TreeBoomIdee
Voor je staat de TreeBoomIdee pot met stellingen, dilemma’s en inspiraties om over te
bomen. Een pot met 60 kaartjes waarmee je, bijvoorbeeld samen met je collega’s uit de
onderwijspraktijk, het gesprek aan kunt gaan over hoogbegaafdheid, mindset en/of
executieve vaardigheden.
De kaartjes uit de pot kunnen worden ingezet om tot een gemeenschappelijke visie op
begaafdheid te komen, de discussie aan te gaan over verschillende stellingen en
onderwerpen of als opening of ondersteuning van een studiedag m.b.t. dit onderwerp.
Hieronder hebben we een aantal mogelijkheden voor gebruik omschreven. Mocht je zelf een
idee hebben over de inzet van deze kaartjes, dan horen wij het uiteraard graag!
Laat een berichtje achter op onze Facebookpagina (www.facebook.com/treeonderwijsidee)
of mail naar info@treeonderwijsidee.nl
Veel Boom plezier!
Olga Stoffels, Maartje van den Broek en Bart van de Voort
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TreeBoomIdee - wakker schudden
Even een ‘indut-momentje’ tijdens de studiedag of misschien tijdens een gewone
vergadering op school? Gooi eens een spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok door
een pakkende stelling of een niet te missen inspiratie of dilemma voor te lezen.
Wie wil er wat over zeggen? Wie kan er iets mee? Op wie is deze niet van toepassing of niet
inspirerend? Laat deze persoon er dan één voorlezen die hem of haar wel aanspreekt.
TreeBoomIdee - aanvullen
1. Bekijk de kaartjes uit de pot en laat ieder teamlid 1 stelling, inspiratie of dilemma
toevoegen aan de kaartjes die er al zijn.
2. Verdeel het team in 3 groepen. Groep A krijgt de kaartjes waarop stelling staat, groep
B de kaartjes met dilemma en groep C de inspiratiekaartjes. Nu bedenkt iedere groep
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een nieuwe tekst voor een kaartje in deze categorie. Laat aan elkaar horen wat je
hebt bedacht. Eventueel kunnen anderen reageren.
TreeBoomIdee - piramide-selectie
Wil je samen met je team een visie op hoogbegaafdheid ontwikkelen of eens inventariseren
waar jullie staan m.b.t. dit onderwerp, ga dan over op een piramide-selectie van kaartjes die
op jullie van toepassing zijn.
1. Verdeel het team in 4 gelijke groepen (A-B-C-D) en geef iedere groep 15 kaartjes.
Laat hen een selectie maken van 5 kaartjes die hen het meest aanspreken. Dit kan
een selectie zijn bestaande uit wensen, inspiraties, stellingen, feiten of dilemma’s.
Vervolgens verdeel je het team in 2 gelijke groepen (A-B en C-D). A en B nemen de
10 kaartjes van C en D en andersom. Ieder team heeft nu 10 kaartjes die ze nog niet
gezien hebben en kiezen er daar wederom 5 uit die hen het meest aanspreken.
Nu komen alle teamleden samen en kijken naar de 10 overgebleven kaartjes. Zijn er
teamleden die vragen hebben over de kaartjes? Denken jullie er allemaal zo over of
moeten er nog kaartjes weg omdat er teamleden zijn die zich er niet in kunnen
vinden? Uiteindelijk hou je de kern voor jullie team over!
2. Leg alle kaartjes open op tafel. Pak met elkaar alle kaartjes er uit die volgens jullie
van toepassing zijn op het onderwerp waar jullie mee bezig zijn (mindset, aanbod,
executieve vaardigheden etc). Stop de overige kaartjes terug in de pot.
Kijk opnieuw naar de kaartjes die overgebleven zijn. Deze kaartjes zijn van
toepassing op het onderwerp, maar ook op jullie team? Pak de kaartjes weg waar
jullie niets mee kunnen, die jullie niet aanspreken of die niet aansluiten bij wat jullie
willen. Stop deze kaartjes ook terug in de pot.
Nu heb je over wat van toepassing is op het onderwerp én op jullie als team.
TreeBoomIdee - actie reactie
1. Ga samen in een kring staan of zitten. Iedereen neemt 1 kaartje uit de pot. De
langste persoon mag beginnen en leest de tekst op zijn haar kaartje voor. De
persoon links van hem of haar reageert. Dit mag met een woord, een zin of een
pleidooi. Daarna is die persoon aan de beurt om het kaartje in zijn of haar handen
voor te lezen. De persoon links van hem of haar reageert. Ga zo de kring rond. Bij
een groot team kan het uiteraard ook in 2 kleinere kringen gespeeld worden.
2. Neem de stelling-kaartjes uit de pot. Trek of plak een lijn in het midden van een
ruimte. Alle personen staan aan 1 kan van de lijn. Eén van de teamleden pakt een
kaartje en leest deze voor, te beginnen met “Stap over de lijn als je het hiermee eens
bent… (stelling)”. Aan beide kanten van de lijn mag gereageerd worden op het wel of
niet eens zijn met de stelling. Alle personen nemen weer plaats aan één kant van de
lijn en de volgende stelling wordt voorgelezen.
3. Leg alle kaartjes open op de grond in een ruimte (speelzaal, gymzaal, teamkamer)
en geef teamleden een opdracht (Ga staan bij een kaartje dat volgens jou betrekking
heeft op…. mindset, executieve vaardigheden, ons team, jou als persoon, jou als
leerkracht, jouw klas, een wens die je hebt…). Je kunt de teamleden die het willen
laten verwoorden waar ze staan en waarom.
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TreeBoomIdee - de schoorsteen moet roken
Verschil moet er zijn! Mocht je genoeg inspiratie hebben en geen behoefte aan dilemma’ s of
stellingen, maar wel aan besparing op de energiekosten? Werp de kaartjes dan in een open
haard en u zult zien dat de schoorsteen letterlijk en figuurlijk zal roken. Zo heeft
TreeOnderwijsIdee voor ieder wat wils.
TreeBoomIdee - selectie op doel
1. Wil je jezelf of je teamleden inspireren, selecteer dan eens op dat doel. Pak alle
inspiratiekaartjes er uit en kies er één (of laat iedereen er één van kiezen) die je
aanspreekt. Waarom inspireert dit kaartje je? Wat haal jij er uit en wat kan een ander
hier aan hebben?
2. Wil je iedereen aan het denken zetten? Neem dan de dilemma kaartjes uit de pot en
leg ze omgekeerd op tafel. Draai eens een aantal kaartjes om en ga het gesprek
daarover aan. Is het een dilemma voor jullie als team of zitten jullie allemaal op één
lijn?
3. Wil je peilen hoe mensen denken over bepaalde stellingen? Neem dan de
stelling-kaartjes (of een selectie daarvan) uit de pot en leg ze open of gesloten op
tafel. Laat één van de teamleden de stelling voorlezen en laat 3 teamleden daarop
reageren. Zitten jullie allemaal op één lijn of volgt er een discussie of debat m.b.t.
deze stelling omdat de meningen hierover verschillen?
TreeBoomIdee - selectie op onderwerp
Wanneer je het wilt hebben over een bepaald onderwerp als compacten en verrijken en wilt
bekijken hoe jij en je teamleden daarin staan, selecteer dan de kaartjes die met dit
onderwerp te maken hebben. Leg ze op de kop neer, laat om de beurt iemand een kaart
pakken en daarop reageren. Denken jullie er hetzelfde over? Ook kunnen de kaartjes
allemaal open op tafel liggen. Pak eens allemaal een kaart die jullie aanspreekt en vertel
waarom.
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