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Voorwoord  
 
Voor u ligt het meesterstuk ‘Eén voor allen, allen voor één’,  een onderzoek geschreven in het kader 
van mijn afstuderen binnen de jenaplanopleiding van Het Kan. Het onderzoek is geschreven met de 
motivatie om het leesplezier van de derdejaars te versterken, door middel van het inzetten van de 
kracht van de stamgroep. Aanleiding voor het starten van dit onderzoek is mijn eigen belangstelling 
naar het versterken van het leesplezier van de derdejaars. Ik wil als stamgroepleider graag aansluiten 
bij de specifieke behoeftes van kinderen, maar leek in mijn eerste jaren als stamgroepleider handen 
te kort te komen. Reden genoeg om de kracht van de stamgroep in te zetten, om te onderzoeken of 
dit kan resulteren in een versterking van het leesplezier van de derdejaars. Bovendien geeft het 
inzetten van de kracht van de stamgroep mij als persoon ook veel kracht, heeft dit mijn persoonlijke 
interesse en past dit bij de (Jenaplan)visie van Peter Petersen. De kinderen zijn de dragers van de 
groep (Petersen, 1985). Kortom, er is met veel plezier aan dit afstudeeronderzoek gewerkt.  
 
Dit meesterstuk had echter nooit uitgevoerd kunnen worden zonder de hulp van een aantal mensen. 
Allereerst gaat mijn dank uit naar Anite van Oijen en Peter te Riele, voor het vertrouwen in mij als 
stamgroepleider, hun tips en inspirerende bijeenkomsten. Ook gaat mij dank uit naar Margreet de 
Kluyver en Charelle van der Lans, de experts waar ik welkom was om dieper in te gaan op mijn 
onderzoeksvraag door middel van een interview. Ik bedank ook Irene Piket, omdat zij het 
Meesterstuk heeft nagekeken, voor opbouwende kritiek heeft gezorgd en onder de indruk was van 
mijn meesterstuk. Tot slot bedank ik de kinderen in mijn stamgroep. Dankzij hen kon dit meesterstuk 
gerealiseerd worden en heb ik er met veel plezier aan gewerkt.  

	 	

	

	

	

	

	

	
 
          De foto van het jaar, helemaal in de stijl van de naam van mijn stamgroep: De Heksenkring.  
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Samenvatting   
 
‘Eén voor allen, allen voor één’, een beroemd motto van de drie musketiers die past bij mijn 
persoonlijke visie als mens, de jenaplanvisie van de school waar ik mag werken en mijn 
afstudeeronderzoek; het meesterstuk. Zo gaat dit meesterstuk over hoe ik de kracht van de 
stamgroep kan inzetten om het leesplezier van de derdejaars te versterken. Zo word ik 
gelukkig van een sfeer waarin kinderen van en met elkaar leren, omdat je immers samen 
verder komt dan alleen (één voor allen, allen voor één). Hierdoor is er met plezier 
onderzocht of kinderen elkaars leesplezier kunnen versterken en wat zij daarvoor nodig 
hebben van mij als stamgroepleider. 
 
Wat kinderen vooral nodig hebben, is een stamgroepleider die hen richting en structuur 
geeft, maar vooral vertrouwen. Het was goed zichtbaar hoe fijn de kinderen het vonden om 
mee te denken over wat voor groep zij willen zijn. Eerst kwamen de opmerkingen van de 
oudsten uit de stamgroep, daarna volgde de ene na de andere mooie opmerking. Wat 
voornamelijk bleef hangen was het woord samen, waardoor de gezamenlijke uitdaging werd 
aangegaan om het leesplezier bij de jongsten van de groep, de derdejaars, te versterken. 
Samen werden er een hoop activiteiten bedacht waardoor het lezen een feestje bleef. De 
kinderen maakten prentenboeken met elkaar, lazen deze voor aan de kleuters, maakten zelf 
een leestafel en namen het initiatief om boeken van thuis mee te nemen en hier iets over te 
vertellen. Om mijn blik te verbreden betreffende het leesplezier en de kracht van de 
stamgroep ben ik in gesprek gegaan met twee stamgroepleiders. Er is bewust gekozen voor 
een stamgroepleider met een tweejarige- en driejarige stamgroep. Het voornaamste verschil 
wat naar voren kwam, was het gemis van de middengroep; de gezellen. Waar de 
stamgroepleider met de driejarige stamgroep de touwtjes vaker kan laten vieren en 
kinderen de tijd/ruimte krijgen om alle rollen eigen te maken, voelde de stamgroepleider 
met de tweejarige stamgroep de behoefte om meer gestructureerd te werk te gaan. De 
overeenkomst tussen beide interviews was het advies om de groep in te zetten bij het lezen; 
kinderen hebben elkaar zoveel te bieden! Hierdoor heb ik bij elke activiteit de kinderen 
bewust meegenomen en heb ik leesmaatjes ingesteld.  
 
Het meenemen van de kinderen resulteerde in een betrokken sfeer waarin iedereen goed 
wist wat er van hem/haar verwacht werd. De kinderen helpen elkaar graag, weten wie hen 
goed kan helpen en weten waarom ze de dingen doen die ze doen. Ik lijk vervolgens op een 
‘luie stamgroepleider’, geniet zichtbaar van de groep en maak dit bespreekbaar. Op deze 
wijze haal ik de conclusie dat kinderen elkaars leesplezier kunnen versterken. De kinderen 
voelen zich verantwoordelijk, willen elkaar graag verder helpen en komen met leuke ideeën 
om het leesplezier van de derdejaars te blijven versterken. Inmiddels is het hier niet bij 
gebleven en is het leesplezier van de vierde- en vijfdejaars ook zichtbaar versterkt door deze 
gezamenlijke uitdaging. De groep maakt gebruik van elkaars talenten, weet van wie ze iets 
kunnen en willen leren en zijn elkaars inspiratie. Dit inspireert mij als stamgroepleider, elke 
dag weer!  
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4. Probleemomschrijving  
 
4.1. Aanleiding onderzoek 
Alle kinderen leren lezen op school, iets wat belangrijk is voor hun ontwikkeling en behoort 
tot de kern van hun culturele ontwikkeling; ze worden er meer mens en mans van. Wie kan 
lezen is verbonden met onze geletterde wereld en kan actief meedoen. Toch gaat het 
leesplezier van veel kinderen verloren in de middenbouw van de basisschool (Pompert, 
2017). Kinderen lijken steeds vaker minder in de ban te zijn van het magische wonder dat 
lezen heet en verdwalen in het hopeloze “rijtjes lezen” en AVI-teksten (Dorssemont & 
Manderveld, 2008). Deze theorie komt overeen met de actuele situatie in mijn eigen 
stamgroep; een avontuur waar ik mee startte in augustus 2015. 
 
4.2. Actuele situatie  
Op R.K. Jenaplanschool De Kring, te Oegstgeest, zien stamgroepleiders de laatste jaren 
steeds meer kinderen die ongemotiveerd zijn voor het lezen van een leesboek. De 
uiteindelijke bedoeling van leesbevordering, dat kinderen en stamgroepleiders het echte 
leesplezier ontdekken en dat als iets waardevols beleven (Dorssemont & Manderveld, 2008) 
lijkt in elke stamgroep anders te zijn. De ene stamgroep werkt met maatjes en vrije 
leesmomenten, de ander laat het wat meer los, stoeit met de organisatie van het lezen in de 
stamgroep en ziet door de bomen het bos niet meer. Zo ook in mijn eigen stamgroep, 
genaamd de Heksenkring, een middenbouwgroep (3/4/5) met leeftijden van 6 tot 10 jaar. In 
de Heksenkring lijkt de leesmotivatie van (te) veel kinderen te dalen. Deze kinderen raken 
steeds minder gemotiveerd om te lezen en zorgen voor een sfeer waarin het boek verdwijnt 
en de computer verschijnt. De kinderen kijken niet naar de leestafel, die ik met veel 
enthousiasme maak op mijn vrije zondag en nemen geen boeken mee voor op deze tafel of 
in de boekenkist. Deze kist haal ik na elke vakantie tevoorschijn om de kinderen de 
mogelijkheid te geven de gelezen boeken hierin te stoppen, om elkaar te stimuleren boeken 
te lezen. Leestafels, (geheime) boekenkringen, lezen met groepjes kinderen, bovenbouwers 
inschakelen om middenbouwers te ondersteunen; de laatste jaren heb ik van alles 
geprobeerd om het leesplezier van de kinderen te versterken. Zo is lezen met plezier 
onmisbaar voor het ontstaan van goed leesgedrag en blijft dit het uiteindelijke doel van goed 
leesonderwijs; je leest voor je plezier (Pompert, 2017). 
 
Wat er vooral ontbreekt, wanneer ik mezelf als stamgroepleider onder de loep neem, is een 
goede (doordachte) organisatie. Steeds bedenk ik als stamgroepleider een fijne manier 
waarop het leesplezier versterkt wordt, maar blijkt dit niet te werken. Kortom, ik pak steeds 
mijn koffers in en check of ik alles heb voor het leesavontuur, maar de daadwerkelijke reis 
wordt nooit gemaakt. Echter, daar wil ik verandering in brengen, met de gewenste situatie 
goed voor ogen.  
 
4.3. De gewenste situatie  
De kinderen in mijn middenbouwstamgroep, de Heksenkring, gun ik een stamgroepleider die 
een rijke leeromgeving kan realiseren, samen met de kinderen. Die de kunst beheerst om 
lees- en schrijfactiviteiten een goede plek te geven in het ritmische weekplan, luistert naar 
de wensen van de kinderen en zorgt dat alle kinderen goed kunnen deelnemen aan 
betekenisvolle activiteiten. Onderstaand doorkijkje geeft weer hoe ik de gewenste situatie in 
de praktijk zou willen zien.  
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‘Wat gaan wij nu doen?’ vraagt stamgroepleider Chris aan zijn middenbouwgroep, die samen met 
elkaar in de kring zit. Tessa, een vierdejaars denkt na en weet het! ‘Lezen, we gaan lezen!’ zegt Tessa 
enthousiast. Chris knikt, blijft op zijn stoel zitten en ziet alles voor zijn ogen ‘gebeuren’. De derdejaars 
zoeken hun leesmaatje op om letters mee te flitsen en een boekje mee te lezen, een paar andere 
kinderen kijken een geschreven verhaal van een ander na en sommigen staan bij de leestafel. ‘Zullen 
we het boek dat Fabian heeft meegenomen voor de geheime voorwerpenkring samen lezen?’ stelt 
Tessa voor aan haar derdejaars leesmaatje Paul. Paul knikt en houdt zijn mapje me letters blij 
omhoog. ‘Klopt, eerst gaan we samen flitsen, maar dit kunnen we dan mooi daarna doen’, zegt Tessa, 
die maar wat trots is dat ze Paul kan helpen met lezen. Zelf vindt ze lezen ook lastig, maar weet ze nu 
al een paar tips voor Paul die haar ook altijd helpen. Paul ziet dat Jonas, een vijfdejaars teleurgesteld 
aan zijn tafel zit en loopt naar hem toe. ‘Wil jij misschien eerst in het dierenboek van Fabian lezen?’ 
Jonas kijkt blij op. ‘Zullen we er anders samen straks in lezen?’ Paul kijkt naar Tessa die haar duim 
opsteekt. ‘Dat is goed, ik had namelijk nog Rolf beloofd zijn verhaal te lezen’. Ondertussen kijkt Paul 
naar Chris, die zichtbaar aan het genieten is van zijn groep. Hij schuift zijn stoel op naar de 
middentafel en gaat zelf ook lezen in een boek van de leestafel. ‘Verhip, dat is mijn boek’, denkt Paul. 
Vol trots loopt hij met Tessa mee, zijn dag kan niet meer stuk! Aan het einde van het lezen komt de 
groep bij elkaar, worden er tips en tops aan elkaar gegeven en leuke leeservaringen gedeeld. Chris 
vertelt wat hij gezien heeft en is zichtbaar trots op zijn stamgroep.     

Bovenstaand doorkijkje laat mijn ‘droombeeld’ zien wanneer ik het lezen met plezier onder 
de loep neem. Alle kinderen zijn actief bezig, weten wat ze moeten doen en kunnen putten 
uit een groot boekenaanbod, wat zij zelf samengesteld hebben. De organisatie is duidelijk; 
iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en stamgroepleider Chris lijkt lui. 
Stiekem geniet Chris van zijn groep, geeft hij het goede voorbeeld door zelf te gaan lezen en 
straalt hij vertrouwen uit door de touwtjes te laten vieren. Hij geeft de leesmaatjes het 
vertrouwen om samen met plezier te lezen en laat door zijn tips en tops merken dat de 
groep goed snapt hoe belangrijk het is om samen het leesavontuur in te stappen 
(Dorssemont & Manderveld, 2008). Dit zogenoemde leesavontuur houdt Chris boeiend door 
de kinderen veel kansen te geven om trots te zijn op zichzelf. Denk hierbij aan het voorlezen 
van eigen gemaakte prentenboeken bij de kleuters of meester voor iemand te kunnen zijn, 
zoals Tessa, terwijl je geen oudste bent (Clarijs, 2017). Kortom, de koffers van Chris zijn 
ingepakt, er is goed over nagedacht en Chris heeft de reis samen met de kinderen gemaakt! 
 
4.4. Probleemstelling en doel van het onderzoek   
Uit het doorkijkje, mijn droombeeld, haal ik de conclusie dat kinderen elkaars leesplezier 
kunnen versterken. Deze aanname/ervaring stimuleert mij om tot de onderstaande 
onderzoeksvraag te komen. Ik ga onderzoeken hoe ik dit in mijn stamgroep kan realiseren.  
 
Hoe kan ik de kracht van mijn stamgroep inzetten om het leesplezier van de derdejaars te versterken? 
 

De start van mijn reis, om bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden, is inmiddels 
begonnen. Door middel van literatuuronderzoek zal ik de reis vervolgen, waarbij ik de 
kinderen niet zal vergeten, maar blijf zien als gelijkwaardige partners (Kroon, Nagtzaam & 
Wentzel, 2016).  
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5. Theoretische verdieping   
 
Dit hoofdstuk geeft een theoretische verdieping van de kernbegrippen: de kracht van de 
stamgroep, het leesplezier en de rol van de stamgroepleider. Wat zegt de literatuur over elk 
kernbegrip en wat zeggen de kinderen uit het werkveld? Tevens wordt deze theoretische 
verdieping gebruikt bij het beantwoorden van de hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek.  
Er is bewust gekozen de tekst niet te verstoren met uitgebreide literatuurverwijzingen. In de 
voetnoot wordt aangegeven uit welke artikelen en boeken er geput is.  
 

5.1. De kracht van de stamgroep   
 
In deze paragraaf wordt de stamgroep onder de loep genomen en in het bijzonder de verschillende 
rollen waar  een driejarige stamgroep zich mee verrijkt. Tevens wordt er een brug gemaakt naar de 
bron, Peter Petersen, en wordt er gekeken naar wat de kinderen zeggen over de kracht van de 
stamgroep. Dit alles wordt verduidelijkt door middel van verschillende doorkijkjes.  
 
5.1.1 Wat zegt de literatuur over de kracht van de stamgroep?  

Volgens Winters en Velthausz (2014) is een stamgroep niet een verzameling kinderen uit 
drie verschillende leerjaren of groepen, maar een thuisgroep. Daar mag je zijn wie je bent, 
daar deel je lief en leed, daar voel je je thuis. Nagtzaam (2012) spreekt ook over een 
zogenoemde nestgroep, ook wel de benaming die onze zuiderburen aan hun stamgroepen 
geven. Aslander (2012) spreekt op zijn beurt over een thuishaven, een plek waar kinderen 
van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten, samen spelen, werken, spreken en vieren. In 
de stamgroepen van het Jenaplanonderwijs werken kinderen vooral aan het vormgeven van 
relaties, met zichzelf, de ander of het andere en de wereld. Een stamgroep kan alleen een 
stamgroep zijn indien er veel aandacht gegeven wordt aan deze drie verbindingen.  
 
Wat volgens Winters en Velthausz (2014) belangrijk is, is dat de hele stamgroep zich 
verantwoordelijk voelt voor het leren van ieder kind. Kinderen helpen elkaar, maken 
plannen en voeren deze uit. Onderstaand doorkijkje geeft een fictieve stamgroep aan waarin 
kinderen samen leven, leren en werken. 
 
‘8 + 3 is een lastige som’, zegt Fabian, een vijfdejaars en tafelgroepoudste die rekenen zelf soms ook 
lastig vindt. Hij kijkt naar Paul, een derdejaars die net aangaf de som niet te begrijpen. Paul pakt zijn 
vingers erbij en probeert de som uit te rekenen. ‘Je kan beter een rekenrekje gebruiken’, zegt Fabian. 
Paul knikt en kijkt om zich heen of hij een rekenrek ziet. Inmiddels is er een rekje op zijn tafel beland. 
Tessa, een vierdejaars heeft het gesprek aangehoord en er één gepakt, samen met wat blokjes. ‘Hier 
kan je ook mee rekenen Paul’, zegt Tessa. ‘Bedankt Tessa, dat was ik vergeten’, zegt Fabian, terwijl hij 
naar een kleine kast wijst. ‘Kijk Paul, daar kun je allemaal handige spullen vinden om mee te rekenen’. 
‘Zullen we de som samen maken?’ Paul knikt en lacht. Fabian ook, hij glanst van trots.    
 
