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Makkelijkereen spreekbeurtrepeteren.EffectieverwoordjesIeren.Met mindmappingis het mogelijk.
Ook handig voor de drukke ouder die tussenhet opvoedendoor nog even een lezingvoorbereidt.
Tekst: Marilse Eerkens I Beeldbewerking: Steven van Drie

Dat wordt in een
Vt'at is rnindmapping?
klapduidelijkna de volgendetest. Geefje
kindof partner de opdracht om de woorden
'rog,
oceoan,lucht, girof en sinaosappel'na één
keerhorenof lezente onthouden. Laatze het
rijtjeopnoemen.Klaar?Doe nu de test opnieuw,maar laat ze eerstkijken naar de foto
vande rog en de girafop de linkerpagina.
lukt het nu beter.Volgens
En? Waarschijnlijk
JohnCliteur,oprichtervan PurpleMonkey
komt dat doordat beelden
Breinonderwijs,
makkelijkerte onthouden zijn dan woorden.
'fivc'edtr
íest: kind of partner kijken
kortnaarde tekeninglinksonder(dekhet
af ) waarop enkelemeubelsen
rechterplaatje
personen
staan.Laatze alleonderdelenuit
het hoofd opnoemen.
Doedaarnade test opnieuw,maarlaatze nu
naarhet plaatjerechtsonderkijken,waarop
allesin een logischeopstellingstaat.
En? Grotekansdat het opsommen wederom
veelbetergaat.Heel logisch.volgensCliteur,
want ons brein heeft een grote behoefteaan
structuur.

die
Mindmappingis een studietechniek
gebruikmaaktvan dezebehoefteaan beeld
en stÍuctuur.Het is een hulpmiddelom hiërarchieaan te brengen in de stof die verwerkt
moet worden.Daardoorgaat onthoudenen
repeterenmakkelijker.En het helpt ook bij het
makenvan een werkstukof het voorbereiden
van een lezingof spreekbeurt.

L e renme t een tttir tcltr tcllr
Eenmindmapbestaatuit een schemamet
verschillendetakken,waaropje met zoveel
mogelijk beeld en eventueelwat woordjes in
één keerde lesstofvoor je ziet.
Als het kind de mindmapgemaaktheeften
de stof gaat leren,doorloopt hij de aantekeningeneen paarkeermet de klok mee - tak
voor tak dus.Als het goed is,kan het kind
uitwerkingen
steedsmeergedetailleerde
overslaan.omdat hij die steedsbeter gaat
kennen.Bijeen overhoringhaalthij de mindmap voor de geesten komt de kennisweer
bovendrijven.Daarbijgeldt: hoe meer beelden er in de mindmapstaan,hoe makkelijker

je die weervoor je ziet - denk maaraan het
voorbeeldvan de rog en de giraf.
Op de website www.leer-leren.nlzijn onder
te zienvan
de link'mindlab'voorbeelden
hoe middelbarescholierenmindmapping
gebruikenvoor het lerenvan tal van andere
onderwerpenzoals'het afweersysteem'of
'stroom'. deze site kan bovendien online
Op
een mindmapgemaaktworden.Leukvoor
een keertje,maaÍ een zelf getekende mindmap werkt natuurlijk het beste.

Helpthetecht?
Cliteur:'lkkreeg laatstnog een telefoontje
van een enthousiastemoeder van een middelbarescholierdie een cuÍsusbij mij heeft
gevolgd. Haardochter,die met vijven en zessen de leerstofmaar amper kon bijhouden.
haaldenu opeenshoge cijferslDus iedereen
kan naar het vwo?'Nee.Het blijft zo dat het
ene kind makkelijkerleert dan het andere.
Maarik denk wel dat veelkinderenmet behulp van een aantal leertechniekeneen stuk
I
beterzoudenkunnengaan presteren.'

