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1.

VOORWOORD

In de aanloop naar het schrijven van dit meesterstuk heb ik veel nagedacht over een geschikt
onderwerp. Veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd. En veel van deze onderwerpen heb
ik direct terzijde geschoven; zij waren niet ter zake doende of geen issue binnen onze school.
Ik wilde een onderwerp beschrijven en onderzoeken dat actueel is binnen onze
jenaplanschool. Iets waar mijn school mee verder kan in de toekomst. Iets dat mijn collega’s
en mij kan helpen om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Zo kwam ik op Engels.
Kinderen kennis laten maken en vaardigheid laten opdoen in het spreken en lezen van de
Engelse taal gebeurt op veel manieren. Dat heb ik op mijn vorige (traditionele) school
ervaren. Op ’t Praathuis, waar ik nu voor het vierde jaar werk, is het geven van Engels
onderwerp van discussie. Vooral de organisatie van onderwijs in de Engelse taal komt met
grote regelmaat aan de orde.
Ik heb voor mijn onderzoek hulp gehad van mijn bovenbouwcollega’s Hilde, Sandra, Conny
en Masha. Zonder hun tips, adviezen, commentaar en vooral uitproberen was mijn
onderzoek niet volledig geweest. Daar wil ik hen voor bedanken.
Ook de directeur van onze school, Ellen, wil ik bedanken voor haar steun en advies. En
natuurlijk alle andere collega’s (Linda, bedankt voor je kritische blik) en studiegenoten
Maartje, Odine, Rosa, Corina, Liza, Marijke, Mitchell en Steven.
Een speciaal woord van dank gaat naar Hilde. Haar steun en inspiratie in de afgelopen twee
jaar hebben mij erg geholpen.
Tenslotte mijn hartelijke dank aan Anite en Peter van Het Kan!

Rob van Munster.
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3.

SAMENVATTING

In januari 2017 ben ik begonnen met de jenaplanopleiding bij Het Kan!
Sinds die tijd is een wereld voor mij opengegaan. Na mijn overstap vanuit het reguliere
onderwijs naar Jenaplanschool ’t Praathuis is de opleiding een verrijking voor mij geweest.
Niet alleen de manier waarop de docenten mij hebben geïnspireerd en verrijkt, maar ook
door de ervaringen en kennis van mijn medestudenten, hebben mij gebracht naar waar ik nu
ben.
De keuze van het onderwerp van mijn meesterstuk heeft me hoofdbrekens gekost.
Uiteindelijk ben ik gekomen tot het onderwerp met de titel “Is het mogelijk, wenselijk en
noodzakelijk om Engels in de stamgroep te verzorgen?”
Na de omschrijving van het probleem ben ik mij gaan verdiepen in de theorie. Ik ben gaan
kijken in vakliteratuur, maar ook op internet. In eerste plaats om het algemene verhaal van
Engels in het basisonderwijs. Later ben ik op zoek gegaan wat er beschreven is over Engels in
het jenaplanonderwijs.
Met die achtergrondinformatie in mijn hoofd ben ik begonnen aan mijn actieplan. Daarbij
heeft Peter me een zet in de goede richting gegeven.
Mijn actieplan is goed uitgepakt. Niet in de laatste plaats door de medewerking van mijn
bovenbouwcollega’s. De vorm is mede door hen bepaald. En voor het uitproberen van mijn
ideeën was ik van hen afhankelijk. Zonder hun medewerking, maar ook de medewerking van
de kinderen in de bovenbouw, was de uitvoering niet geslaagd.
Ik heb het proces beschreven. De kleine evaluatiemomenten zijn van belang geweest om
sturing te geven.
De grote evaluatie door ons, bovenbouwcollega’s, komt in juni 2019. Ik hoop op een positief
vervolg. De uitbouw en mijn wensen heb ik tenslotte verwoord in de hoofdstukken
Consequenties en Aanbeveling voor verder onderzoek.
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4.

PROBLEEMOMSCHRIJVING/HUIDIGE SITUATIE

Voordat ik in augustus 2015 op jenaplanschool ’t Praathuis in Culemborg mocht gaan
werken, was ik langdurig werkzaam op basisschool de Kaardebol, ook in Culemborg. Een
school die in al die jaren organisatorisch veel veranderingen heeft doorgemaakt. Van het
werken in een jaarklassensysteem, naar het werken in fasegroepen (waarin kinderen op
basis van hun ontwikkeling konden vooruitlopen op de leerstof, maar ook een leerstofblok
rekenen/taal/spelling konden overdoen), tot het werken in units.
Op deze school is het vak Engels altijd onderwerp van discussie geweest; hoeveel tijd wordt
er wekelijks aan Engels besteed, bieden we niet alleen spreek- en leesvaardigheid aan, maar
ook schrijfvaardigheid, in welke jaargroepen wordt Engels aangeboden, welke methode
wordt er gebruikt etc.
Toen er op deze school werd overgegaan naar het werken in units, werden er in mijn ogen
duidelijke keuzes gemaakt: er kwam voor de groepen 7 en 8 een eigentijdse methode,
Groove me, waarbij gebruik gemaakt werd van interactieve lessen op basis van popmuziek.
Bovendien werd het besluit genomen om Engels te gaan verzorgen voor alle kinderen. Vanaf
dat moment kregen niet alleen de kinderen van de groepen 7 en 8 Engels, maar alle
kinderen van de school. Kinderen van de groep 3 t/m 6 maakten gebruik van de methode
Bubbles. De groepen 1 en 2 werd de methode Just do it aangeschaft.
Het werken in units betekende voor mij dat er Engels verzorgd moest worden voor groep 7
en 8 tegelijkertijd. Dat vergde een inspanning om de Engelse lessen op één niveau aan te
bieden en te differentiëren waar nodig was. De les Engels werd één keer per week gegeven
en duurde 45 minuten.
Vanuit deze situatie kwam ik op ’t Praathuis.
Op deze school wordt Engels alleen verzorgd voor kinderen in de bovenbouw. Formeel
wordt er geen methode gebruikt. Er is veel zelfontwikkeld lesmateriaal: Er zijn onderwerpen
en lesvoorbeelden opgeslagen op de server, in een jaarschema staan lessen beschreven die
gebruikt kunnen worden etc. Er wordt vooral verwezen naar de methode Hello World, naar
The British Council en werkbladen uit Sterrenwerk.
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Op ’t Praathuis wordt Engels gegeven op vrijdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur. De lessen
worden verzorgd door de (3) stamgroepleiders. Zij spreken aan het begin van het schooljaar
af welke jaargroep zij begeleiden. Kinderen gaan vanuit hun stamgroep naar het lokaal waar
ze in de jaargroep Engels (het is makkelijker instructie geven in een jaargroep) krijgen. Zij
nemen een etui en een snelhechter mee. Daarin worden werkbladen bewaard. Het vak
Engels heeft, op de manier waarop het nu ingeroosterd is, geen raakvlakken met andere
vakgebieden.
De grootte van de jaargroepen heeft wel parten gespeeld. In het schooljaar 2017-2018
bestond jaargroep 8 uit 34 kinderen. We hebben een ouder, een native speaker, bereid
gevonden om een deel van deze groep onder zijn hoede te nemen. Dat waren kinderen,
waarvan verwacht werd dat ze voor tweetalig voortgezet onderwijs (TTO) zouden kiezen.
Daarmee was er ook een valkuil gecreëerd; de ouder was een aantal vrijdagen niet in de
gelegenheid om aanwezig te zijn in verband met werk. Op deze dagen werd er geen Engels
gegeven in de bovenbouw. Ook bij ziekte of verlof van een collega van de bovenbouw kon de
Engelse les geen doorgang vinden. Een ander lastig onderwerp was de verdeling van de
achtstegroepers. Hierboven is al beschreven dat er grofweg een verdeling was tussen
kinderen die wel of geen TTO zouden doen. Er waren echter kinderen die aangaven TTO te
gaan doen, terwijl dat voor hun ouders en voor de stamgroepleiders nog geen uitgemaakte
zaak was. Kinderen die geen TTO zouden gaan doen, maar wel sterk in Engels waren, bleven
bij de stamgroepleerkracht, terwijl zij van onze native speaker waarschijnlijk meer bagage
hadden meegekregen.
De overdracht van de betrokkenheid van de kinderen gebeurt schriftelijk of mondeling. Aan
de hand van deze overdracht wordt op het rapport vermeld hoe betrokken het kind bij de
lessen Engels is.
Er is regelmatig gesproken over Engels. Het belangrijkste gespreksonderwerp is of Engels in
jaargroepen aangeboden blijft worden of dat we Engels weer naar de stamgroep gaan
terughalen. Argument voor dat laatste is dat bij afwezigheid van een collega de Engelse les
voor de andere kinderen (lees: stamgroepen) gewoon doorgang kan vinden. Een ander
argument is, dat Engels binnen wereldoriëntatie gegeven hoort te worden en dus in de
stamgroep. Op deze manier profiteer je ook van de kracht van de groep en kunnen oudere
kinderen de middelsten of jongsten helpen, of een variatie hierop. Zo kan Engels ook
ingepast worden in de thema’s van de projecten.
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5.