Bovenstaand doorkijkje geeft de verschillende rollen aan in een stamgroep. In de stamgroep 
ervaar je om jongste, middelste en oudste te zijn. Iedere rol met een eigen 
verantwoordelijkheid (Winters & Velthausz, 2014). Zo nam Fabian zijn rol als oudste serieus 
om Paul te helpen. Tessa zorgde voor het materiaal, waarbij Fabian de derdejaars leerde 
waar het materiaal te vinden is. Kortom, kinderen leren in een stamgroep hulp vragen en 
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bieden en groeien van leerling naar gezel en meester. Volgens Bors (2017) is dit het ideaal 
van Peter Petersen, grondlegger van het Jenaplanonderwijs. Zo stelt hij, dat wanneer je als 
school ervoor kiest alleen oudsten en jongsten bij elkaar te zetten, je een zwart-wit-indeling 
krijgt van de wereld: zij die nieuw komen, versus zij die al weten. Echter, met een 
middengroep neemt opeens de dynamiek toe en raak je het binaire denken voorbij. Zo 
merkt Paul, in het doorkijkje, veel te kunnen vragen aan Fabian en Tessa, maar Tessa ook 
nog veel kan leren van Fabian. Deze gezelrol is volgens Peter te Riele (2017) het cement van 
de stamgroep, de groep die nog niet weggaat en in die zin de cultuurdrager van de 
stamgroep is.  
 
Kees Groos heeft een eigen kijk op de rollen: leerling-gezel-meester. Groos stelt, dat niet 
iedere nieuwkomer een beginneling is en niet elke afzwaaiende groep 8-er een meester.  
Het verschilt per persoon, per vaardigheid, per groep. Ook benadrukt Groos het feit dat je 
meester kan zijn in iets waarin je geen meester bent. Ook Te Riele (2017) onderschrijft dit en 
stelt dat de rollen niet per se samenvallen met de drie jaargroepen. Kortom, geen hiërarchie 
op basis van leeftijd, maar op basis van kunde, van functioneren in de groep. Zo laat het 
doorkijkje zien dat Fabian over zijn eigen rekencapaciteiten twijfelt. Toch weet hij Paul op 
maat te helpen, waardoor hij voor hem een meester kan zijn. De verschillen tussen kinderen 
en hun talenten zijn de smeerolie van de stamgroep en als het goed lukt, zie je continu 
iedereen van elkaar leren. Middelsten, jongsten en oudsten door elkaar (Groos, 2017). 
Velthausz (2017) benadrukt het dualiteitsdenken en het belang van de gezelrol. Deze rol 
geeft kinderen ruimte om geleidelijk te groeien, te experimenteren. Om iets wel te doen of 
juist nog even niet. Het helpt je genuanceerd te denken over ieder individueel kind. De 
driejarige stamgroep en rollen liggen in een logisch verlengde van elkaar (Te Riele, 2017).  
 
De stamgroepleider ontbrak in bovenstaand voorbeeld, maar tussen de regels door was zijn 
hand wel te zien. Zo hadden de drie kinderen er allen profijt van bij elkaar te zitten. Paul 
(leerling) werd geholpen met stof en materiaal. Tessa (gezel) toonde het materiaal en zag de 
aanpak van Fabian (meester). Tot slot gebruikte Fabian zijn eigen individuele ervaring om 
Paul te helpen. Ook kregen de kinderen de ruimte om te oefenen in het samenwerken, 
elkaar helpen en het vinden van oplossingen. Bovenstaand voorbeeld komt overeen met 
Geert Bors, hoofdredacteur van Mensenkinderen. In stamgroepen hoort ruimte en aandacht 
te zijn voor het werk en de manier waarop kinderen bezig zijn. Dit in tegenstelling tot een 
combinatiegroep, waar vooral aandacht is voor het werk dat af is en nog afgemaakt moet 
worden (Meijer, 2014). De kracht van een stamgroep zit volgens Meijer (2014) in het van en 
met elkaar leren; voor hem het meest onderscheidende kenmerk van het 
Jenaplanonderwijs. Ook Both (1997) stelt dat het samen zoeken naar oplossingen en een 
ander iets uitleggen leidt tot een kwalitatief betere ontwikkeling. Ook stelt Both, volgens 
Meijer (2014), dat Peter Petersen de samenstelling van de groepen als instrument zag om 
‘spanning’ in een groep te brengen: een middel om kinderen te stimuleren zich op allerlei 
gebieden te ontwikkelen.  
 
Inmiddels is de naam Peter Petersen meerdere keren verschenen in bovenstaand 
literatuuronderzoek. Reden genoeg om terug te gaan naar de bron; de grondlegger van het 
concept. Wat zegt hij over de stamgroep en hoe is hij op dit idee gekomen? 
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Terug naar de bron   

Peter Petersen (1884) ging zelf naar de Grundschule, een kleine school waardoor kinderen 
van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zaten. Zo zat Peter Petersen in een groep 
met leeftijden van 6 tot 10 jaar; ook wel een vierjarige stamgroep. Door deze ervaring heeft 
Petersen de rijkdom van een heterogene groep ervaren.  Petersen schenkt in zijn concept 
veel aandacht aan het leren samenleven en daarbij ook veel verantwoordelijkheid geven aan 
kinderen. Zo moeten kinderen goed voor zichzelf zorgen en goed voor de groep (Velthausz & 
Winters, 2014).  
 
Petersen stelt zelf, dat een stamgroep een sociale vorm is, die onder leiding van een 
volwassen opvoeder volgens plan gestalte krijgt. De kinderen zijn de dragers van de groep en 
werken vanaf de eerste dag aan het samenleven binnen de groep. Samen vorm je het 
simpele geheim en een stamgroep. Deze groep heeft als voordeel dat een derde jaarlijks 
wisselt. Dit is beter dan de helft, want anders zou de nieuwe helft gemakkelijk het sterkste 
deel kunnen zijn en dit zou de balans kunnen verstoren. Evenals bovenstaande bronnen 
heeft Petersen het ook over de rollen: leerling, gezel en meester. De werkelijk (intellectueel) 
begaafden die in een “normale” jaarklas de rol van ‘goede’ spelen, moeten zich in een 
stamgroep driemaal opnieuw aanpassen en onderschikken en zich met meerbegaafden 
meten. Tevens is in tegenstelling tot het jaarklassensysteem, waarbij men louter kinderen op 
grond van leeftijd in groepen indeelt, het kenmerk van het Jenaplanconcept het zien van het 
kind. Geen eenzijdige leerschool, Jenaplanscholen zijn opvoedings- en levenscholen 
(Petersen, 1985).  
 
5.1.2. Wat zeggen kinderen over de kracht van de stamgroep?   

Wat voor groep willen wij zijn? Wauw, denkt Paul. Een lastige vraag van stamgroepleider Chris, waar 
hij niet snel een antwoord op heeft. Hij kijkt naar een leeg groen blad en naar Chris, die heeft zijn 
ogen dicht. Zou hij ook over de vraag nadenken? Paul doet zijn ogen dicht en herhaalt de vraag in zijn 
hoofd. Opeens heeft hij een antwoord. ‘Paul, ik zie dat jij goed hebt nagedacht, vertel ons eens wat jij 
belangrijk vindt om samen af te spreken.’ Paul: ‘Dat wij elkaar helpen als wij iets niet begrijpen.’ 
‘Mooi’, hoort Paul wat kinderen zeggen. Al gauw komen er meer antwoorden: ‘Dat wij elkaar helpen 
bij het lezen, ons zelf kunnen zijn en ruzies samen oplossen’. Tot slot zegt Roos: ‘En elkaar niet na-
apen!’ Floor, een vijfdejaars, steekt haar vinger op en kijkt naar Paul en Chris. ‘Dat bestaat niet in de 
Heksenkring’. Chris knikt. ‘Leg maar uit aan onze derdejaars, waarom dat ook een belangrijke 
afspraak is’. ’Als iemand hetzelfde doet, wil dat eigenlijk zeggen dat dat heel bijzonder is. Dan moet je 
juist trots zijn als iemand anders dat ook maakt’. Zo heeft Roos er nog nooit over nagedacht. Roos: 
‘Dus dat is ook een afspraak?’  Chris knikt: ‘Schrijf jij ‘m maar op het blad en laat Floor je helpen’. De 
meiden staan op en schrijven vol trots de afspraak op. Anouk steekt haar vinger op: ‘Hangen we deze 
poster op?’ Chris denkt na en vraagt de groep om raad. Iedereen is voor en sommigen hebben al een 
mooie plek in hun hoofd. ‘Maar hoe weten anderen wie deze afspraken gemaakt hebben?’  
‘Dat is een goeie Anna’, zegt Chris. ‘Zullen we een foto maken?’ vraagt Roos. ‘Wat een leuk idee 
Roos’, zegt Chris. Buiten ontstaat het idee om in een kring te liggen. HEKSENKRING, roepen de 
kinderen en de foto is gemaakt. 
 
Bovenstaand doorkijkje is een korte greep van wat er zich heeft afgespeeld in een 
middenbouwstamgroep op R.K. Jenaplanschool De Kring. Aan de kinderen van stamgroep de 
Heksenkring werd gevraagd wat voor groep zij willen wij zijn. Een voorbeeld in de lijn van 
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Janusz Korczak, één van de belangrijkste hervormers in de opvoedkunde. Zo stelt Korczak, 
dat je het kind niet moet vergeten wanneer je het onderwijs wilt verbeteren (Korczak, 2010).  
 
In het doorkijkje wordt de kinderen gevraagd wat zij belangrijk vinden en wordt hen de tijd 
gegeven hierover na te denken. Door samen met elkaar afspraken te maken wordt het 
tevens een groepsverantwoordelijkheid. Charlotte Visch noemt dit in haar boek, ‘Gelukkige 
kinderen in een gelukkige klas’, ‘eigenaarschap’ en stelt, dat wanneer een vraag of 
‘probleem’ een groepsverantwoordelijkheid wordt, kinderen pas eigenaar kunnen worden 
van hun wens. Zo laat bovenstaand voorbeeld zien dat de stamgroep samen met elkaar tot 
veel regels kunnen komen die zij belangrijk vinden. Er wordt positief op elkaars antwoorden 
gereageerd; de kinderen zijn het met elkaar eens. Het zijn geen regels die voor hen van 
bovenaf bepaald zijn door een volwassene, maar juist wensen waar iedereen zich 
verantwoordelijk voor voelt. Ook komt in het doorkijkje de luisterende houding van 
stamgroepleider Chris naar voren. Zo hebben volgens Martine Delfos (2011) kinderen de 
reputatie niet naar volwassenen te luisteren, maar is vaak het omgekeerde ook het geval. 
Vaak is de vraag van een volwassene een vraag naar gehoorzaamheid, die van het kind een 
smeekbede dat er naar zijn of haar verhaal geluisterd wordt. Door kinderen als deskundigen 
te zien, stimuleer je het eigenaarschap van de hele groep, het gaan voor elkaar: één voor 
allen, allen voor één (Visch, 2013). 
 
Het doorkijkje van stamgroepleider Chris is geen fantasieverhaal, maar een greep uit de 
realiteit. Zo vond deze situatie daadwerkelijk plaats in een middenbouwstamgroep, met de 
onderliggende vraag, wat de kinderen zeggen over de kracht van de stamgroep. De rust om 
na te denken was noemenswaardig. Eerst werd er bewust (in stilte) nagedacht, waarna er 
vervolgens een hoop wensen kwamen vanuit de kinderen. Zowel de meesters, als de 
gezellen als de jongsten, iedereen voelde zich vrij om hun wensen te vertellen aan elkaar. Op 
de term na-apen is kort ingegaan in bovenstaand doorkijkje. Echter kwamen er een aantal 
woorden steeds terug in de bewoordingen van de kinderen. Zo noemden de kinderen vaak 
de woorden samen, helpen en plezier. Op deze woorden is extra ingegaan. Waarom zijn 
deze drie woorden zo belangrijk voor de kinderen om een fijne en vooral krachtige 
stamgroep met elkaar te vormen?  
 
‘De foto is opgeplakt’, zegt Floor. ‘Prachtig, eens kijken wat we allemaal zien op deze poster’, zegt 
Chris. De kinderen gaan met hun buur in gesprek en delen daarna hun antwoorden met de groep. 
Paul en Floor vinden dat het woord samen veel te zien is op de poster. ‘Waarom denken jullie dat dit 
zo’n belangrijk woord is voor veel kinderen?’ vraagt Chris. Er wordt verteld dat je alleen soms de weg 
kwijt kunt raken, bij rekenen bijvoorbeeld, maar dat sommige kinderen heel goed zijn in rekenen en 
je daarbij kunnen helpen. Naast de cognitieve vakken blijkt dat kinderen het samen ook belangrijk 
vinden bij het buitenspelen, het lezen en bij WO. Chris bespreekt de verschillen tussen elkaar met de 
stamgroep. ‘Is het fijn of niet fijn, al die verschillen?’ De kinderen zijn het eens dat het fijn is om 
verschillend te zijn. Zo zegt Wessel dat hij goed weet wie hem kan helpen met zijn rekenvragen en 
dat hij bij spelling weer iemand anders kiest. Als de groep in de richting blijft kijken van de meesters 
en gezellen stelt Chris een vraag waardoor er een stilte valt: ‘Maar wat kunnen de vierde- en 
vijfdejaars leren van de derdejaars?’ Al gauw komen er antwoorden als: ‘Zij kunnen goed luisteren en 
hebben leuke ideeën om te spelen’. ’Ja’, zegt Floor, ‘Lisa kan al met een hele mooie stem voorlezen’. 
De poster wordt aangevuld en Chris vraagt wat Lisa hiervan vindt. Lisa zegt niks, maar glimt van trots. 
De rest van de dag huppelt ze blij rond in de groep.  
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Bovenstaand doorkijkje is opnieuw geschreven naar de realiteit. De kinderen uit de 
Heksenkring gaven aan hoe belangrijk zij het vinden om te weten wie hen kan helpen iets op 
te lossen. Verschillen zijn niet erg, maar zien de kinderen juist als belangrijk. Ze vinden het 
belangrijk om elkaar te helpen en zien in dat dit hun groep sterk maakt. De kinderen hebben 
genoeg voorbeelden die dit bevestigen. Eén van de voorbeelden bracht Wessel naar voren in 
het doorkijkje. Hij weet precies naar welk kind hij moet stappen als hij een specifieke vraag 
heeft over rekenen. Volgens Velthausz en Winters is dit een kenmerk van een driejarige 
stamgroep. Bij elk probleem is er wel een groepsgenoot te vinden, die kan helpen. Vooral de 
jongsten in de groep weten nog vaak niet wie waarin een expert is, maar daar komen ze 
gauw genoeg achter. Iedereen profiteert van samenwerken, jijzelf maar ook de groep 
waartoe je behoort (Velthausz en Winters, 2014).  
 
‘De derdejaars moeten zich welkom voelen’, zei ook één van de kinderen in de groep. De 
groep gaf aan het belangrijk te vinden om je fijn te voelen en dat gevoel krijg je als je ergens 
welkom bent. De stamgroepleider had de achterliggende vraag om te horen wat kinderen 
zeggen over de kracht van de stamgroep. Echter werd het onderwerp meerdere keren 
bewandeld, maar liet de stamgroepleider dit toe. Door een nieuwe prikkelende vraag te 
stellen bracht hij de groep weer bij zijn achterliggende vraag en zorgde deze vraag voor 
nieuwe inzichten en antwoorden. De stamgroepleider zat op één lijn met de uitspraken van 
Charlotte Visch. Volgens Visch (2013) is het vanzelfsprekend dat kinderen van onderwerp 
veranderen en moet je dit niet zien als ‘ze letten niet op, ze laten zich afleiden, straks ben ik 
de orde kwijt’, maar als een belangwekkend zijpad dat de kinderen met elkaar bewandelen.  
Eén van die zijpaden wordt in onderstaand doorkijkje geschetst. 
 
‘Ik vind het net een schilderij’, zegt Anouk, terwijl ze naar de poster kijkt. ‘Nee, een schilderij heeft een 
lijst’, zegt Wessel. Tim oppert om zelf een lijst te maken, van papier. De groep vindt het een leuk 
idee. Stamgroepleider Chris krijgt door de groep een idee en deelt deze met de groep. ‘Ik merk dat 
wij het belangrijk vinden om elkaar goed te kennen, maar dat veel kinderen alleen de favoriete 
voetbalclub kennen van iemand. Ken je iemand dan wel echt?’ De groep denkt hierover na. Al gauw 
merkt de groep veel niet van elkaar te weten. Er komen vooral vijf interesses naar elkaar naar voren. 
Het favoriete land, dier, eten, sport en kleur. Chris steekt zijn hand omhoog: ‘High five!’ Eerst 
snappen de kinderen niet waar hij op doelt, maar dan pakt Chris steeds een vinger en zegt bij elke 
vinger een interesse. ‘Ik begrijp het, in elke vinger schrijven we het antwoord van één van de vragen’, 
zegt Floor. Ze spreken af welk antwoord in welke vinger moet en gaan aan de slag. ‘Vergeet niet je 
naam NIET op te schrijven’, zegt Chris. ‘Dan maken we er een mooi spel van’. 
 
