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3. Samenvatting
In dit meesterstuk is onderzocht hoe een weekplan van groep 4 aangepast kan
worden, zodat het zelfverantwoordelijk leren gestimuleerd kan worden.
De aanleiding voor dit onderwerp was het te weinig stimuleren van
zelfverantwoordelijk leren in Het Luchtkasteel. Om dit voor elkaar te krijgen moest
gekeken worden naar het werken met een weekplan. Op welke manier kon dit
weekplan aangepast worden, zodat kinderen naast het werken vanuit de basisstof,
ook werken vanuit hun intrinsieke motivatie?
Na het doel duidelijk te hebben gemaakt, kon begonnen worden aan een
literatuuronderzoek. Dit onderzoek bestaat uit drie verschillende onderdelen.
Allereerst is gekeken naar de geschiedenis van het Jenaplanonderwijs. In dit deel
wordt beschreven hoe groepsonderwijs eruit moet zien volgens Peter Petersen. Er
komt vooral naar voren dat kinderen, naast het leren van de basisstof, activiteiten
aangeboden moeten krijgen die nuttig zijn.
Deel twee bestaat uit de beschrijving van wat zelfstandig werken precies is en
welke stappen er moeten worden doorlopen om tot zelfverantwoordelijk leren te
komen. Er is vooral onderzocht dat kinderen zelf doelen moeten kunnen stellen om
tot zelfverantwoordelijk leren te kunnen komen. Ze moeten eigenaar zijn van hun
eigen leerproces. In dit deel is ook gekeken naar wat jonge kinderen aankunnen als
het gaat om het aansturen van hun eigen leergedrag. Uit onderzoek blijkt dat jonge
kinderen nog niet zonder hulp zichzelf aan kunnen sturen, maar dat ze dit wel
kunnen met hulp van de groepsleider.
In het derde deel is gezocht naar weekplannen in het jenaplanonderwijs. De
conclusie is dat een weekplan een middel kan zijn om zelfstandig werken te
structureren. Het kan tevens een middel zijn waar kinderen met eigen
doelen/activiteiten kunnen werken.
Vervolgens is het praktijkonderzoek gestart. Er is een weekplan ontwikkeld wat
past bij het werken tijdens een blokuur. De kinderen van groep 4 uit Het
Luchtkasteel hebben dit weekplan uitgetest en na iedere week is het weekplan
aangepast en weer opnieuw uitgeprobeerd. De verwachting was dat kinderen met
dit weekplan aan vastgestelde doelen, maar ook aan eigen doelen konden werken.
Na een cyclus van 4 weken is gekeken of dit resultaat klopt met de verwachtingen.
De conclusie is dat kinderen enthousiast worden van het formuleren van eigen
doelen/activiteiten. Zelfstandig lukt dit nog niet. De kinderen hebben de hulp van
de groepsleider nodig om dit te structureren en daarna te reflecteren op het
resultaat en proces.
Aan het eind van het onderzoek worden nog aanbevelingen gedaan tot verder
onderzoek.
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4. Inleiding
4.1 relevantie

In dit hoofdstuk wordt de relevantie van het onderzoek beschreven. Er wordt gekeken naar de huidige
situatie in mijn klas en waarom dit veranderd moet worden. Daarnaast worden de hoofdvraag en de
daarbij horende deelvragen geformuleerd.

4.2 Aanleiding
In mijn klas wordt tijdens de blokperiode gewerkt met een weekplan. Het
weekplan wordt iedere maandag door mij gemaakt en ingepland. Het weekplan is
een middel om de kinderen te laten zien wat ze, op welke dag, moeten maken. De
kinderen plannen niet zelf, werken niet aan eigen doelen en moeten volgens de
planning van het weekplan zelfstandig gaan werken. Het weekplan bestaat alleen
uit verplichte stof. Zie bijlage 1 voor een voorbeeld van het huidige weekplan.
Ik merk in de klas dat de kinderen doen wat op het weekplan staat. Soms minder,
maar nooit meer.
4.3 doelstelling
In mijn onderzoek wil ik te weten komen waar een weekplan/weektaak voor dient.
Is het een middel of juist een doel om tot zelfverantwoordelijk leren te komen
tijdens het blok? Ik zou graag de kinderen meer willen stimuleren om aan eigen
ideeën te werken. Daarnaast zou ik graag een brug slaan tussen blokperiode en
stamgroepwerk.
4.4 Hoofdvraag
Hoe kan ik het weekplan van groep 4 aanpassen, zodat ik het zelfverantwoordelijk
leren kan stimuleren in mijn stamgroep?
Om dit te onderzoeken heb ik een aantal deelvragen bedacht. Deze helpen mij
verder een theoretisch kader te maken.
4.5 Deelvragen
Theoretische deelvragen
1. Is zelfstandig werken een doel of een middel om te leren?
2. Is het belangrijk dat kinderen werken met een weekplan/weektaak tijdens
het blok?
3. Wat is het verschil tussen een weekplan/weektaak?
4. Waar voldoet een goed(e) weekplan/weektaak aan?
5. Kunnen alle kinderen werken met een weekplan/weektaak?
6. Kunnen kinderen hun eigen doelen bepalen?
7. Kunnen kinderen organiseren en plannen.
8. Wat staat er allemaal op een goed(e) weekplan/weektaak?
9. Wat zegt Peter Petersen over het zelfstandig werken/leren?
10. Wat zegt Peter Petersen over hoe kinderen moeten plannen?
11. Wat zegt Peter Petersen over de blokperiode?
In hoofdstuk 2 worden de antwoorden op de deelvragen gegeven in een theoretisch kader.
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5. Theoretisch onderzoek
In dit hoofdstuk wordt in het theoretisch kader, antwoord gegeven op de deelvragen uit hoofdstuk
1.1.4. De deelvragen zijn opgesplitst in drie delen. Het eerste deel beschrijft wat Peter Petersen
wilde bereiken met zijn vorm van onderwijs. In dit onderzoek wordt specifiek naar de theorie van
onderwijs in groepen en zijn visie over het creëren van zelfstandigheid bij kinderen uitgelicht.
In het tweede deel wordt aangegeven wat verstaan wordt onder zelfstandig werken en het
uiteindelijke zelfverantwoordelijk leren. In het derde deel wordt de stap gemaakt naar het
weekplan en de weektaak. In tekstwolken staat beschreven wat ik persoonlijk van de theorie vind.
Met als doel om inhoudelijk te onderzoeken waar een goed weekplan aan moet voldoen.

5.1 Theoretisch kader
5.1.1 Peter Petersen historie
Peter Petersen (1985) wil dat een school een zelf opvoedende gemeenschap is. Het
onderwijs komt volgens hem altijd op de tweede plaats, een
uniek mensenkind vormen op de eerste plaats. In een
scholengemeenschap, moeten volgens hem alleen
De uitspraak die Petersen
opzettelijke en zinvolle activiteiten plaatsvinden.
doet:’Een uniek mensenkind
‘Want’, zegt hij, ‘Van niemand wordt meer verlangd,
vormen’, is voor mij echt
dan dat hij binnen het bestek van zijn individualiteit
een ideaalbeeld wat ik voor
ogen wil houden. Dit moet
de bijzondere aard van zijn persoonlijk leven
mijn
uiteindelijke doel zijn!
onvervalst en zuiver openbaart en het evenwicht van
zijn vermogens bereikt.’ Het liefst zou alles wat
aangeboden wordt, zover mogelijk, aan moeten sluiten bij
natuurlijk leren. Dit leren moet plaats vinden in kleine groepen, of
individueel.
Petersen (1927) noemt dit Gruppenunterricht, ofwel groepsonderwijs. Er wordt
niet alleen bedoeld onderwijs aan groepen, maar vooral onderwijs in groepen.
De groepsleider moet er vooral op gericht zijn de kinderen de beste
leermethoden aan te leren voor het werken in hun eentje, in groepjes of op het
werken in het grote geheel, de stamgroep. De leermethoden moeten door de
kinderen toegepast kunnen worden. Tijdens het leren mogen de kinderen om
uitleg naar de groepsleider of ander kind toe gaan, maar de groepsleider kan
zelf ook een moment kiezen waarop hij een kind wil onderwijzen.

Een blokperiode duurt bij mij in de
groep maximaal een uur. Vanwege
pauzes, kringen en stamgroepwerk is
langer vaak niet haalbaar.
In de middenbouw gebruik ik veel tijd
voor het leren lezen, rekenen en
spellen. Ik probeer dit steeds meer
vanuit thema’s/stamgroepwerk aan
te bieden. Ik merk dat dit de
kinderen beter lukt, naarmate de
basisstof beter beheerst wordt.