THEORIEONDERZOEK (LITERATUUR)

Om achtergrondinformatie over het onderwijs in de Engelse taal in het algemeen en de
Engelse taal in het jenaplanonderwijs in het bijzonder te krijgen ben ik zowel digitaal als
analoog gaan zoeken. Daarnaast heb ik gesprekken gevoerd met bovenbouwcollega’s op
mijn eigen school. Ik heb deze collega’s ook een enquête toegestuurd (zie bijlage 12.1)

5.1

Wettelijke kaders en onderzoeken

Mijn eerste zoektocht was wat over Engels is beschreven in de Wet op het basisonderwijs
(1985) en de Wet op het primair onderwijs (1998, 2017). Daarnaast heb ik informatie
gezocht van de SLO. De meest belangrijke achtergrondinformatie voor mij heb ik hieronder
verwoord.
Nadat in 1983 Engels een verplicht vak werd op de Pabo’s, werd het vak Engels in 1986 een
verplicht vak voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.
Er waren meerdere redenen om Engels in het basisonderwijs verplicht te stellen:
- de opkomst van Engels als internationale voertaal en lingua franca (de gemeenschappelijke
taal;
- Europees beleid ten aanzien van moderne vreemdetalenonderwijs;
- de behoefte om leerlingen met voldoende basisvaardigheid Engels in het voortgezet
onderwijs te laten starten zodat ze aan het eind van de onderbouw een redelijke
beheersing van de taal hebben opgebouwd (bron Vakdossier EIBO SLO, 2011).
Het aantal uren is niet wettelijk vastgelegd. Er wordt wel van uitgegaan dat er ongeveer 80
uur in de laatste twee leerjaren van het basisonderwijs wordt aangeboden. In de praktijk is
dat minder, ongeveer 60 uur (bron Vakdossier EIBO SLO, 2011).
Om Engels goed te kunnen geven werden er kerndoelen ontwikkeld. In de doelen is terug te
vinden wat kinderen aan het eind van groep 8 moesten beheersen. Kerndoelen zijn gemaakt
in 1993, 1998 en 2006.
De vier kerndoelen die gehanteerd worden bij de domeinbeschrijving t.b.v. het
peilingsonderzoek van het SLO (2017) naar Engels in het basisonderwijs zijn:
• kerndoel 13: De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en
geschreven Engelse teksten.
• kerndoel 14: De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over
eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te
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Drukken in die taal.
• kerndoel 15: De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over
alledaagse onderwerpen.
• kerndoel 16: De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse
woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.
Deze kerndoelen sluiten aan bij het doel van Engels in het primair onderwijs: het leggen van
een eerste basis om te kunnen communiceren met moedertaalsprekers of anderen die
buiten de school Engels spreken. De omschrijvingen van de vier kerndoelen zijn zeer beknopt
en globaal en geven geen indicaties voor beheersingsniveaus.
Het aanbieden van Engels in groep 7 en 8 (EIBO) is door veel scholen al snel losgelaten. De
minister heeft bij het aanbieden van de kerndoelen herhaaldelijk laten weten dat het
startmoment ook eerder dan groep 7 mag plaatsvinden. Als mogelijkheden worden
genoemd een start in groep 5 (vervroegd EIBO) en een start in groep 1 (vvto).
In 2009 is een pilot gestart waarin twaalf basisscholen experimenteren met het geven van
lessen in het Engels tot maximaal 15% van de onderwijstijd. Vanaf schooljaar 2015-2016
mogen scholen formeel een deel van hun onderwijstijd in het Engels verzorgen
(Kamerstukken II 2014/15, 31293, nr. 2). Een exact maximum percentage onderwijstijd
wordt in een AMvB bepaald na evaluatie van de pilot (bron Engels in het basisonderwijs –
domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek – SLO, 2016). In Curriculum.nu van
oktober 2018 is d.m.v. vijf grote opdrachten meer richting gegeven aan de manier waarop
vorm gegeven wordt aan Engels in ons onderwijs.

5.2

Jenaplanonderwijs en Engels

Op mijn volgende zoektocht wilde ik informatie vinden over Engels in het
jenaplanonderwijs. De vragen die ik daarbij o.a. had, waren:
Hoe wordt Engels aangeboden, in de stamgroep of in jaargroepen?
Vanaf wanneer wordt Engels aangeboden?
Wordt er een methode gebruikt?
Wordt de methode actief gebruikt of alleen als bron?
Hoe beschrijven andere jenaplanscholen Engels in hun schoolgids?
En welke doelstellingen beschrijven scholen voor Engels?
Ik ben begonnen met het zoeken naar artikelen met het onderwerp Engels in
“Mensenkinderen”, het tijdschrift van de Nederlandse Jenaplanvereniging.
In Mensenkinderen, jaargang 22 , november 2006 schrijft Reinou Aagtjes het artikel
“Message in a bottle”. Reinou is stamgroepleider van een bovenbouwgroep en heeft
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daarnaast tegenwoordig ook een eigen MRT-praktijk. Vanuit het gegeven dat op de meeste
jenaplanscholen Engels als apart vak gegeven wordt, heeft zij geprobeerd een Engels boek te
koppelen aan een project. Na het voorlezen van het boek “Message in a bottle” van Nicolas
Sparks is zij met de kinderen samen de tekst gaan lezen en heeft hier opdrachten aan
gekoppeld die het begrijpend lezen in het Engels en de mondelinge taalvaardigheid
bevorderden. Daarna is het idee van het versturen van flessenpost door de kinderen
onderzocht. Zij hebben gekeken hoe een goede brief in het Engels wordt geschreven. Daarna
heeft de stamgroep zich verdiept in de topografie van Engeland om te zien waar de
flessenpost, in de moderne vorm (e-mail), naar toe gezonden zou kunnen worden. Daarna is
door ieder kind een werkelijke mail geschreven, met daarin persoonlijke zaken. Reinou geeft
aan dat het boek een aanleiding is geweest om contact te leggen met scholen buiten onze
landsgrenzen.
In een ander artikel in Mensenkinderen, in jaargang 26, staat een artikel van Thea Bruntink,
met als titel “Engels in de hele school”. Met de hele school bedoelt zij haar (zij is directeur)
jenaplanschool met dertig kinderen in het noorden van Overijssel. Met dit laatste gegeven in
gedachte is het team van de school zich gaan oriënteren op het geven van Engels aan alle
kinderen. Wat begon met een deel van de viering in het Engels te doen, werd al snel
uitgebreid met Engelse spelletjes en het zingen van Engelse liedjes. Ook was er aandacht
voor spreken en schrijven. Dit alles was wel gerelateerd aan de thema’s die op dat moment
behandeld werden.
In de oriëntatiefase is ook gekeken naar een methode. Het team wilde een kwaliteitsnorm
en is uitgekomen op de methode EarlyBird.
Daarna is een project “Engeland” gepland. Het project, dat twee weken zou gaan duren, is
voorafgegaan door een enquête onder de kinderen. Na inventarisatie van hun ideeën is de
inhoud van het project bepaald. De belangrijkste vervolgvraag was, hoe het project geopend
en afgesloten zou worden. Deze opening wordt in het artikel beschreven en ook het vervolg
van het project met als slot een high tea, waar ouders en andere belangstellenden de
resultaten konden bewonderen.
Een volgend artikel dat ik gelezen heb staat in Mensenkinderen, jaargang 26, nr. 1. Het is van
Lieke Geurts, docent Engels op een scholengemeenschap in Boxmeer. Het is een
jenaplanschool voor voortgezet onderwijs met o.a. een TTO-afdeling. De titel van het artikel
is “Coöperatief leren in de Engelse les”. De kern van het artikel is dat haar ervaring is, dat het
gebruik van coöperatieve werkvormen in de lessen plezier en betrokkenheid bevorderen.
Deze werkvormen verlagen ook de drempel om Engels te gaan praten. Zij geeft in het
artikelen voorbeelden van door haar gebruikte werkvormen.
Het laatste artikel dat ik heb gelezen is “Engels in de stamgroep, een andere benadering” van
Peter van Heereveld (1958). Het is terug te vinden in Mensenkinderen, jaargang 8, nummer
4. In het artikel uit 1993 beschrijft van Heereveld zijn onvrede over het werken met een
methode. In zijn zoektocht naar iets nieuws komt hij bij Engelse prentenboeken uit.
Prentenboeken met een simpel taalgebruik en een aantrekkelijke inhoud. In de door hem
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gebruikte prentenboeken zat veel herhaling, volgens hem een didactisch voordeel, omdat
woorden en zinsconstructie vaak aan de orde kwamen.
Zijn opbouw was het voorlezen van een boekje, het gesprek daarover en de schriftelijke
verwerking. Hij kwam al snel tot de conclusie dat er te veel schriftelijk verwerkt werd en ging
daarom op zoek naar dramatiseerbare verhalen. Verhalen die ook na te spelen waren. Eén
van de resultaten was dat het door de kinderen gedramatiseerde verhaal “The fox and the
stork” als hoorspel op de lokale radiozender te horen was.
Een vervolg was beeldende verwerking van de verhalen uit het prentenboek. In het artikel
beschrijft Peter een aantal voorbeelden van deze manier van verwerken. Hij besluit zijn
artikel met zelfreflectie; kritisch maar ook trots op de goede dingen die hij met zijn gekozen,
alternatieve weg heeft bereikt.

5.3

Hoe is Engels beschreven in onze eigen schoolgids en ons schoolplan?

In zowel de schoolgids als in het Schoolplan 2015-2019 van jenaplanschool ‘Praathuis komt
onderwijs in de Engelse taal niet terug.

5.4

Samenvatting uitslag enquête collega’s.

