Thinking Tools ontwikkel
potensial!
Voordele vir onderwysers
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerders neem eienaarskap van hul
eie leer.
Kry leerders om te fokus, insig te
verkry en beter te presteer.
Swak leerders se punte styg.
Verminder voorbereidingstyd.
Dissiplinêre probleme verdwyn.
Gemotiveerde klasse.
Klasgemiddeldes styg.
Ontvang 20 CPTD punte van SACE.

Wie is ons?
Potential Development using Thinking Tools sessies word al sedert 2017
aangebied aan kinders, ouers, grootouers en onderwysers. Verskeie skole
het al hul onderwyser laat oplei, byvoorbeeld: Rabonni, Meyerspark,
Olienpark, Sanddrift, Wonderboom.
Thinking Tools spruit uit Dr Cas Olivier se boek: The DNA of Great
Teachers.
Nuwe boek tans in druk: Potential Development using Thinking Tools –
the key to flipped teaching.

Leerders se sukses stories
•

Leerder 1 is in Graad 5: Haar ouma het die kursus gedurende die Junie
Eksamen gedoen en daar was dus nie baie tyd nie. Nogtans het die
leerder se Afrikaans Huistaal punte vanaf 46% tot 55% verbeter (9%
meer) en haar Wiskunde het vanaf 34% (druip) na 40% (deur) gegaan
(6% gestyg).

•

Leerder 2 is in Graad 7: Sy gemiddelde het van 35% aan die einde van
Graad 6 tot ‘n gemiddeld van 59% in sy Graad 7 Junie Eksamen
verbeter. (Verbetering van 24%)

•

Leerder 3 is in Graad 5: Voor die Thinking Tools kursus het hy 18% vir
Wiskunde gekry. In sy eerste toets nadat hy die kursus voltooi het,
het hy 39% gekry (21% verbetering). In die tweede toets het hy 43%
gekry (4% verbetering) en nou in die volgende eksamen het hy 56%
gekry (13% verbetering). Dis ‘n algehele verbetering van 38% sedert
die begin van hierdie jaar

Voordele vir leerders
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkel taalvaardighede – lees met
begrip.
Leer om probleme te ontleed.
Sien verbande en patrone raak.
Leer vinniger en meer effektief.
Geen memorisering en vergeet nie.
Ontwikkel selfvertroue.
Vermy verkeerde interpretasies van
eksamenvrae.
Punte styg.

Voordele vir ouers
•
•
•
•
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Kinders geniet leer vir die eerste
keer.
Gemotiveerde kind.
Ouer-kind verhoudings verbeter.
Punte styg.

Daar is meer suksesstories op die Facebook groep: ‘Potential
Development using Thinking Tools’
https://www.facebook.com/groups/280845562380703/

Sessies vir onderwysers (en onderwysstudente),
ouers, kinders en studente
Onderwysers: 6 sessies van 3 ure elk, wat opleiding in Great Teaching
en vyf onderrigmetodes insluit. Onderwysers kwalifiseer vir 20 CPDT
punte.
Kyk na die inligting oor die sessies op die laaste bladsy.

•

•

Ouers: woon die onderwysersessies by, maar betaal net vir 5 sessies.

•

Kinders van graad 4 tot 12: 4 sessies van 3 ure elk.
o Alle vakke word gedoen met Thinking Tools. Spesiale aandag
word gegee aan begripstoetse, opstel en wiskunde.
o Graad 4 tot 7 het ondersteuning nodig, daarom moet 'n ouer
bywoon teen die standaard tarief.
o Ouers wat eie sessies gedoen het, ontvang korting wanneer hulle
leerdersessies bywoon.
o Waar leerders swak gedoen het of 'n vak gedruip het, MOET 'n
ouer ook bywoon.
o Ouers van graad 8 – 12 leerders en studente kan ook bywoon
teen standaard tarief.
o Elke kind MOET beplan om 3 ure tussen die sessies aan Thinking
Tools te spandeer, anders kan volgende sessie nie plaasvind nie.

•

Studente: 3 sessies van 3 ure elk.
o Elke student MOET beplan om 4 ure tussen die sessies aan
Thinking Tools te spandeer, anders kan volgende sessie nie
plaasvind nie.

Ouerbetrokkenheid het altyd positiewe resultate.
Sessies word in Afrikaans en Engels aangebied.
Webwerf: http://www.learningdesigns.co.za
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Waar vind die sessies plaas?
Alleenlik Zoom Cloud Meetings. https://zoom.us/download
MOENIE REGISTREER NIE

Hoe skryf jy in?
Wanneer jy op 'n WhatsApp groep is, is jy geregistreer.

