Les over intelligentie
Deze les gaat over intelligentie. Wanneer ben je intelligent? Wanneer ben je slim? Sommige kinderen
definiëren ‘slim’ als het goed doen op school; enkel goede resultaten halen. Maar ben je dan echt
slim? Deze focus kan leiden tot een vaste mindset, dat kinderen denken ‘ik ga toch geen goed cijfer
halen, dus ik kan net zo goed niet leren’ of ‘ik ga die uitdaging niet aan, want straks lukt het niet en
ben ik niet slim meer’. Het doel van deze les is kinderen een breder beeld laten krijgen van het begrip
‘slim’ en ‘intelligentie’. En het mooie is; je laat het ze zelf uitvogelen! Daar leren ze immers het meest
van!
Hoe werkt het?
Hieronder zie je verschillende foto’s van beroemdheden. Vraag aan de kinderen of zij de foto’s in
volgorde kunnen leggen van minst intelligent naar meest intelligent. Je krijgt het meeste effect van
deze oefening als je meerdere kinderen laat meedoen. Iedereen heeft immers een net andere
definitie van intelligentie, waardoor er leuke discussies kunnen ontstaan! Je kunt deze discussies ook
op weg helpen door vragen te stellen als ‘Wat maakt dat je deze persoon meer intelligent vindt?’.
Ook kun je de kenmerken van de personen benoemen, zoals ‘Maar Max is echt een topsporter, hij
heeft wel 8 keer gewonnen’ of ‘Maar Justin Bieber is wel al jaren bekend in de muziekwereld. Hoe
zou hij dat voor elkaar hebben gekregen?’. Op deze manier laat je de kinderen inzien dat je
intelligentie op verschillende manieren kunt meten en dat het niet enkel je schoolse prestaties
betreft.
Let op! Er zijn geen goede antwoorden. En dat is ook de conclusie van de opdracht; intelligentie is
een breed begrip. Iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten en dingen die hij lastiger vindt.
Aanvullend kan je met de kinderen in gesprek gaan op welke manier zij intelligent zijn; waar liggen
hun kwaliteiten? Hoe hebben ze die ontwikkeld? Hoe hebben ze daarvoor geoefend?
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