Bovenstaand zijpad is door de opmerkingen van de groep ontstaan en heeft de 
stamgroepleider op nieuwe ideeën gebracht om te werken aan de relatie van het kind met 
de ander. Zo stellen Velthausz en Winters, dat het belangrijk is om te investeren in goede 
relaties, zodat je stamgroep kan uitgroeien tot een effectieve en veilige groep, waarin 
kinderen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen in de situatie van een ander. Goede relaties 
met groepsleden maken de stamgroep tot een (h)echte groep (Velthausz en Winters, 2014). 
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5.2. De rol van de stamgroepleider    
 
In deze paragraaf wordt de rol van de stamgroepleider onder de loep genomen. Wat zegt de 
literatuur hierover en hoe denken kinderen over de rol van stamgroepleider. Tevens wordt er een brug 
gemaakt naar de bron, Peter Petersen, en de theorie verduidelijkt door middel van doorkijkjes.  
 

5.2.1 Wat zegt de literatuur over de rol van stamgroepleider?  

De Heksenkring is prentenboeken aan het maken. Iedereen werkt met de eigen tafelgroep samen, 
waarin leerlingen, gezellen en meesters zitten om van te leren. Daar heeft de stamgroepleider 
bewust rekening mee gehouden en benoemt hij regelmatig, zodat de kinderen goed weten wat hun 
rol is en wat er van hen verwacht wordt. Na een korte uitleg van Chris, de stamgroepleider, gaan de 
groep aan de slag. Zijn doel maakt hij goed duidelijk: ‘Ik vind het belangrijk om te zien, dat iedereen 
wat te doen heeft’. Hij gaat op zijn stoel zitten en kijkt naar zijn stamgroep. Na vijf minuten roept hij 
de kinderen in de kring en praat hij over wat hij gezien heeft. Hoe goed kinderen elkaar helpen, 
vragen aan elkaar kunnen stellen, aldus van en met elkaar leren. De kinderen veren allemaal op. Ook 
benoemt Chris een aantal derdejaars die goed samenwerken en tot prachtige tekeningen en 
woorden zijn gekomen. ‘Vergeet niet om naar hen te kijken, jullie ideeën zijn welkom’. De kinderen 
gaan weer verder. Chris loopt met de handen in de zakken rond, helpt, complimenteert, maar blijft 
vooral een nieuwsgierige houding aannemen en uitdagende vragen stellen. Aan het einde van de 
middag evalueert de groep in de kring het proces en worden er tips en tops gegeven. Wat buiten kijf 
staat, is dat iedereen zich gehoord voelde en elkaar ideeën heeft gegeven om de prentenboeken 
mooier te maken. ‘Heksenkring, ik ben trots’, zegt Chris. De kinderen kijken elkaar aan en zeggen nog 
net niet: ‘Dat hebben wij mooi samen geflikt!’  
 
Bovenstaand doorkijkje laat zien hoe de literatuur denkt over de rol van stamgroepleider. Zo 
stellen Velthausz en Winters (2014) dat een goede stamgroepleider ‘lui’ lijkt te zijn. Als in 
een klas de stamgroepleider alle touwtjes immers in handen heeft, is deze aan het eind van 
de dag moe, terwijl de kinderen steeds meer achterover gaan leunen. Voor beide partijen 
geen gelukkige situatie (Kroon, Nagtzaam & Wentzel, 2016). Echter, onder deze schijnbare 
luiheid ligt een aandachtige interesse voor wat de meesters te berde brengen en een 
voelbaar vertrouwen in wat kinderen kunnen (Clarijs, 2017). Volgens Boes (2014) kan je een 
stamgroep ook niet maken, maar kan deze alleen door een optimale begeleiding groeien. 
Deze begeleiding komt van de stamgroepleider, de spin in het web.  
 
Waarom is de stamgroepleider zo belangrijk? Visch (2014) stelt, dat een bezielde leerkracht 
de succesformule van de groep is, aangezien dit degene is die de sfeer kan maken, maar ook 
breken. Hij haalt vooral het beste uit de kinderen door hen de ruimte te geven en hen uit te 
dagen. Deze ruimte is in het doorkijkje ook te zien. Zo deed Chris, de stamgroepleider, eerst 
bewust een stap opzij om vervolgens de kinderen uit te dagen om nog beter naar elkaars 
ideeën te kijken en luisteren. Daarna gingen de kinderen, met dit in hun gedachte, verder.  
Dit voorbeeld onderstreept de visie van Visch (2014): Wanneer de leerkracht ieder kind met 
vertrouwen en respect tegemoet treedt, volgen de kinderen hem of haar door dik en dun. 
Visch haar conclusie op de rol van stamgroepleider was een prikkeling voor Ingrid Nagtzaam, 
die in haar artikel voor de NJPV-conferentie in Papendal (2012) vooral zat met de vraag waar 
zijzelf, als stamgroepleider, staat. Tussen de kinderen en met hen de groep vormen, of juist 
zichzelf er buiten plaatsen. Charlotte Visch wist op treffende wijze te duiden, dat de 
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stamgroepleider degene is die kinderen de kans kan geven zichzelf te ontwikkelen tot een 
autonoom persoon; De stamgroepleider maakt écht het verschil.  
 
In bovenstaand doorkijkje maakt de stamgroepleider gebruik van de rollen in zijn groep. Zo 
bestonden de groepjes uit kinderen met verschillende rollen. Om de kinderen erop te wijzen 
dat je een derdejaars ook meester kan zijn in het verzinnen van ideeën, bracht Chris dit ter 
sprake. Dit komt overeen met de theorie van Marjon Clarijs. Clarijs (2017) stelt, dat om 
daadwerkelijk goed gebruik te maken van de rollen, leerling-gezel-meester, het van belang is 
om als stamgroepleider ook te kunnen denken in die rollen. Stap zelf van de ‘meesterstoel’ 
af en geef kinderen de gelegenheid om zich te kunnen ontplooien in de rol van gezel en 
vooral die van meester. In stamgroepen waar kinderen echt meester kunnen en mogen zijn, 
leunt de stamgroepleider voor het oog wat vaker achterover.  
 
‘Ik wil dit, dus we doen het zo!’ Boos pakt Fabian, een vijfdejaars, de laptop af van Tessa, een 
vierdejaars. Hij begint boos te typen op het toetsenbord. Tessa reageert door heel boos een kras te 
zetten op het gemaakte prentenboek. Chris heeft het tafereel aangekeken en haalt de kinderen naar 
hem toe. Hij is niet boos, maar laat hen kijken naar de rest van de groep, waar iedereen samenwerkt. 
‘Zo, wat hebben jullie gezien bij de rest van de groep?’ Fabian en Tessa beschrijven dat zij rustig 
overleggen. Ze laten elkaar uitpraten en pakken geen spullen af. ‘Juist, ze hebben respect voor elkaar, 
zo noem je dat’, zegt Chris. ‘Nu jullie dit gezien hebben, wat verwacht ik nu denk je van jullie?’ De 
meiden kijken elkaar aan, zeggen sorry en bekijken de potloodstreep. ‘Zullen we er een bezem van 
maken?’, zegt Floor. ‘Oké, dan maak ik de heks en noem haar Foeksia’. De kinderen lachen weer, 
gaan verder en wachten bij elke nieuwe bladzijde op elkaar. Aan het einde van de middag delen ze 
hun ervaringen met de groep en leggen ze uit dat het belangrijk is om naar elkaar te luisteren.  
‘Klopt’, zegt Tim en hij wijst naar de groepsposter. ‘Dat hebben we samen afgesproken!’  
 
Een groep kinderen met een fijne sfeer en een slechte leiding kan het niet lang volhouden als 
het aan Charlotte Visch ligt. Conflicten onderling zullen het gevolg zijn. Andersom kan het 
wel. Zo stelt Visch (2014), dat een fijne leider, die actief aandacht heeft voor processen in de 
groep, de sfeer neerzet. Wanneer deze structuur is neergezet, zullen leerkracht en kinderen 
het samen moeten doen. Een pedagogische klimaat is van belang om als stamgroepleider te 
creëren en ontstaat als je op een goede manier leiding geeft, zoals in bovenstaand doorkijkje 
geschetst is. Naast het goed leiding geven (leiderschap), is het van belang dat je als 
stamgroepleider veel weet (inhoud), goed kunt lesgeven (didactiek) en het werk goed 
kunnen managen (organisatie). Dit zogenoemde LIDO-model is niet alleen een afstreeplijst 
voor de stamgroepleider, maar kan ook een manier zijn voor de school, om gebruik te maken 
van de specialiteiten van ieder teamlid (Velthausz & Winters, 2014). 
 
Terug naar het doorkijkje, waarin de kinderen proberen het goed te doen voor zichzelf, maar 
de ander hierin vergeten. Kroon, Nagtzaam en Wentzel (2016) gaan ervan uit dat een kind 
nooit expres lastig is. Het kan wel heel lastig zijn om op het gedrag van het kind te reageren. 
Echter, heeft ieder kind recht op een liefdevolle houding en aanpak van zijn leerkracht. Vaak, 
omdat kinderen die het moeilijkst doen, het vaak het moeilijkst hebben. Verander kinderen 
niet, dat doen ze zelf, maar probeer alle deuren naar het geluk voor kinderen te openen; dat 
is de pedagogische opdracht voor elke stamgroepleider. Tevens geeft de stamgroepleider 
kinderen de mogelijkheid om zich te gaan gedragen op een manier waardoor ze samen een 
gelukkige groep kunnen zijn. Zo gaf Chris, in het doorkijkje, Fabian en Tessa de kans om over 
hun sociale vaardigheden na te denken en om deze in te oefenen; iets waar een leerkracht 
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volgens Kroon, Nagtzaam en Wensel (2016) de hele dag door alert op moet zijn. Doe niet 
wat bij jou past, maar wat bij het kind past en laat kinderen wat ze zelf kunnen ook zelf 
doen. 
 
De rol van de stamgroepleider is onmisbaar. Hij kan het verschil maken en mag dit doen met 
vallen en opstaan.  Net als kinderen heeft een stamgroepleider recht om fouten te maken en 
krijgt hij een nieuwe kans, met de opmerking dat de grondhouding blijft: een gelukkige klas 
vormen. Dat moet de hoogste prioriteit zijn en ligt aan de basis van een gelukkige klas 
(Kroon, Nagtzaam & Wentzel, 2016). Probeer als stamgroepleider te bedenken wat jij de 
volgende keer beter kan doen en stel regelmatig de volgende twee vragen aan de groep: wat 
wil je leren en van wie wil je dat leren? Deze twee vragen van de stamgroepleider maken dat 
kinderen verantwoordelijkheid krijgen en leren nemen. Op deze manier krijgen kinderen 
controle op hun ontwikkelingsproces en worden ze optimaal betrokken. Zelf kan je als 
stamgroepleider zijn functioneren ook kenbaar maken aan de groep. De kinderen dienen 
dan als spiegel voor jouw handelen (Velthausz & Winters, 2014).  
 

Je kunt het niet alleen,  je hoeft het niet alleen. 
(Visch, geciteerd in Kroon, Nagtzaam en Wentzel, 2016). 

 
Terug naar de bron   

Jenaplanscholen zijn gezinsscholen van zwijgen en stilte en eisen overzichtelijke en 
pedagogische situaties om het echte werken en werkelijk bezig zijn mogelijk te maken. Het is 
de taak van de stamgroepleider om de vragen van kinderen in twijfel trekken, vooruit te 
blikken naar de eventuele oplossing en te blijven reageren op de beweringen van kinderen. 
Belangrijk is, om altijd die weg te volgen, die kinderen gekozen hebben. Een stamgroepleider 
moet omschakelen, vrijer worden. Vanzelf wordt hij een ander, wordt pedagoog, leider van 
zijn kinderen (Petersen, 1985). De opdracht voor elke Jenaplanschool moet zijn, optimale 
ontwikkelingskansen bieden voor elk kind. Dit is richtgevend voor de activiteiten in de 
school. Steeds weer moet de stamgroepleider zich afvragen wat er van zijn inspanningen 
uiteindelijk bij het kind terechtkomt (Velthausz & Winters, 2014).  
 
Dit benadrukken Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam ook:     
         Waarom doe ik eigenlijk 
Doen we (nog) de goede dingen en hoe               wat ik doe? 
    en waarom doen we wat we doen?         (Nagtzaam, 2012) 
                  (Van Oijen, 2014).  
 
5.2.2. Wat zeggen de kinderen over de rol van de stamgroepleider? 

‘Zo, dit was alweer de eerste schooldag’, zegt stamgroepleider Chris. Hij kijkt tevreden de groep in. 
De kinderen hebben zojuist met elkaar de dag geëvalueerd. ‘Hoe vinden jullie dat ik het vandaag 
deed?’ vraagt Chris. De groep is even stil. Al gauw steken er een paar vingers de lucht in. ‘Ik vind dat 
jij goed naar ons luistert, ons goed begrijpt, alles goed uitlegt, jij benieuwd bent naar alles en heel blij 
bent’. Chris moet ervan blozen, maar vraagt de groep ook om tips. ‘Vaker foto’s maken van de groep, 
meer instructies geven, vrienden meer naast elkaar zetten en meer werken aan de instructietafel’. De 
bel gaat. Dan ziet Chris dat Mike nog een vinger in de lucht heeft. Iedereen gaat weer zitten. ‘Mike, 
heb je nog een tip voor mij?’ Mike schudt zijn hoofd: ‘Ik vond het leukste van vandaag dat jij er was’.  
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Bovenstaand doorkijkje laat een groep zien met een stamgroepleider die de kinderen als 
spiegel neerzet voor zijn eigen handelen. Chris is, zoals de kinderen ook zeggen, nieuwsgierig 
en wil alles weten. Dit is volgens Visch een kenmerk van een gelukkige leerkracht. 
Nieuwsgierigheid is volgens haar de basis van het leren. Wanneer je als leerkracht niet meer 
nieuwsgierig bent naar het motief achter het gedrag van de kinderen, kun je beter inpakken 
(Visch, 2014). Kinderen voelen heel goed aan of een leerkracht ‘echt’ is en varen er wel bij 
als een stamgroepleider laat zien door zijn verbale en non verbale communicatie vertrouwen 
te hebben. Kinderen willen gehoord worden, aldus dat zij serieus worden genomen. Zij 
verwachten van de stamgroepleider, dat deze iets probeert te doen met hun verlangens en 
problemen en is de basis voor een respect- en begripvolle omgang. Verplaats je in het kind 
en achterhaal wat hem of haar beweegt om te doen wat hij doet. Dit verplaatsen wordt ook 
wel korczakken genoemd, naar pedagoog Janusz Korczak. Wanneer je het verborgen gevoel 
ontdekt, kun je van daaruit het gedrag veranderen (Visch, 2014). 
 
Nieuwsgierigheid, luisteren en begrijpen zijn allerlei termen die in het doorkijkje naar voren 
komen. Dit vinden de kinderen in deze stamgroep belangrijk en verwachten zij van de 
stamgroepleider. Ook hadden ze tips voor de stamgroepleider, zoals vrienden meer bij elkaar 
zetten. De kinderen doelen hier op de tafelgroepen, waarbij zij het belangrijk vinden om 
naast hun beste vriend te zitten. Dit noemt Visch ook wel ‘je allerliefste’. Vaak wordt er door 
volwassenen gedacht, dat je kinderen die vrienden zijn, voor de rust, uit elkaar moet halen. 
Maar door hen uit elkaar te halen groeit het verlangen en ebt het ‘zich prettig voelen in de 
groep’ langzaam weg. De veiligheid die kinderen zoeken is belangrijk en bepalen samen met 
de stamgroepleider de sfeer in de groep. Reden genoeg om, volgens Visch (2014), goed te 
luisteren naar de wensen van kinderen. Door dit in een kringgesprek samen te bespreken, 
zoals Chris in het doorkijkje deed, laat de stamgroepleider merken de stem van de kinderen 
belangrijk te vinden. Deze duidelijke stem mogen kinderen laten horen en past volgens 
Velthausz en Winters geheel bij het jenaplanconcept van Peter Petersen; samen met elkaar 
een mooie leef- en werkgemeenschap vormen (Velthausz & Winters, 2014). Het doorkijkje 
laat ook een groep zien die naast het opkomen voor hun eigen belang, rekening blijven 
houden met het belang van anderen. Ze eisen dit niet van Chris, hun stamgroepleider, maar 
geven hun opmerkingen als tips mee. Kortom, groep en kind beslissen, waarbij de 
stamgroepleider eindverantwoordelijk blijft. Hij is als het ware een (onzichtbare) regisseur in 
de coulissen (Velthausz & Winters, 2014).  
 
