Vormen van co-teaching
1.

Een leerkracht geeft onderwijs, een leerkracht observeert

Bij deze aanpak bespreken de leraren vooraf samen wat bij deze observatieronde het
onderwerp van nieuwsgierigheid is. Zij stemmen vooraf met elkaar af hoe geobserveerd
wordt en hoe de informatie genoteerd wordt. Naderhand wordt de informatie door de
leraren samen geanalyseerd.
Beide leerkrachten kunnen de rol van leerkracht of van observator vervullen. Per
observatie wordt gekozen wie welke rol op zich neemt.

2.

Een leerkracht geeft les, de ander ‘loopt rond’ en begeleidt

De leerkracht die les geef heeft de eerste verantwoordelijkheid voor het aanbod. De
andere leerkracht loopt onopvallend rond door de klas en assisteert leerlingen waar
nodig.
Deze vorm is heel bruikbaar als er bijvoorbeeld kinderen zijn, die begeleiding van een
expert nodig hebben om mee te kunnen doen.

3.

Parallel onderwijzen

In sommige gevallen leren de kinderen meer wanneer de instructie in een kleinere groep
gegeven wordt, zodat ze tijdens de instructie meer in het oog gehouden worden en meer
kans krijgen te reageren.
Bij ‘parallel’ onderwijzen wordt door beide leerkrachten dezelfde informatie aangeboden,
maar de leerkrachten splitsen de groep en geven ieder les aan een kleinere groep.
Bij deze vorm kan er ook rekening gehouden worden met verschillende leerstijlen van
kinderen.

4.

Meerdere instructieplaatsen of werklocaties

Bij deze aanpak verdelen de leerkrachten de inhoud die ze aanbieden en de leerlingen
aan wie ze de inhoud aanbieden.
Nadat de leerkracht de les/instructie aan zijn eerste groep heef gegeven, kunnen daarna
de groepen gewisseld worden, waarna dezelfde
les/instructie aan de andere groep wordt gegeven (bijv. een bepaalde spellingscategorie
of een rekenles die uit twee of drie delen bestaat of uit bekende stof, nieuwe stof en
leerstof inoefenen)

5.

Aangepast onderwijzen

Een leerkracht neemt de grote groep en de andere leerkracht een kleine groep, waarvan
de leerlingen speciale aandacht nodig hebben. Deze laatste groep kunnen leerlingen zijn
met bijvoorbeeld een auditieve- en/of communicatieve beperking.
Deze vorm kan ook gebruikt worden om te differentiëren waarbij een groep behoefte
heef aan pré-teaching, verlengde instructie, extra automatiseren of extra toetsen.

6.

Team teaching

Bij deze vorm van onderwijzen ‘staan’ de twee leerkracht samen voor de groep en
hebben ze beide interactie met de groep. Allerlei variaties zijn mogelijk: de een vertelt,
de ander vult aan; de een vertelt, de ander geef visuele ondersteuning enz.
Deze vorm is bijvoorbeeld ook goed bruikbaar bij gesprekken en discussies in kleinere
groepjes over een bepaald thema of bij zaakvakken.
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