Werken met meervoudige intelligentie…
hoe doen we dat?
Een Amerikaanse hoogleraar, Howard Gardner, heeft onderzocht dat mensen acht verschillende
intelligenties bezitten. Ieder mens heeft ze alle 8, maar men heeft er slechts vaak enkele sterk
ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen voor een groot deel de manier waarop wij
leren, informatie tot ons nemen en de voorkeur bepalen voor de activiteiten die we graag doen.
Met name dat laatste deel, voorkeur hebben voor de activiteiten die we graag doen, hebben we verder
besproken met de teams van de Buitenschoolse Opvang. Zijn wij ons bewust van die 8 intelligenties
en zien we deze terug bij de kinderen. De eerste stap is kijken naar de 8 meervoudige intelligenties en
kijken hoe we zelf leren. (deze test kun je vinden via google op meervoudige intelligentietest).
Bij de Buitenschoolse Opvang hebben we er voor gekozen om ons activiteitenaanbod eens kritisch te
bekijken en te proberen activiteiten aan te bieden die deze 8 intelligenties ondersteunen (voor
kinderen die zich hier veilig en prettig bij voelen en werken aan emotionele veiligheid)) en om kinderen
te stimuleren in het ontwikkeling (kennis opdoen van een nieuwe vaardigheden en werken aan
persoonlijke competenties).
Er zijn de volgende 8 intelligenties die wij als volgt hebben omschreven.
Woordknap:
Je denkt in woorden, kan goed praten of houdt van schrijven van verhalen
Rekenknap
Je denkt in cijfers, bent gek op bouwen en lost graag problemen op.
Beeldknap
Je denkt in beelden en voorstellingen en houdt van spelletjes, tekenen en foto’s.
Muziekknap
Je denkt in muziek, ritmes en maat, houdt van zingen, muziek maken en luisteren.
Beweegknap
Je denkt in bewegingen door te voelen, sporten en te dansen. Ook vind je drama leuk.
Natuurknap
Je vindt de omgeving ook belangrijk, hebt liefde voor de natuur en alles wat groeit en bloeit.
Mensenknap
Je vindt het fijn om met andere mensen samen te zijn en te voelen waar zij mee bezig zijn. Ook vind je
het leuk om feestjes of andere dingen te organiseren.
Zelfknap
Je wil graag de tijd hebben om over dingen na te denken. Je bekijkt de dingen graag kritisch. Houdt
van activiteiten waarbij je kan wegdromen of mediteren.
Voor de dagopvang gaan we in een later stadium kijken of we op deze (wellicht vereenvoudigde)
manier ook activiteiten kunnen aanbieden. Op alle locaties is een waaier aanwezig van de IJsselgroep
SON met uitgebreidere informatie over de intelligenties en activiteiten.

