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Voorwoord 
 

Dit meesterstuk is geschreven als afronding van de Post-HBO opleiding Jenaplanonderwijs van de 

Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV). Met het meesterstuk toon ik aan hoe ik mij als 

stamgroepleider heb ontwikkeld de afgelopen twee schooljaren. Dit doe ik door op een reflectieve 

en onderzoek matige wijze kennis over de eigen Jenaplanpraktijk te ontwikkelen en op basis daarvan 

die praktijk te verbeteren. In dit proces stond mijn eigen handelen en de effecten ervan centraal. 

Daarnaast bedenk ik ook welke consequenties dit onderzoek heeft voor mijn collega’s.  

Het thema van dit Meesterstuk is: het werken met groepsdoelen in een heterogene stamgroep.   

Bij deze wil ik de mogelijkheid nemen om iedereen die heeft bijgedragen aan dit onderzoek te 

bedanken. Te beginnen bij mijn collega’s van KBS Gabriëlschool te Putten, met in het bijzonder de 

collega’s die met mij deze Jenaplanopleiding hebben gevolgd en collega’s uit de middenbouw, en 

Sander van Zomeren als directeur. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren, meedenken en/of 

uitvoeren. Ook wil ik de collega’s van de Jenaplanopleiding bedanken van De Toermalijn (Lelystad) en 

De Klimboom (Dronten) en onze docent Janny Bolink.  

Zonder jullie allen zou ik niet de stamgroepleider zijn geworden die ik nu ben.  

 

Marlies Koster 

Harderwijk, maart 2019 
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Samenvatting 
 

Dit onderzoek gaat over het werken met groepsdoelen in een heterogene stamgroep. In een 

heterogene stamgroep zitten kinderen die een verschillend niveau hebben, met verschillende 

onderwijsbehoeften. Kinderen die langzamer of sneller werken kunnen gemakkelijk aanschuiven bij 

een instructie op eigen niveau in de eigen stamgroep. Een goed en veilig pedagogisch klimaat werkt 

ook stimulerend om samen tot leren te komen. En een derde belangrijke factor om als kind tot leren 

te komen is wanneer er wordt voldaan aan de drie psychologische basisbehoeften (Stevens & Bors, 

2014), namelijk: relatie, competentie en autonomie. 

Graag zou ik als stamgroepleider meer inzicht willen krijgen in het werken met groepsdoelen in een 

heterogene stamgroep, waardoor ik in staat ben mijn tijd beter te organiseren wat het 

leerrendement en de kwaliteit van de invulling van de blokperiode hopelijk ten goede komt.  

Verdoorn (2014) noemt dit didactische efficiëntie.  

Het onderzoek is uitgevoerd in een middenbouwgroep op de Gabriëlschool te Putten tijdens de 

blokperiode, zeven weken lang. Alle kinderen zijn begonnen met het maken van een instaptoets. In 

de instaptoets kwamen alle toetsdoelen over tijd van groep 3, groep 4 en groep 5 van de methode 

Pluspunt (3e editie) aan bod. Aan de hand van deze instaptoets deelden kinderen zichzelf in op de 

leerlijn klokkijken en bepaalden zij aan welk doel zij gingen werken. Zij vulden het blad ‘Dit ga ik 

leren’ in. Wanneer kinderen een doel hadden behaald kregen zij een sticker op hun krullenkaart. Ik 

zou de kinderen aan het einde weer de instaptoets laten maken, maar dit was overbodig doordat de 

behaalde doelen al zichtbaar waren op de krullenkaart. Na zeven weken heb ik de interventieperiode 

geëvalueerd met kinderen, ouders en collega’s. Kinderen hebben hun portfolio gepresenteerd aan 

hun ouders. Door middel van een instructieklok hebben de kinderen aan hun ouders laten zien hoe 

goed zij nu kunnen klokkijken. Aan de hand van de evaluaties met kinderen, ouders en collega’s 

hebben we in de middenbouw de invulling van de blokperiode aangepast voor periode 3.  

Het was fijn om samen met middenbouwcollega’s deze nieuwe manier van werken tijdens de 

blokperiode uit te proberen. Hierdoor konden we gezamenlijk lessen, materialen en manieren van 

aanpak voorbereiden. Ook kwamen er bij het evaluatiemoment tijdens het bouwoverleg veel 

bruikbare tip los voor een volgende blokperiode. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat de periode 

van zeven weken te lang was, dat deze manier van werken toch een andere organisatie en rol van 

ons als stamgroepleiders vereist en dat we beter een doel kunnen kiezen op vorm/functie in plaats 

van inhoud uit een methodelijn. Kinderen kregen tijdens deze nieuwe manier van werken meer zicht 

en zeggenschap in hun leerproces rondom klokkijken. Ook konden zij goed aan hun ouders 

verwoorden tijdens het portfoliogesprek wat zij hadden geleerd.  