In augustus 2018 heb ik een enquête onder de collega’s van onze bovenbouw uitgezet. Ik
heb aan vier collega’s de vragen verstuurd. Van drie collega’s heb ik de beantwoorde vragen
teruggekregen. Eén collega maakt vanaf dit schooljaar geen deel meer uit van het
bovenbouwteam en heeft voorgaande jaren geen Engels verzorgd; zij gaf aan om die reden
de enquête niet in te vullen.
Hieronder zal ik de belangrijkste opmerkingen per vraag samenvatten.
1.
Beschrijf in het kort jouw beeld van het huidige onderwijs in de Engelse taal op onze
school.
Collega’s geven aan dat Engels in jaargroepen wordt aangeboden en dat een half uur te kort
is. Met betrekking tot het aanbod worden termen als “minimaal” en nihil gebruikt.
2.

Is Engels op onze school “Jenaplanproof”?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk ‘nee’. Er komt naar voren dat het wenselijk is om
Engels als deel van wereldoriëntatie te laten terugkeren. Niet op een bepaalde tijd, maar
door de week heen. Gekoppeld aan het thema. Ook geeft een collega aan dat kinderen op
dit moment niet van elkaar leren.
3.

Ben je tevreden over het aanbieden van Engels in jaargroepen?
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Overduidelijk is dat collega’s niet blij zijn met het geven van Engels in jaargroepen. Kinderen
benaderen op niveau heeft de voorkeur, met een wens om Engels in cursussen aan te
bieden.
4.

Hoe sta je tegenover het idee om Engels in de stamgroep aan te bieden?
Wat zijn de voor- en nadelen?

Uit de antwoorden op deze vraag is geen grootste gemene deler te halen. Eén collega
antwoordt resoluut dat Engels in de stamgroep hoort en dat je vrijer bent om een keus te
maken in wat je aanbiedt. Bovendien zouden kinderen zich binnen de veiligheid van de
stamgroep beter durven uiten in het Engels. De andere collega’s hebben de ervaring dat de
niveaus binnen een stamgroep te groot zijn en het lastig is om op die manier met Engels
bezig te zijn. Zij geven de voorkeur aan het verzorgen van Engels op niveau, waarbij in de
stamgroep wel met Engels kan worden gewerkt als het gaat om muziek en drama.
5.

Is er een nieuwe methode nodig of voldoet het huidige materiaal?

De doorgaande lijn is belangrijk. Het gebruik van een methode is niet wenselijk, maar het
gebruik van een methode als bron wordt wel als positief ervaren.
6.

Vind je dat je optimaal gebruik maakt van je digibord tijdens de lessen Engels?

Iedereen gebruikt het digibord op een diverse manier. In ieder geval waar nodig in de les:
voor het schrijven, het laten zien van een filmpje, het laten horen van muziek en het laten
meezingen etc.
7.

Is een half uur Engels per week voldoende?

Unaniem wordt geantwoord dat het huidige halfuur Engels onvoldoende is. Wij vinden dat
er door de “verengelsing” van de maatschappij, zoals één van de collega’s het noemt, meer
tijd aan Engels besteed moet worden. Dat kan bijvoorbeeld door delen in projecttijd op te
nemen.
8.

Vind je dat Engels op ’t Praathuis alleen in de bovenbouw thuishoort?

Ook hier een voorzichtig ‘nee’. Collega’s geven aan dat Engels wel in de hele school aan bod
mag komen. In de onderbouw zou dat zich moeten beperken tot eenvoudige vaardigheden,
zoals tellen, dagen van de week, dieren, kleuren, eenvoudige vraag- en antwoordspelletjes,
zingen etc. Op die manier blijft er in de bovenbouw meer tijd over om dieper in te gaan op
o.a. spreek- en luistervaardigheid.
9.

Heb je een idee wat de kinderen van de Engelse lessen vinden?

Collega’s hebben het over het algemeen wel de indruk dat kinderen Engels leuk vinden.
Opvallend is dat dit antwoord komt uit de collega’s en niet uit de kinderen.
10.

Wil je zelf nog iets kwijt over Engels?

Het geven van Engels wordt leuk gevonden. Dat is de algemeen gemaakt opmerking. Een
collega mist in de enquête vragen over de doelen.
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Als ik bovenstaande kort samenvat, concludeer ik dat het geven van Engels in jaargroepen
niet bevalt. Er is een wens om Engels op niveau te blijven aanbieden, maar ook delen op te
nemen in de tijden die beschikbaar zijn voor wereldoriëntatie. Waar ik voor mezelf mee zit,
is dat de vraag hoe de kinderen Engels ervaren. In het kader van “Vraag het de kinderen” zal
ik een mini-enquête onder de kinderen uitzetten om mijn beeldvorming nog completer te
maken.

5.5 Vraag het de kinderen
In ons Jenaplanonderwijs zijn we gewend aan kinderen ook een mening te vragen over de
onderwijsinhoud en –organisatie.
Daarom heb ik, net als aan de collega’s, de kinderen gevraagd om een aantal eenvoudige
vragen te beantwoorden over het Engelse onderwijs zoals dat op dit moment gegeven
wordt. Er zijn vragen die over de beleving gaan en over de organisatie. In één vraag kan
gekozen worden of Engels al dan niet in de stamgroep aangeboden zou moeten worden.
Iedere vraag is toegelicht aan de kinderen. Ook de voorgaande vraag. Er is een beeld
gegeven hoe Engels tijdens het blokuur of stamgroepwerk gedaan zou kunnen worden. Na
het toelichten zijn de kinderen aan de slag gegaan met het invullen van de vragenlijst. Voor
de goede orde: de kinderen van de jaargroepen 7 en 8 hebben een formulier gekregen. De
kinderen van jaargroep 6 zijn op het moment van schrijven van deze paragraaf pas een paar
weken bezig met Engels. De originele vragenlijst is op bladzijde 15 te vinden:
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Naam:

Vind je Engels een leuke taal?

Hoe vind je het vak Engels op ’t Praathuis? Schrijf in 2 regels wat je er van vindt?

Je krijgt een half uur Engels. Vind je dat:
Te kort
lang genoeg
(cirkel om het antwoord dat jij geven wilt)

te lang

In welke groep zou je Engels willen krijgen?
Stamgroep
jaargroep
niveaugroep
(cirkel om het antwoord dat jij geven wilt)
Wat mis je bij de Engelse lessen?

Heb je tips voor ons?

De reacties waren wisselend. In bijlage 12.5 zijn de vragenlijsten van de stamgroep de
Vossen ingescand terug te vinden. De lijsten van de Panters en de Koala’s heb ik niet
bijgevoegd. Opvallend is, dat na mijn uitgebreide toelichting op het maken van Engels in de
stamgroep toch maar 8 van de 16 kinderen kozen voor het de door mij gewenste situatie:
Engels stamgroepwerk. De andere 8 waren redelijk tevreden met de huidige situatie.
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5.6 Engels en de 7 Jenaplanessenties
Ik wil mijn onderzoek beëindigen met het een blik op de 7 Jenaplanessenties. De vraag die ik me
daarbij stel is, welke Jenaplanessenties van toepassing zijn op het onderwijs in de Engelse taal.
Daarom heb ik het overzicht hieronder geplaatst:

Gezien de “verengelsing” van onze maatschappij en de toename van Engelstalige bronnen,
zullen voor onze kinderen op dit moment (in de bovenbouw van een jenaplanschool) van de
zeven essenties de volgende gebieden van toepassing zijn. Let wel, ik heb gezocht naar de,
voor mij, meest voor de hand liggende onderwerpen; ik heb dus niet gekunsteld gezocht:

Ondernemen – netwerken, onderzoeken en informatie opzoeken.
Plannen – vertellen hoe een dag zal verlopen (of verlopen is)
Samenwerken – aanwijzingen volgen of geven, anderen helpen, hulp ontvangen
Creëren – vragen blijven stellen, doorzetten en volhouden, het beste uit jezelf halen
Presenteren – voor een groep staan, contact maken met toehoorders, goed articuleren en je
stem gebruiken, je gedachten goed verwoorden
Reflecteren – vertellen wat er is gebeurd, feedback geven
Verantwoorden – zelf om uitleg vragen
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De meest simpele conclusie die ik kan trekken – en dus ook ga verwerken in mijn actieplan -,
is dat het verzorgen van Engels onderwijs niet beperkt kan blijven tot dat ene halve (op onze
school) of hele uur per week. Veel van de genoemde activiteiten of gedragingen komen ook
gedurende de hele week voor en zijn inpasbaar in o.a. wereldoriëntatie.
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6.

