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De auteurs zijn allen werkzaam in het regulier basisonderwijs, zowel in
onderbouw als bovenbouw. De toename van kinderen met complexere
problemen in het regulier basisonderwijs en hun opleiding tot gedragsspecialist
vormden de inspiratie en aanleiding tot het ontwikkelen van de Gedragswaaier.

De gedragswaaier wil leerkrachten in het basisonderwijs handvatten geven om
gedrag van kinderen te herkennen, het in kaart te brengen en er vervolgens
doelgericht aan te gaan werken. De insteek is die van de positieve benadering.
Bij de typering van gedragingen wordt niet uitgegaan van gediagnosticeerde
stoornissen maar van waarneembaar gedrag. De gedragswaaier behandelt zeven
veelvoorkomende gedragingen van leerlingen waar leerkrachten in het primair
onderwijs tegenaan lopen.
Ze onderscheidt:
1. Het drukke kind
2. Het dromerige kind
3. Het faalangstige kind
4. Het opstandige, agressieve kind
5. Het teruggetrokken, sociaal-angstige kind
6. Het kind dat de wereld om zich heen niet begrijpt
7. Het cognitief sterke kind dat onvoldoende presteert
Voor elk type gedrag vind je in de map een los katern. De katernen zijn
opgebouwd volgens een vaste structuur van ‘beeldbeschrijving’ via ‘observatie’
naar ‘benadering’ tot ‘actieplan’. Regelmatig wordt in de tekst verwezen naar de
schat aan kopieerbladen die je op de cd-rom vindt. Als handig hulpmiddel is er
dan nog een losse waaier die de leerkracht binnen handbereik op zijn/ haar
bureau kan leggen.

De gedragswaaier is zeer mooi vormgegeven waarbij opbouw en structuur heel
goed zijn uitgewerkt. Alles klopt. De inhoud sluit het best aan bij (beginnende)
leerkrachten en intern begeleiders in het regulier primair onderwijs. Werk je in
het SBO of SO, dan zal niet zozeer de inhoud als wel de opbouw/structuur je
ondersteuning kunnen geven.
Meer lezen, weten en kijken: Nieuwsbrief Gedragswaaier via:
www.gedragswaaier.nl
https://www.facebook.com/Gedragswaaier
https://twitter.com/gedragswaaier
Previews van gedragswaaier zijn te downloaden via de website van Bazalt.
Josje Jaasma

