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Meesterstuk “betekenisvol werktijd invullen” 

Voorwoord 
 

Dit meesterstuk gaat over ‘betekenisvol werktijd invullen’. Het is een meesterstuk die ik voor mijn 
Jenaplanopleiding ‘Het kan!’ heb geschreven. Het idee van dit meesterstuk is ontstaan in schooljaar 2017-
2018. Niet wetende dat ik in die periode het idee zou krijgen om in september tot en met december 2018 
daarmee te starten, maar in september is het pas gaan leven. In het schooljaar 2017-2018 werkte ik op 
cluster Beeckelot en daar heeft Emerentia Muskens het onderwijs voor de middenbouw op een 
inspiratievolle manier vormgegeven. In september 2018 verliet ik Beeckelot voor een bovenbouwgroep op 
locatie Park. Ik miste de rijke leeromgeving en liep daar enorm tegenaan. Uiteindelijk wilde ik gaan 
onderzoeken op welke manier ik een soortgelijke leeromgeving zoveel mogelijk kan toepassen in de 
bovenbouw.  

Ik ben veel dank verschuldigd aan Emerentia Muskens voor de inspiratie, aan Peter te Riele voor alle tips 
en opbouwende feedback op mijn meesterstuk, Anite van Ooijen om de start te kunnen maken voor dit 
onderzoek en Tonnie van Hooijdonk om mijn statische mindset om te kunnen zetten naar groeiende 
mindset.  

 

Liza van Gemert 
Boxtel, december 2018 
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Samenvatting 
Op de Jenaplanschool Antonius Abt werken de kinderen aan de hand van een weekplanner aan 
verschillende taken tijdens werktijd. De werktijd wordt in dit verslag stamgroepwerk genoemd. Op de 
weekplanner staan verplichte taken op die eind van de week af moeten zijn. Ze mogen zelf kiezen op welke 
dag ze dat maken. Er is ruimte in de weekplanner voor andere leerdoelen waar kinderen aan kunnen 
werken. In dit onderzoek wordt gekeken naar betekenisvolle activiteiten die ingezet kunnen worden om 
aan de leerbehoeftes van de kinderen te voldoen.  

Het onderzoek is tot stand gekomen, doordat de kinderen de overige tijd niet zinvol konden invullen. De 
reden daarvoor kwam mede door de leerspellen die er lagen, geen ruimte in het ritmisch weekplan om 
leerdoelen te maken met de kinderen en de beschikbare onderwijsruimte werd niet optimaal benut. 
Daaruit is de onderzoeksvraag ontstaan: “Wat voor betekenisvolle activiteiten toegespitst op de 
bovenbouw kunnen ingezet worden op het planbord zodat kinderen dat als eigen werk op de weekplanner 
kiezen?” 

Het plan van aanpak van het onderzoek is als volgt gegaan: door in gesprek te gaan met collega’s, 
ervaringen opdoen, veel vragen en evalueren met de kinderen en door te doen. Tijdens het proces is er 
een zestal activiteiten gekozen waar de kinderen voor kunnen kiezen om aan de leerdoelen te werken en 
verschillende vaardigheden te ontwikkelen wat aansluit bij de eigen interesses. De kinderen zijn vol passie 
begonnen en deden succeservaringen op. Het proces wordt bijgehouden in een portfolio. Een aantal 
kinderen geven aan om weer met plezier naar school te gaan.  

De succeservaringen doen zich voor, doordat de kinderen een activiteit hebben gekozen wat past bij de 
eigen interesses en talenten. Een vervolgstap kan zijn dat de kinderen andere vaardigheden en talenten 
gaan aanspreken, waar ze zelf nog niet van af weten dat ze het hebben of kunnen ontwikkelen. Ouders zijn 
in dit proces niet betrokken. In de toekomst zouden de ouders er bij betrokken kunnen worden door het 
portfolio te bespreken tijdens ouder en kind gesprekken.  

Het antwoord op de onderzoeksvraag is dat er veel betekenisvolle activiteiten zijn mits de kinderen zelf 
hebben aangegeven welke betekenisvolle activiteiten zij willen hebben en de doelen en vaardigheden 
helder zijn. De groepsleider helpt bij het opstellen van doelen, vaardigheden en laat ze vanuit de 
intrinsieke motivatie  en met de juiste mindset verder werken. De activiteiten worden niet alleen door de 
groepsleider bedacht en opgelegd, maar ook door de kinderen. De groepsleider stuurt bij waar nodig.  
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Probleemomschrijving 
De kinderen van Kasteelpark werken tijdens het stamgroepwerk aan werk volgens de weekplanner. Er 
staan verschillende ‘moet’ taken op, maar er is weinig ruimte over voor zelfgekozen taken. Dat creëert de 
volgende situatie: Wanneer het kind klaar is met het werk of niet verder kan, weet hij of zij niet wat het 
verder kan gaan doen. Er ligt onvoldoende materiaal in de groep waar zij mee aan de slag kunnen om actief 
te leren en om ze educatief uit te dagen. Vaak pakken ze een ‘leerspel’, zoals kwartet of koehandel. Als je 
dat vier keer in de week moet spelen, dan houdt het ‘lerende’ snel op.  
 
Kinderen die tijd over hebben vervelen zich snel en kunnen zelf niet tot nieuwe ideeën komen waarbij de 
talenten of interesses van zichzelf worden aangesproken of kunnen geen activiteiten bedenken wat past bij 
een thema. Doordat ze gaan vervelen, hangen ze in het cluster of bij de wc’s. Ze leiden andere kinderen af 
die nog niet klaar zijn met het werk of juist wel met een interessante kwestie bezig zijn. Kringgesprekken 
over ideeën zijn korte termijnoplossingen. De kinderen vragen om meer, maar hebben de groepsleider 
nodig om tot nieuwe inzichten te komen en een structuur die ze zelf niet kunnen maken. Een tweetal 
kinderen hebben op donderdag een taakje met John, de beheerder van het gebouw. De moeder van een 
kind gaf aan dat hij er elke keer naar uitkijkt om het taakje te gaan doen. Het geeft hem ontzettend veel 
energie om naar school te gaan. Dat zijn leerzame, zinvolle activiteiten wat ik elk kind gun.  
 
Voor de kinderen wens ik dat er een rijke leeromgeving ontstaat waarbij kinderen zelf aan de slag kunnen. 
We hebben een bovenbouwcluster en lokaal, veel ruimte om mooie hoeken in te creëren. Via het planbord 
kunnen de kinderen aangeven aan welk activiteit ze gaan werken. Activiteiten die de kinderen deels zelf 
hebben bedacht. Dat kan in het begin gesloten opdrachten zijn om vervolgens te gaan experimenteren met 
open opdrachten. De verschillende planbordactiviteiten wil ik zoveel mogelijk uitgaan van de talenten, 
interesses en verschillen van de kinderen, zodat er voor elk kind een opdracht zou moeten zijn die hem of 
haar ligt. Ook worden de vrije momenten zinvol ingevuld en worden de 21st century skills en intrinsieke 
motivatie aangesproken.  
 
Het planbord kan iedere dag ingezet worden en iedere periode worden materialen of opdrachten 
verwisseld, zodat er afwisseling blijft. Alle kinderen kunnen hieraan deelnemen ongeacht of hij of zij een 
snelle of langzame werker is. Het wordt ingezet als een zelfgekozen taak. Het kunnen zowel kortdurende 
opdrachten zijn, maar ook langdurige opdrachten zoals een interview voorbereiden. De weekplanner hoort 
daarop aangepast te worden, zodat iedereen daaraan kan werken.  
De kinderen van Paleispark gaan hierop mee liften. Het wordt ingezet voor de gehele bovenbouw, zodat 
alle kinderen zich kunnen ontplooien.  
 
Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 
 

“Wat voor betekenisvolle activiteiten toegespitst op de bovenbouw 
kunnen ingezet worden op het planbord zodat kinderen dat als eigen 

werk op de weekplanner kiezen?” 
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Theorieonderzoek 
Om tot de onderzoeksvraag te komen doet zich eerst een theorieonderzoek voor. Daarvoor ben ik op zoek 
gegaan en gekeken naar verschillende zaken, zoals betekenis vol leren, talentontwikkeling, intrinsieke 
motivatie, rijke leeromgeving, jenaplanessenties en 21st century skills. Elementen die van toepassing zijn 
en kunnen bijdragen aan betekenisvolle activiteiten. Aan het eind van het theorieonderzoek staat mijn 
conclusie en visie op de gelezen theorie.   
 
Definitie van leren 
Kinderen construeren zelf hun kennis en bepalen uiteindelijk zelf wat ze willen vasthouden1. Je kunt 
iemand niet ‘laten leren’, wel iemand uitdagen tot leren en ondersteunen bij het leren. Dat betekent een 
grote nadruk op intrinsieke motivatie en aandacht voor leerprocessen bij kinderen. Het culturele aanbod 
van de school is van groot belang, maar ook dan nog zullen kinderen daarop een persoonlijk antwoord 
willen geven. Ook het oefenen om iets te leren beheersen, moeten kinderen uiteindelijk willen.  
Kinderen leren op verschillende manieren. Je hebt verschil in culture achtergrond, 
ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingstempo’s, jongens en meisjes, verschillende leerstijlen, 
intelligenties en dominantie van bepaalde zintuigen.  
 
Voor de Jenaplanbasisschool kan het omgaan met dergelijke verschillen betekenen:  

• Vermijden van elke suggestie van een gemiddelde ontwikkeling van kinderen van een bepaalde 
leeftijd en bij individuele kinderen; 

• Een grote variatie in onderwijsleersituaties, zodat kinderen kunnen ontdekken welk vorm van leren 
het beste bij hen past: handelen – onderzoeken, ontwerpen, maken, organiseren zorgen – 
luisteren, kijken, verbeelden, beschouwen, spelen met de werkelijkheid, vieren.  

• Een variatie aan contexten waarin onderwijs plaatsvindt, dus ook buiten het schoolplein.  
• Ingaan op de leef- en belevingswereld van deze kinderen 
• Een rijk inhoudelijk aanbod.  
• Situaties van zelfverantwoordelijk leren, zoals blokperiode en WO, waarin kinderen zelf kunnen 

experimenteren met verschillende werkstijlen.  
• Het benutten van meer ingangen bij instructie en oefenen 
• Kinderen die en grote eenzijdigheid vertonen in aanpak uitnodigen op een andere manier aan te 

pakken.  
• Tijdens de blokperiode differentiëren in de begeleiding van kinderen die tot de risicokinderen 

behoren.  
 

Om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen zijn de volgende middelen van belang: het mogen en 
kunnen kiezen van activiteiten, verrijking van het milieu en een ervaringsgerichte dialoog.  
 
Wat is betekenisvol leren? 
Betekenisvol leren staat in de onderwijsvisie Ontwikkelingsgericht onderwijs centraal2. Het gaat altijd om 
het leren van maatschappelijk betekenisvolle inhoud, maar daarnaast maakt de leerling daarbinnen ook 
keuzes die voor hem persoonlijk betekenis hebben en passen bij zijn interesses of belangen van dat 
moment. OGO werkt in hoofdzaak thematisch.  
 
