Onderwijs vanuit het hart
Praktijk De Kleine Prins gelooft in onderwijs vanuit het hart.
Voor de leerling zal door deze manier van lesgeven een heel andere wind in de klas gaan waaien. De
leerkracht gaat lesgeven vanuit het hart: vanuit liefde, respect en vertrouwen. Dat betekent dat de
leerkracht een relatie met de leerlingen aan gaat. Daardoor kan de leerkracht de leerlingen werkelijk
zien en kunnen de leerlingen zich gezien voelen. De relatie met de ouders zal daarbij een grote rol
gaan spelen. De pedagogische driehoek zorgt voor de stabiliteit en het vertrouwen tussen u en de
ouders. Dit zal de veiligheid en vertrouwenspositie van de leerling ten goede komen.

Wanneer leerlingen zich gezien voelen zal dat hun zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling ten
goede komen. Een docent wil de leerling bereiken om hen kennis bij te brengen. Vanuit het hart
lesgeven heeft als uitgangspunt dat de intrinsieke motivatie van de leerlingen geraakt wordt. De
docent zal zich moeten interesseren voor zijn leerlingen om hen te leren kennen en te weten hoe de
stof het beste kan worden aangeboden om iedere leerling intrinsiek te motiveren. Op deze wijze
krijgt de docent gemotiveerde leerlingen die vragen gaan stellen en zelfstandig tot meer kennis
kunnen komen. Vanzelf gaan leerlingen dan verder ontwikkelen omdat ze gemotiveerd worden door
de wijze van lesgeven. Zo ontstaan interesses, talentontwikkeling en wordt het zelfstandig
denkvermogen gestimuleerd. Kinderen zullen meer plezier aan school beleven. Daarnaast zullen
docenten en leraren meer plezier in hun lesgeven gaan ervaren en meer over hun vakkennis kwijt
kunnen aan hun leerlingen. Onderwijs vanuit het hart kan veel voor leerlingen en leraren betekenen.

Onderwijs vanuit het hart
Coaching
Praktijk De Kleine Prins biedt coaching aan docenten en leraren aan. Aan de hand van
een vragenlijst en een eerste gesprek zullen we een inventarisatie maken. Samen
maken we een plan om verbeterpunten aan te pakken. Een observatie van uw les
behoort tot de mogelijkheden. We zullen een aantal gesprekken bij elkaar komen om
uw verandering te bespreken. Uw leerlingen zullen snel resultaat van uw inspanningen
ervaren. Ze zullen daardoor meer interesse en plezier in uw lessen ervaren en u dus
ook.

Ouderbegeleiding
Onderwijs vanuit het hart werkt niet zonder de samenwerking met de ouders van de leerlingen die je
lesgeeft. Soms loop je bij de communicatie met de ouders tegen obstakels op. Praktijk De Kleine
Prins kan u helpen om de communicatie tussen school en ouders te verbeteren zodat de driehoek
weer sterk en krachtig kan worden voortgezet. Kinderen hebben hun ouders nodig die hun
verantwoordelijkheid voor hun kind nemen. School heeft ouders nodig die voor hun kinderen gaan
staan en weten wat hun kinderen nodig hebben. Ouders en leraren (school) samen zorgen voor een
stabiel basis waardoor een kind veilig kan opgroeien en ontwikkelen tot een zelfstandig denkend
mens.

