Werkvormen
voor LOB
Werkvorm met de Denkkaartjes
Deze Denkkaartjes geven richting aan hoe je
LOB kan inzetten in de school. Maken jullie
al gebruik van alle mogelijkheden?
Het is een activerende vorm waarbij iedereen
betrokken is en zijn mening kan geven.
Deze werkvorm is zeer geschikt voorafgaand aan de
Worksheet van aan de slag bij LOB, omdat zij inzicht
geven in hoe iedereen de bijeenkomst ingaat.
Maar ook voorafgaand aan de Routekaart
omdat deze kaartjes jullie helpen richting te
geven aan jullie gezamenlijke denkproces.

Denkkaartjes voor teams
1. Verdeel het team in groepen van max. 5 personen.
Geef elk team de Denkkaartjes (je hebt dus voor ieder
groepje alle Denkkaartjes nodig). Om de beurt pakt er
iemand een Denkkaart en formuleert een antwoord
daarop. De anderen mogen open vragen stellen.
2. Geef de teams ongeveer 20 minuten om alle kaartjes te
bespreken en uit te diepen. De verschillende groepen
verzamelen hun gedachten en argumenten op een flap,
nadat elk groepslid een kaartje van het betreffende
onderdeel heeft beantwoord. In die discussie komen ze
dus tot gezamenlijke antwoorden op de 5 denkvragen
van elk LOB onderdeel.
In ronde één ga je in gesprek met de Waarom
kaarten. In ronde twee met de Hoe kaarten en in de
derde ronde ga je in gesprek met de Wat kaarten.

3. Nadat de drie rondes “gespeeld” zijn, is het de
bedoeling al deze informatie en gedachten op een flap
te zetten waar iedereen zich prettig bij voelt. Je hebt
hiervoor een gespreksleider nodig, iemand die het
prettig vindt alle gedachten van alle groepjes samen te
brengen.
De vragen die je gezamenlijk op de flap gaat
beantwoorden zijn:
– Wij geloven dat LOB:…...
– Daarom willen we……:...
– O ja, en wat zeker nodig is:...
– Om te bereiken dat we:.…..
4. Geef de instructie dat het gaat om het vormen van een
gezamenlijk LOB-beeld en welke gezamenlijke waarden
en doelen er in het team leven. Er mag uitgegaan
worden van een ideaalplaatje, dus dromen mag.
Na de sessie kan het team aan de slag met de
Routekaart en of met de Worksheet.