ACTIEPLAN

Ik heb na het onderzoek, dat ik gedaan heb in de literatuur en andere bronnen, collega’s en
kinderen bevraagd.
Daaruit kwam naar voren dat er wisselende standpunten en wensen zijn met betrekking tot
het geven van Engels in de stamgroep. Daar waar de ene collega duidelijk aangaf Engels te
willen integreren in de stamgroep en daarin alle mogelijkheden zag, zag een andere collega
toch liever onderwijs in de Engelse taal in niveaugroepen. Ook kinderen gaven over het
algemeen aan dat zij graag in niveaugroepen met Engels bezig willen zijn.
Voor mij in ieder geval een duidelijke uitslag. De door mij gestelde onderzoeksvraag is daar
echter maar ten dele mee beantwoord: de wenselijkheid. De voorkeur gaat uit naar Engels
als een apart vak binnen onze school. Daar wil ik het echter niet bij laten. Ik wil collega’s
laten zien dat het mogelijk is. Ik wil laten zien dat bezwaren (o.a. het grote niveauverschil
binnen een stamgroep) ongegrond zijn.
Daarom heb ik met de collega’s afgesproken toch een deel van het onderwijs in de Engelse
taal in de stamgroep te laten plaatsvinden. We houden voorlopig vast aan Engels in
niveaugroepen op vrijdagmorgen. Daarnaast zal wekelijks een opdracht worden uitgevoerd
waar kinderen samen werken. Opdrachten die worden uitgevoerd volgens het principe dat
oudsten de jongeren helpen, of misschien wel andersom, en dat meer vaardige kinderen de
minder vaardige kinderen kunnen helpen.
De opzet is, dat er gedurende een periode van 6 weken een activiteit is. Iedere week is er
een andere activiteit. Deze wordt ingeleid door de stamgroepleider. Deze zorgt voor de
organisatie en kijkt of er in twee- of drietallen wordt gewerkt. Ook de samenstelling van de
groepen wordt door de stamgroepleider bekeken. De voorkeur is, dat de samenstelling van
de groepjes gedurende de zes weken wisselt.
De activiteiten kunnen worden uitgevoerd gedurende de hele week. Daarbij wordt geen
onderscheid gemaakt tussen blokuren en de tijden die voor wereldoriëntatie bedoeld zijn.
Afgesproken wordt dat er na drie weken een korte mondelinge evaluatie zal zijn, waarin
bevindingen aan de orde komen, maar waarvan ook tips en tops gebruikt worden om
eventuele aanpassingen te doen.
Tijdens de opleiding ben ik geïnspireerd door onze docent Peter te Riele. Hij heeft met zijn
creativiteit geprobeerd mijn ideeën te verrijken. Ik maak daarom dankbaar gebruik van zijn
tips. Beluisteren, vertalen, uitleggen, uitbeelden, onderzoeken, dicteren, voorlezen,
voordragen, vormgeven, schrijven, etc. zijn activiteiten die door kinderen uitgevoerd kunnen
worden. Deze activiteiten worden de kinderen aangereikt door een door Peter gemaakte
mindmap (zie bijlage). De eerste zes activiteiten (uitgevoerd door de stamgroepen) zijn
hierna beschreven:
18

6.1

ENGELS STAMGROEPWERK LES 1

Op maandagochtend maken de kinderen twee- of drietallen. Dit gebeurt voordat de
weekplannen zijn ingevuld. Daardoor is er de mogelijkheid dat de kinderen zelf hun
activiteiten inplannen. De kinderen krijgen in week 1 een gedicht. Dit gedicht wordt bewaard
in het Engelse mapje. De kinderen krijgen eenmalig een overzicht (een mindmap) van
activiteiten die zij kunnen verrichten m.b.t. het gedicht. Ook de mindmap wordt bewaard in
het genoemde mapje. Ook de neerslag van de activiteiten worden daarin bewaard. De enige
aanwijzing die de kinderen krijgen, is dat zij minstens twee activiteiten uitvoeren en dat op
vrijdag een korte presentatie (twee minuten) volgt van hun activiteiten. Materialen, die
nodig zijn voor de uitvoering, worden zelf gepakt. Voor materialen die buiten de klas liggen,
wordt dat aan de stamgroepleider gevraagd.
Het gedicht:
A day of joy
When your day is full of joy
and your happiness is found
when a sunbeam warms your heart
and your friends are all around
please extend that warming beam
share the warmth, pass it through
make a heart glow that is near
it completes happiness for you
Het gedicht komt van de website “1001 gedichten”.
https://www.1001gedichten.nl/gedichten/78416/a_day_of_joy/
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6.2

ENGELS STAMGROEPWERK LES 2

Op maandagochtend maken de kinderen twee- of drietallen. Dit gebeurt voordat de
weekplannen zijn ingevuld. Daardoor is er de mogelijkheid dat de kinderen zelf hun
activiteiten inplannen. De kinderen krijgen in week 2 een songtekst. Deze songtekst wordt
bewaard in het Engelse mapje. De kinderen krijgen gebruiken de mindmap om activiteiten te
kiezen m.b.t. het gedicht. De neerslag van de activiteiten worden weer bewaard in het
Engelse mapje. De enige aanwijzing die de kinderen weer krijgen, is dat zij minstens twee
activiteiten uitvoeren en dat op vrijdag een korte presentatie (twee minuten) volgt van hun
activiteiten. Materialen, die nodig zijn voor de uitvoering, worden zelf gepakt. Voor
materialen die buiten de klas liggen, wordt dat aan de stamgroepleider gevraagd.
De songtekst:
Painted Black
I see a red door and I want it painted black
No colors anymore I want them to turn black
I see the girls walk by dressed in their summer clothes
I have to turn my head until my darkness goes
I see a line of cars and they're all painted black
With flowers and my love both never to come back
I see people turn their heads and quickly look away
Like a new born baby it just happens ev'ry day
I look inside myself and see my heart is black
I see my red door I must have it painted black
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts
It's not easy facin' up, when your whole world is black
No more will my green sea go turn a deeper blue
I could not foresee this thing happening to you
If I look hard enough into the settin' sun
My love will laugh with me before the mornin' comes
I see a red door and I want it painted black
No colors anymore I want them to turn black
I see the girls walk by dressed in their summer clothes
I have to turn my head until my darkness goes
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
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Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
I want to see it painted, painted black
Black as night, black as coal
I want to see the sun, blotted out from the sky
I want to see it painted, painted, painted, painted black
Yeah
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Hmm, hmm, hmm
Songwriters: Keith Richards / Mick Jagger
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6.3

ENGELS STAMGROEPWERK LES 3

Op maandagochtend maken de kinderen twee- of drietallen. Dit gebeurt voordat de
weekplannen zijn ingevuld. Daardoor is er de mogelijkheid dat de kinderen zelf hun
activiteiten inplannen. De kinderen krijgen in week 3 een verhaal. Dit verhaal wordt bewaard
in het Engelse mapje. De kinderen krijgen gebruiken de mindmap om activiteiten te kiezen
m.b.t. het verhaal. De neerslag van de activiteiten worden weer bewaard in het Engelse
mapje. De enige aanwijzing die de kinderen weer krijgen, is dat zij minstens twee activiteiten
uitvoeren en dat op vrijdag een korte presentatie (twee minuten) volgt van hun activiteiten.
Materialen, die nodig zijn voor de uitvoering, worden zelf gepakt. Voor materialen die buiten
de klas liggen, wordt dat aan de stamgroepleider gevraagd.
Het verhaal:
George and the dragon
Once upon a time there was a brave knight called George. George had lots of adventures as he
travelled by horse across many lands.
One day he came to a small village and met a man who lived in a cave next to the village. The hermit
told the knight about the awful things that were happening there.
A terrible dragon had come to live in the lake and attacked the village every day. The villagers didn’t
know what to do. First, they gave the dragon all their food, but the dragon just took the food and still
attacked the village. So then the villagers gave the dragon all the animals from their farms. The
dragon took all the animals, but continued to attack the villagers.
So then they gave the dragon all their gold and jewels. The dragon took all their money, but still was
not satisfied. The king sent his army to try and capture the dragon, but the dragon was too strong
and the knights of the army were too scared and they ran away.
With nothing left to give, the king could only think of one thing to help protect his people. He sent his
only daughter, the princess, to the lake to wait for the dragon. When George heard this he rode as
fast as he could to the lake. Just then the dragon jumped out from the lake and was going to eat the
princess. George attacked the dragon. He fought very bravely, won the fight and killed the dragon.
George and the princess returned to the village and everyone was very pleased that they would have
no more problems with the dragon.
Today, the story of George’s bravery is remembered and George is known as the patron saint of
many countries.

Het verhaal is afkomstig van de website van The British Council
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/george-and-the-dragon
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6.4

ENGELS STAMGROEPWERK LES 4

Op maandagochtend maken de kinderen twee- of drietallen. Dit gebeurt voordat de
weekplannen zijn ingevuld. Daardoor is er de mogelijkheid dat de kinderen zelf hun
activiteiten inplannen. De kinderen krijgen in week 4 een gedicht. Dit gedicht wordt bewaard
in het Engelse mapje. De kinderen krijgen eenmalig een overzicht (een mindmap) van
activiteiten die zij kunnen verrichten m.b.t. het gedicht. Ook de mindmap wordt bewaard in
het genoemde mapje. Ook de neerslag van de activiteiten worden daarin bewaard. De enige
aanwijzing die de kinderen krijgen, is dat zij minstens twee activiteiten uitvoeren en dat op
vrijdag een korte presentatie (twee minuten) volgt van hun activiteiten. Materialen, die
nodig zijn voor de uitvoering, worden zelf gepakt. Voor materialen die buiten de klas liggen,
wordt dat aan de stamgroepleider gevraagd.
Het gedicht:
A friend to me
you and I are friends
we share a lot together
hope it never ends
we always take each other's hand
and we support each other
because we understand
we understand our pain and fear
so we help each other
till the pain completely disappear
I cherish the moments we share
because to have you as a friend
let me feel like I am a millionaire
hope you also believe and see
that our friendship is very special
and means everything to me
thank you for being my friend

Het gedicht komt van de website Dichters.nl
https://www.dichters.nl/engelstalige_gedichten/1455082/a_friend_to_me/&sort=titel
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6.5