De sociale structuur waar kinderen en stamgroepleider samen het meest naar op zoek 
zouden moeten zijn gaan en na moeten streven is, volgens Visch (2014), de emancipatoire 
structuur. Deze structuur  geeft ruimte aan emancipatie van elk kind. De kinderen zijn de 
stenen en de leerkracht is de cementmaker, die alle 
stenen bij elkaar houdt. Kortom, de leerkracht en 
kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Respect en waardering naar elkaar, elkaar helpen, hoge 
verwachtingen van jezelf en van de ander hebben en 
enthousiasme voor elkaar zijn kenmerken waar kinderen 
écht bij varen. Wanneer dit het geval is, wordt de 
stamgroepleider het cement tussen de stenen, waarbij 
elk kind gekend wordt in zijn kwaliteiten en in de nog 
minder ontwikkelde kanten (Visch 2014).  
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Of het nu Korczak, Visch, Petersen, Velthausz of Winters is, allen schrijven het belang dat 
kinderen open durven zijn naar elkaar over hun gevoelens, wensen en verlangens. Deze 
openheid is van belang voor de hele groep, zodat er begrip getoond kan worden. Het geeft 
kinderen en stamgroepleider kansen om er voor elkaar te zijn en de kans om samen een 
gelukkige klas te vormen. Gelukkige kinderen leren meer!  
(Kroon, Nagtzaam & Wentzel, 2016).        
   
Kinderen worden geen mensen – zij zijn het al. Het zijn mensen, geen poppen. 
Je kunt verstandig met ze praten – ze geven antwoord; als je tot hun hart spreekt – voelen het.   
Kinderen zijn mensen; in hun ziel ligt de aanleg voor alle gedachten en gevoelens die wij bezitten. 
Dus is het zaak deze aanleg te ontwikkelen, de groei ervan voorzichtig te sturen. 
(Janusz Korczak, 2010).  
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5.3. Leesplezier     
 
In deze paragraaf wordt het leesplezier van kinderen onder de loep genomen. Er wordt vooral gezocht 
naar literatuur over het jonge kind, in de middenbouwperiode van de basisschool, vanwege de 
beantwoording van de onderzoeksvraag. Wat zegt de literatuur over leesplezier en denken en voelen 
de kinderen bij dit begrip wanneer hen deze vraag gesteld wordt? Evenals in de voorgaande 
paragrafen wordt de theorie verduidelijkt door middel van doorkijkjes.  
 

5.3.1. Wat zegt de literatuur over leesplezier?  
 
In de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor lezen en leesplezier. Jonge kinderen 
worden omringd door geschreven taal en afbeeldingen van de werkelijkheid, films, spellen 
op de computer, tijdschriften, kranten en boeken. De wereld is uitnodigend en vraagt om 
actie! Deze actie komt er absoluut in de eerste jaren. Of het nu mee krabbelen met een 
boodschappenlijst is of het meeluisteren naar en prachtig voorleesverhaal, kinderen zijn nu 
eenmaal nieuwsgierig naar wat er om hen heen gebeurt. Ze verwonderen zich, gaan op 
onderzoek en worden graag voorgelezen. Voorlezen is van groot belang voor de verdere 
leesontwikkeling (Bus, 2009). Ook lokt voorlezen meelezen uit, zeker als het herhaald wordt 
aangeboden door volwassenen of via de gesproken tekst van digitale prentenboeken. 
Voorlezen, samen lezen, meelezen en zelf lezen zijn activiteiten die allemaal voorkomen in 
de kleutergroepen van het basisonderwijs. Wanneer boeken voor hen toegankelijk, goed 
gekozen en bereikbaar zijn gaan kleuters ook zelf aan de slag met lezen. Bijvoorbeeld in de 
huishoek, waar dieren voorgelezen worden door het kind. Dit zelf proberen lezen in een 
omgeving die hen daartoe uitnodigt is voor veel kleuters een kleine stap naar de alfabetische 
geletterdheid (Pompert, 2017).   
 
Samenvattend zijn er, voordat kinderen de stap naar de middenbouw maken, al een hoop 
inzichten in de functies van gedrukte taal verkregen en is er gewerkt aan de leesbevordering 
van kinderen (Pompert, 2017). Leesbevordering verwijst naar het leesplezier en is veel 
minder een zaak van cognitieve vaardigheden. Bij leesbevordering gaat het vooral om 
beleving en identificatie. Leesplezier is de sleutel tot leesmotivatie (Dorssemont & 
Manderveld, 2008). Het is dus zaak om hierbij aan te sluiten, zodat kinderen kansen krijgen 
om hun geletterde ontwikkeling passend te vervolgen. De start die er gemaakt is in de 
kleutergroepen heeft immers dezelfde benadering als in de middenbouw van de basisschool; 
in essentie is er geen verschil tussen deze ontwikkelingsrijke en inhoudsrijke aanpak. De 
leerlijnen verschillen wel, de aanpak blijf gericht op het zinvol lezen en de motivatie (het 
leesplezier) om vooral te blijven lezen (Pompert, 2017). 
 
Chris heeft met zijn groep het schoolthema ‘natuur’ afgerond en wil deze week starten met het 
nieuwe schoolthema. De groep besluit echter anders. Zo hebben Vere, Reno en Nick een brief 
geschreven naar de burgemeester voor meer natuur in de omgeving en een antwoord gekregen. Ze 
zijn uitgenodigd om er met de burgemeester over te praten. Chris grijpt de gelegenheid aan om een 
brief terug te schrijven. ‘Mijn moeder werkt in het gemeentehuis’, zegt Ilsi. ‘Mijn vader is een 
gemeentewerker, dat is dan vast hetzelfde’, zegt Tim. De groep is door het dolle heen, ze mogen 
gewoon naar het gemeentehuis! Er wordt hard gewerkt aan een ‘goede’ brief terug. Er worden 
nieuwe woorden geleerd (ambtsketen, wethouder), het bezoek wordt tot in de puntjes voorbereid 
en er wordt zelfs een heus interview voorbereid. Stan, die cameraman wil worden, vraagt 
toestemming om dit bezoek te filmen en duimt dat zijn droom uitkomt.  
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Dit doorkijkje geeft een brede benadering van het lees- en 
schrijfonderwijs weer en schetst een groep kinderen die zin 
heeft om zich in te lezen in het bezoek aan het gemeentehuis en 
aan de slag gaat met eigen teksten. Ehri (2004) stelt, dat 
technisch lezen belangrijk is, maar een aanzienlijk groter effect 
heeft wanneer dit lezen verbonden wordt aan het lezen van 
teksten en boeken waar kinderen zin in hebben. Het doorkijkje 
staat tevens haaks op de klassikale werkwijze, die Pompert 
(2017) als knelpunt ziet voor het leesonderwijs. Zo wordt in veel 
groepen 3 het leesonderwijs klassikaal gegeven, waardoor er tijd 
verloren gaat voor groepen kinderen. De aarzelende lezers 
worden overvraagd en de beginnende lezers kunnen niet verder. 
 
Bovenstaand doorkijkje laat zien welke communicatieve functies 
lezen en schrijven kunnen hebben. Zo sluit de brief naar de 
burgemeester aan bij de concrete ervaringen van de kinderen. 
Door alle kwesties die hier aan de orde komen, leren kinderen 
affectief, cognitief en praktisch (Pompert, 2014). Het doorkijkje 
is ook passend bij de holistische kijk op de ontwikkeling van kinderen van Bert van Oers. Het 
leren lezen en schrijven kan niet los worden gezien van de totale ontwikkeling van kinderen. 
Leerprocessen zijn alleen stimulerend wanneer kinderen hier betekenis aan kunnen verlenen 
en als persoonlijk zinvol ervaren (Oers, 2005). Op de vraag van Pompert (2017), hoe het nu 
kan dat kinderen hun leesplezier verliezen in de middenbouw van de basisschool, stelt Oers 
(2005), dat je alleen gemotiveerde kinderen krijgt, die zin in lezen hebben, wanneer er 
sprake is van samenhang en betekenis. Lezen en schrijven moeten niet zo zeer gezien 
worden als aparte vakken, maar als brede culturele activiteiten.  
 
Terug naar het leesplezier.  
Zo benadrukt Pompert (2017) het belang van lezen met plezier en begrip; de leesmotivatie. 
In de praktijk is het belangrijk om kinderen naast het automatiseren van het decodeerproces 
(het omzetten van tekens in klanken) te richten op de leesmotivatie. Leren lezen is zoveel 
meer dan een leestechniek. En toch blijft het leesplezier in Nederland, volgens Gerlien van 
Dalen, internationaal gezien achter. De angst voor lezen, ook wel leerweerstand, neemt 
steeds meer toe (Van Dalen, geciteerd in Nielen & Bus, 2016). Vaak stuiten kinderen op 
onaantrekkelijke teksten, krijgen ze niet voldoende hulp bij het lezen en kan dit uitmonden 
tot een grote weerstand (Nielen & Bus, 2016). Belangrijk is, dat het doel altijd moet zijn, om 
te lezen voor je plezier en om ervan te leren. Dit lukt het best als kinderen zo snel mogelijk in 
boekjes kunnen lezen die bij hen passen en bij hetgeen waar de groep mee bezig is 
(Pompert, 2017). Lezen is ook belangrijk voor de ontwikkeling van je sociale vaardigheden, 
inlevingsvermogen en begrip voor anderen (Nielen & Bus, 2016).  
 
Onderzoek toont aan dat kinderen die veel lezen ook een grotere woordenschat hebben 
(Mol & Bus, 2011). Zo greep Chris de brief naar de burgemeester ook aan om te werken aan 
een ruimere woordenschat. Om met plezier te lezen, het van belang is dat er aandacht 
wordt besteed aan woordbetekenissen. Deze begrippen vormen de verbinding tussen het 
bekende en het nieuwe dat kinderen lezen. Het doorkijkje laat zien dat lezen en schrijven 
levensecht kunnen worden. Geen saaie of moeilijke momenten die lang duren, maar een 
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betrokken groep die met plezier leest. Dit zogenoemde leesplezier, ook wel leesmotivatie, 
blijft het uiteindelijke doel van het leesonderwijs (Pompert, 2017). Volgens Nielen (2016) is 
het essentieel om dit leesplezier te behouden en om een rijke omgeving in te richten waarin 
kinderen graag willen lezen. Zo kan de schoolbibliotheek eraan bijdragen dat kinderen hun 
interesse in lezen behouden en blijven oefenen. Praat met kinderen over boeken, stimuleer 
dat dit thuis ook gebeurt en bespreek met kinderen wat zij eventueel missen in de 
schoolbibliotheek (Nielen, 2016). Het praten met kinderen, over wat zij verstaan onder 
leesplezier en wat hen kan helpen gemotiveerd te blijven, komt in onderstaand hoofdstuk 
aan bod.  
 
5.3.2. Wat zeggen de kinderen over leesplezier?  
 
Krijgen we na de vakantie een nieuw leesmaatje? Dat is de vraag die heerst in de groep van Chris. 
Zeker, maar waarom doe ik dat denken jullie? Er komen al gauw antwoorden als: dan leer je een 
ander ook kennen, kan je weer nieuwe dingen leren en iemand die nu geen leesmaatje was voor de 
vakantie, kan dat nu wel zijn. Chris vertelt in de kring dat hij het belangrijk vind om met plezier te 
lezen; om van lezen een feestje te maken. Hij vraagt de groep waar zij aan denken bij het woord 
leesplezier. Eerst denken de kinderen zelf na, dan delen ze hun gedachten met de buren. Even later, 
in de kring, blijkt dat veel kinderen hetzelfde dachten. Er komt vooral uit dat lezen leuk moet zijn. 
Maar hoe kunnen wij daar samen voor zorgen, dat lezen leuk blijft? vraagt Chris. In leuke boeken 
kunnen lezen, veel kunnen kiezen, op de computer kunnen oefenen, de geheime boekenkring niet 
vergeten, boekenkringen, leesmaatjes helpen en prentenboeken maken. Op deze laatste opmerking 
werd enthousiast gereageerd. Gaan we die weer maken? Mogen we de boeken dan weer voorlezen 
bij de kleuters? De wensen van de kinderen worden opgeschreven; Chris weet genoeg! 
 
Zin in lezen krijgen én houden, daar gaat het om als het aan Pompert (2017) ligt, maar ook 
aan de kinderen. Zo is bovenstaand doorkijkje een schets uit de werkelijkheid en vond dit 
gesprek over leesplezier plaats in een middenbouwgroep. De kinderen geven aan het 
belangrijk te vinden om in leuke boeken te kunnen lezen, maar ook veel te kunnen kiezen. 
Het boekenaanbod wordt als zeer belangrijk ervaren, iets wat Thijs Nielen ook benadrukt. 
Toegang tot veel en aantrekkelijke boeken lijkt heel belangrijk te zijn om het lezen te 
stimuleren (Nielen, 2016). Ook zorgt een rijk aanbod ervoor dat er kennis gemaakt kan 
worden met verschillende soorten genres. Zo kunnen kinderen een eigen genrevoorkeur 
ontwikkelen (Chambers, 2002). De aanwezigheid van een rijk boekenaanbod geeft kinderen 
tevens de mogelijkheid om hun kennis over boeken uit te breiden (Stichting Lezen, 2012).  
Echter, een goed gevulde boekenkast is niet genoeg volgens Bea Pompert.  
De boekencollectie moet ook daadwerkelijk aansluiten bij de behoefte van de kinderen of 
het thema waar de groep op dát moment mee bezig is. Dit kunnen boeken zijn die gelezen 
kunnen worden met een maatje of de leerkracht, nét boven het zelfstandige niveau. Te 
moeilijke boeken zorgen voor stress en belemmeren het leesplezier (Pompert, 2017).  
 
De kinderen uit het doorkijkje benoemen naast het boekenaanbod ook het oefenen op de 
computer. Zo wensen de kinderen vaker te werken aan het computerprogramma Zoem een 
online programma van Veilig leren lezen, waarin kinderen digitaal het oefenen van lezen op 
een aantrekkelijke en stimulerende manier kunnen oefenen. De kinderen uit het doorkijkje 
wensen dat Zoem meer aan bod komt en Chris, de stamgroepleider, luistert hiernaar. Dit is 
een voorbeeld in de lijn van Charlotte Visch, die stelt dat kinderen heel goed weten wat er 
veranderd kan worden in de groep. Zij zijn degene die de verandering ook kunnen 
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bewerkstelligen, zodat ze zich gelukkig blijven voelen (Visch, 2014). Wat de stamgroep, uit 
het doorkijkje, nog meer verstaat onder leesplezier, is het kunnen praten over boeken. Door 
middel van een geheime boekenkring, waarin gelezen boeken (na bijvoorbeeld een vakantie) 
aan elkaar gepresenteerd worden of een boekpresentatie van één kind. Door over boeken te 
praten (of interactief voorlezen) delen kinderen hun enthousiasme voor boeken, ervaren ze 
dat je op verschillende manieren over boeken kunt praten en ontdekken ze dat boeken een 
heel persoonlijke betekenis voor henzelf en voor anderen kunnen hebben (Broekhof & De 
Pater, 2014). Belangrijk is om de kinderen de vraag te stellen wie er zin heeft het boek (van 
de boekenkring) ook te lezen. Hoe komt dat? (Pompert, 2014). Het met elkaar hierover 
praten zorgt ervoor dat het plezier versterkt wordt en kinderen gemotiveerder gaan lezen 
(Nielen & Bus, 2016). 
 
Chris, de stamgroepleider van het doorkijkje, begon het kringgesprek met het onderwerp 
samen met elkaar lezen (leesmaatjes). Al gauw kwam er naar voren hoe fijn de kinderen dit 
vinden en werd er gesproken waarom het belangrijk is om van en met verschillende 
kinderen te lezen. Kinderen zijn verschillend, gelukkig maar, zo stelt Barbara Nellestijn.  
Verschillen doen er toe bij het leren van kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld verschillen in 
leesniveau (Nellestijn, 2011). Ook Kees Both benadrukt de visie van Nellestijn.  
 
Kinderen onderscheiden zich in tal van opzichten van elkaar, inclusief het verschil in 
ontwikkelingstempo. Ze beginnen ongelijk, ontwikkelen zich alleen in hoofdlijnen op 
vergelijkbare wijze en eindigen ongelijk (Both, 1997).  
 
Verschillen mogen er zijn en zijn goed als kinderen die van elkaar inzien, stellen Velthausz en 
Winters. Samen bereik je meer dan ieder apart. Iedereen profiteert van goed samenwerken, 
jijzelf maar ook de groep waartoe je behoort. Deze helper hoeft niet de stamgroepleider te 
zijn, in een stamgroep kan iedereen aangesproken worden: ‘Ook jij kunt en moet een 
bijdrage leveren aan een goede sfeer. Er wordt van iedereen actie verwacht!’ (Velthausz en 
Winters, 2014). Op leesgebied houdt dit in om met elkaar in gesprek te blijven gaan. Waar 
lopen sommige kinderen tegenaan? Hoe lossen anderen dit op? Door het bespreken van 
problemen krijgen kinderen goed zicht op wat anderen kunnen en waar ze elkaar kunnen 
helpen. Zo wordt het (maatjes)lezen geen taak van twee kinderen, maar een 
verantwoordelijkheid voor de hele groep (Nellestijn, 2011). Een activiteit waar deze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid vooral in terugkomt, is bijvoorbeeld het schrijven van 
een eigen prentenboek, wat de kinderen tot slot benoemen in het doorkijkje. Al gauw 
werden er enthousiaste reacties en positieve leeservaringen met elkaar gedeeld. Deze 
leeservaringen zorgen voor leesplezier (Stichting Lezen, 2012) en zijn essentieel om 
leesvaardiger te worden. Ook Chambers (2012) spreekt over het belang van positieve 
leeservaringen om het plezier in lezen te beleven.  
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6. Actieplan   
 
Dankzij het uitgebreide literatuuronderzoek en de gesprekken met de kinderen, kan er in dit 
vervolgstuk een plan worden gemaakt voor mijn eigen praktijksituatie. Kortom, er wordt een 
plan opgesteld om de situatie te verbeteren, aldus dichter bij de gewenste situatie te komen. 
De verwachte gevolgen (hypothesen) van de veranderingen worden aangegeven. Dit alles 
wordt tot slot beschreven in het tijdsverloop van dit plan.  
 