Als laatste wil ik graag vermelden dat dit onderzoek heeft bijgedragen aan mijn wens (zie paragraaf 

1.4). Veel kinderen zijn tijdens deze manier van werken in de blokperiode verder gekomen dan het 

groepsdoel wat aan hun leerjaar is toegekend door middel van de kerndoelen van SLO. Hierdoor 

hield ik bij de rekenlessen uit de methode over klokkijken meer tijd over voor herhaling op andere 

leerdoelen. Het leerrendement is dus hoog, waardoor er meer effectieve leertijd overblijft. 

 

Trefwoorden: Jenaplanonderwijs, heterogene groep, blokperiode, groepsdoelen, rekenen.  
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1. Beginsituatie  
 

1.1 Schoolsituatie  
Dit praktijkonderzoek is uitgevoerd op KBS Gabriëlschool te Putten. De Gabriëlschool is een 

basisschool voor Jenaplan-onderwijs op katholieke grondslag. De school maakt deel uit van stichting 

SKO Flevoland en Veluwe en staat midden in de wijk ‘Bijsteren’. De meeste leerlingen wonen in de 

wijk ‘Bijsteren’ of in de nabije omgeving. De school telt 305 leerlingen (1 oktober 2018), verdeeld 

over twee locaties (Bijstergoed en Kelnarijstraat). Het onderzoek vindt plaats op locatie Bijstergoed. 

Deze locatie telt zeven groepen, waarvan twee onderbouwgroepen, drie middenbouwgroepen en 

twee bovenbouwgroepen. De school telt in totaal vierentwintig leraren, waaronder een driekoppig 

Management Team, twee intern begeleiders en een directeur.  

1.2 Stamgroep situatie  
Dit onderzoek is gedaan in de middenbouw, in een driejarige stamgroep genaamd ‘de olifanten’, 

bestaande uit 25 kinderen. Deze kinderen kunnen onderverdeeld worden in 13 meisjes en 12 

jongens. Kijkend naar de jaargroepen zitten twaalf kinderen in groep 3, zeven kinderen in groep 4 en 

zes kinderen in groep 5. Ik als stamgroepleider sta fulltime voor de groep. Tijdens het werken zijn de 

kinderen verdeeld over vaste tafelgroepen van drie à vier kinderen uit verschillende jaargroepen. De 

kinderen kiezen na iedere vakantie zelf wat hun nieuwe werkplek wordt. In de kring zitten de 

kinderen uit de verschillende jaargroepen ook door elkaar heen en op een vaste plek. We spreken op 

school en in de groep zoveel mogelijk van ‘jongste’, ‘middelste’ en ‘oudste’ kind in plaats van groep 

3, 4 en 5.   

De ochtenden bestaan uit een vaste werkstructuur waarbij iedere dag wordt gestart en afgesloten in 

de kring. Na de kring wordt er een kwartier gelezen: zelfstandig, met een maatje of met de 

stamgroepleider. Daarna worden er afwisselend instructies gegeven door de stamgroepleider en 

zelfstandig gewerkt door de kinderen.  Wanneer kinderen klaar zijn met werken kiezen zij een werkje 

van hun weektaak of uit de kieskast. Aan het einde van de ochtend mogen de kinderen 10 minuten 

tot een kwartier vrij kiezen wat zij willen spelen of oefenen. Zo wordt gesprek, spel en werk 

afwisselend aangeboden. Viering vindt in de groep plaats tijdens de kringen, zoals ochtendkring (bijv. 

zwemdiploma laten zien), eten en drinken kring (bijv. verjaardag vieren) en evaluatie kring (vieren 

wat we geleerd hebben/wat goed ging in de omgang met elkaar).  

’s Middags begint de groep weer in de kring. Voorbeelden van middagkringen zijn boekenkring, 

tekstkring, kanjerkring (Kanjertraining), muziek of drama. Na de kring is er een blokperiode van 45 

minuten waarin werk van de ochtend wordt afgemaakt of kinderen werken aan hun doel voor het 

portfolio. Daarna gaan we naar buiten om te spelen. De ene keer doen we een groepsspel en de 

andere keer is het vrij spelen, al dan niet samen met andere groepen. Aan het einde van de middag 

werken we een uur via de IPC methode (International Primary Curriculum) aan wereldoriëntatie.  

Op maandag starten we de week met de hele school in de zaal tijdens de weekopening. Op vrijdag 

verzorgt één groep de weeksluiting. Ouders van deze groep mogen aanwezig zijn bij de weeksluiting. 

Ook vieren wij Katholieke feestdagen op school of in de Kerk, zoals Pasen, Kerst en Carnaval. 

1.3 Probleemstelling 
Het managen van een driejarige stamgroep vind ik een (leuke) uitdaging. Per dag heb ik een aantal 

uren lestijd die ik als stamgroepleidster zo efficiënt mogelijk wil inzetten voor iedere jaargroep. 