In dit groepsonderwijs vindt een
blokperiode plaats die 100
minuten duurt. In de ondergroep
wordt in de eerste plaats het lezen,
schrijven en rekenen ondergebracht.
Iedereen zal dezelfde basisleerstof
worden aangeboden. Daarna mogen
kinderen aan hun eigen doelen gaan
werken.
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‘Overal wordt hetzelfde eerste principe met betrekking tot de methodische leiding in het
onderwijs zichtbaar’ (Petersen, 1927). Petersen beschrijft dat, door alle basisstof te
beheersen, iedere vorm van eigen initiatief m.b.t. leren toegankelijk gemaakt kan worden.
Zo kan een kind, als het de basisstof beheerst, zijn eigen plannen tot leren maken.
‘Zodra een kind de elementaire grammatica beheerst,
mag het vrij werken en het heeft steeds naar mate
het zich de fundamentele kennis en vaardigheden
Dit vind ik een heel mooi streven! De
heeft eigengemaakt, vrij toegang tot al het
kinderen leren de basisstof steeds
materiaal, leermiddelen etc.’ (Petersen,
beter beheersen en ik zie dat
1927). Met elementaire grammatica wil
kinderen in groep 4 en 5 al heel veel
eigen ideeën hebben. Ik wil ze leren
Petersen zeggen, dat een kind volgens hem
deze ideeën als leerdoel te noteren in
een leerstofgebied eigen kan maken, zoals je
hun weekplan, zodat ze met enige
ook een taal eigen kan maken. Een
hulp zelfstandig aan leerdoelen
leerstofgebied zo beheersen, dat je er
kunnen werken.
zelfstandig je weg in kan vinden door te
analyseren en te structureren. Dit alles sluit aan bij
de zelfwerkzaamheid van kinderen.
5.1.2 Van zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk leren
Else Petersen, de vrouw van Peter Petersen, heeft in haar boek ‘Grund-kräfte kindlicher
Entwicklung uind ihre Berücksichtigung im Schulunterricht’ beschreven dat er aan aantal
grondkrachten en basisbehoeften in de ontwikkeling van kinderen zijn, waar het onderwijs
gebruik van kan maken. Zij noemt: beweging, zelfstandig bezig zijn, samen actief zijn en een
duidelijke leiding (Langeveld, 2008). Met zelfstandig bezig zijn, heeft zij vooral ‘het werken’
voor ogen. Het zelfstandig werken in een groep met hulp van de groepsleider, waar Petersen
(1927) het over heeft.
Zelfstandig werken houdt in dat kinderen, alleen of samen, gedurende enige tijd zonder hulp
van de groepsleider, werken (Meijer, 2006). De groepsleider stelt zich het doel dit de
kinderen te leren. Volgens Meijer is zelfstandig werken niet alleen een doel om kinderen
zelfstandig de leerstof te laten maken. Kinderen moeten leren plannen, een eigen leerstijl
ontwikkelen, zich verantwoordelijk voelen voor zijn eigen werk, zichzelf en een resultaat
kunnen presenteren, onderzoek vaardigheden ontwikkelen enz. Kinderen worden zo
verantwoordelijk voor het behalen van hun eigen leerdoelen.
Er zijn vier fasen in zelfstandig werken (Meijer, 2006):
1. Zelf (ver)werken
Dit is de eerste fase. De groepsleider bepaalt wat de kinderen gaan doen en op welke
manier. Vaak maken de kinderen vanuit een methode een gesloten opdracht.
2. Zelfstandig werken
In deze tweede fase gaat het vaak ook om het maken van gesloten opdrachten. Ze
mogen vaak wel bepalen in welke volgorde ze hun werk maken. Het maken van een
aantal taken en de netheid daarvan staat centraal. Het doel is dan dat de kinderen
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een langere tijd zelfstandig aan een taak kunnen werken. Als alles van de weektaak af
is, voldoen de kinderen aan de eis van de groepsleider.
3. Zelfstandig leren
In deze fase krijgen de kinderen wat meer keuzemogelijkheden. Het doel wordt vaak
nog steeds vastgesteld door de groepsleider of methode. In derde fase gaat het erom
dat de kinderen de leerstof begrijpen en niet alleen op het afmaken van het werk. In
deze fase hoort een kind zelf de gelegenheid te krijgen om te bepalen hoeveel werk
het moet maken om iets te snappen. Daarnaast kunnen kinderen op verschillende
manieren aan een bepaald doel werken.
4. Zelfverantwoordelijk leren
In deze fase bepalen de kinderen zelf het doel. Dit doel moet passen binnen de
algemene doelen en de doelen van de stamgroep. Het kind kan zelf bepalen welke
activiteiten het gaat ondernemen en hoe lang het hiermee aan de slag gaat. Het zijn
open opdrachten die klaar zijn zodra het doel behaald is.

Zelfstandig werken is voor mij in de stamgroep op dit
moment vooral zelfstandig verwerken. De kinderen krijgen
opdrachten en kunnen hiermee aan de slag.
Het wordt op dit moment afgewisseld met de fase zelfstandig
leren, door spelenderwijs aan doelen te werken. De kinderen
kiezen deze doelen echter niet zelf.
Wat zou ik het mooi vinden om met de kinderen in de groep
richting het zelfverantwoordelijk leren te kunnen werken.
In de middenbouw vind ik het wel belangrijk dat kinderen de
basis van rekenen, lezen en schrijven goed meekrijgen. Zodra
kinderen de basis beheersen, zou ik willen dat kinderen ook
aan eigen doelen gaan werken.

In Afbeelding 1 staat een samenvatting van wat de groepsleider in elke fase bepaalt
en wat de kinderen in elke fase bepalen.
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Afbeelding 1

5.1.3 Zelfsturing en zelfverantwoordelijk leren
Diana Smidts (2018) geeft aan dat het belangrijk is dat kinderen persoonlijke leerdoelen
hebben. Om persoonlijke doelen te kunnen stellen is het belangrijk dat je jezelf goed kent.
Pas als kinderen in staat zijn om hun eigen gedrag effectief te sturen, kunnen ze dingen doen
die aansluiten bij wat ze zelf willen leren. Dan zijn ze in staat om keuzes te maken die goed
zijn voor zichzelf en voor de interactie met anderen.
Kees Both (1997) zegt dat groepsleiders stijlen voor zelfverantwoordelijk leren moeten
aanreiken aan de kinderen. Tijdens het blokuur kunnen de kinderen dan verschillende
werkstijlen uitproberen om te zien wat bij hen past. De groepsleider geeft vooral vorm aan
de begeleiding van het onderwijs.
Het is voor hem belangrijk om te weten wat kinderen zelfstandig kunnen en waar een kind
hulp nodig heeft. Dit valt in de naaste zone van ontwikkeling (Smidts, 2018). ‘Naarmate de
kinderen zich verder ontwikkelen zal de rol van groepsleider veranderen, zal hij minder
bepalen en meer aan de kinderen overlaten’ (Meijer, 2006). Dit zie je terug in de tabel van
afbeelding 1.
Tijdens de blokperiode moeten kinderen uiteindelijk veel zelfstandig kunnen. Smidts (2018)
geeft in de tabel van afbeelding 2 weer, wat kinderen zelfstandig zouden moeten kunnen en
wat ze met hulp zouden moeten kunnen bij welke leeftijd. Veel dingen die van kinderen
verwacht worden kunnen ze nog niet zelfstandig. Ze hebben hierbij de hulp van de
groepsleider nodig.

9

Afbeelding 2

Deze tabel was een eyeopener
voor mij. Ik merk dat ik al heel
veel van jonge kinderen
verwacht, terwijl ze sommige
dingen echt nog niet zelfstandig
kunnen.
Ik ben me er meer van bewust
geworden dat ik kinderen
zelfstandigheid aan moet leren.
Ik ben ervan overtuigd dat dit
met een stappenplan en
oefening gaat lukken, zelfs bij
jonge kinderen.
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Zelfstandig aan eigen leerdoelen werken tijdens
het blokuur, kan volgens Ad Boes (1979)
verlopen via een contract. Lambert van der
Ven (2006) zegt: ‘Contractwerk is een
Ik zie het zitten om met contract
organisatievorm waarbij voor ieder
werk aan de slag te gaan! Ik zou dit
individueel kind een activiteitenpakket voor
op een bepaalde manier willen
een bepaalde periode op papier wordt
verwerken in het nieuwe weekplan.
Ik hoop dat kinderen, door eigen
vastgelegd. Voor de afwerking van het
doelen op te stellen, minder het
contract krijgen de kinderen
gevoel krijgen met taken van mij
contractwerktijd waarbinnen zij relatief
bezig te zijn. Juist door eigen doelen
zelfstandig over de duur en volgorde van
en taken te kiezen en te verwerken
op het weekplan hoop ik het
de activiteiten kunnen beslissen.’ De
zelfverantwoorlijk leren te
groepsleider kan de kinderen vervolgens
stimuleren.
begeleiden. Werken met een contract doet
beroep op de zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van de kinderen. Initiatieven kun je
vergroten door niet te veel beperkingen op te leggen, maar veel
vrijheid te
geven in onderwerpen kiezen die kinderen boeien.
Kinderen kunnen alleen leren om bewust te kiezen, als ze de vrijheid krijgen om keuzes te
maken. Door op jonge leeftijd te leren keuzes te maken, en de gevolgen hiervan ervaren,
leren kinderen dat ze invloed hebben op hun eigen leven (Smidts, 2018).
Plannen, doelen kiezen en zelfstandig werken doen kinderen in een jenaplanschool al vanaf
de kleuterbouw. Kinderen kiezen dan voor werken in hoeken of het uitvoeren van
opdrachten door middel van een plan-/keuzebord. Het werken via een keuzebord wordt,
naarmate de kinderen meer leren en ouder worden, steeds meer een weekplan.
5.1.4 Weekplan
Velthausz en Winters (2014) geven aan dat kinderen in het jenaplanonderwijs tijdens het
blokuur met een eigen weekplan werken. De groepsleider geeft werk op, maar kinderen
moeten ook eigen keuzes kunnen maken. Deze zelfgemaakte doelen zijn afgestemd met de
groepsleider. Eigen initiatieven worden gewaardeerd. Er wordt zo gezocht naar een juiste
balans in ‘wat je moet leren’ en ‘wat je wilt leren’. Smidts (2018) noemt dit ‘self directed’.
Wanneer kinderen zichzelf kunnen sturen op wat ze zelf bepaald hebben, werk je vanuit de
intrinsieke motivatie van kinderen. Niet alleen het kiezen en een resultaat is belangrijk. Het
is belangrijk om te kijken naar het proces dat kinderen doorlopen.
De kinderen evalueren ieder weekplan en uit de evaluatie volgt
een nieuw weekplan voor de volgende keer. Er wordt niet
alleen gekeken naar wat er af is, maar vooral naar het
proces en hoe het is gegaan. ‘Het gaat om de kwaliteit van
het werk en niet om de kwantiteit.’ (Petersen, 1927).
Volgens Smidts (2018): ‘Er moet bewustwording gecreëerd
worden. Minder dingen doen is beter dan veel dingen
minder goed doen’.

