Feedback codering

jorgenvanremoortere.nl

Op het moment dat je formatief gaat handelen in je lessen, gebruik je werkvormen die niet
alleen testen wat de leerling al weet, maar ook werkvormen die het leren bevorderen.
Een voorbeeld van zo’n werkvorm is het gebruik van feedback codering
Feedback codering is een variant van de feedback
strookjes. Feedback codering kost wat minder
voorbereiding , maar is levert ook wat minder
gezamenlijk speurwerk op voor de leerling. De
feedback met codering wordt individueel verwerkt. De
bedoeling is dat de leerling aan de hand van de
feedback code zijn/haar fouten opzoekt, de feedback
verwerkt en daarna de kans krijgt om in een zelfde
soort opgave te laten zien wat / dat er geleerd is.
Dylan Wiliam heeft mij geleerd dat feedback meer
werk moet zijn voor de ontvanger om te verwerken
dan de gever om te maken.

Hoe ik de werkvorm inzet is als volgt.
1. De leerlingen maken individueel de opgave in hun schrift of op het werkblad dat ik ze
gegeven heb.
2. Ik verzamel het gemaakte werk en na de les bepaal ik welke feedback ik per leerling
op het gemaakt werk wil geven. Dat is feedback gericht op wat ik inschat wat het
belangrijkste is voor de leerling om op dat moment te leren. Ik beperk mijn feedback
ook daartoe.
3. De feedback opmerkingen die ik gekozen heb (meestal zijn dat er maximaal 10 voor
de hele klas) noteer ik in een google slide en ken ik allemaal een hoofdletter toe.
4. Ik noteer op het werk van de leerlingen minimaal twee en maximaal drie hoofdletters.
5. De volgende les krijgen de leerlingen hun gemaakte (en niet nagekeken!) werk terug.
De leerlingen krijgen nu de volgende opdrachten:
a. Speur aan de hand van je codes (hoofdletters) je fouten op en kom er (samen
met een klasgenoot) achter wat je fout is en hoe je die kunt herstellen (wat
heb je niet gesnapt, welke fout maakte je en hoe voorkom je die fout de
volgende keer).
b. Verbeter de fout die je gemaakt hebt door de opgaven opnieuw te maken,
maar nu zonder de eerder gemaakte fout(en).
c. Nadat ik de het herstelde werk heb gecontroleerd, krijgen de leerlingen een
nieuwe soortgelijke opgave. Ik heb voor iedere opgave van het eerder
gemaakte werk een tweede soortgelijke paraat (op het bord). Die maken ze
dan en kijken ze zelf na. Ik doe daar zelf niets meer mee (behalve leerlingen
positief bemoedigen/complimenteren)
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Variant:
Gebruik markeerstiften van verschillende kleuren voor verschillende soorten fout.
Bijvoorbeeld: grammatica, s pelling, interpunctie, zinsopbouw. Maak leerlingen duidelijk wat
welke kleur betekent. Indien je leerlingen heb met kleurenblindheid zou je tekens (* # @
kunnen gebruiken in plaats van kleuren).
Je kunt vervolgens kiezen voor:
a) Markeer het woord, zinsdeel, zin waar de fout zit.
b) Markeer de hele regel waarin de fout zit
c) Zet een kleurmarkering vooraan de regel waar de fout in zit.
d) Maak een legenda en zet erachter hoe vaak die fout voorkomt in het hele werk (let
wel op dat de hoeveelheid fouten in dit geval niet te groot is, dat ontmoedigt enorm!)
Andere mogelijke soorten fouten (niet uitputtend uiteraard): Fout in de formule, Verkeerde
formule, rekenfout, notatiefout, onjuist begrip, onvolledig antwoord, brongebruik, etc

Praktisch
Bij het bepalen van de feedback regels die je wilt teruggeven gebruik je sowieso je kennis
over de meest gemaakte misvattingen bij de gegeven opgaven (leerdoelen). Als ik het werk
van de leerlingen de eerste keer doorblader (scan) zie ik vrij snel wat de soorten fouten zijn
die gemaakt worden. Als ik die niet al in mijn lijstje had staan, voeg ik die toe. Dat snel
scannen lukt als de uitwerkingen van de leerlingen gewoon op één A4-tje passen. Je doet dit
niet bij een uitgebreide toets denk ik (kan wel, maar is wat meer werk en je wilt dat ze leren
van hun fouten voor de grote toets er aan komt).
Als ik mijn lijstje heb, ga ik per leerlingen kijken op welke twee (max drie) punten de leerling
nu het beste zijn volgende stap in het leren kan (of moet) zetten. Daar geef ik de feedback
(in de vorm van de gekozen markering) op. Alle andere fouten laat ik voor wat ze zijn.
Op deze manier lukt het me (met hoofdletter gebruik voor markeringen) om tussen de 30 sec
en 1 minuut per leerling de feedback te geven.
De feedbackregels ben ik gaan verzamelen in een document. Dat is handig voor hergebruik!

Bronnen / verder lezen:
Presentatie uit 2010 over coloud coding bij Grammatica (Engelstalig)
https://www.slideshare.net/danbrown333/color-grammar-feedback-by-dan-brown
Over feedback in het algemeen:
https://www.vernieuwenderwijs.nl/handvatten-effectieve-feedback-geven/
Lia Voerman (didactisch coachen) over leerbevorderende feedback:
https://wij-leren.nl/feedback-geven-leerbevorderend-tips-praktijk.php
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Voorbeelden:

https://www.tes.com/teaching-resource/marki
ng-stickers-to-speed-up-and-encourage-feedback-1173
2898