ENGELS STAMGROEPWERK LES 5

Op maandagochtend maken de kinderen twee- of drietallen. Dit gebeurt voordat de
weekplannen zijn ingevuld. Daardoor is er de mogelijkheid dat de kinderen zelf hun
activiteiten inplannen. De kinderen krijgen in week 2 een songtekst. Deze songtekst wordt
bewaard in het Engelse mapje. De kinderen krijgen gebruiken de mindmap om activiteiten te
kiezen m.b.t. het gedicht. De neerslag van de activiteiten worden weer bewaard in het
Engelse mapje. De enige aanwijzing die de kinderen weer krijgen, is dat zij minstens twee
activiteiten uitvoeren en dat op vrijdag een korte presentatie (twee minuten) volgt van hun
activiteiten. Materialen, die nodig zijn voor de uitvoering, worden zelf gepakt. Voor
materialen die buiten de klas liggen, wordt dat aan de stamgroepleider gevraagd.
De songtekst:
Let it Snow
Oh the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we've no place to go
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
It doesn't show signs of stopping
And I've bought some corn for popping
The lights are turned way down low
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
When we finally kiss good night
How I'll hate going out in the storm!
But if you'll really hold me tight
All the way home I'll be warm
The fire is slowly dying
And, my dear, we're still goodbying
But as long as you love me so
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
Tekst Sammy Cahn, componist Jule Styne (1945)

24

6.6

ENGELS STAMGROEPWERK LES 6

Op maandagochtend maken de kinderen twee- of drietallen. Dit gebeurt voordat de
weekplannen zijn ingevuld. Daardoor is er de mogelijkheid dat de kinderen zelf hun
activiteiten inplannen. De kinderen krijgen in week 3 een verhaal. Dit verhaal wordt bewaard
in het Engelse mapje. De kinderen krijgen gebruiken de mindmap om activiteiten te kiezen
m.b.t. het verhaal. De neerslag van de activiteiten worden weer bewaard in het Engelse
mapje. De enige aanwijzing die de kinderen weer krijgen, is dat zij minstens twee activiteiten
uitvoeren en dat op vrijdag een korte presentatie (twee minuten) volgt van hun activiteiten.
Materialen, die nodig zijn voor de uitvoering, worden zelf gepakt. Voor materialen die buiten
de klas liggen, wordt dat aan de stamgroepleider gevraagd.
Het verhaal:
Florence Nightingale
Florence Nightingale was a nurse who saved many lives in the 19th century. She was named
after the city of Florence in Italy, where her parents went after they got married in 1818. Her
family was rich and they had two homes in Britain as well as servants. Florence was an
unusual young woman for her time because she didn’t want to go to parties and get
married. She wanted to be a nurse and help people. Her family didn’t want her to become a
nurse because hospitals back then were dirty, horrible places. They were worried about her.
In 1851, Florence went to Germany and learned all about nursing. It was hard work, but she
loved it.
In 1854, lots of British soldiers went to fight in the Crimean War. Army hospitals were filled
with injured men, but there were no nurses and many men died. Florence and a team of
nurses went to help.
Florence worked 20 hours a day to make the army hospital a cleaner and safer place. She
brought the men fresh food, she cleaned the hospital beds and she used clean bandages on
the wounded soldiers. Soon, fewer men were dying.
At night, Florence walked around the hospital. She talked to the injured soldiers and helped
the men to write letters to their families. She carried a lamp and the soldiers called her ‘The
lady with the lamp’.
When Florence returned to England, people called her a heroine because of her amazing
work in the Crimean War. Queen Victoria wrote her a letter to say thank you. She continued
to work hard in Britain to improve hospitals and she was given a medal called the Order of
Merit. She was the first woman to receive this honour.

Het verhaal is afkomstig van de website van The British Council
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-britishtales-florence-nightingale-transcript.pdf
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7. PROCES

7.1

INTRODUCTIE AAN DE COLLEGA’S

Op donderdag 8 november heb ik in de bovenbouwvergadering mijn plannen
geïntroduceerd aan mijn collega’s.
De vraag was of zij de door mij aangereikte ideeën wilden uitproberen in hun stamgroep. Er
ontstond een korte discussie over de tijdsdruk die op de uitvoering van mijn suggesties lag.
Niet alle lessen zouden voor de deadline van 14 december, de inleverdatum van het
meesterstuk, gegeven kunnen worden. Ook zou daarmee de evaluatie in gedrang kunnen
komen.
Een collega stelde voor de lessen te verdelen. In iedere stamgroep konden twee lessen
worden uitgevoerd. Dan zou na twee weken een evaluatie kunnen plaatsvinden. Op die
manier zou mij tijd gegeven zijn het proces te beschrijven, de evaluatie uit te werken etc. Na
deze twee weken zouden de andere lessen uitgevoerd worden, waardoor iedereen de
proefperiode van zes weken toch had volgemaakt. Na mijn uitleg waren de collega’s
enthousiast. Er werd een aanvullende afspraak gemaakt; Op de vrijdagen 16 en 23
november zouden de opdrachten van die week kort door de collega’s worden geëvalueerd.
7.2

INTRODUCTIE IN DE STAMGROEPEN

Op maandag 12 november is in de bovenbouw gestart met de eerste opdracht.
Bij de Vossen, de stamgroep waar ik mijn lessen uitprobeerde, heb ik op 12 november in de
kring gesproken over Engels. Ik heb de enquête (Vraag het de kinderen) als uitgangspunt
genomen. In de kring werd gesproken over Engels en de verwachtingen die de kinderen
daarbij hadden. Of de wensen die zij hadden.
Ik heb daarna gesproken over de opdracht. Ik heb duidelijk gemaakt dat er voorlopig niets
zou veranderen aan het half uurtje Engels op vrijdag. In de jaargroep, voor sommige
kinderen een niveaugroep, zou Engels aan de orde komen zoals altijd al was geweest. Ik heb
verteld dat ik het prettig zou vinden om ook met Engels in de stamgroep bezig te zijn. Ik heb
gesproken over de jenaplanopleiding die ik doe en over het meesterstuk dat ik zou maken.
Daarna ben ik specifiek ingegaan op de opdrachten: een songtekst, Let it snow (zie bladzijde
22) en een verhaal over Florence Nightingale (zie bladzijde 23). Ik heb verteld dat de
mindmap (zie bijlage 12.6) gebruikt kon worden om te komen tot een keus van opdrachten.
Ik heb kort benoemd welke activiteiten er uitgevoerd zouden kunnen worden. En duidelijk
benoemd dat er ook een mogelijkheid was om een eigen activiteit te bedenken.
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Vervolgens heb ik uitgelegd dat er in groepjes van 2 of 3 moest worden gewerkt. De reden:
samenwerken en elkaar helpen. Ook heb ik de nadruk gelegd op het feit dat er niemand
mocht overblijven en dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de kinderen zelf lag.
Toen is gesproken over afspraken met betrekking tot het gebruik van materialen. Op het
blad is duidelijk beschreven wat de afspraken zijn, maar een mondelinge toelichting leek mij
op zijn plaats.
Tenslotte zijn er groepjes gemaakt en mochten de kinderen een werkblad komen halen.
Daarna heb ik een mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Ook in de andere stamgroepen, de Panters en de Koala’s, zijn de opdrachten op deze manier
aan de orde geweest.
7.3

AAN HET WERK (WEEK 1)

Tijdens het eerste blokuur op dinsdag 13 november gingen er direct al groepjes kinderen aan
de slag. Opvallend was dat de meesten een Chromebook wilden halen. Daarop heb ik eerst
gewezen op overleg; de keus van de opdrachten. Ik wilde weten of voldoende tijd was
gespendeerd aan overleg over het kiezen van opdrachten. Daarna heb ik Chromebooks
uitgedeeld.
Keurig volgens de afspraken werd er gewerkt. Rekening houdend met de andere kinderen en
rekening houdend met het weekplan.
Opvallend was dat de meeste groepjes kozen om direct te gaan vertalen. De behoefte om de
betekenis van de tekst van Let it snow te weten, was groot. Bovendien wilden de kinderen
op YouTube het liedje beluisteren.
Er werden niet alleen vertalingen verzameld; ook tekeningen werden gemaakt en er werd
een toneelstukje voorbereid. Kinderen kwamen vragen of het mogelijk was om het liedje
voor Kerstmis klassikaal in te oefenen. Dat laatste was goed om te horen. Want vanuit de
opdrachten kwam een vraag vanuit de kinderen om een gezamenlijke activiteit: Het samen
zingen.
De presentaties op vrijdag 16 november waren nog wat onwennig. Kinderen vonden niet
heel duidelijk hoe een presentatie eruit moest zien. Ik heb verteld, dat er kort verteld mocht
worden welke activiteiten door het groepje waren ondernomen. Daarbij mochten
tekeningen worden getoond, vertalingen worden voorgelezen, toneelstukjes worden gedaan
etc. De tijd die een groepje daarvoor zou krijgen was maximaal 2 minuten.
Twee groepjes hebben niet gepresenteerd; zij waren nog bezig met de opdrachten.
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7.4

EERSTE EVALUATIE MET DE COLLEGA’S

Op vrijdag 16 november hebben we, collega’s van de Panters, Koala’s en Vossen, kort
geëvalueerd.
Er is afgesproken de kinderen duidelijk te maken hoe de presentatie eruit moest zien: Kort
en duidelijk vertellen welke opdrachten er waren uitgevoerd. Ook zou besproken worden
dat er in de tweede week andere opdrachten moesten worden uitgevoerd.
Collega’s waren enthousiast. Ook veel kinderen gaven gedurende de week aan dat zij het
werken met de Engelse taal op deze manier leuk vonden.

