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   Ellen geeft aan dat kinderen ‘voor jou’ – de leerkracht dus – naar school komen. 
Wat bedoelt ze daarmee? 
   Ben je het met haar eens? 
   Waarom wel of niet? 

   Pedagogisch tact betekent volgens haar “het goede doen op het juiste moment, 
ook in de ogen van de kinderen”. ‘Ontmoeten’ is daarin belangrijk. Uit het verhaal 
van Ellen kun je opmaken dat er verschillende zaken zijn die dat ontmoeten in de 
weg (kunnen) staan. 
   Welke zijn dat bijvoorbeeld en waarom? 
   Hoe kun je, ondanks dit soort obstakels, toch aan dat ontmoeten werken? 
   Is dat nodig? 
   Waarom denk je dat? 

   Het begrip ‘relatie’ wordt een aantal keer genoemd. 
   Wat betekent een goede relatie hebben met kinderen 
in je klas? 
   Kun je een voorbeeld geven van zowel een goede 
als een slechte relatie tussen jou en een leerling van 
je?  

   Rond 6.20 min. zegt Ellen dat mensen – en dus 
kinderen – graag zelf dingen doen die ze zelf kunnen. 
Ze ontwikkelen zichzelf, daar hebben ze de ander niet 
voor nodig. De leerkracht moet daarom “echt aan de 
kant”. Hoe kun je dit rijmen met haar openings-
statement wanneer ze zegt dat kinderen alleen voor 
de jou, de leerkracht dus, naar school komen? 

   In de klas van Ellen bestaat maar één regel: er 
wordt niet buitengesloten. Wat vind hiervan? 
   Zou jij het af kunnen met maar één regel in de klas? 
   Welke regel zou dat zijn, deze of een andere? 
   Waarom? 

   Wat betekent een goede relatie hebben met kinderen 

ELLEN EMONDS
over PEDAGOGISCH TACT 

Bekijk de video van Ellen en ga aan de slag met 
onderstaande vragen - dat kan individueel, samen, in een 

groepje of misschien klassikaal, net wat uitkomt.
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6   Ellen vertelt over Jari en dat er in haar klas niet wordt buitengesloten. Hoe ga jij 
zelf om met dit soort ‘lastig’ gedrag? 
   Is Ellens oplossing volgens jou een goede?  
   Waarom? 
   Wat doe jij met een kind als Jari in jouw klas? 

   De eerste vraag is wat Ellen zelf doet met leerlingen die niet-leergericht gedrag 
vertonen. ‘Ordeproblemen’ dus, volgens Ellen. Volgens haar ligt de oplossing hier in 
het werken aan verbondenheid. Wat is dat eigenlijk? 
   Kun je zelf een voorbeeld geven van een goede verbinding tussen jou en (een) 
leerling(en). 
   Hoe jij zelf aan verbondenheid? 

   Ellen geeft aan dat ‘spelen met de kinderen’ een goede manier is om aan 
ordeproblemen te werken. Doe jij dit ook? 
   Hoe? 

   Ellen vertelt hoe ze zichzelf na haar opleiding ontwikkelt heeft. Hoe sluit dit aan 
bij persoonlijk meesterschap? 
   Waarom? 
   Hoe denk jij dat zelf te gaan doen? 
    
   In de klas van Ellen wordt nooit gestraft. Wat vind je daar van? 
   Kan straffen ook een ‘goede’ functie hebben? 
   En welke dan? 

   Het voorbeeld van de kring komt terug. Ellen vertelt hoe ze is omgegaan met 
het probleem van de kinderen die niets meer durfden te zeggen nadat er geen 
vingers meer werden opgestoken. Ze geeft aan dat het belangrijk is dat leerlingen 
‘eigenaar’ worden van het probleem, omdat ze dan echt verantwoordelijkheid gaan 
nemen en mee gaan denken over oplossingen. 
   Kun jij een soortgelijk voorbeeld geven uit je eigen klas waarbij jij je leerlingen 
ook (mede)eigenaar van een probleem hebt gemaakt? 

   Tegen het einde komt Ellen te spreken over ouders en de moeilijke relaties die je 
met hen kunt hebben of krijgen. Sommigen, zo geeft ze aan, willen het ‘beleid’ in 
jouw klas bepalen. Heb jij ervaring met deze zeer kritische ouders? 
   Kan je zaken bedenken die je moeilijk lijkt in de omgang met deze ouders?
   Welke en waarom?  
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Als PABO-student en toekomstig leerkracht heb je vast al tal van situaties 
meegemaakt waarin je ‘pedagogisch tactvol’ moest handelen – denk aan 
Ellens voorbeeld van Jarik, de jongen die “al met zonder vinger” kon 
praten. 

  Wissel in tweetallen een paar van dit soort casussen uit. Het kan            
interessant zijn om voorbeelden te bedenken die je zelf hebt meegemaakt 
en waarvan je zelf niet goed wist hoe je moest reageren. 

  Bedenk met elkaar hoe je op de genoemde situaties pedagogisch gezien 
het beste kunt reageren. 

  Als er meerdere oplossingen mogelijk zijn, bediscussieer dan in een 
tweetal of in een groep wat je in iedere 
casus het beste kunt doen. 

  Eventueel kun je je antwoorden op papier 
uitwerken. Ter verdieping kun je de 
volgende vragen op je casus betrekken:

   Wat gebeurde er precies in deze situatie? 
   Om welke leerling(en) ging het? Was er een 
enkeling, een groepje of misschien de hele 
klas betrokken?
   Wat werd er gezegd of gedaan? 
   Hoe heb jij gehandeld? 
   Hoe reageerde(n) jouw leerling(en)
   Ben je tevreden met de manier waarop je 
hebt gehandeld, of vind je achteraf dat je 
iets anders had kunnen of moeten doen? 
   Waren er in deze situatie oplossingen  waar 
je op het moment zelf niet aan gedacht hebt,
maar die je ook had kunnen toepassen? 
   Wat was daarvan het effect geweest, denk je? 
   Wat heb je geleerd van deze situatie? Denk 
aan je relatie tot de leerlingen, de leerlingen 
zelf of je eigen karakter of houding als 
leerkracht. 

VERWERKINGSOPDRACHT
Onderstaande opdracht kun je alleen uitvoeren, maar doe 

je bij voorkeur in groepsverband of met de hele klas 
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