6.1. Welke uitdaging ga ik aan en op welke wijze? 
Nu het probleem helder is en onderzocht is wat er geschreven is over de kracht van de 
stamgroep, het leesplezier en de rol van de stamgroepleider, kan er begonnen worden met 
een plan van aanpak. Belangrijk om in gedachte te houden is, om geen mogelijkheden te 
laten liggen die kinderen meer prikkelen, zodat er uiteindelijk meer geleerd kan worden 
(Kallenberg, Koster, Onstenk, Scheepsma, 2011). Ik wil mezelf kwetsbaar opstellen en de 
kinderen meenemen met en in het onderzoek. Kinderen weten immers wat er kan 
veranderen en kunnen die verandering samen bewerkstelligen (Visch 2013). Door hen mee 
te nemen maak ik er een groepsuitdaging van, om de onderstaande onderzoeksvraag te 
beantwoorden: 
 
Hoe kan ik de kracht van mijn stamgroep inzetten om het leesplezier van de derdejaars te versterken? 
 
Ik wil elke dag samen, in de kring, praten over lezen en bespreken of kinderen (lees)plezier 
hebben. Ook is het plan meer leesstimulerende activiteiten in de stamgroep te realiseren. Zo 
wil ik de boekenkring een vast onderdeel laten zijn van het ritmisch weekplan. Ook de 
geheime boekenkring, waarin kinderen na een vakantie gelezen boeken mogen meenemen 
en hier aan elkaar over vertellen, is een mooie uitdaging om te realiseren. Naast deze 
kringen wil ik een leestafel maken met eigen geschreven prentenboeken en leesboeken die 
passen bij de kinderen. Lezen doe je voor je plezier, om ervan te leren en is het uiteindelijke 
doel van goed leesonderwijs. Dit lukt het best als kinderen in boeken kunnen lezen die bij hen 
passen; aldus betekenisvol zijn (Pompert, 2017). Bij de vrije leesmomenten, elke dag 15 
minuten, wil ik de kinderen observeren of zij fijn alleen of samen met elkaar lezen. Ik wil mijn 
positieve kijk op de groep benoemen aan de groep; zo zien zij mij zichtbaar genieten.  
 
Het aanpakken van het leesplezier wil ik samen met elkaar doen, als groep. Eerst is het plan 
om de kinderen de vraag te stellen wat voor groep zij willen zijn, te praten waarom lezen 
belangrijk is en hoe de groep dit samen kan bereiken? Niet één kind die met plezier blijft 
lezen, maar alle kinderen, met de focus op de jongsten van de groep die net de stamgroep 
binnen stappen. De actuele teksten van de methode Nieuwsbegrip wil ik ook samen 
aanpakken en in koor lezen, waarbij de kinderen oog voor elkaar hebben en zichtbaar de 
uitdaging aangaan om samen als groep het leesplezier te versterken. In mijn achterhoofd 
onthoud ik de visie van Clarijs (2017), die stelt dat je geen oudste hoeft te zijn om meester te 
worden. Wel leesmaatjes, maar geen vaste leesmaatjes voor de jongsten. Vooral naar elkaar 
luisteren. Wat wil je leren en van wie wil je dat leren? (Velthausz & Winters, 2014).  
 
6.2. Wat is hiervoor nodig? 
Om deze verbeteractie uit te voeren heb ik vooral de kinderen nodig. Ik wil hen meenemen 
in mijn onderzoek en mij kwetsbaar opstellen. Ik ben ook benieuwd naar de visies van 
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collega’s uit het werkveld. Hoe gebruiken zij hun eigen kracht als stamgroepleider en de 
kracht van de stamgroep om het leesplezier bij de jongsten in de groep te versterken?  
Ik ben benieuwd naar een stamgroep die de rol van gezel mist (groep 3/4) en een groep die 
deze rol wél tot haar beschikking heeft (groep 3/4/5). Kortom, ik heb de kinderen en 
collega’s uit het werkveld nodig.  
 
6.3. Wat zijn de te verwachten gevolgen? 
Mijn verwachting is, dat als ik de kinderen als deskundigen gebruik en samen met hen een 
betekenisvolle en rijke leeromgeving schep, het leesplezier van de jongsten van de groep 
versterkt wordt. Ik verwacht van de gezellen en meesters ook een andere kijk op het 
leesplezier. Zo verwacht ik dat zij met meer enthousiasme de jongsten helpen om fijn te 
lezen en zich belangrijker en deskundiger gaan voelen. Door dit gevoel verwacht ik dat zij de 
totale verantwoording nemen om het doel van goed leesonderwijs, dat je leest voor je 
plezier en om ervan te leren (Pompert, 2017), te realiseren in de stamgroep. Ook verwacht ik 
dat ikzelf, als stamgroepleider, meer op afstand kan toekijken hoe de kinderen elkaar helpen 
om het leesplezier te versterken. Ik verwacht meer lui te lijken.  
 
6.4. Tijdsverloop actieplan 
Om het bovenstaande te bewerkstelligen is het belangrijk om op een rijtje te zetten wanneer 
ik wat zou willen aanpakken. Dit zogenoemde ritmische weekplan voor mijn onderzoek heb 
ik in de vorm van weken beschreven.  
 

Actie Wat te realiseren?  Wie? Wanneer?  
1 Praten over onze de kracht van de stamgroep:  

wat voor groep willen de kinderen zijn?  
De kinderen 
en Mitchell  

Week 41  

2 
	

Praten over onze gezamenlijke uitdaging; het versterken 
van het leesplezier van de derdejaars. 

De kinderen 
en Mitchell  

Week 42  

3 Elke dag praten over lezen (en leesplezier) in de kring en 
vrij lezen invoeren, waarbij er gebruik gemaakt kan 
worden van de door de kinderen samengestelde leestafel.  

De kinderen 
en Mitchell  

Elke dag hier samen over praten, voor en na het 
lezen en samen de uitdaging aan te gaan om als 
groep met plezier te kunnen blijven lezen.   

4 
	

Zorgen voor een rijke leeromgeving; de leestafel. Met 
favoriete boeken van de kinderen en themaboeken.   

De kinderen 
en Mitchell  

Week 42 

5 Prentenboeken maken per tafelgroep.   De kinderen Week 42 + 44  
6	 Geheime boekenkring realiseren.  

 
De kinderen 
en Mitchell  

Week 44  

7 Zorgen voor een rijke leeromgeving; de leestafel 
uitbreiden/verrijken met de prentenboeken en 
meegenomen boeken van de geheime boekenkring.    

De kinderen 
en Mitchell  

Week 44 

8 De gemaakte prentenboeken bij de kleutergroepen 
voorlezen.    

De kinderen  Week 45  

9 Contact leggen met experts uit de praktijk  Mitchell  Week 45  
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7. Proces    
 
In dit hoofdstuk documenteer ik mijn bevindingen omtrent het actieplan en de wijze waarop 
ik dit plan heb uitgevoerd. Ik beschrijf het effect wat dit plan op de stamgroep had en op 
mezelf als stamgroepleider. Tot slot schets ik hoe de nieuwe situatie er uitziet en wat de 
kinderen en ik doen in deze nieuwe omgeving; aldus het geboekte resultaat. 
 
7.1. Bevindingen van de kracht van de stamgroep  
Het eerste waar mee aan de slag is gegaan is het zichtbaar maken van de kracht van de 
stamgroep. Zo kwam vanuit de literatuur naar voren dat een stamgroep een verzameling 
kinderen uit drie verschillende leerjaren is, ook wel een thuisgroep, waarbij het belangrijk is, 
dat de hele stamgroep zich verantwoordelijk voelt voor het leren van ieder kind (Velthausz & 
Winters, 2014). In mijn rol als stamgroepleider heb ik de groep de volgende vraag 
voorgelegd, waarbij ik hen hier eerst over heb laten nadenken in stilte: Wat voor groep 
willen wij samen zijn, wat vind jij belangrijk? Daarna volgden er heel veel mooie 
opmerkingen van kinderen en besloot de groep deze samen op te schrijven. De oudsten van 
de groep lieten mooie opmerkingen horen, waardoor de jongsten van de groep ook tot 
mooie opmerkingen kwamen. De middelste groep, liet zich ook horen. Denk aan 
opmerkingen als, wij willen een groep zijn die... 
              Waar iedereen het naar zijn of haar zin heeft 
          - jongste  
   Waar je goed samen leert   
      - middelste      

  Waar je creatief kan zijn  
  - middelste  

Waar iedereen elkaars naam kent 
                      - jongste  
                                Waar we naar elkaar luisteren!    
          - oudste  
 
Het effect wat de ouderen op de jongsten hadden was goed zichtbaar. Zo begonnen zij met 
praten en benoemden zij goed wat voor groep zij graag willen zijn. Al gauw kropen hierdoor 
de jongsten en middelsten uit hun schulp en kwamen zij ook tot prachtige opmerkingen. De 
vijfdejaars lieten verbaal en non-verbaal merken hier bewondering voor te hebben. De 
kinderen lieten door met elkaar te praten en vooral naar elkaars opmerkingen te luisteren 
zien het simpele geheim te zijn van de stamgroep (Petersen, 1985). Tot slot kwamen de 
kinderen uit zichzelf met nog meer ideeën. Drie kinderen vonden de opmerkingen mooi 
geschreven, maar erg saai. Ik stelde voor om in de groep een foto met elkaar te maken en 
deze in het midden op te plakken, maar liet bewust vrij op welke wijze dit zou kunnen. 
Hierdoor werden de kinderen aan het denken gezet en kwam uiteindelijk een derdejaars 
met het idee om buiten een foto te maken in een kring. De foto werd gemaakt, maar er 
miste iets. Toen de groep in de kring zat en de foto bekeek waren veel kinderen 
teleurgesteld dat hun gezicht er niet op stond.  Samen zocht de stamgroep naar een 
oplossing, iets wat ik bewust toe liet met de theorie van Both (1997) in mijn achterhoofd: 
Het samen zoeken naar oplossingen en een ander iets uitleggen leidt tot kwalitatief betere 
ontwikkeling. De kinderen hadden het idee om anders te gaan liggen, met de hoofden naar 
het midden toe. De groep ging opnieuw naar buiten en de foto werd gemaakt. De foto werd 
geprint, opgehangen en de collage met opmerkingen kreeg een mooie plek in de stamgroep.  
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De dagen erop werd de collage veelvuldig besproken, zo is en blijft de vierde 
jenaplankwaliteit: reflectie. Het kijken naar jezelf, maar vooral ook kijken naar een ander 
werd centraal gezet in de stamgroep, waarbij de opmerking bleef hangen ‘waar iedereen 
elkaars naam kent’. Hoe goed kennen we elkaar nou eigenlijk? Geïnspireerd op het 
handlezen uit Velthausz & Winters (2014, pag. 64-65) trokken de kinderen hun eigen hand 
over en verzon de groep samen wat zij graag van elkaar willen weten. De vijf onderwerpen 
die in de 5 vingers moesten komen waren: favoriete dier, lekkerste eten, mooiste kleur, 
leukste vakantieland en hobby’s. Op de handen kwamen er bewust geen namen. Elke dag 
werden er 5 handen besproken, geraden en tot slot opgehangen als passe-partout van het 
schilderij. Na 6 schooldagen was iedereen geweest en is het resultaat gefotografeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het bespreken van de stamgroep en op welke wijze de kinderen denken dat deze krachtig 
is, kon ik als stamgroepleider een mooie brug slaan naar het bespreken van een nieuwe 
gezamenlijke uitdaging; het versterken van het leesplezier van de derdejaars.  
 
7.2. Bevindingen van het leesplezier  
Lezen, een ruim begrip dat samen met de kinderen in mijn stamgroep besproken is. Ik begon 
het gesprek met de vraag: waarom lezen we? Eerst mochten kinderen met elkaar 
overleggen, daarna werden de antwoorden gedeeld. In een notendop vertelden de kinderen 
aan elkaar dat lezen heel belangrijk is om naar de winkel te gaan, op straat te lopen, aldus 
dat taal je ergens kan brengen. In boeken kan je lezen, maar niet als ze te moeilijk zijn. 
Kinderen vertelden een aantal van hun favoriete boeken, waar ze deze vinden en al gauw 
kwamen de kinderen met mooie ideeën om meer te lezen in de groep. Prentenboeken 
maken, voorlezen bij de kleuters, de Geheime Boekenkring (waarin een kind een gelezen 
boek na de vakantie kort laat zien aan de groep en hier iets over vertelt) en vooral heel veel 
samen lezen. De kinderen gaven aan soms leesmateriaal te missen en het soms lastig te 
vinden om passende boeken te vinden. Samen werd er besloten om voor en na het lezen in 
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de kring bij elkaar te komen, om elkaar tips en tops te geven. Volgens de kinderen wordt het 
lezen dan nog leuker. Ook zou de groep een leestafel willen, waar de mooiste boeken van 
iedereen op komen te staan. Alle ideeën wil ik realiseren in de stamgroep, in overleg met de 
stamgroep en met een rustige opbouw. Zo krijgen de kinderen de ruimte om van elke 
activiteit te genieten. Samen ga ik met de kinderen uitdaging aan om het leesplezier van de 
derdejaars te versterken en probeer ik door dit constant te benoemen en te bespreken hier 
een gezamenlijke uitdaging van te maken; één voor allen, allen voor één!  
 
7.2.2. Prentenboeken maken en voorlezen    
De groep heeft met de eigen tafelgroep een prentenboek gemaakt met als thema ‘vrienden’. 
Iedere groep was ingedeeld met een leerling-gezel-meester en ging samen aan de slag. Ik 
benoemde vaak hardop wat ik zag en liet de kinderen vooral naar elkaar kijken om elkaar te 
inspireren. Na elke les zocht ik de bewondering door het werk van de groep aan elkaar te 
laten zien op de middentafel. Het effect van deze actie(s) was een betrokken groep die elke 
dag de vraag had of er weer gewerkt kon worden aan de prentenboeken. Verhalen werden 
door andere groepen nagekeken op spelling; kinderen ontdekten elkaars talenten. Het effect 
op mij als stamgroepleider was, dat ik vooral ‘achterover kon leunen’ en kon genieten van de 
stamgroep. Dit benoemde ik ook bewust bij elke evaluatiekring. Ik wees telkens naar onze 
groepscollage (zie vorige afbeelding) en heb als stamgroepleider eraan toegevoegd: een 
groep waar we trots op elkaar kunnen zijn. Als kers op de taart mochten de kinderen de 
prentenboeken voorlezen bij de kleuters en zorgden we na het lezen hiervan dat de 
prentenboeken op de leestafel kwam in de stamgroep. Tot op de dag van vandaag wordt 
hier nog ijverig in gelezen, alleen of samen met elkaar.  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
            De prentenboeken worden voorgelezen 
           aan het fijnste publiek: kleuters.  
 
7.2.3. De leestafel  
In het literatuuronderzoek is het belang voor een aantrekkelijk boekenaanbod naar voren 
gekomen. Zo schrijven Nielen & Bus (2016) dat een toegang tot veel en aantrekkelijke 
boeken heel belangrijk lijkt te zijn om lezen te stimuleren en direct effect kan hebben op de 
interesse van kinderen. De leestafel is samen met de kinderen ingericht, zodat het voor hen 
duidelijk is wat er op te vinden is. Elke week worden er wel nieuwe boeken toegevoegd. 
Soms binnen een thema, zoals met Sinterklaas. Een derdejaars heeft zelfs haar boek 
verlengd bij de bibliotheek in het dorp, zodat het boek extra lang voor anderen (!!) gelezen 
kon worden.  
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Het effect van de leestafel is zichtbaar goed te zien. 
Steeds vaker komen kinderen met boeken binnen en 
worden ouders gelokt naar de leestafel; die er steeds 
aantrekkelijker komt uit te zien. Waar het eerst nog 
een kale tafel was, ligt er een nu een kleed op en een 
poster bij. De prentenboeken hebben ook een 
prominente plaats op de leestafel. De standaardvraag, 
wanneer iemand een boek van thuis meeneemt, is dan 
ook: ‘Mag het boek op de leestafel’?  
 
ß  De leestafel, met gevarieerde (lees)boeken.  
 
