
 

GOT Grej of the day 

Sinds kort krijgen de leerlingen op De Meander elke week een Grej of the day aangeboden. 

Met Grej of the day (ding van de dag) krijgen de leerlingen korte spannende lessen 

(microlessen).  

Grej of the day is een Zweeds onderwijsconcept van Micael Hermansson dat ondertussen 

razend populair is in Nederland en Vlaanderen.  

Naast het ‘gewone’ lesprogramma, laten we de leerlingen kennismaken met interessante 

kennis over de wereld.  

De dag voor de microles krijgen de  leerlingen een raadsel mee naar huis. Het is de bedoeling 

dat ze hier thuis over praten. De volgende ochtend krijgen de leerlingen een ongeveer acht 

minuten durende microles met allerlei feiten over bijvoorbeeld Anne Frank, het Colosseum 

of Great Barrier Reef of wat dan ook.  

De les wordt afgesloten met ‘WOW’-feiten (leuke weetjes!). Feiten waarvan je zeker weet 

dat de leerlingen dit thuis zullen navertellen, omdat ze zo bijzonder zijn. Vervolgens krijgen 

ze de opdracht om thuis te vertellen over de grej en krijgen ze een nieuw raadsel mee. 

Het Meanderteam heeft tijdens de studiedag van 13 oktober j.l. een workshop gehad over 

Grej of the day. We hebben basisinformatie gekregen over hoe te werken met Grej of the 

day, hoe een goed grej te maken en hoe de lessen te presenteren aan de leerlingen.  

De kracht van een goede grej is het vertellen van een goed verhaal! De ervaringen zijn dat 

leerlingen geïnspireerd raken en gemotiveerd zijn om meer te willen leren en kennis te 

willen delen. 

Een kort filmpje geeft een goed beeld van Grej of the day. 

Filmpje: https://youtu.be/OUMmwfxpXHU 

Uitspraak van een leerkracht over Grej of the day: 

‘Het heeft me extra plezier in lesgeven gegeven. De leerlingen gaan áán, ze zijn enorm betrokken en 

de wow-feiten maken hen hongerig naar kennis.” 

In het Ouderportaal zult u er zeker meer over vernemen. 

Veel plezier, ook thuis met Grej of the day gewenst! 

 

https://youtu.be/OUMmwfxpXHU