7.5

AAN HET WERK (WEEK 2)

Op maandag 19 november zijn we begonnen met de tweede week.
Kinderen van de Vossen vroegen tijdens de kring al enthousiast of ze weer Engels kregen
zoals vorig week. Voor mij een teken dat de manier van werken was ingeslagen.
Ik heb na het invullen van het weekplan de nieuwe opdracht uitgedeeld: Florence
Nightingale.

Ik hoefde niets meer te zeggen over het formeren van groepjes. Er kwamen geen vragen van
kinderen. Aan het eind van het eerste blokuur zag ik al kinderen aan het werk.
Opvallend was dat op deze maandagochtend nog geen kinderen kwamen vragen om een
Chromebook. Er werd duidelijk overlegd welke opdrachten er gekozen zouden worden. Ook
waren er groepjes bezig met het lezen van het verhaal en het vertalen op eigen kracht; dus
niet zoals voorgaande week met gebruik van Google Translate.
De presentaties op vrijdag 23 november waren al beter van kwaliteit. Elf groepjes zijn
ongeveer veertig minuten aan het presenteren geweest. Het vertalen is door alle groepjes
gedaan. Logisch, want als je een andere opdracht wilt doen, moet je wel de tekst begrepen
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hebben. Er waren weer tekeningen gemaakt, een paar groepjes hebben opgezocht wie
Florence Nightingale was en één groepje was zelfs op zoek geweest naar de Krimoorlog.
De kinderen van de Panters, waar ik op donderdag en vrijdag was, zijn bezig geweest met
Joris en de draak. In mijn beleving net zo enthousiast als de Vossen.

7.6

TWEEDE EVALUATIE MET DE COLLEGA’S

Op vrijdag 23 november hebben we, collega’s van de Panters, Koala’s en Vossen, kort
geëvalueerd.
De collega’s hadden, net als ik, dat het niveau van de presentaties sterk verbeterd was. Dat
was een aandachtspunt tijdens de eerste korte evaluatie van week 1.
Collega’s gaven aan dat kinderen enthousiast gewerkt hadden aan de opdracht. Zij vertelden
dat zij de meerwaarde van deze manier van “Engels aanbieden” wel zagen. Ik heb op dat
moment meer opdrachten aangeboden. Ik had op dat moment twaalf opdrachten klaar.
Besloten is dat we deze manier van werken zouden voortzetten gedurende de rest van het
schooljaar en dat in juni 2019 geëvalueerd zou worden.
Dus naast wekelijks “Engels geven” op vrijdagmorgen in niveaugroepen, wordt er ook
wekelijks “Engels aangeboden” in de stamgroep.
We zijn tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat kinderen meer eigenaar zijn geworden
van de manier waarop wordt omgegaan met de Engelse taal. Ze zijn samen bezig met het
kiezen van opdrachten. Zij leren van elkaar; de samenstelling van de groepjes is altijd
gevarieerd door de verschillende leeftijdsgroepen. En het door presenteren van de
resultaten leren kinderen van elkaar en zijn groepjes kinderen trots op wat zij hebben
gedaan.
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8. EVALUATIE

Het is tijd om te kijken hoe het hele traject, het aanbieden van Engels in de stamgroep,
verlopen is.
De discussie over het onderwijs in de Engelse taal is uitgangspunt geweest voor het
actieplan. Dat er ontevredenheid bestond, was duidelijk.
Onder andere de verschillende manieren van gebruik van bestaande lesstof en ook
verschillende manieren van gebruik van digitale lesstof voedden de ontevredenheid. Maar
zeker ook de vraag of Engels wel in jaargroepen gegeven moest worden.
Ook de uitval van lessen, eerder al kort beschreven, was een bron van ergernis. Ziekte van
een collega, waardoor er die week geen Engels gegeven werd.
De wil van de collega’s om Engels te veranderen op ’t Praathuis was reden om de
mogelijkheden daartoe te onderzoeken.
De meningen waren verdeeld: daar waar collega’s aangaven dat het anders moest,
bijvoorbeeld in niveaugroepen, waren er ook collega’s die Engels volledig wilden integreren
in het stamgroepwerk. De eenvoudige enquête maakte dat duidelijk.
De vraag aan kinderen heeft me ook aan het denken gezet. Ook hier waren reacties over
Engels, met name of Engels in jaargroepen, niveaugroepen of in de stamgroep hoorden, heel
divers.
Dat heeft mij doen besluiten een vorm te creëren die zowel Engels in niveaugroepen, als
Engels in de stamgroep in zich had. Deze vorm heeft wel een tijdelijk karakter: na de
evaluatie in juni 2019 wordt gekeken of de huidige (meng)vorm gehandhaafd blijft, of dat er
alleen nog Engels in de stamgroep wordt aangeboden, of dat we teruggaan naar Engels in
niveaugroepen.
De tijdsplanning stond onder druk. Er was voor de uitvoering weinig tijd. De voortgang van
het uitwerken van mijn meesterstuk zou daardoor in gevaar kunnen komen. Het idee om alle
stamgroepen in de probeerfase zes weken in de stamgroep bezig te laten zijn, kon niet
worden uitgevoerd. Gelukkig heb ik meedenkende collega’s die aangaven dat er in iedere
stamgroep twee verschillende onderwerpen konden worden uitgevoerd. Na de proefperiode
van twee weken zouden de andere opdrachten worden aangeboden. Inmiddels, tijdens het
schrijven van deze evaluatie heb ik meer opdrachten afgerond en aangeboden.
Ik kan collega’s aanbevelen vroegtijdig na te denken over het meesterstuk. Het feit dat ik net
voor de zomervakantie een onderwerp had, is eigenlijk vrij laat. Ik kon daardoor pas in
september gaan denken over de praktische uitvoering van mijn plannen.
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Ik vind dat het proces wel goed verlopen is. Enige aandachtspuntje voor mezelf is de
beschikbare tijd voor het uitvoeren (uitproberen) van de praktijkopdrachten. Zoals ik eerder
beschreef, raad ik collega’s aan eerder te beginnen met het uitvoeren van de
praktijkopdracht.
Het eindresultaat mag er zijn. Ik ben daar zeer tevreden over. Collega’s en kinderen zijn
enthousiast. Ik heb het gevoel dat het werkt; dat mijn ideeën voor Engels in de stamgroep
voor collega’s en kinderen duidelijk zijn en duidelijk zichtbaar en uitvoerbaar zijn.

8.1

CONCLUSIES

“Is het mogelijk, wenselijk en noodzakelijk om Engels in de stamgroep te verzorgen?”
Dat is de onderzoeksvraag die ik me gesteld heb. De vraag bestaat eigenlijk uit drie vragen.
De eerste is of het mogelijk is om Engels in een stamgroep te verzorgen. Het antwoord is
daarop een volmondig ja. De manier waarop ik onderzoek heb gedaan, met het aanbieden
van de opdracht tijdens het plannen van de week, het verwerken op tijden door de kinderen
gekozen en het presenteren op vrijdag, laat zien dat het goed mogelijk is.
De tweede vraag, of het wenselijk is om Engels in de stamgroep te verzorgen, is wat mij
betreft ook ja. Op ’t Praathuis komt de hele mens aan bod. Er wordt geleerd met hoofd, hart
en handen. Deze begrippen komen terug in de activiteiten en vaardigheden die ik erg
belangrijk vind:
- Kinderen leren van elkaar. Het jenaplanprincipe dat de jongste van de oudste of middelste
leert, dat de middelste de oudste helpt, dat de oudste de middelste helpt en varianten
daarop, komen zeker terug in de manier waarop mijn collega’s en ik Engels in de
bovenbouwgroepen hebben aangeboden.
- Er zijn minder instructiemomenten. In vergelijking met de huidige situatie volstaat één
gezamenlijke, korte instructie. Dat geeft meer tijd in de weekplanning. Bijvoorbeeld om op
een ander moment met Engels bezig te zijn.
- De kinderen hebben een keuzemogelijkheid. Zij kunnen zelf kiezen op welke manier zij
bezig zijn met de aangeboden tekst, gedicht etc. Dit bevordert het creatief denken. En zij
kiezen opdrachten die bij hun niveau past.
- De kinderen kiezen zelf de samenstelling van hun groepje. Twee of drie kinderen, die iedere
week zoveel mogelijk van samenstelling kan wisselen. Sociale aspecten spelen in deze een
rol. Ook het “samen” werken aan de uitwerking.
- De kinderen worden geprikkeld om niet alleen een uitwerking op papier te leveren. Er kan
ook worden uitgebeeld, voorgedragen of uitgespeeld. Samen “spelen” en samen “spreken”
komen hier in terug.
- Kinderen doen verslag. In de wekelijkse presentatie laten zijn zien wat ze de afgelopen
dagen hebben gedaan. In de kring, samen met de andere stamgroepleden. Met aan het eind
het “vieren” van de afronding. Complimenten, applaus etc.
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Redenen genoeg om de wenselijkheid voor het geven van Engels in de stamgroep te
onderbouwen.
De derde vraag: is het noodzakelijk om Engels in de stamgroep te verzorgen. Ik vind zelf dat
dat wel moet. Engels wordt zo niet een op zichzelf staand onderdeel in het weekplan, maar
een onderdeel van stamgroepwerk. Aan mij de taak om mijn collega’s ervan te overtuigen
dat het noodzakelijk is. Met in het achterhoofd het bruggetje naar de midden- en
onderbouw….
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9. CONSEQUENTIES