7.2.4. De Geheime Boekenkring   

In het literatuuronderzoek is het belang van leesplezier, op allerlei soorten wijze, naar voren 
gekomen. Zo onderstrepen Dorssemont en Manderveld (2008) alle initiatieven, ideeën en 
activiteiten die het lezen, in de ruimste zin van het woord, aantrekkelijker maken. Op deze 
wijze ontdekken en beleven kinderen en stamgroepleiders het échte leesplezier als iets 
waardevols. Reden genoeg om de vraag van de kinderen, de geheime boekenkring weer te 
realiseren, serieus te nemen. Zo kwam dit idee zelf uit de kinderen en heb ik op het 
informatiebord naast mijn groep geschreven dat alle gelezen boeken in de vakantie welkom 
zijn. Het resulteerde in een volle boekenkist, met wel meer dan 20 boeken. De dagen daarna 
kwamen er steeds meer boeken bij en bleek dat kinderen boeken van elkaar leenden en 
lazen. De kinderen kwamen zelf op het idee om elk boek uit de kist (nadat deze 
gepresenteerd werd) op de leestafel te zetten. De tafel werd op deze manier nog 
(betekenis)voller. Veel kinderen hadden een mooi verhaal bij het boek en de kinderen 

stelden oprecht geïnteresseerde vragen aan elkaar. 
Denk aan vragen als: Hoe ben je aan het boek 
gekomen, waarom ben je dit boek gaan lezen, aan wie 
raadt je het boek aan en heeft jouw hele familie dit 
boek al gelezen? De mooie vragen leverden mooie 
opmerkingen op; aldus een mooie leescultuur in de 
stamgroep, waarbij het praten over boeken heel 
normaal is en samenhangt met het leesplezier.  
 
ß De Geheime Boekenkring, waarbij eerst de titel 
wordt gelezen. Daarna proberen kinderen te raden wie 
het boek meegenomen heeft.  
 

7.2.5. Nieuwsbegrip 
In het actieplan gaf ik al aan het leesplezier samen te willen aanpakken, als groep. Niet één 
kind dat met plezier blijft lezen, maar alle kinderen, met de focus op de jongsten van de 
groep die net de stamgroep binnen stappen. Ik heb hier ook de actuele teksten van 
Nieuwsbegrip bij gebruikt. Zo heb ik een tekst gekozen passend bij het gemiddelde 
leesniveau in de stamgroep en stelde ik de vraag aan de derdejaars met wie zij graag zouden 
willen lezen. Ik liet het over aan de jongsten. Eerst merkte ik dat dit voor hen lastig was. In 
de groep kwam de vraag of dit iemand moest zijn uit groep 5 (een oudste). Met de visie van 
Clarijs (2017) in mijn achterhoofd, die stelt dat je geen oudste hoeft te zijn om meester te 
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worden, gaf ik hier het volgende antwoord op: Bedenk goed van wie jij graag wat zou willen 
leren en wie jou goed zou kunnen verder helpen. Er werden snel tweetallen gevormd, waarbij 
sommige derdejaars ook vierdejaars kozen. Door er met elkaar over te praten was het geen 
issue. De groep las in koor de tekst en hield rekening met het tempo. Inmiddels geven we 
elke week op deze manier vorm aan Nieuwsbegrip en doe ik bewust niet mee. Ik kijk, geniet 
en stel de stamgroep vragen over de tekst; alles om het leesplezier te stimuleren. Ook laat ik 
kinderen elkaar motiveren, door van te voren met elkaar te praten waar de tekst over zou 
kunnen aan, aldus wat er speelt in de wereld om hen heen. Soms veranderen kinderen van 
tweetal, maar is dit geen issue in de stamgroep. Kortom, het 
lezen van de teksten van Nieuwsbegrip draagt bij aan het 
begrip en de belangstelling van kinderen omtrent de inhoud 
van teksten en het vloeiend lezen. Na elke tekst vraag ik of de 
stamgroep tevreden is met de manier waarop wij 
Nieuwsbegrip aanpakken. Telkens weer zie ik blije gezichten. 
Niet alleen van derdejaars, waarop onze gezamenlijke focus 
ligt (om bij hen het leesplezier te versterken), maar ook bij de 
vierdejaars. Deze kinderen ervaren hoe het is om een 
meester te zijn voor de derdejaars, terwijl ze niet tot  
de oudste van de groep behoren.  
          Ook vierdejaars kunnen een meester zijn voor de derdejaars.  
 
7.3. Interviews met experts     
Er is gekozen om twee semigestructureerde interviews af te nemen. Het voordeel hiervan is 
dat er een zekere mate van vergelijkbaarheid is en er voldoende ruimte blijft om eigen 
ervaringen en meningen te vertellen (Kallenberg, 2011). Om deze redenen heb ik de 
interviews naast elkaar gezet en zijn de verschillen en overeenkomsten goed zichtbaar.  
 

Vragen	 Interview met Margreet de Kluyver  
Stamgroepleider van de Zonneweide, groep 3/4/5 op 
R.K. Jenaplanschool De Kring, te Oegstgeest  

Interview met Charelle van der Lans   
Stamgroepleider van de IJsberen, groep 3/4/ op 
Jenaplanschool De Waterval, te Lisse 

1. Wat verstaat u 
onder de kracht van 
de stamgroep?  

Dat de kinderen heel goed in staat zijn om 
elkaar te helpen. Wanneer je alles via de 
stamgroepleider zou moeten doen, is dat niet 
denkbaar. De kinderen kunnen met elkaar veel 
vraagstukken oplossen, dát is een kracht.   

De kracht haal ik uit de verschillen in de stamgroep. 
Kinderen kunnen aansluiten bij de oudsten van de 
groep en veel van elkaar leren. Dit is een verrijking. De 
jongsten kunnen goed aansluiten bij deze oudsten, 
maar de oudsten kunnen ook leren van de jongsten.  

2. Wat heeft de 
stamgroep van de 
stamgroepleider 
nodig om krachtig te 
kunnen zijn en te 
blijven?  

Vertrouwen, dat ze heel veel goed zelf kunnen 
en richting en structuur. Je moet alles zo 
structureren dat het ook een kans van slagen 
heeft. Denk aan goede combinaties maken, 
goed weten wat kinderen aankunnen en wat zij 
moeilijk vinden. Als kinderen wat aan elkaar 
hebben gaat het steeds beter. Als 
stamgroepleider moet je steeds bedenken 
welke kinderen veel aan elkaar kunnen helpen; 
veel van elkaar kunnen leren. Zo organiseer ik 
de tafelgroepen in de groep en laat ik kinderen 
goed naar elkaar kijken om van elkaar te leren.   

Investeren tot aan de herfstvakantie, zeker in een 
groep 3/4. Zo mis ik een groep 5, aangezien de 
vierdejaars de oudste in mijn stamgroep zijn. Opeens 
wordt er van hen verwacht dat zij deze rol op zich 
nemen en dat is pittig. Ik heb aan het begin het gevoel 
dat ik een reguliere groep draai, daarom is structuur 
heel erg belangrijk. Na de herfstvakantie is mijn 
ervaring dat dit een stuk beter gaat, kinderen hebben 
mij minder nodig, maar lossen het vooral onderling op. 
Ik mis dus aan het begin de driejarige stamgroep, maar 
ben erg tevreden met de tweejarige stamgroep, 
ondanks het pittige begin van het schooljaar.  

3. Wat verstaat u 
onder leesplezier? 

Zin hebben om te lezen, een boek te pakken en 
nieuwsgierig zijn hoe het afloopt. Nieuwsgierig 
zijn naar andere boeken en dit fijn vinden.  

Dat kinderen graag een boek pakken en nieuwsgierig 
zijn naar het boekenaanbod. Hoe meer kinderen 
begrijpen wat er staat, hoe leuker het wordt. Dit 
versterkt ook het leesplezier.  
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4a. Op welke manier 
heeft u het 
leesonderwijs in de 
stamgroep 
georganiseerd?  

Kinderen moeten leren lezen, waarbij ze gebaat 
zijn bij een goed klassenmanagement, maar het 
leesplezier mag niet onderschat worden. Om dit 
aan elkaar te blijven koppelen doen wij in de 
stamgroep aan maatjeslezen, waarbij kinderen 
met een vast maatje in passende boekjes van de 
methode Veilig leren Lezen lezen. De derdejaars 
krijgen ook nog veel instructie van mij, ik elke 
week al mijn derdejaars zien en horen. Ook zijn 
er boekenkringen om het leesplezier te 
stimuleren, stimuleer ik het biebbezoek, doe ik 
aan een geheime boekenkring, waar kinderen 
boeken van thuis mogen meenemen en er iets 
over mogen vertellen en heb ik genrelezen 
ingesteld. Kinderen kunnen dan eenmaal per 
week uit 6 maandjes putten met allerlei 
verschillende boekgenres. Denk aan sprookjes, 
gedichten, tijdschriften of informatieve boeken. 
Elke dag lees ik voor, zodat hun woordenschat 
vergroot wordt. Kortom, alles om het leesplezier 
te blijven stimuleren.  

Op maandag en donderdag komen bovenbouwers om 
de zwakkere lezers te ondersteunen. Dit noemen wij 
maatjeslezen. Het gaat hier vooral om technisch lezen, 
waardoor ik wel een afname van het leesplezier merk.  
Op dinsdag en vrijdag is het boekenkastlezen, dan 
mogen ze zelf boeken kiezen die ze leuk vinden.  
Op woensdag is er Duckiedag en lezen ze stripboeken. 
 
Wij werken met de methode Lijn 3, deze methode 
heeft veel thematische verhalen en dat is betekenisvol 
voor de kinderen. De derdejaars lezen hier vaak in, 
tussendoor, met een vierdejaarsmaatje. Ik kies de 
maatjes aan het begin, omdat ik goed voor ogen heb 
wie wie kan helpen. Dit is naast een leesmaatje ook 
een maatje voor alle andere dingen in de groep. Denk 
aan waar spullen staan, de wc is, ga zo maar door.    

4b. Wat vraagt deze 
manier van de 
kinderen?  

Vaak wordt er gedacht dat een ijzeren discipline 
of hele vaste structuren helpen om kinderen 
“beter” te laten lezen. Dit is volgens mij een 
misvatting. Kinderen hebben veel meer aan 
elkaar. Denk aan het praten over mooie 
verhalen/boeken. Dát is pas echt stimulerend.  

Flexibiliteit! Tot aan de herfstvakantie is het vooral 
investeren voor mij als stamgroepleider, zodat de 
kinderen na de herfstvakantie vooral zelf meer de 
leiding kunnen nemen. Ik laat het na de herfstvakantie 
bewust meer los, zodat kinderen de 
verantwoordelijkheid pakken. Dit is mooi om te zien.  

5. Op welke wijze laat 
u de stamgroep 
meedenken over het 
leesproces?   

Soms wel, soms niet. Ik hou goed in de gaten of 
de maatjes op de juiste weg zitten en of de 
kinderen iets aan elkaar blijven hebben. Het 
maatje moet het namelijk ook leuk vinden, dat 
is nét zo belangrijk. Je moet hierin een goede 
balans vinden waarin je blijft praten met 
kinderen en naar hen moet blijven kijken.  

Eigenlijk niet, dit staat al jaren zo vast en werkt goed. 
Alles is wel bespreekbaar, maar sommige dingen 
moeten nou eenmaal. Zo moet het technisch lezen 
ook, met een maatje en moeten ze het van mij altijd 
proberen. Werkt het niet, dan zoek ik samen met het 
kind een oplossing.  

6. Hoe geeft u de 
rollen ‘leerling-gezel-
meester’ een plek in 
uw leesonderwijs? 

In het lezen zijn de kinderen eigenlijk de leerling 
en de gezel en ben ik de meester. Niet altijd 
natuurlijk, soms kan een kind prachtig voorlezen 
of geduldig helpen; dan is mijn rol wat minder 
en heeft het kind de rol van meester.  

Wij hebben geen gezel, dit vind ik soms een gemis. 
Wel hebben wij bovenbouwers die dienen als maatjes. 
Dit zijn dan de meesters. Echter, soms kunnen ook 
derdejaars een meester zijn in het lezen. Ik rem niets, 
maar blijf kinderen inzetten om elkaar te assisteren.   

7. Wat is, volgens u, 
het effect wanneer 
alle kinderen 
betrokken worden bij 
het leesproces van de 
jongsten in de groep? 

De betrokkenheid wordt groter als zij stem 
hebben in iets. Het groepsgevoel wordt 
versterkt. Belangrijk blijft om ook samen 
werkelijkheidsvragen te stellen. Vraag niet naar 
de hoofdpersonen van een voetbalverhaal, 
maar vraag of zij zelf ook op voetbal zitten. Dan 
krijg je een ander gesprek en denken kinderen 
op een andere manier na over hun antwoorden.  

Een gigantisch saamhorigheidsgevoel! Kinderen willen 
graag voor elkaar zorgen en dat zorgt voor een fijne 
sfeer. Ook het spelen van leesspelletjes zorgt voor een 
goed gevoel. Wij gebruiken leesspelletjes uit de 
methode: Lijn 3. 

8. Wat raadt u een 
middenbouw van een 
Jenaplanschool, die 
de kracht van de 
stamgroep wil 
inzetten om het 
leesplezier van de 
derdejaars te 
versterken aan?  

Een goede stamgroepleider! Daar staan of 
vallen al een hoop dingen mee. Een rijke 
leesomgeving realiseren, waardoor kinderen 
iets van hun eigen interesse kunnen kiezen. 
Heel veel samen lezen en veel bewonderen. 
Laat kinderen verhalen voorlezen in de kring, 
wees trots op wat je kan en geef elkaar hier de 
waardering voor.   

De kinderen betrokken houden. Stel vaak de waarom 
vraag aan jezelf en vertel de kinderen ook waarom je 
de dingen doet zoals je ze doet. Hierdoor krijg je de 
‘waaromvraag’  ook vaak terug en dat is belangrijk 
voor het leesplezier. Samen lezen is ook belangrijk en 
zet vooral je talent in om anderen verder te helpen 
met het lezen.  
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9. Zou deze aanpak 
ook werken in een 
tweejarige/driejarige 
stamgroep?  

Ik heb een driejarige stamgroep, maar denk dat 
een tweejarige stamgroep jammer zou zijn voor 
deze aanpak. Je gaat wat missen en vervalt dan 
snel in een ‘combinatieklasgevoel’. Je ziet juist 
dat kinderen in drie jaar zo ontzettend kunnen 
groeien en echt even geholpen kunnen en 
mogen worden. Het is voor kinderen hun 
persoonlijkheidsontwikkeling ook zo mooi, om 
bijvoorbeeld als vijfdejaars een meester voor de 
derdejaars te kunnen zijn, ook al vinden ze zelf 
het lezen nog erg lastig.  Dát is mooi om te zien.   

Ik heb een tweejarige stamgroep, maar denk dat een 
driejarige stamgroep een hele mooie uitkomst zou zijn 
voor de zwakke lezers. Ik zou alleen bang zijn de 
aandacht niet goed te kunnen verdelen over alle 
kinderen. Met drie groepen loop ik mezelf denk ik stuk 
met de instructiemomenten. Het blijft een hele 
interessante discussie, maar ik ben blij met mijn 
tweejarige stamgroep. Ik kom graag een keer bij jou 
kijken, in de Heksenkring.    

 
7.6. Mijn visie op de interviews     
De twee interviews heb ik als zeer prettig ervaren. Beide stamgroepleiders hadden een open 
houding en straalden uit te genieten van hun werk. Van het interview met Margreet de 
Kluyver werd ik erg gelukkig. Zij liet merken de groep vaak “los” te laten, waarbij zij zelf een 
luie stamgroepleider lijkt. Ze geeft de kinderen het vertrouwen en stuurt soms bij. Dit in 
tegenstelling tot Charelle van der Lans, die aan het begin van het jaar juist stuurt om de 
touwtjes wat te vieren na de herfstvakantie. Een wezenlijk verschil. Ik ben van mening dat je 
groep staat of valt met de oudsten uit de groep, zij hebben twee jaar de kans gehad om te 
groeien als mens en zijn degene die samen met jou (als stamgroepleider) de groep kunnen 
dragen. Deze visie komt overeen met het verhaal van Margreet de Kluyver. Charelle van der 
Lans investeert vooral zelf veel in haar stamgroep en vraagt minder van de kinderen. Dit vind 
ik een gemiste kans. Ze geeft ook aan dat de kinderen zich echt op haar moeten focussen, 
voor de herfstvakantie, iets wat ik niet onderstreep. Ik ben het opnieuw eens met Margreet 
de Kluyver dat sturing absoluut belangrijk is, maar in de vorm van tafelgroepen maken en  
goede combinaties. Margreet de Kluyver is als het ware een regisseur achter de schermen, 
waardoor kinderen zich op elkaar focussen. Bij Charelle gaat de focus meer naar haar, als 
stamgroepleider. Zij is aan het begin van het jaar als het ware de “allesweter”. Margreet gaf 
op haar beurt aan ook vaak de meester te zijn, hier sta ik zelf deels achter. Vaak laat ik zien 
hoe ik iets zou aanpakken en hoop ik dat kinderen dit oppakken. Ik blijf ideeën opperen en 
leesplezier stimuleren en laat graag zien hoe kinderen dit kunnen doen, maar vind mijzelf 
het grootste gedeelte van de tijd geen meester. Ik stel mij graag kwetsbaar op en vertel de 
groep veel van hen te kunnen leren. Ik laat kinderen vaak verhalen voorlezen en laat hen 
merken dat luisteren naar elkaar belangrijk is, zo leer je écht van en met elkaar.  
 