 

                                                           
1 Both, K (2011). Jenaplan 21. Van Genne, Hoogeveen. Zutphen.  
2 Tuinen van, S. (mei 2015). Betekenisvol leren. SLO. http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/lexicon/betekenisvol-leren 
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Volman (2011) pleit in haar oratie 'Kennis van betekenis' dat leerlingen in het onderwijs kennis en 
vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen hun plaats in de samenleving te leren vinden en daar 
een bijdrage aan te leveren. Kennis en vaardigheden moeten voor leerlingen niet alleen een middel zijn om 
hoge scores te verwerven. Het moet ook een middel zijn waarmee ze zich oriënteren in de wereld, de 
wereld kunnen begrijpen en er in (willen) handelen. Dat vereist kennis van verschillende betekenissen. 
Leerlingen moeten kennis verwerven die van betekenis is vanuit het perspectief van de samenleving. Het 
gaat hierbij om zaken die nodig zijn om mee te doen en om de samenleving verder te brengen. Kennis 
moet ook van betekenis zijn voor henzelf, omdat het nieuwe perspectieven en handelingsmogelijkheden 
biedt. Leerkrachten zouden weet moeten hebben van de leefwereld van leerlingen, zodat ze het 
onderwijsaanbod hierop aan kunnen sluiten en kunnen helpen betekenis te geven aan nieuwe kennis 
(Volman, 2011). 
 
Een andere voorwaarde van betekenisvol leren is volgens het SLO3: Een rijke leeromgeving waarin 
mogelijkheden zijn om iemands talenten te ontdekken, te ontwikkelen en zichtbaar te maken. Mensen 
verschillen in mogelijkheden, interesses en behoeften.  
 
Talenten van kinderen 
Wat is talent?4 Volgens Gagné (2004) is talent een verzameling van hoogontwikkelde kennis en 
vaardigheden op basis van een natuurlijke aanleg van het kind, die tot bloei kan komen dankzij een 
stimulerende omgeving en eigen motivatie. Talent is dus het vermogen om iets heel goed te kunnen en kan 
dus worden gezien als een leerpotentie. Alle kinderen hebben een talent, kunnen iets goed of blinken 
ergens in uit. Ze zijn zeer geïnteresseerd in iets. Wanneer kinderen bezig zijn met iets dat hun interesse 
heeft, alle registers openstaan voor leren. ZE willen nog meer weten van dat onderwerp of zich nog verder 
bekwamen. Dit biedt de leerkracht ongekende mogelijkheden om ook de leerstof die niet direct, de 
interesse heeft van de leerling, maar wel eraan gekoppeld kan worden, naar voren te brengen. Kinderen 
zijn vaak heel geïnteresseerd in alles wat met hun talent te maken heeft en daar willen ze meer voor doen.  
 
Domeinen van talent  
Domeinen van talen is domeinspecifiek en niet aan een schoolvak gebonden. Een leerling gebruikt veelal 
een combinatie van talentdomeinen.  

• Cognitieve capaciteiten: bijvoorbeeld verbaal, analytisch en ruimtelijk; 
• Creatieve vermogens: bijvoorbeeld inventiviteit, originaliteit en probleemoplossend vermogen; 
• Sociale competentie: bijvoorbeeld opmerkzaamheid, interactie, tact en zorgzaamheid; 
• Praktische vaardigheden: bijvoorbeeld doelgericht denken en werken, plannen en materiaalbegrip; 
• Artistieke capaciteiten: bijvoorbeeld met betrekking tot drama en kunst;  
• Muzikaliteit: bijvoorbeeld ritme en melodie onthouden en toonhoogte onderscheiden; 
• Psychomotoriek: bijvoorbeeld sport en dans, maar ook zintuigelijk, zoals gehoor en visus. 

 

                                                           
3 Steenbergen-Penterman, N. Betekenisvol leren en doelen stellen in het po en vo. SLO onderwijs & talentontwikkeling. 
https://talentstimuleren.nl/?file=4209&m=1442390521&action=file.download 
4 Verlinden, Jo & Peeters, M. (november 2016). Talenten zien en laten bloeien. JSW, blz. 32-35 
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Zeestermodel  
Op voorhand weten we niet of hoeveel talent iemand heeft en of dat talent 
tot uiting komt. Het zeestermodel van Tannenbaum (2003) biedt een kader 
om de verschillende elementen te bekijken die daarbij een rol spelen. Om 
een talent tot ontwikkeling te brengen en erin te excelleren, is het nodig dat 
alle elementen meewerken. In het zeestermodel zie je zowel een statisch 
gedeelte en een dynamische gedeelte. Het statische deel geeft weer hoe 
een kind zich op een bepaald moment in een bepaalde ontwikkelingsfase 
verhoudt ten opzichte van anderen. Dynamische elementen verwijzen naast 
andere dingen naar leerprocessen en sociale- en onderwijsprocessen die van 
invloed zijn op het kind en kunnen leiden tot verandering.  
 
                                                                                                                                                                  Afbeelding 1: zeestermodel5 
Talentontwikkeling  
Talentontwikkeling6 als invulling van didactische variatie, zoals met behulp van een activerende didactiek 
waarin bijvoorbeeld aandacht is voor meervoudige intelligentie gericht op het creëren van een 
onderwijsaanbod en leeromgeving waarin leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien wat zij kunnen.  
Talenten komen verder tot ontwikkeling wanneer het onderwijsaanbod ruimte geeft aan de creativiteit van 
de leerling. Open opdrachten, die in ieder geval deels vrij in te vullen zijn, geeft de leerling de gelegenheid 
om iets van zichzelf te laten zien. Een leeromgeving waarin alles in leerstandaarden is vastgelegd daagt uit 
tot reproductie van leerstof, maar niet uit tot de ontwikkeling van de talenten die leerlingen zelf bezitten. 
Er dient echter wel een balans te zijn tussen enerzijds vrijheid voor persoonlijke keuze en anderzijds 
aandacht voor basiskennis en vaardigheden. 
 
Twee vormen van talentontwikkeling7: 

• Veelzijdige talentontwikkeling 
Hier wordt uitgegaan van de gedachte dat kinderen zich op school breed moeten ontwikkelen, 
zowel in het cognitieve als het niet-cognitieve domein. Naast cognitief talent krijgen bijvoorbeeld 
ook sociaal talent, creatief talent en sportief talent de aandacht. Sommige scholen laten zich hierbij 
inspireren door het model van meervoudige intelligentie en bieden een breed scala van 
leermogelijkheden aan. 

• Talent ontdekken 
De derde invulling van talentontwikkeling heeft betrekking op zelfontplooiing en daarmee op 
zelfontdekking. Hier gaat het om ‘leren over wat je kan’, door kennis te maken met allerlei soorten 
activiteiten en met verschillende vormen van leren. Dat moet leiden tot een beter zelfinzicht. Soms 
leidt het ook tot meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, doordat kinderen er achter komen dat ze 
meer kunnen dan ze ooit van zichzelf hadden gedacht. 

 
Op welke manier ontwikkel je talenten 
Gesprekken8 met kinderen zijn een eerste belangrijke bron voor leerkrachten. Positieve (reële) 
verwachtingen hebben en deze bespreken met kinderen, geeft hen zelfvertrouwen en daagt hen uit. 
Aansluiten bij (matchen) wat goed gaat, geeft energie. Langzaam kun je dan ook de gebieden die nog niet 
zo sterk ontwikkeld zijn aanspreken (stretchen). Geef kinderen taken die net buiten hun bereik liggen. Dat 
levert succeservaringen op, schept perspectief en stimuleert het doorzettingsvermogen. Maak de uitdaging 

                                                           
5 https://www.leraar24.nl/invullingen-voor-talentontwikkeling/ 
6 https://www.leraar24.nl/invullingen-voor-talentontwikkeling/  
7 https://www.leraar24.nl/talentontwikkeling-bij-leerlingen/  
8 Verlinden, Jo & Peeters, M. (november 2016). Talenten zien en laten bloeien. JSW, blz. 32-35 
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echter niet te groot. Dat werkt averechts. Een leerling die op een juiste manier uitgedaagd wordt, zal het 
bijvoorbeeld lastig vinden om aan de slag te gaan, maar hij of zij ziet net voldoende aanknopingspunten om 
toch verder te komen en doet dit dan ook. Directe observatie is een belangrijke activiteit voor het 
opsporen van talent. Breng kinderen in open leersituaties. Geef daartoe opdrachten die niet heel 
gestructureerd zijn. Gesprekken voeren met ouders is ook belangrijk. Ook buiten scholen doen zich 
leersituaties voor. Ouders zien vaak gedrag dat van belang kan zijn. Bevraag ouders al bij de aanmelding 
van hun kind naar talenten en interesses van het kind. Daarnaast kunnen verwachtingsgesprekken met de 
ouders en het kind (in de eerste weken van het schooljaar) en voortgangsgesprekken (verderop in het 
schooljaar) veel informatie opleveren, bijvoorbeeld naar aanleiding van een portfolio waarmee interesses 
en gemaakt werk kunnen worden toegelicht.  

Goed gebruikmaken van leerlingvolgsystemen is cruciaal om het onderwijs beter af te stemmen op de 
behoefte van die kinderen. Stel precies vast hoe ver een leerling is in zijn leerproces, waar hij heen moet en 
hoe hij daar kan komen. Maak gebruik van de gedetailleerde informatie die toets gegevens ons bieden. 
Denk daarbij aan de categorieënanalyses die rekentoetsen ons bieden. De rol die jij als leerkracht inneemt 
doet ertoe. Je bent een rolmodel (Klaassen & Wessels, 2010). Laat zien dat je met je eigen talent iets doet. 
Dat je er tijd in steekt, dat het niet allemaal vanzelf gaat, dat je veel oefent, dat je iemand nodig hebt om je 
feedback te geven. Vooral het bewustzijn van die voorbeeldrol is daarbij stimulerend.  Zie hieronder een 
schema waarbij de kwaliteiten, interesses en behoeften van het kind centraal staan.  

 
Afbeelding 2: schema kwaliteiten, interesses en behoeften9 

De juiste mindset  
Je hebt twee betekenissen voor talent: talent dat vastligt en bewezen moet worden en talent dat 
ontwikkeld kan worden door het leren10. Zo zijn de mindsets ontstaan. Als je een andere mindset 
aanneemt, kom je in een nieuwe wereld. In de ene wereld wil je bevestiging van jezelf. In de andere wereld 
gaat het erom dat je je inspant om iets nieuws te leren. Dat je jezelf ontplooit. Je mag fouten maken. Als 
kind zijnde doe je niets anders, terwijl ze de moeilijkste dingen leren zoals lopen en praten. De kinderen 
lopen, vallen en krabbelen weer overeind. Met veel inspanning komen ze vooruit.  
 

                                                           
9 Steenbergen-Penterman, N. Betekenisvol leren en doelen stellen in het po en vo. SLO onderwijs & talentontwikkeling. 
https://talentstimuleren.nl/?file=4209&m=1442390521&action=file.download 
10 Dweck C.S. (2018). Mindset, verander je manier van denken om je doelen te behalen. Amsterdam, uitgeverij: SWP 
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Wat maakt een eind aan dit enthousiasme om te leren? De statische mindset. Zodra kinderen in staat zijn 
zichzelf te beoordelen, worden sommigen bang voor uitdagingen. Een groei mindset zorgt er juist voor dat 
de kinderen de uitdaging aan durven te gaan, waarbij doorzettingsvermogen en veerkracht duidelijk naar 
voren komt. In de statische mindset is het niet genoeg om alleen maar succes te oogsten. Je moet 
behoorlijk perfect zijn en je moet onmiddellijk perfect zijn. 
Mensen met een groeimindset denken in termen van leren, weten ze alles van de verschillende manieren 
om creatief te leren. Op die manier gaan kinderen doeltreffender methoden gebruiken.  
 

“Soms is de vraag; is het een kwestie van talent of mindset?” 
  
We hebben allemaal interesses die tot bloei kunnen komen en vaardigheden kunnen worden. Sommige 
mensen kunnen iets met weinig of geen oefening, maar dat betekent niet dat anderen het niet zouden 
kunnen na enige oefening. Mensen met een statische mindset denken dat je louter uit iemands eerdere 
prestaties kunt afleiden wat zijn talent is en wat zijn talent in de toekomst zal zijn.  
 