Bij mij in de groep draait
het vaak om het afmaken
van al het werk. Het
proces evalueren gebeurt
te weinig. Dit wil ik graag
meenemen in mijn
nieuwe weekplan.
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Ook het proces wordt verwerkt in het weekplan van de
kinderen en worden bewaard en gearchiveerd.
Peter te Riele (2008) geeft in zijn artikel aan dat het
belangrijk is dat kinderen hun weekplan (of
een kopie) mee naar huis krijgen, zodat dit
thuis een basis kan vormen voor een gesprek
over wat er op school plaats vindt.

Ouders geven vaak tijdens
gesprekken aan te missen aan
welke doelen hun kind werkt op
school. Ik denk dat deze vorm
ouders veel inzicht zal geven in
waar een kind mee bezig is.
Ik ben benieuwd wat kinderen
hiervan vinden.

Karin Busken (2006) heeft contractwerk van Ad
Boes verwerkt in haar weekplan. Ze heeft de
Contractwerk combineren met
weektaak van de kinderen gesplitst in drie
het weekplan van de kinderen
kolommen. De verplichte taken, de taken die
lijkt mij een overzichtelijke
mogen en taken die individueel voor een kind
manier om aan eigen doelen te
werken. Zo komen vaste taken
gelden. Hierin komen alle doelen samen, de
en eigen taken samen en ik
doelen die van de groepsleider behaald
hoop dat ze op deze manier in
moeten
worden, maar ook de eigen doelen van
elkaar overvloeien.
de kinderen. Daarnaast laat ze de kinderen een
gezichtje kleuren: Is het makkelijk, gemiddeld of
moeilijk. Peter te Riele (2008) gebruikt nog een rij met
gezichtjes in zijn weekplan: is het leuk, neutraal of niet leuk. Op
deze manier kunnen de kinderen hun werk evalueren en kan de groepsleider in een
oogopslag zien hoe het werken aan een doel ging volgens het eigen inzicht van de kinderen.

Evaluatie en reflectie is een belangrijk onderdeel van het
zelfstandig werken en zelfsturing bij kinderen. De taakaanpak is
een essentieel onderdeel van het leren (Smidts, 2018). ‘Door
kinderen als op jonge leeftijd te leren om gedurende het proces
stil te staan bij het ‘hoe’, worden ze in staat gesteld om hun
gedachten en gedrag actief (bij) te sturen.’

Het evalueren met
gezichtjes lijkt me in
de middenbouw een
goed middel om op een
gemakkelijke manier
aan te geven wat je
ergens van vindt.
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Als er wordt gewerkt met een weekplan is het belangrijk dat kinderen weten wat er in een
week gebeurt en wanneer er tijd is om aan doelen te
werken. Een jenaplanschool heeft vaak een open
planning. Niet alles is van tevoren vastgesteld (Boes,
Het lijkt me een fijne
1979). Aan het begin van de week kan het ritmisch
manier om met de kinderen
weekplan met de kinderen besproken worden,
een week te bespreken.
zodat de kinderen dit af kunnen stemmen met hun
Wanneer vindt welke
activiteit plaats. Zo hebben
eigen weekplan (Velthausz & Winters, 2014). Het
de kinderen een goed
ritmisch
weekplan is dan een middel om het leren
overzicht wanneer ze aan
in de stamgroep te structureren.
hun doelen kunnen werken.
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5.2 Kort samengevat
Petersen vindt dat kinderen moeten leren in groepsverband, ofwel het groepsonderwijs. In
het groepsonderwijs horen blokperioden 100 minuten te duren en wordt er vooral aandacht
besteed aan het lezen, schrijven en rekenen. Hij vindt het belangrijk dat eerst de basisstof
wordt aangeboden. Als kinderen dit beheersen kunnen zij aan hun eigen leerdoelen gaan
werken.
Pas als je de basisstof beheerst kun je er zelfstandig je weg in proberen te vinden. Tijdens
het zelfstandig leren moeten kinderen zinvolle activiteiten te doen krijgen. Ieder moet een
uniek persoon worden.
Het uiteindelijke doel van zelfstandig werken is kinderen leren hoe kinderen
zelfverantwoordelijk moeten leren. Als kinderen vanuit hun eigen interesses leerdoelen op
kunnen stellen, zullen ze vanzelf steeds gemotiveerder en geconcentreerder aan de slag
gaan.
Het is belangrijk dat kinderen leren eigen keuzes maken, zodat ze zien dat dit invloed heeft
op hun eigen kunnen. Werken vanuit eigen doelen zal de intrinsieke motivatie van de
kinderen verhogen.
Pas als kinderen in staat zijn om hun eigen gedrag te sturen, kunnen ze dingen doen die
aansluiten bij wat ze zelf willen leren. Dan zijn ze in staat om keuzes te maken die goed zijn
voor zichzelf. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met het maken van eigen
keuzes en deze vaardigheid te ontwikkelen. Eerst met behulp van de groepsleider en richting
de bovenbouw steeds zelfstandiger.
In het ritmisch weekplan hebben de kinderen een overzicht van alle dingen die in een week
staan te gebeuren. Ze overzien via het ritmisch weekplan wanneer welke evenementen en
cursussen plaats vinden, en wanneer er voor hen tijd is om te werken aan taken en doelen.
Het werken aan taken en doelen doen de kinderen in het blokuur. De weektaak helpt de
kinderen te overzien welke doelen en taken centraal staan en waar er in een week aan
gewerkt gaat worden.
De weektaak en het ritmisch weekplan zijn middelen om aan leerdoelen te werken. Kinderen
in de middenbouw kunnen nog niet zelfstandig plannen, maar wel met hulp. Ze hebben
hierbij een hulpmiddel nodig. Daar is de weektaak voor. De groepsleider begeleidt de
kinderen tijdens het blok met het plannen en organiseren van taken en
doelen. Ieder kind zou op deze manier in staat moeten zijn om met een
weektaak te werken.
Een weektaak heeft ruimte voor doelen van de leerkracht én doelen van
de kinderen zelf. Het is belangrijk dat er op het weekplan gereflecteerd
wordt, zodat er een proces zichtbaar wordt. Van dit proces moeten
kinderen leren dat kwaliteit voorop staat. Daarnaast leren ze niet alleen
‘wat’ voor taak ze aan moeten pakken, maar ook ‘hoe’ dit gebeuren moet.
Een aanpak kan altijd bijgesteld worden. Dit proces moeten kinderen
blijven oefenen tot ze het zich eigen kunnen maken.
Nu er een antwoord is gevonden op de deelvragen, kan er een verder actieplan gemaakt worden om
het onderzoek verder vorm te geven. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 3.
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6. Actieplan

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier het nieuwe weekplan tot stand komt en wat er
allemaal voor nodig is dit uit te voeren. Er wordt een tijdspad beschreven en er wordt gekeken naar de
verwachtingen van het werken met het nieuwe weekplan op de korte- en lange termijn.

