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Woord vooraf
Hebt u ook vaak de indruk dat kinderen moeite hebben met het oplossen van 
vraagstukken? merkt u soms op dat ze de opdrachten bij diverse oefeningen niet 
lezen? Geeft u vaak de opmerking aan uw kinderen dat ze aandachtiger aan een 
oefening moeten werken? 

U bent niet de enige. eigenlijk ligt dit niet helemaal aan de kinderen. Het is ónze 
manier van werken die de kinderen aanzet tot zulk aanpakgedrag. Wij, volwasse-
nen, beginnen inderdaad meteen aan een opdracht die ons voorgeschoteld wordt. 
We zien sneller verbanden en hebben meestal verschillende technieken (strate-
gieën) geleerd om eender welke opdracht tot een zo goed mogelijk einde te bren-
gen. onze kinderen hebben het hier vaak moeilijk mee, omdat zij deze strategieën 
nog volop aangeleerd krijgen op school. Zij zijn niet altijd in staat om ze al vlotjes 
toe te passen, wat vaak leidt tot heel wat frustratie, zowel bij het kind als bij de 
klasleerkracht, de ouders enz.

kinderen mogen dus best wat ondersteuning krijgen in het aanpakken van 
opdrachten. Vele leerkrachten zetten zich dagelijks in om dit te bewerkstelligen. 
Vanuit de praktijk heb ik dan ook gemerkt dat de vraag naar methodes die het 
werken rond aanpakgedrag ondersteunen, stijgt. 

De Timbomethode is een werkinstrument dat het denkproces stimuleert bij het 
maken van een oefening. stap voor stap wordt er met de kinderen gewerkt rond het 
aanpakken van een opdracht. Niet enkel leerkrachten en ouders vinden steun en 
inspiratie bij dit ‘stapjesmodel’, vooral de kinderen krijgen de nodige ondersteu-
ning om op een eenvoudige en doeltreff ende manier een opdracht aan te vatten.

De Timbomethode is een aanvulling op de veelgebruikte methode van meichen-
baum. Deze laatste slaat echter een belangrijke stap over, met name ‘eerst aan-
dachtig lezen/luisteren’. Nochtans is deze stap onmisbaar als je een opdracht tot 
een goed einde wilt brengen. op speelse wijze schenkt Timbo hier de nodige aan-
dacht aan. 

De ervaring die ik opdeed als onderwijzer en zorgleerkracht heeft me geleerd dat 
het werken met een praktijkgerichte methode zinvol en aangenaam is. met Timbo 
wil ik hieraan tegemoet komen.

ik heb veel plezier beleefd aan het maken van deze werkmethode. Hopelijk erva-
ren u en uw kinderen evenveel boeiende, leerrijke en prettige momenten.

met de persoonlijke code die u vindt op de volgende bladzijde kunt u een audio-
fragment van het Timbolied downloaden via http://dl.garant-uitgevers.eu.

Dennis Sysmans