Op het leesgebied verschillen de stamgroepleiders ontzettend van elkaar. Waar Margreet 
heel veel activiteiten noemt om het leesplezier te versterken, benoemt Charelle ook 
activiteiten waar kinderen geen plezier aan beleven. ‘Sommige dingen moeten’, legt Charelle 
uit. Margreet probeert vooral de kracht van de groep in te zetten en zoekt vierde- en 
vijfdejaars uit om derdejaars te helpen. Ze wisselt vaak van leesmaatjes en maakt zelf 
combinaties. Samenvattend werd ik van de activiteiten in de stamgroep van Charelle vrolijk, 
omdat ik merk dat hier goed over nagedacht is, maar werd ik van de activiteiten van 
Margreet enthousiast en gelukkig. De manier waarop Margreet het lezen een plek geeft en 
verschillende vierde- en vijfdejaars belangrijk maakt (als leesmaatje) past geheel bij mijn 
visie. Zo vind ik het ook belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen om van en met elkaar 
te leren. Natuurlijk kan Margreet ook uit meer kinderen/talenten putten, vanwege de 
driejarige stamgroep. Charelle mist deze driejarige groep niet, maar uit haar verhaal 
concludeer ik dat Charelle misschien wel gelukkiger zou worden van een driejarige 
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stamgroep. Dit is de reden dat ik haar heb uitgenodigd om eens te komen kijken in mijn 
driejarige stamgroep.  
Daar kunnen kinderen zo mooi groeien naar hun rol als meester, iets wat goed is voor hun 
persoonlijkheidsontwikkeling. Ook zie ik als grote voordeel, evenals Margreet, dat je 
daardoor niet vervalt in een combinatiegroep. Charelle spreekt over derde- en 
vierdegroepers en ziet een duidelijk verschil. De middengroep ontbreekt en dat vind ik 
persoonlijk de meest interessante groep. Trekken kinderen al meer naar de rol van meester 
toe of leunen ze soms nog heerlijk achterover? Deze mogelijkheid is er niet in een tweejarige 
stamgroep, wat mij  doet denken aan de uitspraak van Bors (2017). Zo stelt hij, dat wanneer 
je als school ervoor kiest alleen oudsten en jongsten bij elkaar te zetten, je een zwart-wit 
indeling krijgt van de wereld: zij die nieuw komen, versus zij die al weten. Echter, met een 
middengroep neemt opeens de dynamiek toe en raak je het binaire denken voorbij.  
 
7.6. Acties na de interviews  
Beide stamgroepleiders raden een middenbouwgroep op een Jenaplanschool aan, die het 
leesplezier van de derdejaars wil versterken, om vooral samen te lezen en kinderen te 
blijven bewonderen, zodat ze betrokken blijven lezen. Margreet benoemt tot slot het 
realiseren van een rijke  leeromgeving en het belang van verhalen aan elkaar voorlezen en 
dit als groep te waarderen. Omdat beide stamgroepleiders in hun verhaal het samen lezen 
zo centraal zetten, waarbij de stamgroepleider moet zorgen voor een goede sturing, heb ik 
de keuze gemaakt om te werken met leesmaatjes. Ik heb bewust de keuze gemaakt om niet 
te kijken naar vierde- of vijfdejaars, maar juist naar de talenten van de kinderen. Zo heb ik 
sommige derdejaars gekoppeld aan 
vierdejaars, zodat zij zich ook meester kunnen 
voelen. In mijn stamgroep heb ik ook een kind 
die opnieuw derdejaars is (voor de tweede 
keer). Dit is mijn super derdejaars. Dit meisje 
heb ik bewust ook ingezet als leesmaatje; om 
haar leesplezier ook te versterken. De 
leesmaatjes flitsen letters met elkaar, maken 
woorden en lezen uit het boekje van de 
methode: Veilig leren lezen. Daarna helpen de 
leesmaatjes de derdejaars op weg op de 
computer, waar zij het programma Zoem 
spelen.            

     Samen met plezier flitsen en woorden maken! 
 
Tegenwoordig komen alle derdejaars elke week aan mijn instructietafel 
lezen, samen met hun leesmaatje. Ik geef beide kinderen tips en tops. Op 
deze manier probeer ik het lezen zo te structureren dat het een kans van 
slagen heeft. Deze tip komt van Margreet de Kluyver. We starten en 
eindigen bij het lezen altijd in de kring, waarbij de kinderen aangeven wat 
zij fijn vinden. Samen met de groep kiezen we fijne plekken om te lezen en 
spreken de kinderen vaak af dat de stamgroep een plek moet zijn waarin 
niet hardop gelezen wordt. Zo willen de kinderen die geen leesmaatje zijn 

graag in stilte lezen. De gezamenlijke uitdaging blijft onderwerp van gesprek. Samen met 
elkaar bedenken we op welke manier we leuk kunnen blijven lezen. 
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7.7. Ervaringen van de kinderen  
In week 50 heb ik na het lezen met een derdejaars en zijn/haar leesmaatje gevraagd hoe de 
kinderen deze manier van werken ervaren. De kinderen gaven op deze vraag de volgende 
uiteenlopende antwoorden.   
 
Ik vind het fijn dat jij ook met mijn leesmaatje leest,      Ik vind het veel rustiger  
omdat we dan fijn weer verder kunnen                     om met hetzelfde leesmaatje te lezen  
 
 Ik vind het handig dat mijn     Ik vind het leuk dat ik een  
        Leesmaatje in mijn tafelgroep zit.                   vierdejaars leesmaatje heb, want 
                         dat is ook mijn allerbeste vriend  
Ik vind de flitskaartjes heel handig 
en heb ze samen met mijn broer thuis Ik vind de leestafel heel mooi 
ook gemaakt. Ik oefen daar ook.  
 
Ik kende mijn leesmaatje eerst   Ik zou na de vakantie met een andere  
niet zo goed, maar door het                       derdejaars en een vijfdejaars willen lezen, 
samen lezen ken ik hem beter    dat lijkt mij gezelliger en sneller   
 
Samenvattend gaven de kinderen aan het fijn te vinden zoals wij nu lezen in de stamgroep. 
De kinderen weten wat ze moeten doen, met wie ze dit kunnen doen en dit zorgt voor een 
rustige sfeer. De laatste opmerking heb ik tijdens een kringgesprek in de groep gebracht. 
Veel kinderen zouden het fijn vinden om samen met een andere derdejaars en een vierde- 
of vijfdejaars leesmaatje te lezen. Op deze manier kunnen ze mij ook tweemaal in de week 
zien. Ik vind dit een mooi idee, vooral omdat het uit de kinderen komt. Een nadeel, wat door 
anderen werd genoemd, is dat er op deze manier minder leesmaatjes zijn. Misschien kunnen 
we na elke vakantie dan ook andere kinderen leesmaatje laten zijn, opperde een derdejaars 
(!) in de kring. Hier was de groep het mee eens. Afgesproken is, door de kinderen, dat we na 
de kerstvakantie de organisatie houden zoals die nu is, met de toevoeging dat elk leesmaatje 
met twee derdejaars leest. Ik lees met elk groepje twee keer per week en na elke vakantie 
kies ik nieuwe leesmaatjes voor de derdejaars.  
 
7.8. Het enthousiasmeren van collega’s  
In een locatievergadering heb ik naar voren gebracht wat het afstudeeronderwerp is. Op 
deze manier zijn alle collega’s op de hoogte van mijn meesterstuk. Inmiddels heb ik twee 
collega’s uitgenodigd om bij mij te komen kijken, aangezien ik trots ben op de manier 
waarop mijn stamgroep samen leest. Mooie (lees)ervaringen wil ik ook bespreekbaar maken 
tijdens het middenbouw overleg. Ik hoop op deze manier een inspiratie te zijn voor mijn 
collega’s en hen te enthousiasmeren over de manier waarop ik het leesonderwijs in de 
stamgroep heb georganiseerd.  
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8. Evaluatie  
 
In dit hoofdstuk blik ik terug op het actieplan en beschrijf ik of de uitdaging gelukt is. De 
beginsituatie wordt naast de huidige situatie gelegd en het hele proces wordt geëvalueerd. 
 
8.1. Evaluatie actieplan   
Het opgestelde actieplan was een realistisch plan en bleek in de praktijk goed te werken. Zo 
pakte het goed uit om de kinderen mee te nemen in het plan. De start, het kijken wat voor 
groep de kinderen samen willen zijn, bleek een goed idee te zijn. We kijken nog elke week 
naar de collage en soms wordt er een nieuwe afspraak bij geschreven. De collage trekt ook 
de aandacht van ouders, collega’s en kinderen uit andere stamgroepen die De Heksenkring 
binnen lopen. Kortom, het was een mooi opstapje naar de vraag hoe ik de kracht van de 
stamgroep kan inzetten om het leesplezier bij de derdejaars te versterken.  
Van deze vraag werd een gezamenlijke uitdaging gemaakt, iets waar ik erg trots op ben. Ik 
had niet verwacht dat de groep met zoveel goede ideeën zou komen. Het maken van de 
prentenboeken nam meer tijd in beslag dan verwacht, zo bleek het voorlezen nog lastig bij 
de kleuters. Nadat ik het met de groep besproken had en het voorlezen bij de kleuters als 
doel op het weekplan gezet had, ging dit beter.  
 
Het elke dag praten over leesplezier, voor en na het lezen, is niet gelukt. Dit i.v.m. de tijd. Zo 
zaten de dagen goed gevuld en gaf ik soms de voorkeur om meteen met het lezen te starten, 
zodat er daarna nog tijd was om aan het weekplan te werken. Wel is het gelukt om vaak na 
het lezen met elkaar in de kring te komen. In deze kringgesprekken werd er veel gepraat 
over het lezen, over leuke activiteiten en werd er soms wat voorgelezen. Er werden oprechte 
vragen gesteld aan elkaar en er werd ontzettend vaak gebruik gemaakt van de leestafel. 
Deze tafel heb ik al jaren in de groep staan, maar nu “leeft” de tafel onder de kinderen. De 
reden hiervan is dat de kinderen de tafel vullen, met dank aan meegenomen boeken, 
geheime boekenkringen en/of leeskringen. Ik merk aan alles dat het lezen een veel 
prominentere rol heeft gekregen in de stamgroep. Zo mocht de middenbouw iets 
voorbereiden voor het bezoek van Sinterklaas, op 5 december en koos De Heksenkring 
unaniem voor het voorlezen van eigen gemaakte verhalen. De groep ging samen aan de 
slag, op papier of op de computer en kwam tot veel verhalen. Samen hebben we 8 mooie 
verhalen uitgezocht en werden deze vol trots voorgelezen aan Sinterklaas. In de groep 
werden de verhalen goed geoefend (richting/sturing), werd hiervoor geapplaudisseerd 
(waardering) en kregen de kinderen van elkaar tips en tops (vertrouwen).   
 
De interviews met de experts heb ik ook als prettig ervaren. Ze hebben mij geholpen om 
mijn blik te verbreden. Zo bekijk ik mijn groep steeds meer als één stamgroep en deel ik 
kinderen niet steeds in als derde- vierde- of vijfdejaars, maar als leerling-gezel-meester. Zo 
deel ik de leesmaatjes, waar de experts het ook over hadden in de interviews, tegenwoordig 
ook in op hun talenten. Soms lezen vierdejaars met derdejaars, soms maken we als groep 
gebruik van de talenten van vijfdejaars. Niks is geheim, de groep weet steeds beter wie waar 
goed in is en maakt gebruik van de verschillen onderling. Doordat ik dit vaak bespreekbaar 
maak is dit geen issue in de groep. We leren van elkaar en zijn elkaars inspiratie. Een aantal 
maanden geleden wist ik nog niet veel over bovenstaande begrippen. Het theoretisch 
onderzoek zie ik dan ook als een persoonlijke verrijking. Ik ben nog steeds dezelfde 
stamgroepleider als toen ik begon, aangezien ik dezelfde (goede) intenties heb, maar ben nu 
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als stamgroepleider veelzijdiger, leun steeds meer achterover en kan meer genieten van 
mijn groep. Kortom, terugkijkend op het actieplan ben ik ontzettend tevreden. Ik kijk terug 
op een leerzame periode, voor mij en mijn stamgroep en op twee interessante interviews.  
Het interview met Margreet de Kluyver sluit het meest aan bij mij als mens. Ik heb 
bewondering in het vertrouwen wat zij heeft in haar groep en de lieve, pedagogische wijze 
waarop zij de kinderen in de juiste richting stuurt. Ik ben echter blij dat ik naar Charelle van 
der Lans ben gegaan, zij heeft ook een mooie kijk op het onderwijs maar zet zichzelf in haar 
tweejarige stamgroep iets meer op de voorgrond dan Margreet in haar driejarige stamgroep. 
Zij ziet haar groep niet altijd als één groep en het gevaar wat Margreet de Kluyver beschreef, 
dat een tweejarige stamgroep soms als combinatiegroep kan voelen, sluipt er bij haar soms 
in. Desalniettemin zie ik dat Charelle gepassioneerd praat over haar stamgroep en zichzelf 
goed de vraag stelt waarom ze de dingen doet die ze doet. Ook daar heb ik bewondering 
voor. Kijkend naar mijn eigen stamgroep neem ik mee wat invaller Yvonne van Strien mij 
verteld heeft na een invaldag, in november 2018.  
 
Mitchell, als ik in De Heksenkring vertel dat wij gaan lezen, gebeurt alles vanzelf. Kinderen 
weten waar ze moeten zitten, met wie ze moeten lezen, welke spullen ze moeten meenemen 
en gaan hun eigen gang. Kinderen worden op de computer gezet, anderen werken tijdens het 
lezen aan een eigen onderzoek over games en plots zaten er twee kinderen voor mijn neus 
die mij konden vertellen dat zij altijd op maandag met jou lezen. Aangezien ik Mitchell was 
ging ik met hen lezen. Mitchell, wat een fantastische, zelfstandige groep heb jij.  

- Yvonne Strien, invaller op R.K. Jenaplanschool De Kring.   
 
8.2. Beginsituatie versus de huidige situatie  
 
‘Oké Heksenkring, het is tijd om lekker te lezen. Kies iemand uit om fijn mee te lezen’, zegt stamgroepleider 
Mitchell. ‘Vandaag lees ik graag met Floor en Ilsi’. De twee derdejaars gaan aan de instructietafel zitten. 
Mitchell krijgt al gauw een aantal vragen van verschillende kinderen. Na een paar minuten zit de groep stil te 
lezen, een aantal kinderen leest op de gang. Op de gang lezen sommige derdejaars met andere derdejaars. In 
de groep leest ieder voor zich. Floor en Ilsi zitten nog steeds te wachten. ‘Jullie vergeten je boekje meiden’, zegt 
Mitchell. Nadat ze deze gepakt hebben begint Mitchell goed te luisteren naar de kinderen. Echter, tussendoor 
komen er een aantal kinderen langs met vragen als: ‘De computer doet het niet, Stan leest niet met ons mee, 
Wessel speelt op het podium’. Mitchell blijft luisteren naar Floor en Ilsi maar is er niet helemaal met zijn 
gedachte bij. Hij verontschuldigt zich, loopt even naar de werkplek op het podium en stuurt wat kinderen terug 
naar de groep. Eenmaal terug in de groep zijn Floor en Ilsi klaar met lezen. ‘Heb ik hen wel écht gehoord’ vraagt 
Mitchell zich af, terwijl hij vriendelijk naar Ilsi kijkt. ‘Jij bent lief Mitchell’, zegt Ilsi en ze lacht. Mitchell strijkt met 
zijn hand door haar haar en is blij dat ze aanvoelt dat hij de kinderen écht verder wil helpen.  
 
‘Oké Heksenkring, het is tijd om lekker te lezen’. Meer hoeft Mitchell niet te zeggen. De kinderen zoeken hun 
leesmaatje op en lopen rustig naar de gang. Juna en Lucia weten al dat Mitchell met hen gaat lezen en zitten 
met al hun spullen klaar. Mitchell kijkt voordat hij gaat zitten nog rustig even rond en ziet op het podium dat 
iedereen al begonnen is met het flitsen van de letters. In de groep is het rustig. De groep heeft samen met 
elkaar afgesproken dat het hier rustig moet zijn, voor de kinderen die hier behoefte aan hebben. Mitchell heeft 
alle aandacht voor Lucia en Juna. Tussendoor komt er een derdejaars naast Mitchell staan. Een vierdejaars ziet 
het en helpt de jongen verder, zodat Mitchell niet gestoord wordt en al zijn aandacht bij de derdejaars kan 
houden. Sommige derdejaars zijn al klaar met hun leesmaatje en worden vriendelijk op de computer geholpen, 
waar ze het programma Zoem spelen. Binnen tien minuten zijn Lucia en Juna klaar en leest Mitchell met twee 
vierdejaars verder. Terwijl deze twee vierdejaars hun spullen pakken loopt Mitchell rustig rond en geniet hij 
van zijn stamgroep. De dingen die hij ziet vertelt hij achteraf in de kring aan de hele stamgroep. Hij prijst de 
vierdejaars die de derdejaars met zijn vraag hielp en vertelt trots te zijn op De Heksenkring.  
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Het eerste doorkijkje schetst in een notendop de beginsituatie in mijn stamgroep. Wat 
opvallend is, is dat er veel meer rust in de groep is gekomen. Iedereen weet wat hij/zij moet 
doen, kent elkaars talenten en heeft veel meer oog voor elkaar. De vraag ‘waarom doe ik de 
dingen die ik doe?’ wordt vaak in de kring besproken en ik leg uit waarom het bijvoorbeeld 
zo fijn is als kinderen elkaar helpen. Door de groep te betrekken bij de mogelijkheden, maar 
vooral ook de “problemen”, merk ik dat er een andere sfeer ontstaat. Problemen zijn er om 
op te lossen en daar doet de stamgroep alles aan. Zo is de stille ruimte in de groep en de 
samenwerkruimte op de gang ook ontstaan, zodat iedereen een fijne plek heeft om te lezen. 
Kijkend naar de huidige situatie weet ik ook zeker dat ik nog veel kan verbeteren. Ik zou 
bijvoorbeeld veel vaker mijn vierdejaars willen zien en zou meer gebruik willen maken van 
samenleesboeken, i.p.v. de methodegebonden boeken. Ook zou ik de leesmaatjes meer 
willen inzetten om de flitskaartjes te maken. Nu maak ik deze zelf nog op mijn vrije zondag, 
maar in de toekomst zou ik de leesmaatjes de verantwoordelijkheid willen geven om voor 
deze spullen te zorgen. Kortom, er zijn zichtbare verschillen, ik blijf mezelf ontwikkelen en 
neem steeds de kinderen mee bij de organisatie in de groep; als deskundigen. 
 