 
Afbeelding 3: fixed en growth mindset11 
 
Groei mindset doorgeven  
Een mindset doorgeven aan de kinderen lijkt makkelijk als je de juiste mindset bezit of eigen hebt gemaakt. 
Toch is dat niet altijd zo. De mindset van een volwassene zit in zijn hoofd en is voor een kind niet direct 
zichtbaar. Daden van een volwassene zeggen veel meer, die pikken kinderen op. Helaas stroken die daden 
niet altijd met de groei mindset in het hoofd van de volwassene. Dus: hoe laat je zien dat je over een 
bepaalde mindset beschikt?  
 
 
 
Ten eerste door complimenten te geven. Complimenten die gericht zijn op het leerproces.  

                                                           
11 https://nl.hudson.com/nl-nl/latest-thinking/artikelen/postid/1590/innovatief-leren-is-belonen-op-inzet 
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Ten tweede door de wijze waarop er wordt gereageerd op fouten of tekortkomingen van kinderen. 
Ongerust reageren op fouten, falen verdoezelen waardoor het een probleem lijkt of bezorgd over het 
zelfvertrouwen creëert een statische mindset. De focus moet liggen op: van fouten kun je leren, een fout is 
positief en een kans om mee aan de slag te gaan.  
 
Elke dag leren ouders hun kinderen of tegenslagen, obstakels en fouten negatief of positief zijn. De ouders 
die ze als positief zien zullen eerder een groei mindset aan hun kinderen overbrengen.  
Ten derde hangt het feit of je een groei mindset op anderen overbrengt af van de vraag of leraren lesgeven 
met de bedoeling dat de leerling de stof begrijpt of dat hij feiten, regels en procedures uit het hoofd leert. 
Onderzoek toont aan dat als een leraar de leerling een dieper inzicht wil bijbrengen en met hem samen 
aan het werk gaat, de leerling eerder zal geloven dat zijn talenten ontwikkeld kunnen worden. 
 

Wat betekent de intrinsieke motivatie? 
Een chique, veelzeggende term: intrinsieke motivatie12. Maar wat is het precies? Volgens Ryan en Deci 
(2000) is er sprake van intrinsieke motivatie als de wil om te leren of te ontwikkelen vanuit een persoon 
zelf komt. Heel eenvoudig, omdat het aanpakken van taken en verantwoordelijkheden plezier oplevert. 
Het hoeft niet gevoed te worden door externe factoren. En een beloning is evenmin nodig. De activiteit zelf 
is al leuk of interessant genoeg. Op het moment dat studenten intrinsiek gemotiveerd zijn, leren ze vanuit 
persoonlijke interesses en nieuwsgierigheid (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens & Andriessen, 
2009).  
 
Hoe bereik je de intrinsieke motivatie? Inspelen op de drie basisbehoeften: autonomie, sociale 
verbondenheid en competentie. Dat betekent dat je als groepsleider een vraaggerichte dan een 
aanbodgerichte manier van lesgeven creëert, zodat het kind zelf controle kan uitoefenen over het eigen 
leerproces. Het persoonlijk welbevinden van het kind stimuleren, want een veilig en vertrouwde interactie 
met groepsleider leidt tot een positief  pedagogisch leerklimaat. Daarbij durft het kind vragen te stellen en 
fouten te maken, wat bevorderlijk is voor het leerproces. Leren is een persoonlijk proces! In de begeleiding 
gaat het erom kinderen actief bij de les te betrekken. Waarbij er aandacht is voor verschillende 
perspectieven en ruimte om gemeenschappelijke ervaringen te bespreken en te analyseren. Samenwerken 
is dan ook belangrijk is. Zo komen sneller verschillende perspectieven naar voren.  
 
Essentieel is om het leerproces van de student te structureren. Op het moment dat studenten leren in een 
gestructureerde omgeving voelen zij zich namelijk meer competent. Immers, de leeromgeving wordt 
voorspelbaar. Een groepsleider kan op twee manieren structuur aanbrengen. Op het disciplinaire vlak en 
inspelend op het leerproces van de kinderen (Vansteenkiste, Sierens, Soenens & Lens, 2007). Het 
disciplinaire vlak verwijst naar de mate waarin groepsleiders duidelijke regels en verwachtingen opstellen 
en die ook opvolgen. Bij het structureren van het leerproces gaat het erom in te spelen op het gevoel van 
kinderen om niet onder te doen voor een ander. Dit kan bijvoorbeeld door (structureel) individuele 
voortgangsgesprekken in te plannen. In zulke gesprekken geeft de groepsleider positieve feedback op de 
prestatie, de houding of het gedrag van het kind (Yeager & Dweck, 2012). 
 
 
Get in the flow 

“The state in which people are so involved in an activity that nothing 
else seems to matter” 
                                                           
12 https://www.leraar24.nl/creeren-van-een-motiverende-leeromgeving/  
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De bovenstaande zin uit het boek Flow, zegt precies waar flow voor staat13. De ervaring is zo ontzettend 
plezierig dat mensen het zelfs doen ook al kost het veel moeite, puur om het te doen. Mihaly 
Csikszentmihalyi heeft ‘ontdekt’ dat geluk niet iets is wat zomaar gebeurd. Geluk is iets wat je niet zomaar 
om de hoek vindt. Je moet er je best voor doen om het toe te laten, maar kun je niet kopen met geld of 
macht. De beste momenten van ons leven waren niet altijd de passieve, relaxte tijden (tenzij je daar hard 
voor hebt gewerkt om te kunnen relaxen). De beste momenten zijn juist de momenten waarbij onze 
lichamen of hersenen zijn gestretcht tot de limiet om een uitdaging te voltooien. Voor elk persoon zijn er 
duizenden kansen en uitdagingen om onszelf uit te breiden. Dat hoeft op het moment niet altijd even 
plezierig te zijn.  
 
Hoe herken je dat iemand in de flow zit? 

1. Extreme concentratie en doelgerichtheid; 
2. Een duidelijk doel komt naar voren; 
3. Verlies van zelfbewustzijn waarbij men zich geheel focust op de activiteit en zichzelf vergeet; 
4. De activiteit is belonend; 
5. Een duidelijk gevoel van controle over de situatie en/of activiteit; 
6. Een gevoel van uitdaging waarbij het wel haalbaar is; 
7. Directe feedback: succes en falen zijn direct duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct 

kan aanpassen; 
8. Verlies van tijdsbesef waardoor de tijd voorbij vliegt.  

 
Het concept van flow is bedacht om het kwaliteit van het leven te vergroten. Alleen bij een grote uitdaging 
en hoge vaardigheid kan de ‘flow’ zich ontwikkelen14. Afhankelijk van een aantal factoren, is van hieruit 
groei naar de flow mogelijk. De drie belangrijkste factoren hierin zijn: 

1. Het formuleren van duidelijke doelstellingen in relatie tot de taken en de activiteiten; 
2. Goede balans tussen uitdagingen van de activiteiten en taken en inzicht in iemands vaardigheden; 
3. Goede terugkoppeling tussentijds en na de uitgevoerde taken en activiteiten en daar waar nodig 

bijsturing.  
 

Het flow model kan een uitstekende bijdrage leveren in de klas en voor verbetering en verhoging van de 
effectiviteit zorgen. Enkele voorbeelden: 

• Door duidelijke doelen wordt er effectiever gewerkt;  
• Door verhoogde concentratie kan men zich beter richten op uitvoering van taken en activiteiten; 
• Door ontwikkeling van zelfvertrouwen nemen vaardigheden toe; 
• Door inzicht in de positieve werking van feedback kan er voortijdig worden ingegrepen; 
• Door goede samenwerking en synergie ontstaat er een stimulans in innovatie; 
• Persoonlijke vaardigheden krijgen de kans te ontwikkelen en worden gestimuleerd vanuit 

persoonlijke coaching.  
  

                                                           
13 Csikszentmihalyi, M. (2002). Flow, The classic work on how to achieve happiness. Uitgeverij: Rider 
14 Mulder, P. (2012). Flow model (Csikszentmihalyi). Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/persoonlijk-geluk/flow-model-mihaly-
csikszentmihalyi/ 
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Matchen, stretchen, vieren 
De betekenis van matchen, stretchen en vieren wordt hieronder verder beschreven15. Matchen is de 
leerstof koppelen aan sterke intelligenties. Stretchen is het ontwikkelen van alle intelligenties en bij vieren 
leren alle kinderen de eigen intelligenties en die van andere te respecteren en te waarderen.  
 
Grit  
Het geheim van uitmuntende prestaties is niet talent, maar grit. Een speciale mix van passie en 
doorzettingsvermogen. En dat op lange termijndoelen16. De theorie van Flow en Mindset komen hierin 
terug. In de grit-factor komen de volgende zes kernwaarden aan bod om ergens een succes van te maken: 
hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten. Met talent kom je er niet alleen. Je zet door, ook 
op de momenten dat je wil opgeven. Door vallen en opstaan bereik je, je doel.  

21st century skills  
Vaardigheden van 21st century skills17 zijn samenwerking, kennisconstructie, ICT gebruik voor leren, 
planmatig werken, probleemoplossend denken en creativiteit. In de nieuwe kennissamenleving zijn 
scholen geen exclusieve leeromgevingen meer. Kinderen leren ook buiten school. Van burgers wordt 
verwacht dat ze zich flexibel kunnen opstellen en aanpassen aan de veranderende omstandigheden in 
leven, leren en werken. In een industriële samenleving ligt de nadruk op kennisoverdracht. In een 
kennissamenleving ligt de nadruk op het ontwikkelen van 21st century skills.   
Hieronder zie je een schema met de verschillen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 3: overzicht verschillen industriële samenleving en kennissameleving18 
 
Vraag het de kinderen 
Binnen het onderwijs willen we graag uitgaan van verschillen19. Kinderen krijgen alle ruimte om zich op 
hun eigen wijze te ontwikkelen. Als groepsleider ben je begeleider van veel van deze processen. Dit lukt je 
echter nooit alleen, je doet dit samen met de kinderen. Geef de organisatie terug aan de kinderen: dan 
krijg je alle ruimte voor hetgeen de kinderen je echt vragen. Dat vraagt ook wat van de zelfstandigheid van 
de kinderen.  
 

                                                           
15 Buter, A. (2004) Meervoudige intelligentie en coöperatief leren. http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/6152.pdf 
16 Duckworth, A. (2016). De grit-factor. Amsterdam, Uitgeverij: Bruna Uitgevers, B.V.  
17 Oetelaar van den, F. (augustus 2012). 21st Century Skills in het Onderwijs Whitepaper versie 1.0 
18 Oetelaar van den, F. (augustus 2012). 21st Century Skills in het Onderwijs Whitepaper versie 1.0 
19 Vraag het de kinderen. Het kan. www.hetkanvoorhetkind.nl  
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Zelfstandigheid  
Voor de kinderen betekent zelfstandigheid het ontwikkelen van vaardigheden en een houding20. Wat 
verwacht je precies van kinderen? Dit hoef je niet zelf te bedenken, maar vraag je de kinderen. Juist door 
dit samen te bespreken, helder te maken en samen te inventariseren ontwikkel je een 
deelvaardighedenlijst die past bij de kinderen in jouw stamgroep, in die situatie. Kinderen kunnen zelf 
inzicht creëren in wat zij al zelf kunnen ne wat zij willen ontwikkelen.  
Wat betekent dit voor de groepsleider? Kinderen moeten steeds de kans krijgen om eerst iets te ervaren 
en vervolgens aan de hand van deze ervaring na kunnen denken over de wijze waarop het anders of beter 
zou kunnen. Als je de kinderen zelf wilt laten nadenken en wilt stimuleren dat ze eerst elkaar bevragen, is 
het van groot belang dat zij steeds ervaren dat de oplossingen van de andere kinderen net zoveel ‘waard’ 
zijn als de oplossingen van de groepsleider. De groepsleider geeft een gedeelte van de organisatie terug 
aan de kinderen waardoor de betrokkenheid van de kinderen groeit en de groepsleider veel minder druk 
zal kunnen ervaren.  
 