6.1 Aanpak
3.1.1 Huidige situatie
De kinderen in mijn groep hebben een weekplan met vaste taken. Deze taken zijn
door mij ingedeeld en de kinderen hebben geen keuzevrijheid om met eigen doelen
aan de slag te gaan. Er wordt gewerkt vanuit doelen die de methode opgesteld
heeft. Dit moet anders!
6.1.2 Het nieuwe weekplan
In de theorie heb ik een aantal zaken gevonden waarvan ik vind, dat ze op het
nieuwe weekplan moeten komen. Deze zijn:
1. Contractwerk
2. Verplichte taken met basisstof
3. Mogelijkheid tot (zelf)reflectie
Daarnaast is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met:
1. Het evalueren van de kwaliteit en het proces
2. Het bespreken van het ritmisch weekplan met de groep
Dit alles met als doel om de kinderen te leren zelfverantwoordelijk te leren vanuit
hun eigen intrinsieke motivatie in combinatie met de verplichte basisstof.
6.1.3 Uitdaging
Mijn uitdaging wordt om een geschikt weekplan te maken/aan te passen met
daarin verwerkt; het contractwerk, de verplichte basisstof en de mogelijkheid tot
(zelf)reflectie.
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6.1.4 Nodig
Tijdens een van de opleidingsbijeenkomsten, hebben we met Peter een blokuur
ervaren met een weektaak. Deze weektaak bevat een aantal dingen die ik graag op
mijn weekplan terug wil zien. Ik heb Peter gevraagd of ik zijn weektaak als basis
mag gebruiken voor mijn nieuwe weekplan. Deze basis wil ik zo aanpassen, dat het
bruikbaar is voor bij mij in de stamgroep en voor mijn onderzoek vooral in groep 4.
De kinderen van groep 4 zullen het weekplan uittesten. Zij moeten het weekplan
gebruiken, dus mogen aangeven wat zij wel en niet prettig vinden.
Ik wil feedback van een collega na mijn eerste testweek. Ik wil eerst zelf ervaren
hoe het is om met het nieuwe weekplan te werken, voordat ik anderen ernaar laat
kijken. Emiel (mijn middenbouw collega uit de Drakenberg) heeft al aangegeven
het weekplan ook bij zijn groep 4 uit te willen proberen.
Om het weekplan voor de kinderen gestructureerd aan te kunnen bieden, hebben
zij een ritmisch weekplan nodig waarop ze kunnen zien wanneer er een
blokperiode is waarin er met het weekplan gewerkt kan worden. Ik wil een basis
ritmisch weekplan ophangen in de klas, zodat ze ook kunnen zien wanneer er
muziek, instructie of een dictee is. Als het ritmisch weekplan erg afwijkt kan ik
deze aanpassen en zo nodig opnieuw uitprinten en ophangen in de groep.
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6.2 Tijdpad
Week Acties
1
Vragen of de weektaak van Peter als
basis mag dienen voor mijn nieuwe
weekplan.
1/2
Weekplan aanpassen
2
Ritmisch weekplan maken voor in de
groep
3
Ritmisch weekplan ophangen in de
groep
3
Ritmisch weekplan bespreken met de
groep
3/4
Weekplan eerste week uitproberen
4
Weekplan evalueren met de kinderen
4/5
Weekplan bespreken met Emiel
4/5
Weekplan aanpassen aan de hand van
de feedback van de kinderen en Emiel
5
Aangepast weekplan uitproberen
6
Aangepast weekplan uitproberen
7
Emiel gaat weekplan uitproberen
7/8
Weekplan bespreken met de kinderen
8
Aangepast weekplan uitproberen
8
Weekplan bespreken met Emiel
8
Het gebruiken en aanpassen van het
weekplan
Het invoeren van het weekplan bij
groep 5

Start
31 oktober 2018

Klaar
31 oktober 2018

31 oktober 2018
7 november 2018

13 november 2018
13 november 2018

14 november 2018

14 november 2018

14 november 2018

14 november 2018

14 november 2018
21 november 2018
21 november 2018
21 november 2018

21 november 2018
21 november 2018
21 november 2018
21 november 2018

21 november 2018
3 december 2018
3 december 2018
10 december 2018
10 december 2018
12 december 2018
17 december 2018

2 december 2018
7 december 2018
7 december 2018
10 december 2018
14 december 2018
12 december 2018
-

1 september 2019
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6.3 Verwachtingen
6.3.1 Korte termijn
Ik verwacht dat ik met de basis van het weekplan van Peter, een goed eigen
weekplan kan maken. Ik weet welke dingen ik moet verwerken en ik heb een beeld
van hoe dit eruit moet komen te zien:
- Op de voorkant:
o De taken die moeten
o Een korte reflectie van de kinderen
o Een korte reflectie van mij/Claire (duo)
o Het systeem met de gezichtjes
- Op de achterkant:
o De eigen doelen (contractwerk).
- Deze dingen samen moeten het nieuwe weekplan gaan vormen.
Daarnaast verwacht ik dat de kinderen er snel mee uit de voeten kunnen en ik
verwacht dat ze enthousiast zijn, over het hebben van eigen doelen/taken op het
weekplan.
Ik verwacht wel dat ze het lastig vinden om zelf te beschrijven wat ze ergens van
vinden en zelf het proces te evalueren. Ik wil dit stap voor stap gaan proberen.
Eerst mondeling en het dan voor ze opschrijven. Door dit iedere week te doen en
er tijd voor te maken, hoop ik dat ze dit steeds meer zelfstandig gaan kunnen.
Ik hoop dat ik Emiel ook enthousiast kan maken over de wijze waarop kinderen nu
aan verplichte taken kunnen werken in combinatie met eigen taken.
6.3.2 Lange termijn
Ik verwacht dat ik het fijn vind om met dit nieuwe weekplan aan de slag te gaan. Ik
hoop dat ik enthousiaste kinderen bij mij krijg die willen werken vanuit hun eigen
intrinsieke motivatie. Dat ze dingen willen leren voor zichzelf en niet voor mij.
Ik hoop in januari 2019 mijn duo zover te krijgen om dit enthousiasme bij groep 4
te zien en dit weekplan ook toe te gaan passen bij groep 5. Zo zal het weekplan
blijven leven. Mocht dit niet lukken voor mijn zwangerschapsverlof, wil ik mijn
nieuwe collega leren werken met dit weekplan en dit volgend jaar doorzetten als
groep 4 naar groep 5 gaat.
Na mijn verlof hoop ik volgend schooljaar ook de bovenbouw enthousiast te maken
voor deze manier van werken. Ik kan na een jaar een goed beeld schetsen van wat
de kinderen allemaal leren en of kinderen inderdaad werken vanuit de intrinsieke
motivatie.
Tevens wil ik dit weekplan telkens evalueren met de kinderen. Is het werkbaar of
moeten er dingen anders? Ik verwacht een blijvend proces waarbij telkens dingen
veranderd gaan worden.
Nu er een actieplan gemaakt is kan deze uitgevoerd gaan worden. De uitvoering hiervan zal
beschreven worden in het volgende hoofdstuk.
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7. Proces uitvoering actieplan
Tijdens het uitvoeren van het actieplan zijn er een aantal stappen doorlopen. Deze stappen zijn per
week terug te lezen in mijn tijdspad van hoofdstuk 6.2. Hier staat per week aangegeven welke actie er
gedaan wordt. Deze acties staan uitgebreid beschreven in dit hoofdstuk.