Zoals gezegd vindt er in juni 2019 een evaluatie in de bovenbouw plaats. Op dat moment
wordt definitief gekeken door mij ingezette verandering wordt voortgezet. Mijn voorzichtige
optimisme zal dan onder een vergrootglas komen te liggen.
Voor die tijd zal er verslag worden gedaan in het team van ’t Praathuis. Na mijn afstuderen,
zal ik een presentatie verzorgen voor de collega’s. Zij krijgen ook een gezamenlijk exemplaar
van mijn meesterstuk.
Hen vraag ik om op- of aanmerkingen. Niet alleen op mijn meesterstuk, maar ook op de pilot
die we doen tot de zomervakantie. Ingebrachte opmerkingen wil ik meenemen in de
evaluatie.
Ook in de MR doe ik verslag van mijn afstuderen en de voortgang van de pilot. Dat gebeurt
in maart 2019. Een verslag hiervan komt in de nieuwsbrief die in april naar ouders wordt
gestuurd.
In het schooljaar 2019-2020 zal, als in de bovenbouw het stamgroepwerk Engels wordt
voortgezet, in overleg met de directie en bouwcoördinatoren besproken worden of er
mogelijkheden zijn Engels in de stamgroep uit te breiden naar de middenbouw en op termijn
naar de onderbouw.
Met de directie wordt in een gesprek gekeken hoe dit in de nieuwe schoolplanperiode
weergegeven kan worden. Bovendien wil ik een korte beschrijving van Engels in de
schoolgids geven. De inhoud wordt medebepaald door de visie van de directie en collega’s
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10. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

Natuurlijk eindigt het hier niet. Er zijn nog zoveel zaken die ik had willen onderzoeken of
uitproberen.
Zoals bij de consequentie beschreven, wil ik deze lijn door zetten naar midden- en
onderbouw.
Vooral het werken met Engels in de onderbouw, waarbij de hele week Engels zichtbaar is,
heeft mijn interesse. Ik ben echter geen onderbouw-leerkracht. Ik zou het ten zeerste op
prijs stellen als onderbouwleerkrachten hun ervaringen met mij willen delen. Vooral het
gebruik van prenten boeken in relatie tot Engels in de stamgroep hebben mijn interesse.
Voor de bovenbouw wil ik ook verder. Ik ben voorzichtig begonnen met gedichten, verhalen
en songteksten. Uitbreiding van de mogelijkheden is in mijn ogen een must. Daar ben ik wel
mee begonnen: nieuws uit Engelse kranten en boekbesprekingen van Engelse kinderboeken
worden nu door mij uitgewerkt.
Ik houd mij aanbevolen voor ideeën van collega’s. Gezien het feit dat wij werken met
driejarige stamgroepen is het noodzakelijk veel lesideeën te hebben. Als ik uitga van
tweeëndertig werkbare weken en dit vermenigvuldig met drie dan zouden er minstens 96
lesideeën beschikbaar moeten zijn.
Ook het aanbieden van de opdrachten verdient nog aandacht. Op dit moment bieden wij de
kinderen opdrachten aan. Het zou ideaal zijn als kinderen zelf een opdracht kunnen kiezen.
Dat betekent dat er bakken moeten komen om lesideeën in te bergen.
Bovendien is een notatiesysteem wenselijk: kinderen kunnen dan registreren welke
opdrachten ze hebben uitgewerkt.
Presentatie van de opdrachten moet ook onder het licht worden gehouden. Nu doe ik dat
wekelijks met alle groepjes. In de praktijk zal dat niet wekelijks haalbaar zijn. Andere
activiteiten, bijvoorbeeld weeksluitingen of ander vieringen, mogen niet in het gedrang
komen. Dus ideeën voor het presenteren zijn ook van harte welkom.
Ik ben beschikbaar om collega’s te woord te staan. Tips, ideeën enz. zijn van harte welkom.
Daartegen staat mijn ervaring met en ideeën over het verzorgen van Engels in de stamgroep.
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12.1

Enquête Engels op ’t Praathuis (bovenbouwcollega’s).

ENQUETE ENGELS
BOVENBOUWCOLLEGA’S

Beste collega’s,
Zoals jullie weten, ben ik bezig met het schrijven van mijn meesterstuk. Zonder de precieze
inhoud en ideeën te verklappen, kan ik wel zeggen dat het over het vak Engels gaat. Willen
jullie een antwoord geven op onderstaande (10) vragen? De ingevulde enquêtes gebruik ik
voor mijn beeldvorming en om ideeën uit te werken. Ik verzoek ook collega’s die geen Engels
verzorgen waar mogelijk te antwoorden. Met het verzoek om deze enquête digitaal in te
vullen en terug te sturen.

1.

Beschrijf in het kort jouw beeld van het huidige onderwijs in de Engelse taal op onze
school.

2.

Is Engels op onze school “Jenaplanproof”?

3.

Ben je tevreden over het aanbieden van Engels in jaargroepen?

4.

Hoe sta je tegenover het idee om Engels in de stamgroep aan te bieden?
Wat zijn de voor- en nadelen?

5.

Is er een nieuwe methode nodig of voldoet het huidige materiaal?

6.

Vind je dat je optimaal gebruik maakt van je digibord tijdens de lessen Engels?

7.

Is een half uur Engels per week voldoende?

8.

Vind je dat Engels op ’t Praathuis alleen in de bovenbouw thuishoort?

9.

Heb je een idee wat de kinderen van de Engelse lessen vinden?

10.

Wil je zelf nog iets kwijt over Engels?
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12.2

Enquête Engels op ’t Praathuis (Conny).

ENQUETE ENGELS
BOVENBOUWCOLLEGA’S

Beste collega’s,
Zoals jullie weten, ben ik bezig met het schrijven van mijn meesterstuk. Zonder de precieze
inhoud en ideeën te verklappen, kan ik wel zeggen dat het over het vak Engels gaat. Willen
jullie een antwoord geven op onderstaande (10) vragen? De ingevulde enquêtes gebruik ik
voor mijn beeldvorming en om ideeën uit te werken. Ik verzoek ook collega’s die geen Engels
verzorgen waar mogelijk te antwoorden. Met het verzoek om deze enquête digitaal in te
vullen en terug te sturen.

1.

Beschrijf in het kort jouw beeld van het huidige onderwijs in de Engelse taal op onze
school.
Ik vind het leuk om Engels te geven. Omdat ik al een aantal jaren Engels geef aan
groep 7, heb ik voor mezelf een aardig programmaatje waarin dagelijkse
onderwerpen aanbod komen. Ook is er aandacht voor de spreek-, luister- en
leesvaardigheid. Ik vind een half uur Engels per week te weinig. Een uur per week zou
meer zoden aan de dijk zetten.
Eerlijk gezegd vind ik ons aanbod nihil. Er kan en mag meer inhoud aangegeven
worden. Aan de andere kant merk ik dat de vele veranderingen die we momenteel
doorvoeren ook een weerstand geeft. Pffff, nog iets wat we moeten oppakken.

2.

Is Engels op onze school “Jenaplanproof”?
Nee, want we geven Engels in jaargroepen met weinig differentiatie.

3.

Ben je tevreden over het aanbieden van Engels in jaargroepen?
Ik ben geen voorstander van jaargroepen. Ik zou eerder Engels willen aanbieden in
niveaugroepen
en dat in cursussen aanbieden. Hierdoor krijg je differentiatie
op niveau en ik denk dat we hiermee de kinderen meer kunnen bedienen.

4.

Hoe sta je tegenover het idee om Engels in de stamgroep aan te bieden?
Wat zijn de voor- en nadelen?
Zie mijn vorige antwoord. Ik ben meer voor het aanbieden van cursussen of
workshops op niveau. Ik vind dat ook passen binnen Jenaplanonderwijs. (dit zou ook
kunnen voor de andere vakken)
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Een nadeel van het aanbieden van Engels aan de gehele stamgroep in één les vind ik
voornamelijk het verschil in niveau. Toen ik startte in de bovenbouw, werd Engels in
de stamgroep aangeboden. Doordat we Engels aanboden voor het gemiddelde
niveau, kon het lage niveau het niet volgen en haakte af en het hogere niveau haakte
af omdat het te makkelijk was. Hierdoor was er onvoldoende interactie en veel
gelatenheid in de groep. Dat werkt voor alle partijen niet stimulerend. Het aanbieden
van Engels in jaargroepen, bracht hier meer gelijkheid in. Zeker voor Engels en de
kinderen vooruit helpen, vind ik aanbod op niveau belangrijk.
5.

Is er een nieuwe methode nodig of voldoet het huidige materiaal?
Ik ben geen voorstander voor het gebruik van een methode voor de kinderen, wel om
een te gebruiken als een bronnenboek. Door verschillende bronnenboeken of
bronmateriaal beschikbaar te hebben, kan Engels meer gekoppeld worden aan WO.
Dat zou echt fijn zijn.

6.

Vind je dat je optimaal gebruik maakt van je digibord tijdens de lessen Engels?
Ja, ik maak op vele manieren gebruik van het smartboard. Ik gebruik het bord
‘gewoon als bord’ om iets op te schrijven, ik laat filmpjes zien, soms heb ik
interactieve spelletjes, dus vele mogelijkheden.

7.

Is een half uur Engels per week voldoende?
De norm is 1 uur Engels per week. Daar voldoen wij niet aan. Daarnaast zie je in de
maatschappij dat Engels een steeds grotere en belangrijkere plaats inneemt. Meer
Engels is wenselijk, maar dan moeten we wel goed naar ons ritmisch rooster kijken!
We zitten behoorlijk vol met van alles en nog wat.