Wat betekent dat voor de basishouding van de groepsleider wat betreft de weekplanner en gebruik van de 
materialen? 

• Speelt in wat er in de groep gebeurt. 
• Kan de planning loslaten. De groepsleider bespreekt met de kinderen wat dat betekent voor het 

weekplan zodat iedereen duidelijk heeft wat er eventueel gaat veranderen 
• Geeft de kinderen vertrouwen in het maken van keuzes en maakt de kinderen zelf verantwoordelijk 

voor deze keuzes. De kinderen krijgen de ruimte om dingen goed te doen en fout te doen en krijgen 
steeds weer een kans 

• Geeft tijd, ruimte, criteria aan. Het weekplan moet af, de doelen behaald.  
• Past samen met het kind het weekplan aan indien nodig. Je gaat uit van verschillen, ieder kind heeft 

zijn eigen leerstijl en zijn eigen talenten. Bij de start van de week stel je de doelen vast en pas je ze 
mogelijk aan na initiatieven van de kinderen.  

• Plant activiteiten die zelfstandig uit te voeren zijn en staat open voor de doelen van de kinderen 
• Vertelt de kinderen de doelen die ze moeten halen 
• Staat open voor de doelen van de kinderen 
• Luistert naar de kinderen waarom hij/zij een andere keuze wil maken om dat doel te bereiken en 

geeft deze initiatieven de ruimte. 
• Zorgt dat al het materiaal wat kinderen nodig hebben en niet zelf kunnen en mogen pakken, 

beschikbaar is.  
• Bespreekt met de kinderen voor welke materialen vaste plekken afgesproken mogen worden 
• Past samen met de kinderen de materialen aan zodat de kinderen er zelfstandig mee kunnen 

werken.  
 

Samen evalueren is erg belangrijk. Wat vraagt dat van de groepsleider? 
• Laat de kinderen continu ervaren dat ze de dingen zelf of samen met andere kinderen kunnen 

oplossen.  
• Laat eerst dingen gebeuren zodat kinderen het zelf kunnen ervaren en bespreekt dit gelijk of iets 

later in een evaluatie.  
• Wil in de meeste gevallen door middel van dit evalueren liever ‘genezen’ in plaats van 

‘voorkomen’.  
• Evalueert met de kinderen in de evaluatiekring, de kinderen dragen oplossingen aan voor elkaar 

zodat de kinderen direct ervaren dat ieder kind in de groep oplossingen kan bedenken en dat je 

                                                           
20 Vraag het de kinderen. Het kan. www.hetkanvoorhetkind.nl 
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daar de groepsleider niet voor nodig hebt. De groepsleider kan hierdoor tevens veel meer 
aansluiting vinden bij hetgeen er bij de kinderen leeft.  

 
De zeven jenaplanessenties 
Er zijn zeven jenaplanessenties die ook tijdens het zelfstandig werken traject naar voren komen21: We 
willen ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en 
dat kunnen presenteren. Ze moeten na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren en ze 
moeten verantwoordelijk kunnen en willen dragen. Kortom, ze moten leren ondernemen, plannen, 
samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden. Dat moet doelbewust integreert 
worden in onze dagelijkse bezigheden op school.  
 
Het ontwikkelen van de leeractiviteit 
De principes van Basisontwikkeling zijn net zo goed aan de orde als in de bovenbouw en het is ook daar net 
zo goed mogelijk ze in concrete onderwijsvormen vorm te geven22. Er is een verschil met de onderbouw. In 
de onderbouw gaat het om de ontwikkeling van de spelactiviteit naar de bewuste leeractiviteit. In de 
bovenbouw gaat het vervolgens om het verder ontwikkelen en versterken van de leeractiviteit: het 
bewuste en productieve leren om het leren zelf. Die leeractiviteit, in samenhang met het streven naar een 
brede persoonlijkheidsontwikkeling, vraagt om een samenhangende, langdurende activiteiten en inhouden 
waarin leerlingen de functie en de noodzaak van kennis en vaardigheden ervaren en deze kunnen 
toepassen.  

Een rijke leeromgeving 
Het ontwerpen van een uitdagende rijke leeromgeving23 past in het beeld van onderwijs in de 21e eeuw. 
Het geeft het onderwijsaanbod meer betekenis voor het kind en biedt ruimte voor de individuele 
ontwikkeling van authentieke kinderen. Het hedendaags onderwijs moet de focus leggen op het nut van 
leren en de kinderen kritisch na laten denken over wat zij en waarom zij dat leren. Door een goed 
doordachte inrichting van de leeromgeving, is het mogelijk om beter aan te sluiten bij de behoeften van 
kinderen, meer recht te doen aan verschillen om het onderwijs aantrekkelijker en realistischer te maken 
voor kinderen en hen beter te bereiden op het functioneren in de maatschappij. Uit diverse onderzoeken 
van Newmann (1996) is gebleken dat kinderen meer en diepgaander leren en onthouden, wanneer ze 
actief deelnemen aan ‘authentieke’, betekenisvolle leeractiviteiten waarbij ze met eigen geconstrueerde 
kennis ‘wereldproblemen’ gaan onderzoeken.  
 
De volgende kenmerken zijn belangrijk voor een rijke leeromgeving volgens Simons in Van der Maas 
(2010): 

• Er is variatie in de wijze waarop kinderen informatie kunnen verkrijgen, compleet en rijk zijn; 
• De kinderen worden uitgenodigd zelf actief te zijn; 
• Er valt voor kinderen te kiezen; 
• Er zijn mogelijkheden tot experimenteren en ontdekken; 
• De kinderen kunnen in de leeromgeving relaties leggen met de werkelijkheid;  
• De kinderen kunnen zelf initiatieven nemen en met voorstellen komen; 
• Er is voor kinderen ruimte om volgens eigen leerstijl te werk te gaan.  

 

                                                           
21 Velthausz, F & Winters, H. (2017). Jenaplan, school waar je leert samenleven. Zutphen, uitgeverij: NJPV 
22 Janssen-Vos, F. (2006). Basisontwikkeling in de onderbouw. Assen, uitgeverij: Van Gorcum 
23 Mensink, T. (januari 2015). Het geheim van de rijke leeromgeving. Mensenkinderen, blz. 28-30 
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Daarnaast is het belangrijk om volgens Simons (1998;1999) ook aandacht te geven aan de volgende 
uitgangspunten: 

• Bevordert de omgeving de aangeboren nieuwsgierigheid, daagt deze het kind uit? 
• Wordt er voldoende informatie geboden? 
• Wordt er niet teveel informatie geboden? 
• Wordt de lerende aangezet tot eigen denkactiviteiten en meningsvorming? 
• Is er ruimte voor gemeenschappelijke betekenisconstructie? 
• Is er ondersteuning bij het vormen van een totaalbeeld en het leggen van verbanden? 
• Is er aandacht voor het vastleggen van het geleerde en het reflecteren?  

 

Kenmerken van de rol van de groepsleider die van belang zijn om kinderen actief aan de slag te laten gaan 
in de rijke leeromgeving: 

• Maak je als groepsleider zo snel mogelijk overbodig wat kennisoverdracht betreft; 
• Motiveer kinderen om aan de opdracht te beginnen; 
• Begeleid de kinderen waar nodig tijdens het leren aan de taak; 
• Vertel de kinderen wat er verwacht wordt en hoe er beoordeeld wordt. (Ebbens & Ettekoven, 2013) 

 

 

  



 
 

16 
Meesterstuk “betekenisvol werktijd invullen” 

Mijn visie 
Als alle elementen bij elkaar komen, dan lijkt het erop dat er een vicieuze cirkel ontstaat. Wordt het 
jenaplanonderwijs zodanig ontwikkeld dat de zeven jenaplanessenties aan bod komen die overeen komen 
met de 21st century skills in een rijke leeromgeving, dan ontstaat er intrinsieke motivatie wat vervolgens 
ervoor zorgt dat de kinderen eigen talenten en verschillen gaan inzien en kunnen inzetten. Dat leidt er toe 
dat kinderen meer verantwoordelijk voelen voor het eigen leerproces en dat is bevorderlijk voor het 
zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren. Dat vind ik zeer belangrijk. De cirkel die ik voor ogen zie, staat 
hieronder.  

 
 

De vraag is waar begin ik en op welke manier ga ik dat realiseren. Dat beschrijf ik in mijn actieplan. Het is in 
ieder geval van belang dat de kinderen mogen en kunnen kiezen uit activiteiten waarbij ze zelf betrokken 
zijn geweest in het bedenken van het aanbod. Daarbij horen de verschillende talenten aan bod te komen. 
Er moet aandachtig bekeken worden wat voor activiteiten er liggen met het oog op tijd, ruimte en criteria. 
Van de groepsleider wordt er een andere houding verwacht. De term beter voorkomen dan genezen wordt 
teveel toegepast door mijzelf. Het is veel beter om het te laten gebeuren, zodat je in gesprek kan gaan met 
het kind. De twee verschillen van mindsets spraken mij aan. Wat kon ik mezelf enorm herkennen in een 
statische mindset, maar ook bij heel veel kinderen is er een sprake van statische mindset. Dat betekent dat 
er twee dingen veranderd moeten worden. Mijn mindset moet gericht zijn op groei mindset en dat 
proberen te projecten en ontwikkelen bij de kinderen, zodat ze in een flow raken.  
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Actieplan 
Aan de hand van het theorieonderzoek en probleemstelling ligt de nadruk tijdens de blokperiode en de 
indeling van de weekplanner in mijn stamgroep om het werk af te krijgen. Het is aanbod gestuurd en 
weinig ruimte tot ondernemen, de kans om te creëren en te presenteren. De zeven jenaplanessenties en 
de 21st century skills komen wel tot zijn recht tijdens de lessen wereldoriëntatie, maar niet tijdens de 
blokperiode. Daarin wordt nog teveel gekeken naar kennisoverdracht.  
 
Het plan is om kinderen actief deel te laten nemen aan het leerproces door de blokperiode en 
weekplanner aan te passen. De blokperiode wordt aangepast door concrete open activiteiten in 
verschillende ‘hoeken’ aan te bieden, er wordt uitgegaan van vraaggericht leren en veel reflecteren. De 
activiteiten worden gestructureerd aangeboden, zodat de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt. 
Dat kan in een vorm van een planbord zijn, verschillende gecreëerde hoeken, indien nodig uitgezocht 
materiaal voor de activiteiten en duidelijke doelen. De tijd dat ze eraan kunnen werken wordt in overleg 
met de kinderen besproken of aangegeven bij de opdrachten.  
 
De bovenbouw kinderen wil ik actief erbij te betrekken door een BONO formulier in te laten vullen om de 
beginstappen te zetten. Wat willen zij? Wat zouden zij veranderd zien worden? Aan wat voor doelen willen 
zij werken. Op die manier betrek ik ze bij het proces en vraag ik het aan de kinderen. Vervolgens wil ik met 
Emerentia Muskens  in gesprek over het planborden in de middenbouw. Wat heeft zij gedaan om een rijke 
leeromgeving te creëren en op welke manier wordt dat ingezet? Is er sprake van veelzijdige 
talentontwikkeling en leren de kinderen vanuit intrinsieke motivatie? Zijn de verschillende hoeken duidelijk 
en wanneer kunnen zij eraan werken? Aan de hand van het gesprek en de Bonoformulieren ga ik de eerste 
stappen zetten naar het maken en bedenken van betekenisvolle activiteiten en op welke manier ik het ga 
inzetten. Tijdens het proces zijn er meerdere evaluaties met kinderen zowel als groepsleiders om de 
activiteiten en de inzet ervan te verbeteren.  
 