7.1 Werkbeschrijving Week 1
Tijdens mijn theoretisch onderzoek kwam ik erachter dat het weekplan welke we
tijdens een opleidingsbijeenkomst gekregen hebben, in de buurt komt van waar
ik graag mee zou willen werken in de klas.
Bij de opleidingsbijeenkomst van 31 oktober 2018 heb ik samen met Peter
gekeken naar een aantal artikelen die hij geschreven heeft over zelfstandig
werken in een groep. Deze artikelen, en het weekplan wat hij samen met een
school ontworpen heeft, mocht ik meenemen en gebruiken voor mijn
meesterstuk.
In week 1 heb ik mijn theoretisch kader gemaakt en heb ik een goed beeld
gekregen van de dingen die ik graag in mijn weekplan zou willen hebben. Dit is
te lezen in hoofdstuk 6.1.2.
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7.2 Werkbeschrijving Week 2
Aanpassen weekplan
In de tweede week heb ik het weekplan van Peter aangepast. Er zijn een aantal
dingen die ik veranderd heb.
Ik ben begonnen met het aanpassen van het voorblad. Allereerst het aanpassen
van het vakje stamgroep. Daarna heb ik de vakken die op het oude weekplan
stonden (bijlage 1) verwerkt in een rij taken. Het vakje extra heb ik laten staan
voor extra taken die de kinderen zelf mogen bedenken.
De smileys heb ik laten staan, zodat kinderen op een gemakkelijke, maar
duidelijke manier aan kunnen geven wat ze van het werk vonden als ze het af
hebben.
In de evaluatievakjes heb ik tekst aangepast in: Hoe ging het? en: Opmerking van
Claire/ Corina.
Op de achterkant heb ik de lege vakken voor eigen taken laten staan. Dit wil ik
gebruiken als contract werk. In groep 4 zal dit nog heel kort zijn en hebben de
kinderen nog niet veel ruimte nodig om dit te noteren. De eisen waaraan het
werk moet voldoen, kunnen in het vakje opmerking erbij geschreven worden.
In plaats van 4 taken heb ik gekozen voor 3, omdat ik onderaan ruimte wilde
creëren voor de verplichte taken. Ik denk dat de kinderen in de war raken als dit
op een ander blad/bord zou komen te staan.
De kleur van het weekplan is in week 1 rood. Daarnaast heb ik er een plaatje van
Sinterklaas bijgedaan, zodat het duidelijk is aan welk thema we werken. Ik heb
er bewust voor gekozen om het weekplan in kleur uit te printen. Naar mijn idee
ziet het weekplan er op deze manier aantrekkelijk uit om mee te werken.
Tijdens het maken van het weekplan heb ik gelet op de punten uit hoofdstuk 6.2.
De kinderen hebben vaste taken, ze hebben mogelijkheid tot kiezen van eigen
taken en kunnen eigen reflectie kwijt op het weekplan.
Het resultaat staat in bijlage 3.
Maken van een ritmisch weekplan
Naast het aanpassen van het weekplan, moet er voor de kinderen een middel zijn
om te zien wanneer ze kunnen werken met hun weekplan. Ik heb ervoor gekozen
om een ritmisch weekplan in de klas te hangen, met daarop de tijden wanneer ze
kunnen werken(blok), wanneer er een instructie is, wanneer er een dictee is enz.
Zo kunnen ze zelf rekening houden met hun planning en inzien of het handig is
aan bepaalde taken te beginnen voordat er een instructie geweest is.
Ik heb het ritmisch weekplan van de klas iets aangepast en deze opgehangen op
het bord (bijlage 2). Deze ga ik volgende week met de kinderen bespreken.
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7.3 Werkbeschrijving week 3
Uitvoering
Iedere woensdag heb ik een blokperiode met alleen groep 4. In dit uur bespreken
we nieuwe dingen en blikken we terug op de afgelopen week. Daarnaast
bespreken we het ritmisch weekplan en het nieuwe weekplan voor de komende
week.
Na het bespreken van het ritmisch weekplan, ben ik begonnen met het
introduceren van het nieuwe weekplan, zoals opgesteld in bijlage 3.
De kinderen werden direct enthousiast over dit nieuwe plan en vonden dat het er
veel mooier uitzag dan het oude weekplan. Het zag er wel wat ingewikkeld uit.
Stap voor stap hebben we het weekplan bekeken. De voorkant was na een korte
uitleg duidelijk. Daarna hebben we direct de achterkant bekeken. Het was voor
de kinderen al snel duidelijk welke moet-taken ze moesten maken deze week.
Dit werkte niet heel anders dan het vorige weekplan, alleen staat nu alles bij
elkaar in een vak. Wat daarnaast anders is, is dat er geen dagen meer bijstaan
wanneer ze iets af moeten hebben. De kinderen mogen nu zelf kiezen wanneer
ze aan elke taak willen werken. Hier zijn een aantal kinderen erg blij mee.
De kinderen waren het meest enthousiast over het zelf kiezen van taken. Binnen
een minuut had er zich naast mij een rij gevormd met kinderen die van alles
hadden bedacht om op de lege balkjes te schrijven.
Sommige kinderen gingen onderzoeken hoe de pakjesboot van Sinterklaas
eruitziet en deze namaken van een kartonnen doos, sommige kinderen wilden
aan hun eigen gekozen project werken en iemand anders koos voor uitdagend
rekenwerk. We hebben deze taken samen opgeschreven op het weekplan en
daarna mochten de kinderen aan de slag.
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Bespreken met de kinderen
Dinsdagmiddag 13 november ben ik gestart met het evalueren van het nieuwe
weekplan (bijlage 3).
Tijdens het rondlopen op dinsdag heb ik gemerkt dat de meeste kinderen niets
opgeschreven hebben bij het vakje: Hoe ging het? Ik wil daar de eerste 5
minuten van de blokperiode de tijd voor nemen. Alle kinderen moesten hun
weekplan bekijken en in het kort opschrijven wat ze vonden van het werk.
Na vijf minuten hebben we een rondje gedaan waarin iedereen even voor mocht
lezen wat hij/zij heeft opgeschreven. Het varieerde van: ‘Het was heel leuk’,
tot: ‘Ik loop een beetje agter met rekenen, maar voor de rest ben ik klaar.’
Ik merk dat kinderen zichzelf vooral feedback geven op de hoeveelheid werk en
niet op het proces. Dit is een punt waar ik de komende weken aan wil werken. Ik
wil rustig de tijd nemen om de kinderen inhoudelijk feedback te leren geven.
Daarnaast hebben veel kinderen hun eigen taken niet afgekregen en hier geen
opmerking bij geplaatst. Ik merk dat de kinderen het lastig vinden om hier een
stukje evaluatie te schrijven. Het tekenen van de smileys gaat wel goed en kost
de kinderen veel minder tijd. Ik heb besloten dit te oefenen en ze telkens een
klein stukje over hun eigen keuzetaak te laten schrijven. Dit ga ik vanaf week 4
begeleid met de kinderen doen, als er een keuzetaak af is.
Na een rondje feedback hebben we het nog even gehad over de vorm van het
weekplan. De kinderen kwamen met de volgende opmerkingen:
- Het ziet er mooi uit met de plaatjes en kleurtjes
- De moet-taken staan handig bij elkaar
- Smileys tekenen is leuk en heel handig dat jij (Corina) dan zien wat wij
ervan vonden
- Fijn dat jij (Corina) kan vragen wat er moeilijk was (aan de hand van een
smiley)
- Leuk dat we extra taken mogen kiezen
- Leuk dat ik zelf mag weten wat ik als eerst doe
- Ik kan niet zien wanneer er een dictee is en dan kan ik niet verder met
spelling
- De kruisjes kun je niet met pen zetten, omdat het vierkantje rood is
De kinderen zijn erg enthousiast over het werken met het nieuwe weekplan. Ik
zie dat ze gebruik maken van het zetten van streepjes/kruisjes, maar dat ze in
het vak van de moet-taken ook afstrepen wat ze al af hebben. Dit heb ik een
aantal kinderen als tip aan elkaar laten vertellen. Zo zie je wat je af hebt en wat
niet.
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Bespreken met Claire
Ik heb een moment Claire (duo) gezeten en gevraagd wat zij van het werken met
het nieuwe weekplan vond.
Zij gaf aan dat ze het een heel mooi document vindt, maar ze weet niet of ze
het met de hele groep ziet zitten om hiermee te werken. Vooral het schriftelijk
feedback geven vindt ze veel werk.
Ze ziet wel dat kinderen enthousiast met het weekplan werken en dat het altijd
op tafel ligt bij groep 4. Ze mist bij de moet-taken nog wel de taak; Vloeiend en
Vlot.
Evaluatie
Persoonlijk vind ik het fijn dat de kinderen veel vrijheid krijgen in het kiezen van
de volgorde in het maken van de taken. Het kiezen van taken gaat de kinderen
goed af. Sommige maken eerst al het rekenwerk en anderen beginnen met taal.
De kinderen vonden het wel lastig om te weten wanneer er een dictee is, dus dit
wil ik nog toevoegen aan het ritmisch weekplan wat op het bord hangt. Zo weten
ze dat er iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag een oefendictee voor
spelling is. Aan de hand daarvan kunnen ze ook inplannen wanneer ze aan de slag
gaan met het werkboek van spelling.
Tijdens het maken van het volgende weekplan, merkte ik dat ik een vakje miste
met daarin: afspraken van de vorige week. Als ik kinderen feedback heb
gegeven, vind ik het fijn dat ik dat ergens in het kort kan noteren, zodat
kinderen dit in het nieuwe weekplan ook terug kunnen lezen. Ik heb besloten om
hier een extra vakje voor te maken.
Actiepunten vanaf week 4
1. De kinderen leren hoe ze inhoudelijk feedback geven op een taak
2. De kinderen leren evalueren op een keuzetaak
3. De vierkantjes op het voorblad wit maken
4. Vloeiend en Vlot bij de moet-taken zetten
5. Dictee toevoegen aan het ritmisch weekplan
6. Een vakje maken met afspraken van de vorige week
Het weekplan van 21 november is te vinden in bijlage 4.
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7.4 Werkbeschrijving week 4
Uitvoering
Woensdagochtend 21 november ben ik begonnen met het bespreken van het