zorgenervoordatonthouden
enstructuuraanbrerïEen
Visualiseren
gaat
makkelijker
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Welk plaatje onthoud

beter: links of rechts?
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mGebruikêen A3-papiermet
de langezijdenaarbeneden
(landscape).
a Schriifof tekenin het midden
het onderwerp
d Verdeelhet onderwerp in
De vervoegingvan
Fransewerkwoorden
is makkelijkerte
onthouden met deze
mindmaD.

subonderwerpen.
G Gebruikvoor elk subonderwerp een aparte kleur.
n Werkzoveêlmogelijk met
beeldenof symbolen,gebtuik
eventueeleen steekwoord.
g Verbindelk subonderwerp
door een lijn met het hoofdonderwerp,
mZie de lijnenalsde wijzers
van de klok. Tet het eeÍste
onderwerpop twee uuren werk
vervolgensmet de wijzersvan
de klok mee,Zorg er wel voor
dat de lijn altijd horizontaal
eindigt.
r Verdeelsubonderwerpen
eventueelin sub-subonderwerpen of maakdaarvooreen
geheelnieuwemindmap,
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De nrindmap
vanMaddy(7)
Eeneenvoudigvoorbeeldvan
een mindmapis de boekbespreking van de zevenjarigeMaddy.
gaat over
Haarboekbespreking
het boek Wijmogennooit een
kat. Dat is het onderwerp dat zij
in het middenvan haarmindmap schrijft,op een getekend
boek.De hoofdpersonen
zijn
Matsen Marit.Zij willen heel
graageen kat,maardat mag
niet - we ziende namen Matsen
Mariten een kat met een kruis
erdoor.Wanneerde oudersvan
Matsen Maritmerkendat er
muizenin huiszijn,mogen de
kinderentoch een kat - we zien
op de tweedetak een muisen
een lachendepoeswaar'mag'

bij staat.In het asielkrijgende
kindereneen poesdie Spin
wordt genoemd- bij de groene
tak van de mindmapstaateen
plaatjevan het asielen van Spin.
Daarnagaande kinderennaar
de dierenwinkel.
Op de vierde
rodetak zienwe alleswat ze
kopenvoor hun nieuwedier:
een box om de poesin te vervoeren,een mandje,etensbakjes
en vlooienpoedernatuurlijk
- let op het mooie detailop het
getekendestrooibusje.Tot slot
komt de poesin huisen zij blijkt
een geweldigemuizenvanger
te zijn - we zieneen huisop de
vijfdetak met daarineen kat en
een muis.

Op de dag dat Maddyde
boekbespreking
houdt,is de
het
mindmap
enigewat ze hoeft
nemen.
Alsze evende
mee te
draad kwijt is,heeft ze'm zo
weer opgepikt;kijkenop een
kaartgaat namelijkveelsneller
dan een helelap tekstdoorworstelen.Volgens
haarjuí Floortje
Noordman,is de boekbesprek i n gd o o r d e m i n d m a pe e n
stuk levendigergeworden.'Veel
kinderengaaningewikkeldetekstenvoorlezen.MaarMaddywas
juist heelveelaan het vertellen
in haareigenwoordenlo
M e e r i n f o r r n a t i eo v e rd e e e n d a a g s e
s c h o l i e r e n t r a i n i n g veann P u r p l e
Monkeyw
: ww.purplemonkey.nl

Spreekvan tevoren een bepaaF
de leertijd af,zoals:één uur of
van hoofdstuk drie tot vijf.
1f'eirdg a{Ieiding
Werkengaat het besteaan een
opgeruimdbureau.zonder
telefoon, iPodof computer.

Muzietri
De meestemuziek leidt af.Wel
schiintbarokmuziekpositieve
invloed te hebbenop het leren.

trVa{.er
Drink twee liter water per dag.
Dat houdt het brein helder.
{}mgevÍng
Zorg voor een goed geventileerdeomgeving.Hersens
hebbenzuurstofnodig.
Siporten
Sportenverbetert de doorbloeding,ookdie ván het brein,
Daardoorwerkt het beter.