Ik verwacht dat het gevolg van het plan is dat kinderen verward zullen zijn door de verandering van aanbod 
en niet ineens alles kunnen overzien. Als groepsleider zal ik in het begin moeten durven loslaten en continu 
in gesprek gaan met de kinderen om de balans te vinden tussen de zelfgekozen taken en taken die moeten. 
Daarnaast verwacht ik dat kinderen met meer plezier naar school gaan, doordat er meer ruimte ontstaat 
voor de verschillende talenten en verschillen. Door eigenaar te worden van het proces kunnen ze zich 
spelenderwijs en op een natuurlijke manier ontwikkelen.  
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Tijdsplanning 

Wat  Wanneer  
▪ Huidige situatie bespreken 
▪ Onderzoeksvraag opstellen 
▪ Start onderzoek  

September 2018  

▪ Bonoformulier laten invullen door de bovenbouw 
kinderen 

▪ Gesprek met Emerentia Muskens 
▪ Acties aan de hand van het gesprek met Emerentia 

en de formulieren, zoals doelen uitzoeken, 
activiteiten bedenken en een opzet maken voor 
week twee. 

14 t/m 24 november 
2018 

▪ Planbord met activiteiten inzetten 
▪ Materialen uitzoeken 
▪ Stappenplan maken  
▪ Eerste meting → evalueren en reflecteren met 

kinderen  

25 november – 2 
december 2018 

▪ Aanpassingen aan de hand van evaluaties en 
reflecties van de kinderen 

▪ Tweede meting met de kinderen  

3 -10 december 
2018 

▪ Aanpassen aan de hand van de tweede meting 
doorvoeren 

▪ Afronden van eerste periode 

10-14 december  

▪ Opstarten voor tweede periode, die van start gaat in 
januari tot en met de carnavalsvakantie 

17-21 december  
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Proces  
Als start hebben de kinderen van Paleispark en Kasteelpark op 16 november een Bonoformulier ingevuld. 
De precieze invulling kun je in bijlage 1 en 2 terugvinden.  
 
Conclusie uit de bonoformulier van Kasteelpark 
De kinderen hebben een bonoformulier ingevuld over de invulling van de weekplanner. Om kinderen mee 
te laten denken over het proces en invulling van de activiteiten wordt de intrinsieke motivatie 
aangesproken.  Over het algemeen krijgen alle kinderen een fijn gevoel bij het veranderen van de 
weekplanner met daarbij andere activiteiten. Je kunt heel duidelijk teruglezen dat ze het prettig zouden 
vinden en dat ze minder stress zullen ervaren aan het afmaken van de weekplanner. Ze geven aan het op 
een leuke manier leerzaam is en voor sommige kinderen is het zelf een rustmoment. 
 
Eén kind denkt dat hij het niet fijn vindt, omdat een verandering voor hem niet altijd fijn is. Hij heeft een 
vorm van autisme, waardoor hij dat lastig vindt. Bij de zwarte hoed kun je duidelijk teruglezen dat de 
kinderen aangeven dat ze willen dat de activiteiten geen verplichte taak wordt. Het moet een keuze 
activiteit worden waar ze zelf voor interesseren. De kinderen laten aan de hand van het Bonoformulier 
ontzettend veel interesses, verschillen en talenten zien. Fantastische ideeën, waarbij veel activiteiten 
bedacht kan worden.   
 
Conclusie uit de Bonoformulier van Paleispark   
De conclusie is een groot verschil met de ideeën van de kinderen van Kasteelpark. Ze komen op een aantal 
dezelfde activiteiten uit, zoals bakken en koken, buiten activiteiten doen, tekenen en spelletjes spelen. Er 
hoeft niet veel van ze veranderd te worden en dat is een goed teken. De klas en organisatie is voor hen 
prima, zoals dat nu is. Ze zouden het leuk vinden als het wordt veranderd op een paar enkele kinderen na, 
maar ze zijn bang dat ze meer werk moeten doen of dat je het altijd alleen maar mag doen als je klaar bent 
met je werk. Dat brengt mij op het idee om deze groep als testgroep uit te proberen om te bekijken hoe 
het gaat werken als ze dat alleen kunnen doen als ze klaar zijn met het werk. Kasteelpark gaat het juist 
integreren in de weekplanner.  
 
Gesprek met Emerentia 
Op dinsdag 20 november heb ik een gesprek over de invulling van het planborden in de middenbouw 
gehad samen met Emerentia. De manier waarop zij dat heeft aangepakt en neergezet heeft, heeft mij 
geïnspireerd en werkte voor mij zeer prettig in schooljaar 2017-2018. We hebben samen bekeken op welke 
manier ik het beste activiteiten kan gaan inzetten, welke kant ik op wil gaan en wat het beste bij de 
bovenbouw past. Samen zijn we tot 15 hoeken gekomen en hebben we gebrainstormd over een aantal 
activiteiten. Ze gaf duidelijk aan in welke richting ik op moest denken en dat ik niet alles in een keer perfect 
kan krijgen. In bijlage 3 kun je het volledig gesprek terugvinden.  
 
Doelen uitzoeken 
Uit het gesprek kwam naar voren om als de doelen uit te gaan zoeken van rekenen. Vanuit daar kunnen er  
veel activiteiten bedacht worden, waarbij de verschillende talenten worden ingezet. Gaat het vooral over 
breuken? Maak in de creahoek een happer van breuken. Gaat het over kubieke meter? Ga dat in het echt 
maken en ga het ontdekken wat daar allemaal inpast. De doelen wordt voor  één periode uitgezocht om 
het voor mezelf behapbaar te maken. In bijlage 4 heb ik alle doelen van rekenen groep 6, 7 en 8 naast 
elkaar gelegd wat Alles Telt aanbied. Nadat ik dat heb gedaan, wil ik activiteiten gaan bedenken met 
breuken, inhoudsmaten en oppervlaktes. 
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Toch is dit nog niet helemaal wat ik wil en was ik al drie stappen verder. Ik zag het ´einddoel´ al in zicht, 
zonder de kinderen mee te nemen in het proces. Emerentia gaf in het gesprek aan; ‘pas op, dat je geen 
activiteiten bedenkt om ze maar te bedenken’. Ik besef dat ik een aantal stappen terug moet na een 
bericht van mijn begeleider Peter en de uitspraak van Emerentia. Hieronder lees je wat mijn volgende 
acties waren.  
 
Ideeën categoriseren. 
In bijlage 5 heb ik in een Excel bestand alle ideeën van de kinderen uit het Bonoformulier en Peter in kaart 
gebracht. Daarbij zijn de bijhorende vaardigheden in kaart gebracht, de uitvoerlocatie gecategoriseerd, 
haalbaarheid getoetst en de duur en taak bekeken. Uiteindelijk zijn de 48 ideeën en activiteiten tot een 
shortlist van 21 activiteiten gemaakt. Van deze shortlist met 21 activiteiten worden er in totaal zes 
besproken en gebrainstormd met de kinderen op welke manier dat ingezet kan worden op de 
weekplanner, maar ook om de kinderen te enthousiasmeren. De keuze voor 6 activiteiten is gebaseerd op 
de korte proeftijd. Later kan dit uitgebreid worden. De testcase zal in de periode van december uitgevoerd 
worden.  
 
Brainstormsessies 
De eerste brainstormsessies ging over de film. De kinderen begonnen voorzichtig en wisten nog niet welke 
kant ze op moesten denken. Door ze te helpen en de beginwoorden aan te waarover ze konden nadenken, 
kwamen ze op gang. De woorden die om de activiteit heen 
stonden waren: vaardigheden, duur activiteit, locatie, oplossing 
bedenken, ervaring, uitdaging, haalbaarheid, talent, idee, 
informatie achterhalen en zelfreflectie. Bij de eerste 
brainstormsessie wilden de kinderen al direct beginnen met het 
onderwerp film maken. Ze werden enthousiast en konden niet 
wachten met beginnen. De passie en nieuwsgierigheid kwam 
naar voren en dat zorgt ervoor dat deze keuzeactiviteit 
uiteindelijk een eigen keuze kan gaan worden. De intrinsieke 
motivatie wordt aangesproken. De verschillende zes sessies 
hebben we in een kringgesprek gedaan. In bijlage 6 kun je de volledige uitwerking van de 
brainstormsessies vinden.  
 
Stappenplan  
De volgende stap is aan de slag gaan! We gaan uitproberen, aanpassen en met de juiste mindset in de flow 
komen. In bijlage 7 staat het uitgewerkte stappenplan wat de kinderen voorafgaand de activiteit gaan 
invullen. Het is belangrijk dat de kinderen goed het doel opschrijven waaraan ze willen gaan werken. Dit is 
nieuw en zal tijd roven, want de bedoeling is dat ze hier goed over gaan nadenken. De weekplanner wordt 
daarop aangepast, zodat een deel werk wegvalt. Het gemaakte stappenplan plakken ze op in een plakboek, 
dat als portfolio gebruikt gaat worden. Ze vullen vooraf in wat ze willen gaan leren, hoe ze dat gaan 
bereiken en wat ze daarvoor nodig hebben. Tussendoor en/of achteraf vullen ze het portfolio blad in wat 
ze aanvullen met foto’s of tekeningen van het proces. Wat heb ik geleerd? Hoe heb ik dat voor elkaar 
gekregen en op welke manier heb ik dat gevierd? zijn vragen die terugkomen in het portfolio.  
 
Weekplanner aanpassen 
De weekplanner staat vol en er is weinig ruimte tot eigen ontwikkeling. Er staan veel ‘moet’ taken op. Voor 
de eerste week (26 november t/m 30 november) haal ik les 20 van rekenen van de weekplanner af. Les 20 
van rekenen zijn altijd twee bladzijdes herhaling van de stof die ze hebben gehad. Heel veel kinderen 
vinden dit verschrikkelijk, omdat er visueel gezien heel veel werk op ze afkomt. Ze raken in de stress door 
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de vele opdrachten en bij veel kinderen komt de statische mindset om de hoek kijken. ‘Dit is veel. Dit lukt 
me niet. Ik ga het nooit afkrijgen’ zijn reacties die ik als groepsleider regelmatig te horen krijg bij deze twee 
bladzijdes. In het Bonoformulier gaf een kind aan dat ze het liefst nooit meer twee bladzijdes wil maken. 
Voor aankomende week is het een tijdelijke oplossing om de bladzijdes weg te laten, zodat er ruimte 
ontstaat voor het stappenplan. De weken erna moet er naar een andere oplossing gekeken worden en de 
groei mindset aangesproken worden, want de herhalingsopdrachten zijn belangrijk voor de inoefening.  
 
Daarnaast worden de tijden aangepast op de weekplanner. Als de kinderen geen flauw idee hebben 
hoeveel tijd ze hebben elke dag tijdens de blokperiode, hoe kunnen ze dan een goede planning maken?  
Met deze twee kleine aanpassingen en de inbreng van het stappenplan en portfolio starten we de eerste 
week. Aan het eind van de week evalueren en reflecteren we op welke manier de activiteiten zijn verlopen 
en vraag ik inbreng van de kinderen wat er aangepast moet worden. In bijlage 8 staat de aangepaste 
weekplanner.  
 