Wat het ek nodig?
• Jy
benodig
‘n
rekenaar,
skootrekenaar, tablet of slimfoon
met ‘n kamera.
• Groepe wat op een skerm kyk werk
nie. Ook nie persone wat in een
lokaal sit nie, want dit skep eggo
probleme.
• Jy moet vooraf Zoom aflaai en ‘n
toetssessie met Dr Cas Olivier reël.
• Jy moet via Whatsapp met jou
opleidingsgroeplede
kan
kommunikeer.
• Jy het ‘n stil vertrek nodig waar
familielede en troeteldiere jou vir ‘n
3-uur periode nie sal pla nie.

• Jy het omtrent 3GB se data per
sessie nodig.

Fooie
• R200 per 3-uur sessie per individu. Tariewe is onderhewig aan
verandering.
• Totale koste vir onderwysers beloop dus R1 200 per persoon
en R1 000 per persoon vir ouers.
• Laerskoolkinders plus ouers: R800 per kind en R800 per ouer
vir die 4 sessies.
• Hoërskoolkinders: R800 vir sessies.
• Studente: R600 vir die 3 sessies.
• Betalings word voor die sessies gedoen.
• Sodra bewys van betaling ontvang is, word
jou materiaal vir jou ge-epos.
• Geen fooie sal terugbetaal word nie, omdat
'n sessie kan verval en 'n nuwe sessie
geskeduleer moet word.
• In geval van kansellasies word die fondse
aangewend om minderbevoorregte
individue die geleentheid te gee om sessies
by te woon.

Waarborg vir onderwysers
10x jou kursusgeld terug indien jy gedurende die 18 uur opleiding nie
meer leer as gedurende 4800 uur onderwys-opleiding nie.

• Huidige sessies word op die volgende kalender aangedui:
https://teamup.com/ksvrv6kw1bb366x8gq

Die filosofie van Thinking Tools
• In kort, die kurrikulum, handboeke en verduidelikings is liniêr, dus van
A tot Z.
• Die brein dink nie in sulke reguit lyne nie.
• Daarom dwaal kinders se gedagtes die heeltyd.
• Die brein is nie ontwerp om te memoriseer nie.
• Die brein is ontwerp om te dink.
• 'n Mens word met Thinking Tools gebore – die uitdaging is om te weet
hoe om hulle te gebruik.
Thinking Tools is NIE 'n studiemetode nie, dit is gereedskap om mee te
dink, insig mee te verkry en probleme mee op te los wat nuwe
breinbane skep as deel van die langtermyngeheue.
By Learningdesigns bemagtig en transformeer ons mense se lewens.
Dr Cas Olivier
Ms Zelda Botha
Ms Karelien Kriel
Die kundige oor die
Organiseerder /
Outeur / Bemarker
brein, denke, onderrig
Bemarker
en leer.
Outeur en sessie
aanbieder

Besprekings
Om nou jou plek vir ‘n kursus te bespreek, kontak gerus vir Dr Cas Olivier
of Zelda Botha by die volgende kontak details:

B.Sc.(Ed)

• Dr Cas Olivier: Epos na cas@learningdesigns.co.za of WhatsApp hom
by 0832592857
• Me. Zelda Botha: Epos na zelda@learningdesigns.co.za of WhatsApp
haar by 0723380046
• Meeste sessies word op sosiale media geadverteer met 'n link waarop
jy kliek om op die WhatsApp groep te kom. Dan is jy geregistreer.
Page | 3

B Sc, HOD, B Ed. M Ed,
D Ed

Waaroor gaan die 18 uur Thinking Tools
onderwysersessies?
Daar is 19 hoofstukke of temas. Elke tema het onderwysstelsel nog nooit
van gehoor nie, verstaan dit verkeerd of val in die stelsel se blinde kol,
m.a.w. die universiteite het dit nog nie raakgesien nie.

Behalwe dat jou eie lewe verander, doen jou kinders beter en verdwyn
dissipline probleme.
Die grootste kritiek wat ek tot dusver oor Thinking Tools van 'n
onderwyseres gekry het, was: ‘’Ek sukkel my dood om die kinders uit my
klas te kry omdat leer vir hulle so lekker is. Dit kos my nogal om sjokolade
te koop en vir die volgende onderwyser te stuur omdat kinders laat van

Konserwatief is daar binne elke hoofstuk so vyf nuwe konsepte, dus so 95
konsepte wat oor onder andere strek:
1. Hoe om vir leer te beplan
2. Die kurrikulum
3. Dink
4. Kommunikasie
5. Dissipline
6. Onderrigmetodes
7. Hoe om kinders te kry om hulle potensiaal te ontwikkel.
Dit is nie “sit-agteroor-en-luister” sessies nie. Jy is intens betrokke en is
heeltyd besig om jou eie nuwe Thinking Tools onderwyser binne jouself te
konstrueer. Jy kry dit reg om van jouself 'n nuwe onderwyser te maak wat
jy nie voorheen geken het nie. Jou oorspronklike drome word waar.
Jy word 'n onderwyser wat bevry is van 'n klomp bagasie sonder om teen
die departement te werk, maar wat tog jou leerders dinkvlerke gee.
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my klas af kom.’’