ritmisch weekplan (bijlage 4). In dit ritmisch weekplan staat nu toegevoegd
wanneer er een dictee gegeven gaat worden. Deze week is het ritme heel
anders, omdat we onze stamgroepviering hebben. Dit betekend voor de kinderen
dat ze weinig vaste tijden hebben om aan hun weekplan te werken.
We hebben besproken dat het handig is, om het weekplan te lamineren en dan
met whiteboard marker aan te geven wat er telkens verandert. Zo kunnen we het
ook gemakkelijk weer uitvegen. Dit komt op de actielijst van deze week.
Daarna hebben we gekeken naar het nieuwe weekplan voor aankomende week.
De kinderen zagen direct dat er een plaatje op de achterkant plaats had gemaakt
voor een nieuw vakje. Hierin kunnen afspraken van vorige week in het kort
beschreven worden. Het is de bedoeling dat ik dit in het begin voor de kinderen
doe. Ik wil ernaartoe werken dat de kinderen gemaakte afspraken uiteindelijk
zelf van hun oude- naar hun nieuwe weekplan kunnen verplaatsen.
Ik heb de kinderen ook gewezen op de nieuwe vaste taak: Vloeiend en Vlot. De
kinderen moeten, net als op het oude weekplan, 3 keer per week dezelfde
bladzijde lezen.
De vierkantjes aan de voorkant van het weekplan zijn nu wit geworden en de
kinderen kunnen nu met pen een streepje/kruisje zetten.
Na de uitleg mochten de kinderen hun extra taken opschrijven. De extra taken
voor deze week gaan vooral over de stamgroepviering. Ieder schrijft de rol op
waarvoor hij/zij moet oefenen. Sommige kinderen maken voor de viering een
gedicht, of oefenen met het bespelen van een instrument. Deze taken mogen
allemaal opgeschreven worden. Als kinderen nog extra taken op willen schrijven,
mogen ze deze week naar Claire of mij toekomen. Persoonlijk denk ik dat we
onze handen vol hebben aan de viering!
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Bespreken van het weekplan met Emiel
Na 3 weken met het weekplan gewerkt te hebben, heb ik mijn weekplan met
Emiel besproken. We hebben het weekplan samen bekeken en de volgende tips
kwamen eruit:
- Kinderen laten opschrijven wanneer ze gaan rekenen. Omdat dit vaak 5
keer in de week is, duurt het voor de kinderen heel lang voordat ze een
kruisje kunnen zetten. Op deze manier kunnen ze iedere dag toch een
streepje/kruisje zetten.
- De kinderen moeten drie keer per week tafels oefenen, maar kunnen dit
nergens noteren. Het zou handig zijn om ook hier een vakje met dagen
aan te kunnen kruisen.
- Bij Emiel rekenen kinderen niet alle sommen van een bepaalde taak. Hij
schrijft op dit moment alle sommen op het weekplan. Hij zou graag een
vakje op het weekplan willen creëren waarop dit mogelijk is. Dit zou
gemakkelijk naast de moet-taken op de achterkant kunnen. Dit vak zou
gesplitst kunnen worden.
Het weekplan moet van keynote naar powerpoint omgezet worden, zodat
iedereen er gebruik van kan maken. Dit is handig wanneer ik met
zwangerschapsverlof ga.
Evaluatie
Maandag was ik weer in de groep en ik merkte direct dat er (bijna) niet gewerkt
was aan/met het weekplan. Iedereen was druk bezig met het oefenen van
stamgroepviering. Deze week vervallen alle normale blokuren en mogen de
kinderen tijdens het oefenen werken aan hun vaste taken.
Maandag en dinsdag, tijdens het oefenen op toneel, heb ik me vooral gericht op
wat er op het toneel gebeurde. Ik merkte dat de kinderen dit ook deden en
vooral bezig waren met het maken van decorstukken, attributen en posters voor
de achtergrond. Ondanks dat er niet met het weekplan gewerkt werd, waren alle
kinderen bezig vanuit hun intrinsieke motivatie om dingen te plannen, oefenen
en uitvoeren. Ze werkten samen, maakten samen ruzie en loste dit weer op. Een
prachtig proces waarvan ik heb genoten.
Deze week hebben we daarom een pas op de plaats gedaan met het weekplan en
besloten vanaf maandag weer te beginnen met een nieuw weekplan. Dit
betekend dat de planning van mijn actieplan iets aangepast gaat worden.
Actielijst vanaf week 5
1. Ritmisch weekplan aanpassen en lamineren
2. Vakje met dagen bij het rekenen plaatsen
3. Vakje met dagen bij tafels oefenen plaatsen
4. Keynote bestand omzetten naar PowerPoint bestand
Het weekplan van 2 december staat in bijlage 6.
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7.5 Werkbeschrijving week 5
Uitvoering
Maandagochtend 3 december kregen alle kinderen hun nieuwe weekplan (bijlage
6). We hebben samen naar de belangrijke dingen van de vorige week gekeken.
Sommige kinderen hebben het voor elkaar gekregen om alles af te krijgen, de
meeste niet.
Samen hebben we afgesproken dat iedereen zou beginnen aan de nieuwe taken
van de week. Deze week zou een week worden met veel blokperioden en veel
tijd om aan het weekplan te werken. Op het ritmisch weekplan heb ik een extra
cursus geschreven. Nu met whiteboard stift, omdat het plan gelamineerd is. Deze
week gaan de kinderen leren hoe ze een elfje (gedicht) moeten maken. Dit staat
gepland op dinsdag in het eerste blok.
De kinderen zijn blij met een rustige week waarin ze kunnen werken.
Op het weekplan zijn kleine veranderingen doorgevoerd. Bij de moet-taken
rekenen en tafels zien de kinderen twee vakjes met daarin de dagen van de
week. In dit vak kunnen ze de dagen aankruisen waarop ze willen werken aan
deze taken.
Bespreken met de kinderen
De kinderen vinden het weekplan heel fijn!
Ze geven de volgende tops:
- Heel handig dat we zelf een streep/kruisje kunnen zetten wanneer we
ergens mee bezig zijn of wanneer we ergens mee klaar zijn.
- Handig dat je gelijk dingen kunt vragen als we aangeven dat iets moeilijk
is.
- Het is handig dat ieder weekplan een andere kleur en plaatje heeft.
- Het is leuk dat je iets schrijft over wat ik goed heb gedaan.
Ze geven de volgende tips:
- We moeten het weekplan nog steeds ondersteboven omdraaien.
- Van Claire moeten we altijd beginnen met rekenen, terwijl jij altijd zegt
dat we mogen kiezen.
Evaluatie
De kinderen hebben hard gewerkt en tijdens het bespreken van de week waren
de meeste kinderen trots op het feit dat ze veel werk af hebben kunnen krijgen.
We hebben samen besproken wat ze deze week geleerd hebben. Iedereen gaf
aan dat het leuk was om het elfje te maken en dat ze dit nu zelf wel zouden
kunnen.
Daarna hebben we een kwartier de tijd genomen om allemaal het vakje: Hoe
ging het? in te vullen. De kinderen die dit wilden mochten het voorlezen aan de
anderen.
Ik merk dat de kinderen heel goed in kunnen vullen waar ze aan bezig zijn en
wanneer iets af is. Daarna vullen ze netjes in of ze het leuk vonden en wat de
moeilijkheid was. Ik vind dit heel fijn om te zien. Tijdens het rondlopen kan ik
nog even terugkijken naar het werk en samen bespreken wat er dat zo moeilijk
was. Soms maken de kinderen het werk heel goed, maar hebben ze er veel
moeite mee. Of ik kom erachter dat ze het werk gewoon over hebben geschreven
van iemand anders. Op dit moment kan ik ingrijpen en een extra instructie
geven.
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Ik merk dat er maar een kind is, die tussendoor het vakje: Hoe ging het? invult.
Ik moet hier iedere week even 10 minuten voor reserveren.
De opmerkingen lees ik, zodra ze de weekplannen inleveren. Hier plan ik een
kwartiertje voor in. Als ik iets lees waarbij ik kan helpen, roep ik direct een kind
bij mij. Deze week zijn er twee kinderen die te weinig bloktijd hadden om
dingen af te maken. Tijdens het werken op maandag en dinsdag heb ik gemerkt
dat deze kinderen 3 kwartier tafels gingen oefenen op de gang. Samen hebben
we besproken of dit handig is, of dat we hier een afspraak over moeten maken.
Ze hebben samen besproken dat ze voortaan 15 minuten gaan oefenen met een
klokje. Volgende week kijken we of dit genoeg tijd is. We hebben dit
opgeschreven in het vakje: afspraken van vorige week.
Twee anderen hebben last van derdejaars die hen veel storen/om hulp vragen.
Deze kinderen heb ik bij me geroepen en gevraagd wat een goede oplossing zou
kunnen zijn. Zij vinden het fijn als ze niet meer dan drie keer gestoord kunnen
worden per blok. Een van de twee heeft bedacht dat ze drie blokjes op tafel wil
leggen en dat er bij iedere vraag een blokje weggaat. Dit hebben we op het
nieuwe weekplan geschreven. Volgende week gaan we bespreken of dit werkt.
Ik vind het fijn dat kinderen deze dingen op kunnen schrijven, zodat ik ze direct
kan helpen met het bedenken van een oplossing. We kunnen het goed
structureren door het op te schrijven en deze afspraak wordt niet vergeten,
omdat we het samen opschrijven op het weekplan.
Actielijst vanaf week 6
1. Met Claire bespreken dat de kinderen zelf mogen kiezen waar ze aan
gaan werken.
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7.6 Werkbeschrijving week 6
Uitvoering
Maandagochtend 10 december krijgen de kinderen het nieuwe weekplan. Ze zien
direct dat ze het weekplan nu normaal om kunnen draaien.
Omdat ik het weekplan omgezet heb in PowerPoint, zijn de balletjes waarin
kinderen smileys moeten maken, een stuk kleiner geworden. Ook dit valt de
kinderen direct op. Voor de rest is er niets op het weekplan aangepast.
Tijdens het bespreken van het ritmisch weekplan krijgen de kinderen te zien dat
er dinsdag een cursus is over het maken van een rondeel. Hier doet ook groep 5
aan mee.
Op dit moment wordt het weekplan gebruikt. 17 december gaan we het weer
evalueren. Daarna blijft het steeds een cyclus van uitproberen en
verbeteren.

