Waarom LOS?
Alle kinderen op de basisschool zijn geboren
in de 21ste eeuw. We laten ze leren voor
beroepen die nu vaak nog niet bestaan.
Voor hen heeft “dat zoeken we even op”
een totaal andere dimensie gekregen.
Doordat kinderen van nature nieuwsgierig
zijn, kunnen we kinderen heel goed zelf
eigenaar van hun
leerproces maken.
Deze nieuwsgierigheid
gebruiken we om
daardoor de 21ste
eeuwse vaardigheden
als “informatie filteren,
creatief denken,
probleemoplossend
werken,
samenwerking, onderzoeken en gebruik
maken van verschillende leerstijlen” bij te
brengen en hierdoor wereldoriëntatie weer
heel interessant te maken.
Daarnaast zijn de verschillen in de
basisschool tussen kinderen steeds groter.
Door gebruik te
maken van de
taxanomie van
Bloom kunnen
kinderen op niveau
hun
onderzoeksvraag
opstellen, uitzoeken
en verwerken.

Hoe LOS voor de leerkracht?
De leerkracht verandert van rol bij WO-LOS.
Geen “instructeur” voor de klas, maar
“coach” tussen de kinderen. Doordat de
kerndoelen en de doelen van elk thema
helder zijn voor de leerkracht, weet die ook
op welke doelen die moet sturen.
WO-LOS kent drie belangrijke fasen.
1. De introductiefase. Met de introductie
prikkelt u de natuurlijke nieuwsgierigheid
van de kinderen. Dit kan
door middel van een
filmpje, een vertelplaat of
een excursie. Deze
introductie leidt er toe
dat kinderen zich vragen
gaan stellen. Deze onderzoeksvragen zijn
open vragen met de leerdoelen als kader.
Deze fase duurt meestal één les.
2. De onderzoeksfase. De kinderen gaan
aan het werk en de leerkracht coacht de
kinderen bij het zoeken naar antwoorden.
Dit kan gebeuren op internet, in de
bibliotheek of bijvoorbeeld door interviews
met experts. De leerkracht houdt in de
gaten of er niet te veel wordt afgeweken en
stuurt de leerlingen weer in de richting van
de leerdoelen.
Indien een bepaald doel niet wordt behaald,
dan kan de leerkracht besluiten om een
instructieles te geven over een onderwerp.
3. De afsluitende fase. WO-LOS wordt
getoetst aan de hand van de presentaties
die worden gemaakt in de onderzoeksfase.
De verwerkingen zijn prima geschikt voor
een persoonlijk portfolio van de leerling.

Hoe LOS voor het kind?
Het kind gaat LOS in drie fasen:
1. De introductiefase. De natuurlijke
nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door de
leerkracht die met een pakkende introductie
komt. Het kind gaat zich vervolgens van
alles afvragen. Wat weet ik al over het
onderwerp en wat zou ik er over willen
weten. Samen met twee andere kinderen
gaat het groepje de goede onderzoeksvraag
opstellen.
2. De onderzoeksfase. Het groepje gaat
op onderzoek. Dit kan op internet, in
boeken, maar ook door bijvoorbeeld het
interview van een
deskundige. Ook
thuis of in de bieb
kan een kind verder
zoeken naar
antwoorden. Alle
opgedane kennis
wordt vervolgens
verwerkt op het
niveau dat past bij de kinderen. Dit
onderzoek stopt niet zodra het “los-uur”
voorbij is.
3. De afsluitende fase. Alles wat het
groepje heeft geleerd over het onderwerp
presenteert de
groep. Soms
aan de
medeleerlingen,
soms aan de
ouders. En trots
dat ze dan
zijn….

Wat bereiken
we bij WOLOS?
Kinderen worden
weer enthousiast
en nieuwsgierig
over
wereldoriëntatie.
En het leren zal
niet stoppen als
ze de school
uitlopen. Want
door de
buitenwereld te
betrekken en
door het
enthousiasme voor hun eigen leerproces,
ontstaat er een continu leerproces. Het
resultaat zal zijn dat de onderwerpen, die
worden aangeboden bij WO-LOS, beter
beklijven. Daarnaast is WO-LOS een prima
manier om 21st Century Skills een goede
plek in het onderwijscurriculum te geven.

Aan de slag met WO-LOS
Wilt u ook aan de slag met WO-LOS? Neemt
u dan contact op met Anita Aalpoel of Marco
Brinkhuis. Zij hebben deze methode in de
praktijk van hun dagelijks werk ontwikkeld.
Wat kost LOS?
De kosten voor een jaarlicentie bedragen
375 euro (incl btw). Hiervoor ontvangt u
een factuur.
We adviseren u om een introductie voor het
team en indien wenselijk een aanvullend
traject voor WO-LOS af te nemen. Marco
en/of Anita werken dan met uw team een
concreet thema uit waarmee u de volgende
dag aan het werk kan. We kunnen hiervoor
een traject op maat aanbieden.
Contactgegevens
WO-LOS
Anita Aalpoel en Marco Brinkhuis
06 2931 4375
info@wo-los.nl
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