Gesprek

Start
Introduceer het thema van de les,
leg het doel van de les uit en deel de
gespreksregels.
•

TWIST!
DOELEN:
• Leerlingen geven voor- en
tegenargumenten bij een
specifiek standpunt;
• Leerlingen luisteren naar verschillende voor- en tegenargumenten,
ideeën, en gevoelens die door
medeleerlingen worden geuit.
Ze doen dit zonder de ander te
onderbreken of te veroordelen;
• Leerlingen reflecteren op
de inhoud: welk argument is
belangrijk voor hen?
• Leerlingen ontdekken dat klasgenoten om diverse redenen
betekenis toedichten aan verschillende argumenten.
TIJD:
20 minuten
KLASOPSTELLING:
Zorg dat de leerlingen elkaar kunnen
zien. Bijvoorbeeld in een (halve) kring.

•

Benoem het thema. Voor nu: het
uiterlijk van Zwarte Piet.
Benoem het doel. Het gaat erom
dat we het thema van twee kanten
bekijken, zodat we zoveel mogelijk
informatie boven tafel krijgen.
Dan kun je na de discussie zélf
bepalen welk argument of idee jou
het meeste aanspreekt. Dat betekent dat je in de discussie dus geen
positie hoeft te kiezen en dat je de
ander niet hoeft te overtuigen.

•

Formuleer de stelling. Voor nu:
Mensen ervaren het uiterlijk van
Zwarte Piet als kwetsend. Daarom
moet het uiterlijk van Zwarte Piet
worden aangepast.

•

Deel de gespreksregels: Er is
niet één juiste of beste mening.
Iedereen geeft een argument, en
dat is het. Er wordt niet op elkaar
gereageerd, want het is geen
discussie. Alles wat gezegd moet
worden, mag worden gezegd 1.
Check of iedereen het met deze
regels eens is.

Leerlingen geven om de beurt eerst
argumenten tegen, daarna argumenten
voor. Ze hoeven het hier dus niet mee
eens te zijn. Dit herhaal je een paar
keer.
•

Geef nogmaals de stelling.

•

Nodig leerlingen uit om - om
de beurt - alles op te noemen
wat dom, stom of onjuist is aan de
stelling.

•

Nodig de groep daarna uit om om de beurt - op te noemen wat
goed is, slim is of klopt aan de
stelling.

•

Herhaal beide stappen totdat
alles gezegd is. Ga door tot er
energie in de groep zit. Het is niet
erg als bepaalde argumenten
worden herhaald.

N.B. Herhaal af en toe de stelling om de
energie erin te houden; laat leerlingen
tegen jou praten en voorkom dat ze op
elkaar reageren; voor het overzicht kun je
twee leerlingen vragen of ze de argumenten die worden gegeven op het bord willen
schrijven.

1 Hierbij gelden de gespreks- en omgangsregels die op school gelden, of die jij zelf

met de klas hebt gemaakt. Herhaal ze even samen, of stel ze ter plekke samen op.
Maak afspraken als: laat elkaar uitpraten, deel wat je wilt delen, val niemand persoonlijk aan, wees zorgvuldig als je over groepen praat/niet discrimineren.

Voor meer werkvormen ga naar
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Reflectie
Laat leerlingen reflecteren op wat ze hebben
gehoord. Dit doen ze
eerst zelf op papier,
daarna delen ze dit met elkaar. Vat als
docent alles dat gezegd wordt samen.
Het doel van de reflectie is focussen
op het proces, om zo gespreksvaardigheden te verbeteren.
•

Vraag de leerlingen om voor
henzelf op te schrijven wat hen
raakte. Bijvoorbeeld: “We hebben net van alles besproken. Wat
daarvan heeft jou geraakt, je aan
het denken gezet of indruk op je
gemaakt? Schrijf dat voor jezelf
op.”

•

Nodig de leerlingen uit om hun
antwoord met de klas te delen.
Bijvoorbeeld: “Wie wil vertellen
wat hij of zij net heeft opgeschreven?”

•

Vat samen wat er is gezegd. Doe
dit op een neutrale manier. Vraag
leerlingen vervolgens of de samenvatting volgens hen compleet is.

•

Geef leerlingen de ruimte om
te reflecteren op het gesprek:
wat ging goed, bij henzelf en
bij anderen? Wat kan er de volgende keer beter? Is er goed naar
elkaar geluisterd? Voelde iedereen
zich vrij om te praten? Door deze
reflectie leren leerlingen over
het thema én verbeteren ze hun
gespreksvaardigheden.

