als zijn vriend Freek hem vertelt wat een goede kauwgombellenblazer hij is. En alle woorden zwemmen
rond in zijn hoofd wanneer Liam hem tijdens voetbal een tip geeft over schieten op de goal. En wat
moet hij met Nina? Hij kan bijna niet geloven dat ze zijn t-shirt leuk vindt. Net zoals veel kinderen
van zijn leeftijd, weet Max nog niet goed hoe hij zou kunnen omgaan met kritiek en complimenten.

“Dit is een heerlijk boek om samen met kinderen te lezen. Het verhaal gaat over Max die twijfelt hoe hij
moet reageren als hij complimenten krijgt. Tijdens het lezen ontstaan vanzelf geweldige vragen zoals: ‘Wat
is de beste manier om op complimenten te reageren?’, ‘Hoe weet je of iemand oprecht is wanneer hij of
zij aardige dingen tegen je zegt?’ of ‘Is het oké om iets goeds over jezelf te zeggen?’. Naar aanleiding van
dit boek kunnen waardevolle gesprekken tot stand komen en dat is nu juist het belangrijkste kenmerk
van een goed boek! James Nottingham, medeoprichter en directeur van Challenging Learning
“Bijzonder herkenbaar en fijnzinnig geschreven! Dit sympathieke verhaal zal elk kind en elke leerkracht
aanspreken en effectieve tips aanreiken: hoe ga je om met complimenten en hoe kun je feedback interpreteren
en erop reageren in relaties met vrienden, onaardige mensen, ouders of leerkrachten. Wat een geweldig boek!”
Shirley Clarke, auteur van Leren zichtbaar maken met Formatieve Assessment
“Volwassenen kunnen kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling door hen positieve, procesgerichte feedback
te geven. Maar hoe reageer je daar als kind op? En wat doe je wanneer iemand aangeeft dat iets nog niet
helemaal goed gaat? In ‘Feedback is fantastisch, denk ik’ ontdekt Max wat je kunt zeggen wanneer je een
compliment krijgt en hoe je kunt omgaan met verbeterpunten. Een aanrader voor thuis en op school!”
drs. Floor Raeijmaekers, eigenaar van Het TalentenLab en medeoprichter
van Platform Mindset

FEEDBACK IS FANTASTISCH... denk ik

In dit boek leert Max op humoristische wijze wat feedback eigenlijk is.
Hij krijgt daarbij hulp van zijn moeder, vader en zijn juf. Lees en leer jij mee
met Max? Ontdek hoe je positieve feedback kunt ontvangen en hoe je erop kunt
reageren. Leer hoe je negatieve feedback kunt interpreteren en hoe dit je kan
helpen om te groeien. Max neemt jou met plezier mee in zijn leerproces.

JULIA COOK
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Mijn naam is Max
en soms, als mensen iets

tegen mij zeggen, weet ik niet goed
wat ik terug moet zeggen.

Bazalt maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners HCO en RPCZ.
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Freeks woorden kwamen in mijn hoofd terecht
en ik ging nadenken over wat hij had gezegd.

W at moest ik terug zeggen? Ik had geen idee!
Al mijn woorden

zwommen rond en ik dacht:

‘ W at moet ik hiermee?’.

Op een dag na schooltijd
hielden Freek en ik een wedstrijd
kauwgombellen blazen.
Ik blies een bel die volgens mij wel

29 keer groter was dan Freeks bel.

“Nee ... ik ben echt niet zo goed.
Jij bent veel beter dan ik”, zei ik.
Hij keek naar me en zei:

“Als jij naar de Olympische Spelen voor
kauwgombellen blazen zou gaan,
zou jij
winnen!”.
4
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Jonge kinderen hebben grote dromen over wat ze kunnen worden: astronaut, dierenarts, profvoetballer of juf. De growth mindset-theorie laat zien hoe belangrijk het is dat
kinderen zich ervan bewust zijn hóe ze leren en hoe zij zich kunnen ontwikkelen om
hun dromen waar te kunnen maken: door gemotiveerd te zijn, doorzettingsvermogen
te tonen en van fouten te leren. Mindsets op school geeft bij deze theorie veel praktische
suggesties aan leraren, schoolleiders én ouders om leerlingen daarbij te helpen. Hoe
creëer je een growth mindset-cultuur in de school en in de klas en hoe neem je ouders
daarin mee? Als lezer word je uitgedaagd je eigen overtuigingen en mindset te verkennen en deze bespreekbaar te maken.
Mindsets op school is een goed onderbouwd, praktisch boek waarmee leraren hun
leerlingen een liefde voor leren kunnen bijbrengen.

