Geef voorrang aan uw lesmateriaal met de Bokabox

Elk schooljaar ligt het een keer op uw bord, verkeersbordenles. Belangrijk, want u wilt uw leerlingen weerbaarder maken in het verkeer. Hoe zorgt u ervoor dat de kinderen de verkeersborden
efficiënt leren? Kan dat bovendien een beetje aantrekkelijk?

Wat is de Bokabox?

De Bokabox Verkeer is een ingenieuze leskist waarmee
alle voor kinderen relevante verkeersborden aan bod
komen en de systematiek van de verkeersborden
duidelijk wordt. De Bokabox Verkeer is geschikt voor
leerlingen van eind groep 3 t/m 7. Het is een zelfstandig leermiddel met alles erop en eraan, maar is ook uitstekend inzetbaar naast welke methode dan ook.
Kinderen zien van een verkeersbordvooral het pictogram; de achtergrond heeft voor hen geen betekenis.
Met de Bokabox Verkeer maken kinderen eerst kennis met de basisborden en hun betekenis; dit zijn de
achtergronden van verkeersborden. Met behulp van
losse pictogrammen worden deze aangevuld. Door
pictogrammen en tekstkaarten tegelijkertijd te wisselen maakt u zichtbaar dat elke achtergrond steeds
dezelfde, eigen betekenis houdt. Op deze manier
ervaren kinderen dat ze alleen de betekenis van de
basisborden hoeven te kennen en de pictogrammen
kunnen lezen. Zo is het niet meer nodig dat ze van elk
bord de betekenis uit het hoofd leren.

Voordelen van de Bokabox
- Kinderen krijgen met de Bokabox Verkeer de verkeersborden sneller en beter onder de knie dan met de
gangbare verkeersmethodes, zo bleek tijdens onder
zoek van de Universiteit van Utrecht.
- Bovendien hadden Bokabox-kinderen de betekenis van
voor hen nieuwe borden significant vaker goed dan kinderen die de borden met de andere methodes leerden.
- De Bokabox Verkeer bestaat uit concreet materiaal dat
meerdere zintuigen aanspreekt.
- Uw leerlingen leren de systematiek van onze verkeersborden; zij hoeven alleen de betekenis van de basis
borden te kennen en de pictogrammen leren zij lezen.
- Het lesmateriaal kan zowel klassikaal als door kinderen
individueel worden gebruikt. Voor beide werkwijzen zit
er een handleiding in de kist.

Praktisch in gebruik

De Bokabox Verkeer bevat twee standaards. Zo kunt u de borden vergelijken en nog een tijdje in de klas laten staan.

- Alles past in de mooie blankhouten kist die u zó in de boekenkast zet.
- Zonder na te denken zijn de juiste mapjes met pictogrammen en tekstkaarten direct te pakken door de heldere kleur
codering. Hiermee is de Bokabox ook makkelijk op orde te houden.
Bent u op zoek naar aantrekkelijk materiaal dat het leren van
de verkeersborden vereenvoudigt? Geef dan voorrang
aan de Bokabox verkeer!

Over de maker

De Bokabox Verkeer is ontwikkeld door Annet Kooijman, van origine architect. Enkele jaren geleden maakte zij de overstap naar het primair onderwijs. Eenmaal voor de klas ontstonden de eerste ideeën om de essentie van de lesstof met
concrete materialen visueel te maken. Nu maakt Annet fulltime lesbrieven en hulpmaterialen. Zij combineert haar achtergrond van ontwerpen en techniek met haar ervaring in de dagelijkse, drukke onderwijspraktijk. Met behulp van analyse van leerstof, leerproces en benodigde handelingen ontwikkelt zij producten die didactisch doordacht en bovendien
bijzonder praktisch in gebruik zijn.
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