8.3. Terugblik meesterstuk 
Het maken van het meesterstuk beschouw ik als een leerzaam proces. Tijdens het 
literatuuronderzoek kwam ik interessante artikelen tegen die mijn blik hebben verrijkt. 
Vooral de theorie over de verschillende rollen in de stamgroep, de mooie manier van 
schrijven van Freek Velthausz en Hubert Winters over het jenaplanconcept en de theorie van 
Bea Pompert hebben mijn blik verbreed. De twee interviews hebben mij laten inzien op 
welke wijze je het onderwijs kunt inrichten en mij doen beseffen hoe trots ik ben op de 
school waar ik werk. Ik voel mij hier als een vis in het water en krijg hier de ruimte om mezelf 
te zijn en te blijven.  
 
Ik vond het maken van het meesterstuk soms ook lastig. Zo heb ik veel tijd gestoken in het 
literatuuronderzoek, aangezien ik een hoop interessante boeken en artikelen tegen kwam, 
maar had ik hier liever niet dagen achter elkaar aan willen zitten. De hele herfstvakantie heb 
ik hiervoor gebruikt. Kortom, ik had het fijner gevonden om eerder te starten aan het 
meesterstuk, nog voor de tweede tweedaagse in september 2018. Ook had ik het fijn 
gevonden om in contact te komen met afgestudeerde studenten van de opleiding en kennis 
te maken met nieuwe studenten. Op deze manier had ik zelf ook kunnen groeien van 
leerling, naar gezel, naar meester. Het tijdstip van inleveren, vlak voor de kerstvakantie, 
vond ik ook een uitdaging, aangezien dit een drukke/gezellige tijd is op school. Ik had het 
prettig gevonden om de opleiding af te ronden in maart 2019. Desalniettemin kijk ik terug op 
een hele fijne tijd, een fijne groep en voelde ik mij altijd gehoord door mijn mede-collega’s 
en de begeleiders. 
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9. Consequenties en aanbevelingen  
 
Waar ik graag mee verder wil, in mijn stamgroep, is om vaker teksten door kinderen te laten 
zoeken, passend bij de schoolthema’s. Ik wil deze teksten samen in de kring lezen en ingaan 
op de inhoud. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: kinderen lezen om meer te 
weten te komen, het is functioneel en kinderen lezen samen. Zo kunnen derdejaars uit de 
voeten met moeilijkere teksten waar écht wat interessants in staat. Zo kom je tevens tot de 
kern waar Bea Pompert (2017) over schrijft. Zo behoort zelf kunnen lezen tot de kern van 
kinderen hun culturele ontwikkeling; ze worden er meer mans van. 
 
Ik wil het leesplezier graag centraal blijven stellen, in mijn stamgroep, maar ook tijdens 
middenbouw vergaderingen aan de teamleden. Zo bereiden wij altijd samen een nieuw 
thema voor en hebben wij veel praktische ideeën, maar wordt er nauwelijks gesproken over 
het leesplezier. Hier wil ik verandering in brengen. Ik wil vooral geen teksten zoeken, dit 
laten we de kinderen doen, maar wel met voorbeelden komen en het leesplezier aan bod 
laten komen. Ook wil ik de kinderen blijven meenemen in de organisatie van het lezen; wat 
vinden zij fijn, waar hebben zij behoefte aan en waarom doen wij de dingen die we doen? 
Ouders wil ik ook bij het leesplezier blijven betrekken. Wij hebben als team een mooi artikel 
gevonden over lezen. Dit geven wij nieuwe ouders mee. Ik wil dit in stand blijven houden en 
wellicht op zoek gaan naar een actueler artikel, aangezien dit artikel stamt uit 2003. Het 
artikel is te vinden in de bijlage van mijn meesterstuk en is geschreven door Lonny Fennis. 
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Bijlage 1: Hoera…mijn kind leert lezen! 

 

Adviezen voor ouders die samen met hun kind willen lezen. 

Het is een mijlpaal in de ontwikkeling van je kind: hij of zij leert lezen!  

Dat begint eigenlijk al heel vroeg: opeens herkennen ze de M van McDonalds, of de eerste letter van 
hun eigen naam. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar het latere ‘echte’ lezen: er is besef dat 
een (schrift)teken iets betekent. 

Je ziet het ook terug in de ‘schrijfproducten’ van je kind: opeens ontstaan er letterachtige krabbels in 
tekeningen, en krijg je een blad met allemaal kriebels en kronkels: “Kijk! Ik heb een brief gemaakt!” 

Je kind bootst lees- en schrijfgedrag na en leert op die manier bv. zijn of haar eigen naam en een 
aantal andere bekende woorden. Het ene kind doet dit eerder dan het andere kind, maar één ding 
staat vast: uiteindelijk gaan ze ‘echt’ leren lezen! 

Hoe ziet dat leren lezen er eigenlijk uit?  
Wat leert je kind nou als eerste? 

Om te kunnen lezen in het belangrijk dat kinderen leren welke klanken bij welke letters  horen (de 
klank-tekenkoppelingen), maar ook dat ze dat uiteindelijk vlot kunnen oproepen.  

In de eerste fase van het leren lezen is het leren van de klank-tekenkoppelingen het belangrijkste: 
het tempo komt later. Kinderen leren in deze fase ook hoe ze korte woorden kunnen ontsleutelen. 
Dat zijn vaak eerst woorden uit de leesmethode waar de school mee werkt, maar daarnaast ook 
nieuwe woorden met de letters die ze al kennen. Het gaat om woorden met een klinker en een of 
twee medeklinkers, zoals: in, op, jos, kam etc. 
 

Je ziet dat kinderen als ze lezen alle letters één-voor-één omzetten in klanken en daarna het woord 
pas helemaal zeggen. Dit noemen we de spellende leeshandeling en het is de belangrijkste strategie 
om te leren lezen. Immers: ook wij doen dit nog als we een moeilijk woord tegenkomen. Weliswaar 
niet meer op het niveau van letters, maar wel op lettergreepniveau. Denk maar aan de menukaart bij 
de Italiaan of de Griek! 

In deze fase van het lezen is het belangrijker dat kinderen de woorden goed lezen dan dat ze snél 
lezen. 

De tweede fase van het leren lezen begint als je kind alle letters kent. Het gaat dan leren om korte 
woorden in één keer te lezen, en ook leert het langere woorden te lezen. Dat begint met woorden 
waarin twee medeklinkers achter elkaar staan (bv. komt, stok) en gaat verder tot woorden met meer 
lettergrepen (komen, gedaan). 

In deze fase merk je dat het lezen ook vlotter gaat, doordat steeds meer woorden in één keer 
gelezen worden. Nog steeds wordt hardop gelezen en zie je de spellende strategie, maar ook hoor je 
dat kinderen zichzelf verbeteren omdat ze horen dat een woord niet klopt binnen of in hetgeen ze al 
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gelezen hebben. Ook dit zijn goede manieren om te lezen! Kinderen kunnen al wat zelfstandiger 
lezen. 

Uiteindelijk kan een kind zo goed en vlot lezen dat het niet meer hardop alles hoeft te verklanken. Je 
ziet dat het steeds vaker ‘in zijn hoofd” leest: de periode van voortgezet lezen is aangebroken.  

Samen een boekje lezen 
Je kind is natuurlijk supertrots als hij of zij al een paar letters kent en wil meteen samen een boekje 
lezen.  

Maar ook als het al wat meer kan lezen wil het vaak samen met jou lezen. 

Tja … hoe pak je dat aan? 

Voorop staat dat lezen leuk moet zijn! Leesplezier en leesmotivatie zijn belangrijke, zo niet de 
belangrijkste elementen van betrokken lezers. Juist als kinderen (nog) niet zo goed kunnen lezen is 
dit belangrijk, want … je leert alleen maar lezen door ... te lezen! En iets wat je leuk vindt doe je 
graag, dus…! 

Om samen lezen leuk te maken (en te houden) tref je hieronder een aantal tips en adviezen aan, die 
allemaal een bijdrage leveren. 

Wát ga je lezen met je kind?  

Als je kind nog niet veel kan lezen is de verleiding misschien groot om alleen maar losse woordjes te 
lezen, maar het is leuker en beter om een boekje te lezen. 

Je wilt natuurlijk dat je kind met het lezen een goede ervaring opdoet, dus is het belangrijk dat je een 
boekje uitzoekt dat past bij het leesniveau van je kind. Het liefst: zoek sámen met je kind een boekje 
uit. De leerkracht kan je daarbij eventueel adviseren. Je kunt ook kijken welke letters je kind al weet 
en proberen of je een boekje kunt vinden waarin heel korte woorden staan (met alleen maar 
woorden met een klinker en een medeklinker of andersom, of mkm-woorden) met die letters. Je zult 
merken dat kinderen in de eerste fase van het lezen nog heel graag grote letters willen zien -> dat zie 
je ook aan de boekjes!  

Naast de (korte) woorden is er nog iets wat misschien wel het allerbelangrijkste is: de inhoud! Zoek 
samen met je kind een boekje uit waarvan het verhaal jullie aanspreekt. Natuurlijk zijn de boekjes op 
een laag niveau niet het voorbeeld van mooi en compleet taalgebruik, maar de functie van lezen is: 
begrijpen wat er staat. De inhoud is het belangrijkste!  

Als je zelf op de manier van een kind dat net leert lezen een stukje uit zo’n makkelijk boekje hardop 
leest, zul je ervaren dat het erg moeilijk is om te begrijpen waar het over gaat. Je hebt immers al je 
aandacht nodig voor het omzetten van de letters in klanken. Daarnaast wordt het vaak uit een of 
twee woorden niet duidelijk hoe het verhaal gaat. 

Een van de belangrijkste dingen die je als ouder kunt doen bij het samen lezen met je kind is: praten 
over de inhoud. Bespreek van tevoren waar jullie denken dat het boekje over zal gaan, of, hoe het 
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verhaal verder zal gaan. Bekijk de plaatjes, en praat aan de hand daarvan over het verhaal wat gaat 
komen.  

Naast het feit dat je hiermee aandacht besteedt aan de inhoud van het verhaal maakt dit het lezen 
ook makkelijker: immers jullie weten al waar het over zal gaan, welke namen voor gaan komen of 
welke woorden. 

En verder: 

Neem rustig de tijd om samen te lezen: maak er een gezellig kwartiertje van. Zorg, als het even kan, 
dat jullie niet gestoord kunnen worden. 

Samen lezen moet geen verplichting zijn, maar iets waar jullie allebei naar uitkijken en plezier aan 
beleven. Probeer een tijd uit te kiezen waarop je kind nog niet ál te moe is: vermoeidheid maakt 
lezen (zeker als je dat nét aan het leren bent) lastiger. Zorg dat je kind van tevoren iets gedronken 
heeft, of tijdens het lezen iets kan drinken: lezen kost nog veel energie! 

Goed, daar zitten jullie dan: boekje erbij, gezellig samen op de bank! 

En dan… gaat je kind lezen: langzaam, zoekend, fouten makend. Help: wat kun je het beste doen? 

Er zijn een paar dingen die bijzonder goed werken bij kinderen die net hebben leren lezen én die 
bijdragen aan het plezier in lezen. 

• voorzeggen mag altijd en is zelfs heel goed! Als je kind een letter niet weet (of hij zegt een 
letter elke keer verkeerd, bijvoorbeeld hij draait de b en de d om): voorzeggen! Probeer te 
voorkomen dat hij of zij de letter verkeerd zegt, maar geef wel de tijd om de klank te zoeken! 
Door voor te zeggen zorg je dat je kind de juiste klank bij de letter hoort en dat maakt dat hij 
of zij het steeds beter gaat onthouden. Verder maakt het dat het kind een woord kan lezen: 
succes dus! 

• Herhaal (af en toe) de zin die je kind heeft gelezen: daarmee zorg je ervoor dat je kind de zin 
nog een keer kan horen en zich op de inhoud kan concentreren. Immers: als het lezen nog zo 
moeizaam gaat is het heel moeilijk om te begrijpen waar het over gaat.  

• Praat tussendoor over wát jullie gelezen hebben: klopt het verhaal met wat jullie van tevoren 
dachten? Hierdoor en door het herhalen van de zin schenk je weer aandacht aan de functie 
van het lezen: de inhoud én je zorgt ervoor dat daardoor het plezier in het lezen blijft. 

• Ga niet direct in op fouten die je kind leest. Je kind heeft tijd nodig om te realiseren dat hij 
iets misschien niet goed heeft gelezen. Wacht bv. 5 seconden voordat je een reactie geeft. En 
áls je dan reageert: herhaal dan bv. wat het kind gelezen heeft: “jij leest hier: de bot is weg, 
maar staat er wel bot?” Daardoor geef je je kind de kans om zijn eigen fouten te verbeteren. 
Maar: je mag natuurlijk best helpen!  
Bedenk ook: het is niet nodig (zelfs frustrerend zowel voor jou als voor je kind) om op alle 
fout gelezen woorden in te gaan. Probeer alleen díe woorden te verbeteren die belangrijk 
zijn voor de inhoud van het verhaal. Dat betekent bijvoorbeeld: niet ingaan op de/het-
fouten. 
Kortom: samen een boekje lezen betekent niet dat er foutloos gelezen moet worden! Hou 
het ontspannen! 

• Het hoeft níet snel! Goed lezen is niet snel lezen, maar lezen wat er staat. Het is belangrijker 
(ook weer om de inhoud te kunnen begrijpen) dat je kind alle woorden leest die er staan dan 
dat hij of zij dat in een hoog tempo doet. Je zult merken dat het tempo vanzelf omhoog gaat 
als je kind verder in de leesontwikkeling is. 
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• Beloon je kind! Hij of zij levert een enorme prestatie! Ook al gaat het nog niet zo goed als je 
wellicht zou willen. Het is hierbij ook goed om je kind te prijzen voor een strategie die hij of 
zij gebruikt. “Jij deed dit lastige woord eerst in stukjes en toen helemaal, knap hoor!”. 
Daarmee vertel je ook wát je zo goed vindt gaan en dat hoeft helemaal niet alleen te zijn dat 
het kind alle woorden in één keer leest.  

• Doe het SAMEN! Lezen is heel vermoeiend als je het nog niet zo goed kan! Lees gerust een 
stukje voor. Daarmee hou je de verhaallijn vast en het geeft je kind de tijd om even uit te 
rusten. Spreek dit desnoods van tevoren samen af: je kind leest een (stuk van een) bladzijde 
en jij ook. Geef je kind inspraak: ook dit is iets wat je samen doet! 

 
 
Het kan heel motiverend zijn om samen op een mooi papier te schrijven welke boekjes jullie 
allemaal al gelezen hebben. Hierdoor kun je, als dat nodig is, ook een beloning afspreken. Bv. bij 
5 gelezen boekjes een stickertje uitzoeken, o.i.d. 
Gebruik dit alleen als je denkt dat het echt nodig is: lezen heeft al een beloning in zich: de inhoud 
en de tijd en aandacht die je kind van jou krijgt! 
 

“Nu hij zelf kan lezen hoef ik niet meer voor te lezen! Of toch maar wel?” 

JA! Voorlezen blijft heel erg belangrijk. Kinderen kunnen daardoor een grotere woordenschat 
opbouwen, en ze kunnen verhalen horen die ze nog niet zelf kunnen lezen maar die ze wel leuk 
vinden. Bovendien besteed je hierdoor ook weer aandacht aan de functie van lezen: de inhoud! En 
verder…voorgelezen worden is lekker ontspannend en als je de hele dag zo hard werkt om zelf te 
leren lezen, mag dat best …! 

 

Tot slot: 

Leren lezen is leuk, maar soms moeilijk! Met bovenstaande tips kun je samen met je kind ontdekken 
dat lezen leuk is en kun je je kind helpen om plezier in lezen te ontdekken en te houden! 

 

Heel veel plezier bij het samen lezen!!! 

 

 