Start 
Op maandag 26 november zijn de kinderen gestart met het maken van de eerste stappen. Een aantal 
kinderen waren na vijf minuten klaar met invullen. Ze vulden bij ´hoe ga ik dit 
bereiken´ in: ‘doorzetten’. Een film maken lukt je dus alleen door, door te zetten?  
Ik kwam al snel tot de conclusie dat er een tussenstapje had moeten staan. Wat is 
je eerste stap om je doel te bereiken? Wat wordt de tweede stap? Ze hadden een 
stappenplan nodig om het proces te verduidelijken, dit vonden ze heel moeilijk. 
Een voorbeeld op het digibord was ook wel prettig geweest voor ze. Wat vul je nu 
precies in bij wat?  
 
Ik vond het opvallend dat veel kinderen voor film kozen, omdat ze daar hun eigen 
interesses en passies terug konden leggen. De kinderen die van voetbal houden 
gaan een instructiefilmpje maken over een voetbaltruc. De kinderen die van 
musicals houden gaan een musicalfilm maken (en zij hebben zelfs al een editor uit de groep geregeld) en 
de kinderen die van tekenen houden, gaan een tekenfilm maken.  
Ontzettend enthousiast zijn ze aan de slag gegaan en daardoor ontstonden de volgende vragen: 

• Als de pc’s bezet zijn, wat doe je dan?  
• Welke ruimtes mag je gebruiken zonder dat continu aan de groepsleider te vragen? 
• Door het enthousiasme was er veel herrie. Op welke manier houden we rekening met kinderen die 

aan het werk zijn?  
• Willen we dat de instructies ook een tijd krijgen?  
• Wat doe je als even ‘niks’ te doen hebt? Is de taakverdeling wel in orde?  

 
Op het einde van de dag hebben we geëvalueerd en de volgende afspraken gemaakt: 

• Het is nu duidelijke in welke ruimtes ze mogen werken en voor welke ruimtes ze moeten 
inschrijven. Alle andere ruimtes mogen alleen op vrijdagmiddag worden gebruikt.  

• Je fluistert met elkaar als je in een groepje aan het werk bent. Twee keer een waarschuwing gehad? 
Dan kun je helaas niet meer met je groepje samenwerken.  
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In bijlage 9 staan een aantal uitgewerkte stappenplannen in en de evaluatie van dag één. Hieronder twee 
voorbeelden na het enthousiasme van dag één. 

Een ontwerp van ‘een kunstwerk’ creëren. Hij gaat van klei het onderstaande namaken.  

 

Aan de hand van dit proces kwamen Thomas en Wieneke op het idee om Fixie en Growie uit te leggen aan 
de groep. Zij vertelden samen op dinsdag 27 november het proces en hoe je daarmee om kunt gaan. De 
inhoud van de powerpoint staat in bijlage 10.  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie week 1  
Het meest opvallende van afgelopen week is dat kinderen meteen willen oefenen voor de film of aan de 
slag willen zonder een concreet plan. Daardoor moest ik ze wel eens ‘terugfluiten’. Tussendoor kan ik 
redelijk wat feedback geven. Een aantal meiden waren bezig met het een verhaal uit te typen, om dat 
vervolgens naar een script te vertalen. Ik nam het boek van Fantastic Beasts mee, zodat ze dat als 
voorbeeld kunnen gebruiken. Een aantal kinderen zijn bezig met het maken van een tekenfilm, maar 
hebben geen doel daarbij. Ze willen maar wat bewegende beelden laten zien. Dat kan ook een doel zijn, 
maar daarbij wilde ik dat ze een verhaal aan vast wilde koppelen. Achteraf gezien niet goed bekeken, want 
ze leren daar juist óók veel van. Er hoeft niet perse een verhaal aan vast te zitten. Dat kan een vervolgstap 
zijn.  
 
Het kunstwerk van Thomas wordt erg mooi. Een week eerder wilde hij en moeder een gesprek, omdat hij 
zich niet gelukkig voelde en het saai op school vond. Op woensdag 28-11-2018 kwam ze ’s ochtends aan de 
deur: ‘Ik denk dat we geen gesprek meer hoeven, want het gaat een stuk beter!’. Daarop antwoordde ik 
dat het nooit verkeerd is om even bij te kletsen, dus ’s middags zaten we met zijn drieën om de tafel. Wat 
er veranderd was, waardoor hij wel met plezier naar school gaat? Juist, zijn kunstwerk project! Daarnaast 
gaf de RT-er van een aantal kinderen uit mijn groep aan dat het plannen veel beter ging dan voorheen. Een 
uitspraak van een kind: “Ik ga vandaag de hele dag aan mijn keuze-activiteit werken en de volgende dag 
aan mijn moet taken.”  
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Aan de hand van een voortgangsformulier houden de kinderen elke week op vrijdag het proces bij en 
kijken we wat daarna nodig is. Dat is meteen het feedback moment wat ik met de kinderen heb om te 
kijken hoe ik ze verder kan helpen. Daarna kunnen ze ervoor kiezen om hun keuzeactiviteit in andere 
ruimtes uit te voeren die niet op andere dagen kunnen (bijvoorbeeld teamkamer, muziekruimte of 
speelzaal). Als ze klaar zijn dan is er op vrijdagmiddag ruimte voor evaluatie en een nieuwe leervraag.  
Tijdens het maken van het voortgangsformulier (zie bijlage 11) kwam ik erachter dat de uitleg voor de 
kinderen die achter de vaardigheden staan een beetje te vaag was en ze vinden al dat ze het hebben 
aangegeven bij de bolletjes. Ik merkte ook dat kinderen wel nadachten over wat ze hebben gedaan, maar 
niet bekeken en hoe nu verder? Dat heb ik nu aangepast op het formulier.  
Hieronder zie je een drietal foto’s waarbij de kinderen in een andere ruimte oefenen.  

 

 

Evaluatie week 2  
Week 2 was een korte week met de Sinterklaasviering en studiedag. Ze hadden ook nog eens een pittige 
rekentoets waardoor ze op maandag en dinsdag (zelf!) niet voor de eigen keuze opdracht kozen. Ik vond 
het opvallend dat de kinderen direct al in hun eigen oude patroon vervielen. Het leek wel alsof ze hun 
keuze activiteit helemaal vergeten waren! Ik heb er daarom voor gekozen om op vrijdag het formulier niet 
in te vullen, maar met zijn allen een kringgesprek te gaan houden. Kunnen we elkaar tips en ideeën geven 
over wat we aan het doen zijn en hoe we verder moeten gaan?  
 
Uit het kringgesprek kwam het volgende naar voren. Er was maar één kind die een kwartiertje aan zijn 
keuze activiteit heeft gewerkt. Dat kwam mede doordat we een rekentoets hadden en die was vrij pittig. 
De kinderen wilden eerst de toets afhebben, voordat ze aan keuze activiteit gingen werken. Ze vonden dat 
ook lastig in te plannen qua tijdsplanning. Ze hadden het fijner gevonden om daar hulp bij te krijgen.  
Werkwoorden was deze week voor groep 6 en 7 veel en dan ook nog in een drukke week met de  
Sinterklaasviering!  
 
De kinderen gaven aan dat ze het niet erg vonden dat het deze week niet lukte, want het is een keuze acti-
viteit dus je hoeft er niet perse aan te werken. Sommige kinderen waren spullen vergeten. Wat is je plan 
B? Een tip: zet thuis bestanden op een USB om op school verder aan te werken.  
 
De kinderen gaven aan om volgende week er weer fanatiek aan te beginnen, want dan hebben we weer 
een normale week. Een tip van een meisje uit groep 8: “op de dagen dat we veel werkmomenten hebben, 
dan kun je er een half uur aan werken.” 
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Evaluatie week 3 
De kinderen gingen weer vol enthousiasme aan de slag. Een script maken kost wat energie en moeten re-
gelmatig nieuwe feedback krijgen. Toch werkt dat wel, want je ziet duidelijk een verschil met het script die 
ze vooraf hadden geschreven. Aan de rechterkant de eerste versie, aan de linkerkant de tweede versie.  

  
 
De kinderen die gingen bakken, hebben zelf de vriezer geregeld bij de BSO en zelf gezorgd voor de  
ingredënten. Het was mooi om te zien dat ze direct aan de slag gingen zonder plan. Ze lazen het recept niet 
goed genoeg en gingen gewoon aan de slag. Het ijs schep klaar maken? Dat hadden ze niet voorbereid. De 
peperkoek aan de buitenkant van de schaal opplakken in plaats van aan de binnenkant? Door te ervaren en 
op de juiste moment feedback krijgen, kwamen ze erachter wat ze aan het doen waren. Wat hebben ze er 
nu van geleerd? Eerst een plan maken, het volledige recept lezen en dan pas aan de slag gaan. Het  
volgende keuze activiteit zal voor hen weer koken worden, zodat ze de stappen die ze de volgende keer 
anders zouden doen meteen kunnen, gaan toepassen. Dat hebben we samen besproken.  

 
 
Door de taart te presenteren in de groep en uit te delen (jammie!) hebben ze de activiteit gevierd.   
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De kinderen werken tijdens het feedbackmoment aan hun portfolio. Ze vullen een voortgangsformulier in, 
evaluatieformulier, voegen foto´s toe of een tekening. Ondertussen heb ik tijd om feedback te geven en de 
kinderen verder te helpen. 

        
 

   
 
Het kookgroepje is voor nu klaar met deze activiteit, maar gaan hun vaardigheden uitbreiden zoals je ziet 
in hun zelfgeschreven evaluatie. Ze gaan het dus nog een keer doen en dan juist wel met een plannetje  
beginnen en goed het recept lezen.  
Dit is een moment dat vast in het rooster staat, zodat het niet ‘vergeten’ wordt. Ze zien het proces terug in 
het plakboek en kunnen dat aanvullen tot het einde schooljaar.  
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Evaluatie 
Het actieplan was een korte plan waarbij de tijdsplanning voor het gehele onderzoek vrij kort was. De 
Sinterklaasdag en studiedag was er niet bij berekend, waardoor we die week al twee dagen miste. In 
dezelfde week vervielen de kinderen in hun oude patroon, wat ik juist wilde omdraaien. In week 3 
veranderde dat weer, doordat kinderen meer ruimte voelde in de weekplanner. Het einde van het 
onderzoek is nog lang niet in zicht, want we zijn er nog druk mee bezig. Niet elk kind is klaar met zijn 
tijdsplanning.  

De beginsituatie schetst weer dat de kinderen niet vanuit de intrinsieke motivatie werken en vaak een 
leerspel pakken. Mijn gedachte van de werktijd zinvol invullen was door verschillende hoeken te creëren 
met activiteiten die door mij bedacht waren. Tijdens het proces kwam ik erachter dat het juist dan niet iets 
zou worden wat de kinderen willen. De intrinsieke motivatie wordt dan niet aangesproken, want de 
kinderen worden niet eigenaar gemaakt van het proces. Dat is nu wel het geval, doordat de kinderen zelf 
een leervraag kunnen opstellen en daaraan kunnen werken. Het is daarbij erg goed van belang dat de 
kinderen gerichte en opbouwende feedback krijgen. Dat vond ik moeilijker dan ik had verwacht. Een 
makkelijke en oppervlakkige compliment is zo gegeven. In de theorie is het ontzettend mooi beschreven, 
maar de uitvoering vraagt een kritische blik en continu op zoek naar de juiste woorden. 

De volgende keer zou ik tijdens het maken van het actieplan beter rekening houden met de feestdagen, 
zoals Sinterklaas. De kinderen van Paleispark wilde ik meenemen met het proces, maar voor de korte 
periode heb ik er bewust voor gekozen om voor kwaliteit te gaan in plaats van kwantiteit. Een vervolgstap 
is om uit te breiden met Paleispark. Op dat moment dacht ik te groots en wilde ik in een korte tijd teveel. 
Als ik het over zou kunnen doen, zou ik eerder willen beginnen zodat de ontwikkelingen en bevindingen in 
de meesterstuk beter tot zijn recht komen.   