8.

Vind je dat Engels op ’t Praathuis alleen in de bovenbouw thuishoort?
Nee en ja. Gezien de ontwikkelingen rondom de Engelse taal en de plaats die Engels
inneemt, zou het wenselijk kunnen zijn om Engels vanaf groep 1 aan te bieden.
Daarnaast ben ik van mening om goed te kijken wat we als school willen. Wat dragen
we uit? Op dit moment stellen we WO centraal en vinden we ‘samen’ op vele fronten
belangrijk. Je kan niet alles aanbieden. Daarom is het belangrijk om als school een
visie hierop te hebben.

9.

Heb je een idee wat de kinderen van de Engelse lessen vinden?
Mijn ervaring is dat de kinderen de Engelse lessen leuk vinden, maar soms ook wel
moeilijk. Daarnaast vinden ze het leuk om Engels te begrijpen en ik denk dat dat komt
door wat ik eerder heb geschreven. Engels wordt steeds belangrijker en prominenter
in onze maatschappij. De kinderen zien het belang van het goed beheersen van
Engels in.

10.

Wil je zelf nog iets kwijt over Engels?
Wat ik mis in deze enquête is wat we willen bereiken met Engels. Welke doelen
willen we behalen? Hoe gaan we na of de doelen worden bereikt? Wanneer we
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bepalen wat we willen bereiken, dan kunnen we ook beter afstemmen wat hierin
passend is. Hoe hoog leggen we de lat?
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12.3

Enquête Engels op ’t Praathuis (Hilde).

ENQUETE ENGELS
HILDE

Beste collega’s,
Zoals jullie weten, ben ik bezig met het schrijven van mijn meesterstuk. Zonder de precieze
inhoud en ideeën te verklappen, kan ik wel zeggen dat het over het vak Engels gaat. Willen
jullie een antwoord geven op onderstaande (10) vragen? De ingevulde enquêtes gebruik ik
voor mijn beeldvorming en om ideeën uit te werken. Ik verzoek ook collega’s die geen Engels
verzorgen waar mogelijk te antwoorden. Met het verzoek om deze enquête digitaal in te
vullen en terug te sturen.

1.

Beschrijf in het kort jouw beeld van het huidige onderwijs in de Engelse taal op onze
school.
We geven Engels in jaargroepen. We maken geen gebruik van een methode.

2.

Is Engels op onze school “Jenaplanproof”?
Nee, want het past niet bij ons project en wordt op een vast moment gegeven en niet
de hele week door. Daarnaast vind ik dat kinderen niet veel van elkaar leren met
Engels, zoals we het nu aanbieden. Het wordt niet in de stamgroep gegeven,
daardoor mis je (wat mij betreft) heel veel kansen en momenten.

3.

Ben je tevreden over het aanbieden van Engels in jaargroepen?
Nee, want een jaargroep zegt niets over het niveau en over de vaardigheid van een
kind.

4.

Hoe sta je tegenover het idee om Engels in de stamgroep aan te bieden?
Wat zijn de voor- en nadelen?
nadelen: rekening houden met veel verschillende niveaus
voordelen: inspelen op de behoefte van de groep. Aansluiten bij WO en interesse van
een groep. Zelf bepalen wanneer en hoe je Engels doet/geeft. Meer vrijheid en
ruimte om je lessen en de inhoud daarvan te vullen. Daarnaast denk ik dat de eigen
stamgroep veiliger is, zodat kinderen eerder Engels durven te spreken.

5.

Is er een nieuwe methode nodig of voldoet het huidige materiaal?
Ik denk dat je vast moet leggen wat een kind in drie jaar bobo minimaal aangeboden
moet krijgen. Dat kan je vast leggen in leerlijnen of thema’s. Een methode zou
kunnen helpen om deze lijnen beter in beeld te brengen.
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6.

Vind je dat je optimaal gebruik maakt van je digibord tijdens de lessen Engels?
n.v.t.

7.

Is een half uur Engels per week voldoende?
Nee, ik vind dat je de hele week door Engels aan bod moet en kan laten komen.

8.

Vind je dat Engels op ’t Praathuis alleen in de bovenbouw thuishoort?
Daar heb ik niet echt een mening over, want daarvan weet ik te weinig over Engels in
de basisschool.

9.

Heb je een idee wat de kinderen van de Engelse lessen vinden?
Nee

10.

Wil je zelf nog iets kwijt over Engels?
Ik vind het zelf leuk om te geven, dus dat zou ik graag weer doen!
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12.4

Enquête Engels op ’t Praathuis (Sandra).

ENQUETE ENGELS
SANDRA

Beste collega’s,
Zoals jullie weten, ben ik bezig met het schrijven van mijn meesterstuk. Zonder de precieze
inhoud en ideeën te verklappen, kan ik wel zeggen dat het over het vak Engels gaat. Willen
jullie een antwoord geven op onderstaande (10) vragen? De ingevulde enquêtes gebruik ik
voor mijn beeldvorming en om ideeën uit te werken. Ik verzoek ook collega’s die geen Engels
verzorgen waar mogelijk te antwoorden. Met het verzoek om deze enquête digitaal in te
vullen en terug te sturen.

1.

Beschrijf in het kort jouw beeld van het huidige onderwijs in de Engelse taal op onze
school.

Engels wordt een half uur per week aangeboden vanaf de bovenbouw. In deze tijd kunnen
we slechts het minimale aanbieden.
2.

Is Engels op onze school “Jenaplanproof”?

Nee, we zouden meer moeten kijken naar niveaus tijdens de les van een half uur en het
meer moeten integreren in de projectlessen.
3.

Ben je tevreden over het aanbieden van Engels in jaargroepen?

Nee, ik zou liever werken met niveaugroepen. Sommige kinderen zijn al heel ver in groep 6,
terwijl er ook kinderen in groep 8 zijn die het erg lastig vinden.
4.

Hoe sta je tegenover het idee om Engels in de stamgroep aan te bieden?
Wat zijn de voor- en nadelen?

We zijn dit nu een aantal weken aan het doen, maar ik merk dat het lastig is. De verschillen
zijn te groot, waardoor het lastig is om geschikt materiaal te vinden. Extra Engels aanbieden
tijdens de projectlessen (bv liedjes of drama) lijkt me wel prima om te doen in de stamgroep.
5.

Is er een nieuwe methode nodig of voldoet het huidige materiaal?

Het huidige materiaal moet je zelf bij elkaar zoeken. Daar gaat erg veel tijd inzitten en je zou
beter met elkaar moeten overleggen wat je in je groep aanbiedt, zodat je geen overlap krijgt.
Maar ook om te zorgen voor een doorgaande lijn is er meer overleg nodig. Nu doet iedereen
maar iets waarvan hij/zij denkt dat het geschikt is. De lessen die ooit gemaakt zijn (voor
jaargroepen overigens) worden nauwelijks gebruikt. We zouden bovendien meer aandacht
moeten besteden aan grammatica en bv. woordjes leren.
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6.

Vind je dat je optimaal gebruik maakt van je digibord tijdens de lessen Engels?

Soms. Ligt aan de les die ik heb voorbereid. Ik denk dat we er nog veel meer gebruik van
zouden kunnen maken.
7.

Is een half uur Engels per week voldoende?

Eigenlijk niet gezien de huidige ‘verengelsing’ van de maatschappij. Daarom zou het
integreren van Engels tijdens de projecten, maar ook tijdens dramalessen of korte spelletjes
tussendoor heel goed zijn.
8.

Vind je dat Engels op ’t Praathuis alleen in de bovenbouw thuishoort?

Nee, van mij mag het ook wel eerder (vanaf kleuters), maar dan heel spelenderwijs. Niet
echt les, maar bijvoorbeeld wel dingen als tellen, dagen van de week, dieren, kleuren, eten.
Vooral gericht op woordenschat. Als daar al wat voorwerk in is gedaan, dan kunnen we ons
in de bovenbouw meer richten op de spreek- en luistervaardigheid, lezen en grammatica.
9.

Heb je een idee wat de kinderen van de Engelse lessen vinden?

De meeste kinderen vinden het wel leuk. Ze vinden het vooral leuk als het op een actieve
manier gegeven wordt (spelletjes, liedjes, toneelstukjes). Denk dat die afwisseling belangrijk
is.
10.

Wil je zelf nog iets kwijt over Engels?

Ik vind het erg leuk om te geven, maar vind het zoeken naar materiaal wel een behoorlijke
werkbelasting.
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12.5 Enquête Vraag het de Vossen
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12.6

Mindmap

ENGELS STAMGROEPWERK
Je gaat deze week werken aan een opdracht Engels maken.
Je werkt in twee- of drietallen. We spreken af dat niemand alleen over blijft.
Je krijgt een tekst, gedicht, songtekst of een andere tekst. Die tekst bewaar je in je Engelse
mapje.
Hieronder staat een mindmap. Hierop staan activiteiten die je kunt doen met de tekst, het
gedicht, de songtekst of een andere tekst. Ook de mindmap bewaar je in je Engelse mapje.
Je doet minstens twee activiteiten. Je bewaart alles, wat je produceert, in je mapje. Op
vrijdag geef je een korte presentatie (twee minuten).
Materialen, die nodig zijn voor je werk, mag je zelf pakken. Heb je materialen nodig die
buiten de klas liggen, dan vraag je even aan de stamgroepleider om je te helpen.
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