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Leraar van de toekomst (2050)
De wereld om ons heen verandert snel. Niemand weet
precies hoe de toekomst eruit zal zien, maar we weten
wel dat de wereld dan anders is dan nu. Wat moet je
weten en kunnen voor een goed en gelukkig leven in
2050? En hoe kan een leraar je hiermee helpen? Je leest
het in deze tekst.
Lessen
In de toekomst zijn er veel meer robots en apparaten. Daarom is het belangrijk dat we les krijgen in
programmeren en repareren. Ook zijn er eventueel lessen waarin we leren omgaan met buitenaards
leven (want dat is dan misschien ontdekt). Verder moeten we leren om samen te werken en om vrede te
sluiten met mensen en andere wezens. Het is belangrijk om op verschillende manieren en op
verschillende plekken les te krijgen. Dat kan met speciale technieken. Bijvoorbeeld: met gym heb je een
doos, en als je op een knop drukt, dan verandert de klas in een parkje of sporthal.
Op de basisschool moet je ook al dingen kunnen leren die je nu kan leren op de middelbare school.
Verder moeten we leren hoe we anderen kunnen helpen en verzorgen. Want we willen liever verzorgd
worden door mensen dan door robots, omdat we mensen veel beter kunnen vertrouwen.
Iedereen is op zijn eigen niveau ingedeeld en krijgt op dat niveau les. Dat kan op elk moment van de dag.
Ook kun je op zitzakken zitten of op jetpack-stoelen.
Juf, meester, robot
Voor elke les hebben leerlingen een mens (juf of meester) en een bijlesrobotje. De bijlesrobotjes zijn
assistenten en kunnen niet praten, maar wat ze willen zeggen staat op hun gezicht. De bijlesrobot kunnen
leerlingen zelf pimpen. De juf of meester moet betrouwbaar, slim, grappig, aardig en lief zijn. En hij of zij
moet verstand hebben van verschillende computers en robots.
Apparaten op school
Op de basisschool zijn er tablets en snellere digiborden. Leerlingen mogen in de klas met hun telefoon
werken. Op de telefoon heb je een standaard app die je als afstandsbediening kunt gebruiken. Voor de
Engelse les heb je een robot die alleen maar Engels spreekt. Dan kan je sneller Engels spreken.
Heel handig!
Hulp voor iedereen
De bijlesrobot kan op verschillende standen, daardoor kan hij iedereen helpen met hun eigen problemen.
Ook moeten er kleinere klassen komen en meer juffen en meesters. Als je een onvoldoende voor een
toets hebt, krijg je een tablet met extra huiswerk voor dat vak. Soms zitten er ook extra categorieën bij.
Superleraar
Een superleraar helpt ruzies oplossen en is eerlijk. Het is ook belangrijk dat de leraar rustig en geduldig
is. Het is helemaal super als de juf of meester jong is. Dus geen oude heksen of tovenaren! Een
superleraar moet aardig zijn maar ook een beetje streng. Anders loopt het uit de hand! Een creatieve juf
of meester is ook wel leuk.
Bron: de hersenen van Dani v. Dam, Merel Milet de St. Aubin, Jetske Zijlstra Joelle Gomes, Melonie Jansen en Jildou Twijnstra.
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