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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

311 ; hoofdredacteur Walter van de Calseyde. - Dordrecht : Instondo, [2021]. - 106 pagina's : illustraties ; 22
cm (TIBtools ; 37).
Dit deel richt zich, aan de hand van acht waardevolle aanbevelingen, op het intentioneel versterken van het
evalueren van leerprocessen van kinderen in het basisonderwijs. De auteurs nemen formatief evalueren als
uitgangspunt, waaronder zij verstaan: inzicht krijgen in het leerproces van leerlingen, met als doel hen zo te
ondersteunen dat zij haalbare stappen kunnen zetten richting beoogde leerdoelen. Feedup, feedback en
feedforward wordt welbewust van taal voorzien, maar ook van bruikbare instrumenten als RTTI of OMZA
(reproductie/ trainen/ transfer/ inzicht - organisatie/ meedoen/ zelfvertrouwen/ autonomie). De uitgave geeft
studenten en (beginnende of zittende) leerkrachten op inspirerende wijze praktische handvatten in de vorm
van lichte theoretische onderbouwing, krachtige reflectie- en verwerkingstools en blijft qua intenties scherp
bij de les. Voor ligt een complete, vlot bruikbare publicatie, van de hand van twee goed in de materie
ingevoerde professionals. Hoort thuis in de bibliotheek van scholen die werk willen maken van een voor
leerlingen doelgerichte onderwijspraktijk. Deel 37 in de TIBtools-reeks voor het (basis)onderwijs.
Aanschafprijs is aan de hoge kant. 
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