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Nunspeet 

een belangrijke dubbelrol voor de stamgroepleider! 



Waarom doe je wat je 
doet? Wat is jouw missie? 

Hoe doe je het? 
Wat zijn jouw kwaliteiten? 

Wat doe je? Opvoeden, 
trainen, disciplineren, 
(bege)leiden, instrueren, 
motiveren, inspireren, 
opvangen? 

De missie van onze 
jenaplanschool 

Mijn competentie 
als stamgroepleider 

Mijn interactie met het kind 
d.m.v. onderwijs & opvoeding 

Waarom? 

Wat? 

Wanneer? 
Hoe? 

Wie? 
Rollen &  
verantwoordelijkheden 

Processen: 
aanpak & middelen 

Leerroute &  
planning 

Curriculum 
 

De pedagogische missie 



Turn! !  https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2019/oktober/turn.html  

De harde leerschool 
!  leerstofgericht 
!  aanleren, trainen, voordoen 
!  discipline: gehoorzamen 
!  competitief 
!  Teach like a champion 
!  cijfers, beoordelen 
!  straf 
!  practice & drill 
!  beloning 
!  weinig inbreng van het kind 
!  presteren onder druk, afzien 
!  hiërarchische rollen 
!  uniformiteit: uitgaan van gelijkheid 
!  maximaal presteren 
!  opofferen: toekomstgericht, later 
!  leerlingen 

De pedagogische school 
!  kindgericht 
!  ontwikkelen, inspireren, voorleven 
!  relatie: samenwerken 
!  coöperatief 
!  pedagogisch tact 
!  portfolio, waarderen 
!  gefundeerde kritiek 
!  vallen en opstaan 
!  loon naar werken 
!  veel inbreng van het kind 
!  plezierig leren, gedreven 
!  gelijkwaardigheid 
!  uniciteit: uitgaan van verschillen 
!  optimaal functioneren 
!  welbevinden: kindertijd, nu  
!  kinderen 



De pedagogische school 
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Een animatie over het jenaplanconcept 

https://www.youtube.com/watch?v=_XqfJKk6aaw   



Grondvesten 
!  historie 
!  20 principes 
!  12 kwaliteitskenmerken (en -criteria) 
!  10 jenaplanessenties 



School waar je leert samenleven  
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& Ik wil spelen 



De dubbelrol van de stamgroepleider 

!  Leermeester 
!  Regisseur 
!  De vraagbaak 
!  Pedagoog 
!  Organisator 
!  Facilitator 
!  De kenner 
!  De (bege)leider 
!  De verantwoordelijke 
!  Het aanspreekpunt 
!  … 

Sociale veiligheid 

!  Een schoolcultuur als leefgemeenschap: normen, waarden, 
voorbeeldgedrag, gelijkwaardigheid, waarderen van verschillen. 

!  Een optimaal pedagogisch klimaat:  
"  Heldere afspraken en enkele (school)regels 
"  Ontwikkeling van kennis, vaardigheden, houding t.a.v. sociaal 

emotionele ontwikkeling. (middel én doel) 
"  Gezamenlijke verantwoordelijkheid op alle niveaus (kind, ouder, 

stamgroepleider) 
"  Uitgaan van verschillen 
"  Differentiatie 

De ruimte om met vallen en opstaan te leren met en zonder (!) de hulp 
van volwassenen. Daarbij ben je altijd voldoende weerbaar of weet je 
je voldoende beschermd om onwenselijke situaties weg te nemen. 



Als er over grenzen wordt heengegaan…. 

! Straf 

! Sanctie 

! Correctie 

Iets vervelends bedenken om de ander te laten voelen dat 
deze te ver is gegaan. Je macht gebruiken om iets af te 
dwingen. Je wil de baas zijn en laat de ander dat ook voelen. 

Iets bedenken waardoor het niet meer mogelijk is om over de 
grens heen te gaan. De persoon zelf of de ander/groep wordt 
beschermd. Je wilt beschermen en laat dat ook weten. 

Iets bedenken om de persoon te helpen om het de volgende 
keer goed te doen. Je wil de ander helpen en maakt dat 
ook duidelijk. 



Beroerd-goed-beter-best 
!  Als je denkt aan jouw (jenaplan)school als pedagogische school: 

“Welke situaties kun je duiden met de kwalificaties ‘beroerd-goed-
beter-best’?” Noteer en praat erover in je groep. 
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goed beroerd beter best 



Tips voor thuis en op school 

#  Verwelkom/begroet je kind(eren) elke ochtend persoonlijk (voor zover mogelijk, haalbaar en passend). 
#  Waardeer verschillen (eigen zijn) positief 
#  Geef kind(eren) inspraak bij het maken van huisregels & -afspraken 
#  Geef de kinderen taken en verantwoordelijkheden voor een goede sfeer in omgeving en inrichting van de 

omgeving 
#  Maak samen met de kinderen een takenlijst. 
#  Gebruik de termen opstekers en afbrekers. 
#  Geef het goede voorbeeld en stel je gelijkwaardig op.  
#  Doe regelmatig gezamenlijke activiteiten die de saamhorigheid versterken en zorgen voor ontmoeting. 
#  Zorg voor een wekelijks moment van reflectie. Hoe gaat het? Fijne en vervelende momenten. Plannen voor 

de komende tijd. Iets om naar uit te zien. 
#  Speel samen een (coöperatief) bordspel (afhankelijk van de leeftijd, bijv. Max de Kat, De geheime deur, 

Mount Everest) 
#  Maak conflicten bespreekbaar en maak daarover afspraken als er nog geen conflict is. Bijv. een 

stappenplan. 
#  Gebruik als ouder ook ik-boodschappen, parafraseer, spreek uit wat je graag wél zou willen (en niet �niet�) 
#  Wijs ongewenst gedrag af en durf het te benoemen, maar wijs nooit het kind als persoon af. Zorg voor de 

goede relatie juist bij heftige conflicten. 



Lees en kijktips 
!  Docu: 

"  De Japanse levenslessen van Kanamori 
"  Dreamschool (3 seizoenen) 
"  Over de streep (docu van Jessica Villerius) 

!  Boeken:  
"  Alfie Kohn (onvoorwaardelijk ouderschap, dus zonder straf of 

beloning) 
"  Luisteren naar kinderen (Thomas Gordon) 
"  De Roos van Leary (Bert van Dijk & Lies Hustings) 
"  Pedagogisch tact 

!  Films: 
"  The Whale Rider 
"  Billie Elliot 
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Dank voor jullie aandacht! Veel succes met jullie 
dubbelrol in een pedagogische school! (Een 
digitale hand-out komt beschikbaar) 

Peter te Riele 
peter@advieshulpactie.nl 
Advies Hulp & Actie 