De grootste ontdekking is voor mij geweest op welke manier je de juiste mindset met de bijbehorende grit 
toe kan passen bij de kinderen, maar ook bij mezelf. Jarenlang heb ik een statische mindset bij de kinderen 
ontwikkeld door complimenten te geven op het product en niet altijd op het proces. Daarnaast te werken 
vanuit ‘het moet’ en niet altijd vanuit de intrinsieke motivatie en ging ik de leerkuil met de kinderen niet 
aan, mede doordat ik zelf ook heel vaak tegen de muur botst en niet weet welk gereedschap ik op dat 
moment moet gebruiken om de muur te doorbreken. Dit is een proces wat nog volop aan het ontwikkelen 
is en hopelijk ook een proces wat door gaat zetten binnen het team.  
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Consequenties 
De verandering in praktijk is gedeeld met de collega’s tijdens een gezamenlijk clusterkwartier op 
donderdag. Op dat moment is er uitgelegd wat er is gedaan voor het onderzoek en op welke manier de 
kinderen daartoe zijn gekomen. Het doel van het informeren is om collega’s inspiratie op te laten doen en 
ze kunnen dat meenemen in hun eigen blokperiode. Wellicht niet in de vorm die is gedaan in de 
bovenbouw, maar wel aan te passen voor in de onder- en middenbouw. 
 
In de weekopening hebben de kinderen van Kasteelpark het proces besproken met de gehele school. De 
kinderen zijn namelijk trots op wat ze hebben gedaan en willen dat overbrengen. Ouders worden op de 
hoogte gehouden via Schoudercom. De grootste uitdaging is om de kinderen te blijven enthousiasmeren. 
In het begin zijn ze vrijwel enthousiast, maar dat moet volgehouden worden ook al zit het even tegen. De 
theorie van Grit, de juiste mindset en van matchen, stretchen en vieren moeten continu toegepast worden 
om dit vol te kunnen blijven houden. Dit is zowel een uitdaging voor de groepsleider als voor de kinderen. 
Het betekent het nauw volgen van de groepjes en op de juiste momenten feedback geven.   
 
Op 7 februari 2019 is er een eindpresentatie waarbij de directrice en teamleider van locatie Park aanwezig 
zijn. Zij kunnen dit zien als een stukje PR voor de school en een deel wat opgenomen kan worden in het 
schoolplan dat aansluit bij de jenaplanessenties. Denk aan eigen leervragen ontwikkelen, doelen bedenken 
en daarnaartoe werken met een leerkuil waar je wel eens invalt met het doel om daar weer uit te komen.  
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Aanbevelingen 
Het einde van het onderzoek nadert, maar dat betekent niet dat het klaar is. De volgende aanbevelingen 
raad ik aan voor vervolgonderzoek.   
 
Aanbeveling 1 
Kinderen kiezen voor de veilige keuze en kiezen een activiteit uit die dicht bij hun talenten of interesses 
liggen. Het is aan te raden om na de eerste periode het ontwikkelen van leeractiviteiten de verborgen 
talenten van de kinderen aan te spreken. Ze leren andere vaardigheden en ontwikkelen ze zich op een 
breed gebied.  
 
Aanbeveling 2 
Om ouders in het proces te betrekken kan er een feedbackmoment worden ingezet tijdens de ouder en 
kind gesprekken. Het portfolio laat het proces zien van het kind en laat zien aan welke vaardigheden hij of 
zij heeft gewerkt. In het gesprek kan het kind of de groepsleider aangeven welke vaardigheden er verder 
ontwikkeld kan worden en wat het stappenplan wordt.   
 
Aanbeveling 3 
Een verandering inbrengen bij de collega’s van het Antonius Abt op het geven van feedback, zodat de 
groeiende mindset wordt aangesproken. Veel collega’s creëren onbewust en vaak uit goede bedoelingen 
een statische mindset.  
 
Aanbeveling 4 
Met de kinderen zou je de ruimte, criteria en tijd verder kunnen uitdiepen, zodat ze niet met verassingen 
komen te staan zoals een week van Sinterklaas. Op die manier krijgt de stappenplan die ze vooraf invullen 
een diepere betekenis.   
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Bijlagen  
Bijlage 1 

Blokperiode en weekplanner 

 

 

witte hoed 

 

Verzamellijst van Kasteelpark – 26 kinderen  
Dezelfde antwoorden zijn niet dubbel ingevuld. Niet alle kinderen hebben alles 
ingevuld, sommige kinderen hebben wat overgelaten.  

Je bent de baas over de blokperiode en de weekplanner. Je mag kiezen wat 

er op je weekplanner zou moeten komen te staan. Dat kan van alles zijn, zoals 

een cake bakken, goocheltruc voorbereiden of kikkervisjes gaan observeren. 

 

 

rode hoed 

Hoe zou je dat vinden? Wat 
voor gevoel heb je daarbij?  

- Fijn 
- Goed 
- Heel leuk  
- Leuk 
- Normaal   
- Normaal/leuk  
- Ik denk dat ik het niet zo fijn vind  
- Grappig  
- Oké  
- Prima  
- Een goed gevoel  
- Super  

 

gele hoed 

Wat zou je daar fijn aan vinden 
en waarom? 

- Minder stress 
- Dan kan ik tijdens stamgroepwerk iets doen wat ik leuk vind 
- Je kunt allemaal dingen doen die je leuk vindt en wat je normaal niet doet 

en je kan dingen doen waar je heel nieuwsgierig naar bent.  
- Dat je zelf mag bepalen wat je mag doen  
- Dan heb je meer speeltoestellen  
- Omdat ik dan een tijdje niet hoef te werken en omdat ik dan een rustmo-

ment heb 
- Meer dierenkennis  
- Leuk om iets uit elkaar te halen en vrij te voelen met een hamer  
- Je krijgt een leuke gevoel bij school en het is leuk en leerzaam 
- Nou, omdat je je eigen gang kan gaan  
- Dan kan ik leren om beter te keepen 
- Weet ik nog niet, want ik heb het nog nooit geprobeerd  
- Ik zou het niet fijn vinden 
- Het is leuk om te doen   
- Dat we misschien iets leuks gaan doen  
- Dat je soms ook even niet bezig hoeft te zijn met je werk  
- Je kan iets leuks gaan doen wat ook leerzaam is  
- Omdat je dan een doel hebt om naartoe te werken  
- Dan kun je aan je hobby werken  
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zwarte hoed 

Wat zou je niet fijn vinden en 
waarom? 

- Geen nadelen 
- Als we meer moeten rekenen 
- Ik ben wel bang dat het uit de hand loopt en dat straks niemand meer werkt 
- Niet fijn, want je hebt geen taak  
- Langer werken  
- Lang wachten 
- De hele sloot afzoeken  
- Spullen uit elkaar halen, bakken en slijm maken  
- Als je dingen moet doen, want dan krijg je een moet gevoel en dat is niet fijn  
- Het wordt moeilijker om je weektaak af te krijgen  
- Eigenlijk niets  
- Soep maken of klusjes doen  
- Weet ik niet, want ik heb het nog nooit geprobeerd  
- Er is al genoeg veranderd vind ik. Ik zou het laten zoals het nu is. Ik vind het 

fijner om gewoon aan mijn weekplanner te werken.  
- Niets  
- Ik weet niet hoe ik hier op moet antwoorden 
- Niet zoveel instructie voor alles  
- Ik zou het niet fijn vinden als we niet zo leuke dingen verzinnen en dat het 

dan geen goed idee was 

 

groene hoed 

 

Wat voor opdrachten zou je op de weekplanner willen? 

- Cake bakken in plaats van rekenen op vrijdag.  
- Een klassendier verzorgen  
- Film maken  
- Met klei mooie figuurtjes maken  
- Break dance, hiphop, tekenen, Engels, programmeren, editen, gym, drama, 

samenwerkingsopdrachten  
- Muffins bakken  
- Waterdiertjes vangen  
- Waterdiertjes vangen, bekijken en daarna weer vrijlaten 
- Toneelstukje maken, koken, bakken   
- Dingen onderzoeken, pimpen, drama, leerspellen, bakken en koken 
- Fiets uit elkaar halen en pimpen  
- Visjes vangen  
- 15 minuten keepertraining  
- Kookwedstrijd  
- Buiten planten, bloemen en bomen bestuderen misschien  
- Programmeren 
- Spelletjes  
- Met iemand een leuke opdracht doen over het thema  
- Youtube editen, breakdance oefenen  

Wat moet er dan veranderd worden? Denk ook aan de 
bovenbouwcluster/lokaal, weekplanner of de klas. 

 

- Geen dubbele bladzijde van rekenen. Één bladzijde van harde boek en één 
bladzijde van zachte boek, maar niet meer twee bladzijdes van harde boek.  

- Volgens mij niets 
- Teveel om op te noemen  
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- Een speeltoestel en heel groot 
- Mij maakt het niet uit, ik vind het zo al goed.  
- Hamers in de klas  
- Moet taken en mag taken op weekplanner  
- Dat je een kwartier buiten kikkerdrillen gaat vangen  
- Een vissenkom heb je nodig voor de visjes  
- De witte muur moet niet meer wit zijn, maar groen 
- In het bovenbouwcluster moet je niet zo snel weggestuurd worden, geef 

dan bijvoorbeeld twee kansen  
- Plantjes op tafel in de klas. Het liefst cactussen, daar blijven de kinderen 

vanaf en hebben niet veel water nodig.  
- Je mag vaker kleuren of spelletjes doen 
- Op de weekplanner zou ik wel een leuke tekenopdracht willen hebben  
- Dat je, je werk zelf in kan plannen  
- Als je klaar bent dat je dan video’s kan editen of breakdance oefenen  
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Bijlage 2 

Blokperiode en weekplanner  

 

 

witte hoed 

 

Verzamellijst van Paleispark – 2 kinderen  
Dezelfde antwoorden zijn niet dubbel ingevuld. Niet alle kinderen hebben alles 
ingevuld, sommige kinderen hebben wat overgelaten.  

Je bent de baas over de blokperiode en de weekplanner. Je mag kiezen wat 

er op je weekplanner zou moeten komen te staan. Dat kan van alles zijn, zoals 

een cake bakken, goocheltruc voorbereiden of kikkervisjes gaan observeren. 

 

 

rode hoed 

Hoe zou je dat vinden? Wat 
voor gevoel heb je daarbij?  

-  Prima, leuk  
- Leuk  
- Prima  
- Fijn  
- Irritant en druk  
- Saai  

 

gele hoed 

Wat zou je daar fijn aan vinden 
en waarom? 

-  Ik vind het heel fijn dat als kinderen ook mee mogen denken wat we op de 
weekplanner krijgen 

- Omdat ik dan na het werk iets te doen heb  
- Dat er eindelijk nieuwe dingen zijn 
- Dan kan ik na het werk iets leuks doen   
- Omdat ik dan mag bepalen wat ik kan doen  
- Dat je het dan leuker vindt op school, omdat je dan leuke dingen kan doen 
- Ik zou dat niet fijn vinden  
- Omdat ik de baas ben en alles kan veranderen  
- Dan doe je een keer wat anders  
- Het is leuk om de baas te zijn en iedereen moet naar jou luisteren  
- Leuk en meer werk  
- Je bent vrij en kunt een keer iets anders doen dan een spel of tekenen  

 

zwarte hoed 

Wat zou je niet fijn vinden en 
waarom? 

- Ik heb eigenlijk niks te zeggen 
- Misschien werk je dan te snel  
- Meer werk  
- Als je nog niet klaar bent zie ik anderen spelen en dan wil je ook spelen, 

maar dat kan dan niet 
- Je heel veel dingen zelf moet doen   
- Meer rekenen  
- Ik heb niks  
- Je hebt altijd zo druk  
- Teveel werk  
- Dat je zelf alles moet regelen  
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groene hoed 

 

Wat voor opdrachten zou je op de weekplanner willen? 