“Mindset: hoe geef je dat vorm in de klas, in de school en met de betrokken ouders? Dit boek
zoomt hierop in en geeft praktische voorbeelden en tips. Dat is precies wat ik als leerkracht
nodig heb. Mooi is ook de aandacht voor de werking van je hersenen, en hoe je dit inzichtelijk
maakt voor kinderen.
Dit boek sluit goed aan bij formatieve assessment. Een aanrader!”
Arja Kerpel, redactie wij-leren.nl

op school

Growth Mindset Pocketboek
Hoe creëer je leerlingen die:
• gemotiveerd zijn;
• graag uitdagingen aangaan;
• leren van hun fouten;
• en weten dat ze hun intelligentie kunnen laten ‘groeien’?
Dit kleine boekje bevat een schat aan informatie over het belang van een growth mindset
voor het leerproces. Het laat zien hoe je leerlingen kunt helpen zo’n mindset te ontwikkelen.
Met bewijs uit onderzoek en voorbeelden uit de praktijk tonen de auteurs aan welke
verandering mogelijk is als leerlingen een growth mindset ontwikkelen.
“Het Growth Mindset Pocketboek kan het leven van leerlingen en leraren voorgoed
veranderen”
- Carol Dweck -

GROWTH
MINDSET

GROWTH MINDSET Pocketboek

“Een praktisch en onmisbaar boek voor schoolleiders, leraren en ouders die de motivatie
van kinderen voor leren willen verhogen en ze gelijke kansen willen geven.
Dit boek verandert je denken over succes en intelligentie van leerlingen in de klas.”
H.H. van Alphen, Lid College van Bestuur, Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
(SCOL)
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als zijn vriend Freek hem vertelt wat een goede kauwgombellenblazer hij is. En alle woorden zwemmen
rond in zijn hoofd wanneer Liam hem tijdens voetbal een tip geeft over schieten op de goal. En wat
moet hij met Nina? Hij kan bijna niet geloven dat ze zijn t-shirt leuk vindt. Net zoals veel kinderen
van zijn leeftijd, weet Max nog niet goed hoe hij zou kunnen omgaan met kritiek en complimenten.

“Dit is een heerlijk boek om samen met kinderen te lezen. Het verhaal gaat over Max die twijfelt hoe hij
moet reageren als hij complimenten krijgt. Tijdens het lezen ontstaan vanzelf geweldige vragen zoals: ‘Wat
is de beste manier om op complimenten te reageren?’, ‘Hoe weet je of iemand oprecht is wanneer hij of
zij aardige dingen tegen je zegt?’ of ‘Is het oké om iets goeds over jezelf te zeggen?’. Naar aanleiding van
dit boek kunnen waardevolle gesprekken tot stand komen en dat is nu juist het belangrijkste kenmerk
van een goed boek! James Nottingham, medeoprichter en directeur van Challenging Learning
“Bijzonder herkenbaar en fijnzinnig geschreven! Dit sympathieke verhaal zal elk kind en elke leerkracht
aanspreken en effectieve tips aanreiken: hoe ga je om met complimenten en hoe kun je feedback interpreteren
en erop reageren in relaties met vrienden, onaardige mensen, ouders of leerkrachten. Wat een geweldig boek!”
Shirley Clarke, auteur van Leren zichtbaar maken met Formatieve Assessment
“Volwassenen kunnen kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling door hen positieve, procesgerichte feedback
te geven. Maar hoe reageer je daar als kind op? En wat doe je wanneer iemand aangeeft dat iets nog niet
helemaal goed gaat? In ‘Feedback is fantastisch, denk ik’ ontdekt Max wat je kunt zeggen wanneer je een
compliment krijgt en hoe je kunt omgaan met verbeterpunten. Een aanrader voor thuis en op school!”
drs. Floor Raeijmaekers, eigenaar van Het TalentenLab en medeoprichter
van Platform Mindset

FEEDBACK IS FANTASTISCH... denk ik

In dit boek leert Max op humoristische wijze wat feedback eigenlijk is.
Hij krijgt daarbij hulp van zijn moeder, vader en zijn juf. Lees en leer jij mee
met Max? Ontdek hoe je positieve feedback kunt ontvangen en hoe je erop kunt
reageren. Leer hoe je negatieve feedback kunt interpreteren en hoe dit je kan
helpen om te groeien. Max neemt jou met plezier mee in zijn leerproces.
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Het boek bestellen?
Het boek Feedback is fantastisch is te bestellen
via onze webwinkel.

Wil je meer weten van feedback en het thema Growth Mindset?
Schrijf je in voor het congres Mindset: Laat talent groeien! op 5 oktober 2018, een
initiatief van Platform Mindset in samenwerking met Bazalt, HCO en RPCZ.

In de praktijk aan de slag? Wij kunnen je daarbij helpen!
Neem contact met ons op via dienstverlening@bazalt.nl.
Wil je meer previews ontvangen meld je dan aan voor de 2 wekelijkse e-mailing.
aanmelden
Bazalt maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners HCO en RPCZ.

