbeelden@eenbes.nl
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