- In de zomer op het voetbalveld spelling en rekenen, maar dan met sport 
- Weet ik niet, ik vind het een goed idee maar volgens mij hoeft er niks veran-

derd te worden 
- Als ik klaar ben met mijn werk kunnen tekenen 
- Op de IPad 
- Bakken en tekenen  
- Klusjes voor de groepsleider, kapla, domino  
- Buiten spelen 
- Cake bakken   
- Pepernoten bakken of wat anders en tekenen 
- Op je IPhone  
- Na je werk buiten spelen  
- Bunnyhop en pesten 
- Buiten leren en met attributen leren   

 

Wat moet er dan veranderd worden? Denk ook aan de 
bovenbouwcluster/lokaal, weekplanner of de klas. 

 

- Op het bovenbouwlokaal betere computers, meer planten op school 
- In het bovenbouwcluster spelletjes doen  
- Leerspellen onderaan de weekplanner  
- Eigenlijk vind ik het wel goed zo  
- Meer versierd tijdens de feestdagen  
- Computerlokaal  
- Ik vind het zo wel prima  
- Hogere banken en betere computers 
- Potloden  
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Bijlage 3 

 

  

Gesprek Emerentia 20-11-2018 

Emerentia heeft in de middenbouw het planborden al opgezet. Ik ben nieuwsgierig naar op 
welke manier ze dat heeft uitgezocht en heeft opgezet. Ik vertel mijn ideeën en wat ik wil 
bereiken. Ze geeft direct aan dat cluster Goudensteijn een planformulier hebben elke 
vrijdag, waarop kinderen een leervraag bedenken. Ze vullen op dat blad in wat ze moeten 
doen, waar ze dat gaan halen en bereiden dat zelf voor. Dat kan van alles zijn, stage lopen bij 
de Albert Heijn, cake bakken etc. Een leuk idee!  
Het doel van het planbord van de middenbouw is om cognitieve vaardigheden te 
ontwikkelen. Het is ontstaan door de volgende oorzaken: 

- de overgang van groep 2 naar 3 zo klein mogelijk houden 
- handen tekort met groep 3 aan het begin van het schooljaar 
- groep 4 heeft veel hulp nodig bij de opstart 
- klaar met het blokuur en wat dan?  

 
De vraag is of ik juist de kant op wil om de cognitivieve vaardigheden te ontwikkelen of de 
executieve functies. Het planformulier wat hierboven is aangegeven neigt meer naar het 
executieve functies. Dus word de groepsleider tijdens het planborden de coach of worden 
het zelfredzame activiteiten? Het bovenstaande kan eventueel als een ‘hoek’ worden 
gebruikt.  
Vervolgens heeft ze een opzet gemaakt van 15 hoeken, wat vooral gericht was op het 
rekenen van groep 3.  
In de basishoeken bepaal je wat je wil. Wat zijn de doelen die ik cognitief aanbied? Waar zit 
de ruimte dat ze zelf kunnen oefenen? Waarom zou je topografie aanbieden, terwijl de 
kinderen dat zelf kunnen ontdekken in een topohoek. Zolang er maar een duidelijk doel bij 
zit en er materiaal klaar ligt. Emerentia wilde uitgaan van meervoudige intelligentie, maar 
dat is niet te doen tijdens het werken vanwege de ruimte die je niet altijd hebt.  
De 15 hoeken die ik samen met Emerentia heb bedacht: 
Computer, themahoek, schrijfhoek, tekenhoek, taalhoek, rekenhoek, toneelhoek, 
techniekhoek, spelletjeshoek, leeshoek, topohoek, creahoek, constructiehoek, bouwhoek, 
IPad, ontdekhoek (kan ook met natuur zijn) en planformulierhoek.  
Je moet zorgen dat je de hoeken die je inricht afbakent, zodat het voor de kinderen duidelijk 
is waar ze moeten werken. Als ze dat niet weten, gaan ze altijd een stapje te ver. Ze hebben 
grenzen nodig.  
De doelen moeten helder zijn. De stappen die ik moet nemen:  
Stap 1:  

Rekendoelen uitzoeken. Daarmee kan je al een aantal hoeken bedenken. 

Stap 2:  

Inrichting van ruimtes bedenken + materialen verzamelen. Doelen zichtbaar neerhangen.  

Stap 3: 

Met de kinderen afspraken maken en aan de slag.  
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Bijlage 4 

Leerdomein  Groep 6 Groep 7 Groep 8  
Getallen en getalbegrip  Betekenis, plaats, 

structuur en waarde tot 
10.000 (tellen tussen 
duizendtallen, met 1000 
tegelijk, grote getallen, 
noteren, ordenen en 
vergelijken) 
 

Betekenis, plaats, structuur 
en waarde tot 100.000 
(tellen tussen duizendtallen, 
met 1000 tegelijk, grote 
getallen, noteren, ordenen 
en vergelijken) 
 

Betekenis, plaats, 
structuur en waarde van 
hele getallen en 
kommagetallen (tellen 
tussen duizendtallen, met 
10.000 en 100.000 
tegelijk, grote getallen, 
noteren, ordenen en 
vergelijken)  
 

Getallen en getalbegrip Plaats en volgorde in de 
telrij van 1000 tot 2000 
  

x x 

Getallen en getalbegrip Grote getallen splitsen en 
samenstellen tot en met 
2000 en 5000 
 

x x 

Basisvaardigheid optellen  Met tientallen en 
overschrijding tot en met 
500 en 600 
 

Met tientallen en 
overschrijding tot 10.000 
 

Hele getallen tot 10.000 
en kommagetallen  

Basisvaardigheid optellen Sommen tot en met 100 
in verschillende termen, 
zoals handig tellen, met 
tienvouden en sommen 
uit het hoofd 
 

Handig toepassen van de 
getal structuur.  

Handig toepassen 
strategieën 

Basisvaardigheid 
aftrekken  

Met tientallen en 
overschrijding tot en met 
500 en 600 
 

Met tientallen en 
overschrijding tot 10.000 
 

Hele getallen tot 10.000 
en kommagetallen  

Basisvaardigheid 
aftrekken 

Sommen tot en met 100 
in verschillende termen, 
zoals handig tellen, met 
tienvouden en sommen 
uit het hoofd 
 

Handig toepassen van de 
getal structuur.  

Handig toepassen van 
strategieën  

Basisvaardigheid 
vermenigvuldigen  

Met 12 en tientallen  Met honderdtallen  Hele getallen en 
kommagetallen 

Basisvaardigheid 
vermenigvuldigen 

In rekentabellen met 
splitsen 

x Handig toepassen 
strategieën (tienfactor, 
splitsen) 
 

Basisvaardigheid delen  Door tientallen met 
tienvoud als deeltal  
 

Door tientallen en 
honderdtallen  

Hele getallen delen door 
10 en 100 

Basisvaardigheid delen In rekentabel met splitsen  
 

x Handig toepassen 
strategieën (tienfactor, 
splitsen) 
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Cijferend optellen  Rijgend of splitsend, per 

kolom  
met overschrijding van 
links en rechts  
 

Zonder en met 
overschrijding in zowel kale 
en contextsommen  

x 

Cijferend aftrekken  Rijgend of splitsend, per 
kolom  
met overschrijding van 
links en rechts 
 

Zonder en met 
overschrijding in zowel kale 
en contextsommen 

x 

Cijferend 
vermenigvuldigen  

x 
 

Per kolom, meercijferig 
getal met één of twee 
getallen  
 

Met meercijferige getallen  

Cijferend delen  x Kiezen voor oplossing bij 
deelopgaven 
 

Kiezen voor oplossing bij 
deelopgaven 
 

Breuken  Als deel van een geheel; 
verdelen in gelijke 
stukken en benoemen 
van deel en aanvullen tot 
een geheel  
 

Relatie met hoeveelheden 
en gelijkwaardigheid 
bepalen (wat is evenveel, 
meer of minder) 
Op de getallenlijn  
 

Als deel van een geheel 
(toepassen in context) 
Op de getallenlijn ordenen 
van klein naar groot  

Kommagetallen  X 
 

Ordenen  
Positie op de getallenlijn  
Waarde bepalen 
 

Op de getallenlijn ordenen 
van klein naar groot 

Procenten  x Verschijningsvormen (de 
helft van, 1 op de 4) 
 

Als deel van een geheel 
(toepassen in context) 
 

Verhoudingen  X 
 

x Hoeveelheden berekenen, 
verhoudingstabel 
 

Lengte en omtrek 
(meten) 
 

Rekenen met schaal (van 
mm/cm naar m)  
Km en m omzetten naar 
m  
 

Rekenen met schaal (van 
mm/cm naar m)  
Omrekenen van m naar mm 

Rekenen met schaal  

Oppervlakte meten  Berekenen met schaal  
 

Kennis en begrip en 
omrekenen van vierkante 
meters naar andere 
oppervlaktematen 
 

Lengtes met 
kommagetallen 
berekenen 

Inhoud en volume  X 
 

Omrekenen van kubieke 
meters naar andere 
inhoudsmaten  
 

Inhoud schatten, 
berekenen en omrekenen  

Gewicht  Omzetten naar kg naar g  
 

Omrekenen ton-kg Schatten bij prijs/gewicht 

Geld  Betalen en terugkrijgen 
tot 10 euro  
 

Korting berekenen  Vergelijken van leningen 
en BTW berekenen  
 



 
 

38 
Meesterstuk “betekenisvol werktijd invullen” 

 

Tijd  Klokkijken; kwartier 
geleden/20 minuten later  
 

Rekenen met digitale tijd   

Tabellen en grafieken  Een lijngrafiek kunnen 
maken  
 

Aflezen en interperteren 
van lijngrafiek, 
cirkeldiagram en tabel 
 

Interpreteren en invullen 
tabel en invullen in een 
cirkeldiagram  

Rekenmachine    Prijzen berekenen, 
afronden op een 
nauwkeurige cent.  



 
 

39 
M

eesterstuk “betekenisvol w
erktijd invullen” 

Bijlage 5
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42 
Meesterstuk “betekenisvol werktijd invullen” 

Bijlage 6 
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Bijlage 7 
 

 

Stappenplan  
 

   Welk activiteit wil ik gaan doen?  
 
 
 
 
 

 

 Hoe ga ik dat bereiken?   
 
 
 
 
 

 

Wie of wat heb ik daarvoor nodig?    
 
 
 
 
 

 

Hoe lang ga ik daarover doen?    
 
 
 

 

Hoe plan ik dat in op de weekplanner?     
 
 
 
  

Naam:  Datum:  

Wat kan ik al?   
 
 
 
 
 

Wat ga ik leren?    
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Portfolio   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ging er goed? Waardoor?  
 
 
 
 
 

  

Wat ging er minder goed?   Waardoor?  
 
 
 
 
 

 

Wat heb ik gedaan om mijn doel te bereiken?  
 
 
 
 
 
 

Maak foto’s of tekeningen  van jouw activiteit 
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Wat zou ik de volgende keer anders doen?     
 
 
 
 
 

 

Wie of wat heeft mij goed geholpen om mijn doel te behalen?      
 
 
 
 
 

 

Wat heb ik ervan geleerd?  
 
 
 
 
 

 

Op welke manier heb ik het gevierd?   
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Bijlage 8 
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Bijlage 9 
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Een ontwerp van ‘een kunstwerk’ creëren. Hij gaat van klei het onderstaande namaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kinderen zijn bezig met personages voor hun tekenfilm. 
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Bijlage 10 
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Bijlage 11 
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