In dit hoofdstuk is per week beschreven wat er uitgevoerd is in de klas. Telkens is beschreven wat de
kinderen hebben gedaan en welke acties daarop volgenden. Het weekplan is tussendoor besproken met
collega’s en deze actiepunten zijn telkens verwerkt in het volgende weekplan. In hoofdstuk 8 wordt
beschreven hoe dit proces verliep.
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8. Evaluatie
In het vorige hoofdstuk is beschreven welke acties er allemaal uitgevoerd zijn. In dit hoofdstuk wordt
het gehele proces geëvalueerd. De beginsituatie wordt vergeleken met de huidige situatie en er wordt
teruggeblikt op de uitvoering van het actieplan. Om de evaluatie te schrijven zal gebruik worden
gemaakt van de STARR-methode.

Situatie

Taak

Actie

Resultaat

Reflectie

8.1 Situatie
Tijdens mijn opleiding kwam er een moment waarop ik ineens zeer ontevreden
werd over het gebruik van het weekplan wat ik hanteerde in mijn groep. Tijdens
onze bijeenkomsten, spraken we vaak met elkaar over creativiteit van kinderen en
hun zelf onderzoekende houding. Ik besefte me dat ik dat totaal niet stimuleerde
tijdens het blokuur in mijn klas. De kinderen maakten een rijtje taken en waren
niet gemotiveerd om iets extra’s te doen. Als ze klaar waren mochten ze iets voor
zichzelf doen. Dit werd nergens vastgelegd of beschreven. Het doel was om binnen
de tijd de taken van de dag af te maken. Dit moest anders kunnen.
Voor de zomervakantie besloot ik daarom om te onderzoeken op welke manier ik
het weekplan (eerst van groep 4) aan kon passen, zodat ik de kinderen op een
andere manier met een planning kon laten werken. Daarnaast wilde ik graag
bereiken dat kinderen ook zelf taken/doelen in konden brengen, zodat het
weekplan niet alleen een rijtje taken zou worden, maar een werkdocument waarop
kinderen zelf activiteiten en doelen kunnen toevoegen.

Situatie

Taak

Actie

Resultaat

Reflectie

8.2 Taak
Ik zag het als mijn taak om een aantal dingen te verbeteren:
- Kinderen mogen eigen doelen/taken toevoegen aan het weekplan
- Het weekplan moet een middel zijn om aan taken/doelen te werken
- Het moet kinderen stimuleren om tijdens het blok te werken aan vaste
taken, maar ook aan taken vanuit het stamgroepwerk
- Het moet kinderen helpen om vanuit de intrinsieke motivatie doelen en
activiteiten te kiezen en hieraan te gaan werken
Na de zomervakantie wilde ik beginnen aan het onderzoeken van de theorie. Uit dit
onderzoek moest naar voren komen hoe ik het weekplan het best aan kon passen,
om vervolgens een nieuw weekplan te maken en het daarna uit te proberen en
telkens aan te passen, zodat er een weekplan zou ontstaan waar de kinderen en
ikzelf tevreden mee zijn.
Daarnaast is het de bedoeling om dit weekplan door te trekken naar groep 5 en de
andere middenbouwgroep van onze locatie. Als we op dit punt zijn, en ik tevreden
ben, wil ik het weekplan ook met de bovenbouw bespreken en zien of de lijn van
dit weekplan doorgetrokken kan worden naar de bovenbouw.
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Situatie

Taak

Actie

Resultaat

Reflectie

8.3 Actie
Na de zomervakantie heb ik iedereen laten weten dat ik zwanger was. Ik voelde me
in de eerste periode niet zo goed en ben daarom later gestart met mijn onderzoek
dan ik eigenlijk wilde.
Op de tweede dag van de tweedaagse heb ik mijn definitieve onderzoeksvraag
besproken en ben daarna aan de slag gegaan met het verzamelen van theorie over
zelfstandig werken en weekplannen. Het zoeken naar informatie vind ik altijd
lastig en daarom heb ik Peter om hulp gevraagd. Hij heeft mij op weg geholpen
met wat artikelen en ineens kreeg ik een duidelijk beeld voor me, van hoe mijn
volgorde van het theoretisch kader zou verlopen. Ik heb daarna veel gelezen,
gemarkeerd en uiteindelijk alles op papier gezet en naar Anite verzonden. Er
moesten wat kleine aanpassingen gedaan worden, maar uiteindelijk was ik zeer
tevreden over de informatie die ik gevonden en verwerkt had. Tevens had ik nu
een goed beeld van wat er allemaal in mijn nieuwe weekplan moest komen te
staan.
De stappen daarna verliepen redelijk volgens mijn actieplan. Ik kon eind oktober
aan Peter zijn weekplan vragen om deze vervolgens aan te passen en te beginnen
met het stukje uitvoering. De kinderen waren erg enthousiast om met het
weekplan aan de slag te gaan en ze waren kritisch in het uitleggen van dingen die
ze niet zo fijn vonden. Op deze manier kon ik telkens iets aanpassen, toevoegen of
weglaten.
Claire wilde graag meewerken aan het onderzoek voor groep 4. Ze miste een aantal
dingen en zag van tevoren wat struikelblokken voor de uitvoering en is heel
benieuwd naar mijn bevindingen.
Emiel wilde het weekplan ook graag uitproberen. Helaas is daar deze periode niet
van gekomen en gaat hij na de kerstvakantie beginnen met het uitleggen van het
plan aan de groep. Tussendoor heeft hij tweemaal feedback gegeven op het
weekplan, zodat ik zijn tips en tops kon verwerken.
Tijdens het uitvoeren van het actieplan was het een drukke tijd in de groep. We
moesten een stamgroepviering voorbereiden, vierden Sint en zitten op dit moment
midden in de voorbereiding van het kerstfeest. Door de stamgroepviering verliep
het evalueren en uitvoeren van het weekplan wat lastig heb ik een paar dagen
minder volgens het actieplan kunnen werken. Dit heeft geen effect gehad op het
uitvoeren van het weekplan.
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Situatie

Taak

Actie

Resultaat

Reflectie

8.4 Resultaat
Het resultaat van het theoretisch- en praktisch onderzoek is een weekplan waarop
kinderen vaste taken kunnen maken en hierop kunnen reflecteren, maar ook drie
eigen taken/doelen kunnen opschrijven en hierop reflecteren. Daarnaast heb ik
ruimte om opmerkingen en afspraken te noteren.
Ik ben trots op het feit dat het onderzoek soepel verliep. Het proces is goed
verlopen en ik heb mezelf redelijk aan het actieplan kunnen houden.
Voor mijn gevoel ben ik echter nog lang niet klaar. We hebben op dit moment een
weekplan waarop we allemaal trots zijn en waar we goed mee aan de slag kunnen,
maar het loopt nog niet helemaal zoals ik voor ogen heb. Dit komt vooral omdat de
kinderen met iets nieuws bezig zijn en door alle drukte we niet altijd de tijd
hebben om met elkaar te gaan zitten en dingen te bespreken/leren.
Ik wil
-

de kinderen nog leren:
Leren bijhouden waaraan begonnen is en wat af is
Een planningsgesprekje voeren
Leren een doel formuleren

Mijn collega’s vinden het weekplan een werkbaar document geworden en vooral
Emiel wil het graag uitproberen. Claire is een beetje terughoudend wil eerst dat
het weekplan goed loopt bij groep 4.

