Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van kinder- en
jeugdpraktijk Talent van november 2014. Is deze uitgave
interessant voor iemand die u kent? Stuur het gerust door!

berichtje van Frieda
Hallo, wat leuk dat u dit leest! Deze periode
is een spannende periode. De eerste
rapporten worden meegegeven en de
eerste oudergesprekken staan gepland. Wat
ziet de leerkracht? Hoe zou het ‘echt’ gaan
op school?
Deze uitgave gaat over leren. Tegenwoordig is een
mindmap dé manier om te leren. Een mindmap is een
handige manier om informatie op een overzichtelijke
manier weer te geven. Maar; hoe kun je zo’n mindmap
maken? Wat is er zo handig aan? U leest het hier.
Hartelijke groet,
Frieda

achtergrond
Mindmappen is een manier om
informatie op een overzichtelijke manier
in kaart te brengen. Letterlijk vertaald
breng je je gedachten (mind) in kaart
(map). Je visualiseert de informatie en
gebruikt daarbij plaatjes, tekeningen,
verschillende kleuren, steekwoorden en
symbolen. Je zet de informatie in een
logische volgorde. Mindmappen sluit
beter aan op hoe onze hersenen werken
dan de oude, vertrouwde manier van
aantekeningen maken. Het zorgt voor
een actievere en creatievere manier van
leren.

Onze hersenen werken op basis van associëren. Er worden verbanden gelegd tussen nieuwe
informatie en iets dat je al weet. Door ‘mindmappen’ stimuleer je de hersenen op een natuurlijke
manier. Je kunt op deze manier inzicht krijgen in gedachten. Ook kun je op deze manier een
planning maken of een samenvatting maken. Door het maken van een mindmap begrijp je
informatie beter, doorgrondt je informatie beter en kun je informatie beter onthouden.
Mindmappen is een grafische techniek waarbij een centraal onderwerp het vertrekpunt is. Dit
onderwerp wordt in het midden gezet. Vanuit dit middelpunt vertakken zich de belangrijkste
thema’s. Vanuit deze thema’s ontstaan steeds nieuwe vertakkingen.
In een mindmap gebruik je steek- en sleutelwoorden. Deze staan voor een grotere hoeveelheid
informatie. Door alleen woorden te gebruiken hou je het overzichtelijk en duidelijk. En, omdat je
goed moet nadenken over de juiste woorden ben je een tekst aan het herschrijven in alleen
belangrijke woorden. Deze woorden krijgen door hun plaats in de mindmap een plekje in je kennis.
Mindmappen kent een groot aantal regels maar je bent vrij om een eigen stijl te ontwikkelen. Door
het gebruik van plaatjes, getallen, tekens en kleuren wordt leren makkelijker.

PS: wist u dat Talent Een hoger cijfer voor toetsen aanbiedt? In deze training gaan we dieper in op het
maken van een mindmap en krijgen kinderen nuttige studietips. Klik hier voor meer informatie.
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