Situatie

Taak

Actie

Resultaat

Reflectie

8.5 Reflectie
Ik ben trots op het feit dat dit onderzoek volgens plan verliep. Het is het eerste
onderzoek, waarin ik stap voor stap de planning heb gehanteerd en dit goed uit heb
kunnen voeren in de groep. Omdat ik nu een eigen stamgroep heb, en de kinderen
goed ken, was dit een stuk gemakkelijker dan op de PABO.
Daarnaast ben ik tevreden met het resultaat dat het onderzoek heeft opgeleverd.
De kinderen hebben nu een werkbaar document waarin ze, naast vaste taken, ook
eigen taken/doelen kunnen stellen. De kinderen doen dit graag. Het is nu nog heel
vrij en kinderen kiezen veel taken die ze al kennen. Bijvoorbeeld een spel uit de
kast, of het oefenen van een letter in het schrijfschrift. Ik wil ernaartoe dat
kinderen ook aan doelen van het stamgroepwerk kunnen gaan werken. Ze moeten
dan eerst weten hoe ze dit moeten doen en hoe ze zo’n doel moeten formuleren op
hun weekplan. Dit is een vervolgstap waarmee ik aan het werk wil gaan.
De kinderen vinden het heel lastig om een stukje reflectie/evaluatie te schrijven.
Ze kiezen vaak voor de zin: ‘Het ging goed.’ Ik wil de kinderen leren hoe ze een
korte inhoudelijke evaluatie moeten schrijven over het werk wat ze gedaan
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hebben. Voor groep 4 hoeft het niet lang, omdat schrijven voor sommigen nog heel
lastig is. Als ze eenmaal weten hoe ze dit moeten doen, verwacht ik dat het vanaf
groep 5 steeds beter/makkelijker gaat. Ook dit is iets waar ik volgend jaar mee aan
de slag wil gaan.
De kinderen hadden in hun oorspronkelijke weekplan iedere dag een taak staan. Dit
gaf veel structuur. Ik merk dat een aantal kinderen het lastig vindt, om nu zonder
deze vaste planning hun vaste taken af te krijgen. Deze kinderen hebben meer
begeleiding van mij nodig om uiteindelijke de belangrijkste doelen van het
weekplan te behalen. Daarnaast moeten ze ook tijd hebben om aan een eigen
gekozen doel/taak te werken, omdat ze hier graag mee aan de slag gaan. Ook hier
wil ik een keer per week extra tijd voor inplannen.
Mijn verwachtingen komen overeen met wat ik gezien heb in de praktijk. De
kinderen zijn inderdaad enthousiast over het kiezen van eigen doelen/taken en
gaan hier graag mee aan de slag. Het klopt ook dat de kinderen het lastig vinden
om in zinnen te evalueren. Met de smileys gaat dit ze een stuk beter af.
Mijn collega’s enthousiasmeren is ook naar verwachting gegaan. Emiel wil graag
dingen uitproberen en zoekt oplossingen voor waar hij tegenaan loopt. Dit lijkt op
mijn werkstijl. Claire regelt graag dingen volgens een vaste planning, zodat ze
weet wanneer ze dingen moet nakijken en bespreken met de kinderen.
Ik vind het lastig om daar nu een strategie voor te bepalen. Het liefst wil ik dat de
kinderen met dit weekplan verder werken het komende jaar en zo ga ik het
aanbieden aan degene die mij gaat vervangen. Op deze manier hoop ik dat de
kinderen blijven werken met het weekplan en dat ze met dit weekplan kunnen
starten in groep 5. Dan kom ik terug van mijn zwangerschapsverlof en kan ik Claire
helpen/begeleiden met het nieuwe weekplan.
Over het algemeen ben ik heel blij met wat dit onderzoek mij gebracht heeft. Ik
ben snel onzeker over mezelf en ik vind het lastig om vanuit een idee ergens aan te
beginnen. Ik zie nu dat ik dit heel goed kan. Daarnaast verliep het werken volgens
een vaste planning heel goed. Ik weet van mezelf dat ik het lastig vind om me aan
een planning vast te houden en deze te volgen. Het heeft mij veel minder stress
opgeleverd door mezelf aan een planning vast te houden en telkens om feedback te
vragen. Iets wat ik zeker meeneem naar een volgend onderzoek.
Ik ben absoluut blij met het eerste resultaat, maar ik ben nog niet klaar! Het is
heel jammer dat ik na januari mijn voortgang even moet staken om met verlof te
gaan. Het liefst had ik dit jaar zelf met groep 4 verder willen werken aan het
zelfstandig leren. Ik had hun leerproces willen volgen om te zien of ze telkens van
hun eigen intrinsieke motivatie leerdoelen kiezen en daarmee hun zelfstandigheid
vergroten. Natuurlijk ga ik hier vanaf september mee verder, maar ik vind het
jammer dat ik het nu even uit handen moet geven.
Dit hoofdstuk heeft een terugblik laten zien over het totale onderzoek en de ontwikkelingen die ik
doorgemaakt heb. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven welke veranderingen er zichtbaar zijn in
de praktijk en welke stappen er nog gemaakt kunnen worden.
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8. Consequenties
Er zijn dingen veranderd in de stamgroep die gedeeld moeten worden met collega’s. In dit hoofdstuk
worden kort de vervolgstappen beschreven die gemaakt kunnen worden.

Ik ben trots op de dingen die ik bereikt heb met groep 4. Heel graag wil ik anderen
enthousiasmeren en informeren over de manier waarop ik nu werk met groep 4.
Hiervoor heb ik de volgende stappen in gedachten:
1. Het weekplan doorpakken in groep 5
2. Met Klaartje bespreken of we het weekplan aan kunnen passen voor groep 3
3. Samen met Emiel, Klaartje en Claire het weekplan uitvoeren in de
middenbouw
4. Kleine presentatie geven in de bouwvergadering over zelfstandig leren in
combinatie met mijn nieuwe weekplan en ervaringen bespreken
5. Collega’s van de middenbouw enthousiasmeren en dit weekplan
aanraden/hulp aanbieden
6. Na groep 5 bekijken of ze in groep 6 verder kunnen werken met dit
weekplan, of dat het aangepast kan worden voor de bovenbouw
Ik wil hier volgend jaar mee beginnen, omdat ik komend half jaar met
zwangerschapsverlof ben.
Omdat veel collega’s vasthouden aan hun eigen patroon en vormen van onderwijs
geven, vind ik het lastig om deze manier door te voeren in andere groepen. Daarom
wil ik graag kijken of we samen tot een mooie vorm kunnen komen, waarin de
kinderen de kans krijgen om tot zelfstandig leren te komen. Dit is toch het
uiteindelijke doel van werken met deze vorm van het weekplan. Wellicht spelen
Monique en Esther hier ook een rol in. Ik kan samen met Monique bespreken wat
een goed plan is om hier volgend jaar aan te werken.
Om dit doel te borgen is het belangrijk om telkens weer te kijken of het weekplan
echt tot dit doel leidt en of er eventuele aanpassingen gedaan moeten worden om
dit voor elkaar te krijgen. Ik vind het belangrijk dat ik dit in mijn eigen stamgroep,
samen met Claire, voor elkaar krijg. Vandaar dat ik alles eerst op orde wil krijgen
in mijn eigen stamgroep.
In dit hoofdstuk is kort beschreven welke stappen er gemaakt zouden kunnen worden om deze plannen
te borgen en verder uit te breiden. In het laatste hoofdstuk zullen aanbevelingen worden gedaan om een
aantal zaken nog verder te onderzoeken.
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9. Aanbevelingen
Tijdens het onderzoek zijn er veel dingen vanuit de theorie onderzocht en uitgeprobeerd. Mocht er meer
verdieping gewenst zijn, kan er naar de volgende onderwerpen uit dit hoofdstuk verder onderzoek
gedaan worden.

10.1 Verder onderzoek
Tijdens het schrijven van dit meesterstuk heb ik onderzoek gedaan naar
zelfverantwoordelijk leren in de stamgroep. Met de uitkomsten van dit theoretisch
onderzoek heb ik een weekplan ontworpen en deze een aantal keer uitgeprobeerd
in de klas. Deze onderzoekjes hebben telkens tot veranderingen/aanpassingen
geleid. Ik ben nu tot een werkdocument gekomen waarmee de kinderen van groep
4 door middel van het kiezen van eigen taken, steeds meer werken vanuit de
intrinsieke motivatie.
Ik ben al blij met alles wat ik bereikt heb met de kinderen, maar naar de volgende
dingen zou nog verder onderzoek gedaan kunnen worden, om op deze manier nog
beter inzicht te krijgen in de volgende onderwerpen.
10.1.1 Zelfverantwoordelijk leren
In mijn theoretisch kader heb ik onderzoek gedaan naar zelfstandig werken. Ik
stuitte op een stappenplan. Van zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk
leren.
Voor mijn onderzoek heb ik hier de basis uitgehaald, om te beschrijven wat ik wil
bereiken met mijn groep. De basis over het werken vanuit de intrinsieke motivatie
heb ik verwerkt in mijn weekplan. Als ik meer tijd had gehad, had ik hier graag
verder onderzoek naar gedaan. Ik zou willen weten op welke manieren de theorie
nog meer handvatten geeft om tot zelfverantwoordelijk leren te komen. Ik denk
dat de groep en ik hier nog veel meer uit kunnen halen.
10.1.2 Zelfsturing
Daarnaast heb ik gelezen over zelfsturing bij kinderen. Veel kinderen hebben
moeite om zichzelf aan te sturen. Dit kan komen doordat wij veel te hoge
verwachtingen hebben van kinderen. In de groep kies ik ervoor om kinderen stap
voor stap uit te leggen wat de bedoeling is. We besteden veel tijd aan het leren
plannen en organiseren.
Als er een kind in de klas zit die problemen heeft met zelfsturing, zijn er veel tips
en stappen die gezet kunnen worden om deze kinderen te helpen. Deze stappen
zouden in een format vormgegeven kunnen worden en op deze manier gemakkelijk
uit te voeren bij een kind in de groep.
10.1.3 Betrokkenheid ouders
Tijdens het theoretisch onderzoek heb ik gelezen dat door middel van een
weekplan mee naar huis te geven, ouders met kinderen het gesprek aan kunnen
gaan op school. Dit is nog niet uitgeprobeerd in de groep. De weekplannen worden
door mij bewaard in een map. Er zou nog verder onderzoek gedaan kunnen worden
naar wat het met kinderen doet, als ouders betrokken worden bij het werk van de
kinderen.
Om verder onderzoek te doen kan er gebruik worden gemaakt van bronnen die in dit onderzoek
geraadpleegd zijn. Alle bronvermeldingen staan beschreven in hoofdstuk 11.
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11. Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Weekplan huidig augustus 2018
Ritmisch weekplan groep 4
Eerste weekplan 14 november 2018
Tweede weekplan 21 november 2018
Aangepast Ritmisch weekplan
Derde weekplan 2 december 2018
Vierde weekplan 10 december 2018
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Bijlage 1 – Oude weekplan
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Bijlage 2 – Ritmischweekplan 1
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Bijlage 3 – Eerste weekplan
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Bijlage 4 – Tweede weekplan
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Bijlage 5 – Ritmischweekplan 2
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Bijlage 6 – Derde weekplan

42

Bijlage 7 – Vierde weekplan
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