Daarnaast denk ik dat de kinderen in mijn driejarige stamgroep meer gebruik kunnen maken van 

elkaars ‘kennen en kunnen’. Het is nu mijn derde jaar in deze stamgroep en nog is het zoeken naar de 
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meest efficiënte instructievorm en hoe ik zoveel mogelijk tijd overhoud om kinderen die dat nodig 

hebben extra te ondersteunen op hun niveau. Ik denk dat ik minder instructies zou hoeven gegeven 

wanneer er op school/in mijn groep meer vanuit doelen gewerkt zou worden. Daarnaast krijgen de 

kinderen meer eigenaarschap over hun leren wanneer zij werken vanuit doelen.  

’s Morgens voelt het vaak als zoeken naar tijd om kinderen die dat nodig hebben extra te 

ondersteunen in hun (leer)ontwikkeling. Daarnaast worden volgens mij nog te weinig instructies 

samengevoegd en wordt eraan te veel doelen tegelijkertijd gewerkt. ’s Middags worden er vaak 

klassikale groepsopdrachten gedaan waarbij de kinderen jaargroep doorbrekend werken. Het lukt 

dan beter de groep een Jenaplangroep te laten zijn, waarin kinderen elkaar helpen, ondersteunen en 

samen leren. 

1.4 Wens  
Graag zou ik meer inzicht willen krijgen in het werken met groepsdoelen in een heterogene 

stamgroep, waardoor ik in staat ben meer mijn tijd beter te organiseren wat de kwaliteit van de 

invulling van de blokperiode hopelijk ten goede komt.    

1.5 Opzet onderzoek  
Eerst heb ik literatuuronderzoek gedaan door middel van het bestuderen van onder andere 

‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’. Daarnaast heb ik gezocht naar artikelen en boeken over 

heterogene groepen en werken vanuit doelen. Vervolgens heb ik een ontwerp gemaakt voor een 

verandering binnen mijn stamgroep. Dit ontwerp hebben collega’s en ik uitgevoerd en geëvalueerd. 

Als laatste heb ik consequenties verbonden aan het onderzoek voor collega’s/de school.  
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2. Theoretisch kader 
 

2.1 Heterogene groepen  
Op een Jenaplanschool wordt gewerkt in stamgroepen waarbij meerdere leerjaren in één groep 

zitten. Binnen deze stamgroep stelt de stamgroepleider heterogene groepen samen waarin de 

kinderen samen tot leren komen. In deze groepjes zitten kinderen die een verschillend niveau 

hebben. “Dat niveau kan betrekking hebben op het leervermogen of de kennis, maar ook op de 

vaardigheden, zoals de samenwerking. Het principe is dat de zwakkere leert van de sterkere leerling, 

terwijl de sterkere leerling zelf ook groeit. Want door uitleggen komt de leerling zelf op een hoger 

niveau van beheersing” (https://wij-leren.nl/heterogene-groepen.php).  Hierbij is het wel belangrijk 

dat de stamgroepleider bij de samenstelling van de groepjes oplet of de niveaus niet al te ver uit 

elkaar liggen. Anders leert de één en heeft de ander er weinig baat bij.  

Een goed en veilig pedagogisch klimaat werkt stimulerend om samen tot leren te komen. In het boek 

Jenaplan, school waar je leert samenleven (2014) staat beschreven dat ‘een goed pedagogisch 

klimaat ontstaat als stamgroepleiders op een goede manier leiding geven (Leiderschap), als 

stamgroepleiders veel weten (Inhoud), goed kunnen lesgeven (Didactiek) en hun werk goed kunnen 

managen (Organisatie).’ Voor het behalen van doelstellingen kunnen structuren in de groep en in het 

handelen van de stamgroepleider helpen. Bijvoorbeeld een vast tijdstip en eenduidige manier van 

werken tijdens de blokperiode. De stamgroepleider moet zich wel afvragen of de structuur echt ten 

goede komt aan waar het om gaat, namelijk het kind. Soms kan het namelijk zo zijn dat structuren 

tegenwerken in het behalen van je doelstellingen.  

Een andere belangrijke factor om als kind tot leren te komen is wanneer 

er wordt voldaan aan de drie psychologische basisbehoeften (Stevens & 

Bors, 2014), namelijk: relatie, competentie en autonomie. Het is 

noodzakelijk om alle drie de behoeften te vervullen (Decy & Ryan, 

2000), want dit komt ten goede aan de mentale gezondheid en de 

vitaliteit van het kind. Kinderen moeten voelen dat zij gerespecteerd en 

gewaardeerd worden. Ze moeten zich veilig voelen op school en in de 

groep.  

2.2 Driejarige stamgroep versus combinatiegroep 
Een driejarige stamgroep is géén combinatiegroep. Het is een combinatie van meerdere jaargroepen. 

Graag zet ik hier uiteen wat het verschil is tussen een combinatiegroep en een driejarige stamgroep. 

In het Onderwijsblad van oktober 2018 staat een artikel over combinatiegroepen. Combinatiegroep is 

keihard werken: Combinatiegroepen zetten de onderwijskwaliteit onder druk. Hoe haal je dan toch 

voordeel uit een samengestelde groep? Mevrouw Van Bijnen van BCO Onderwijsadvies stelt hoe we 

beter recht kunnen doen aan verschillen in talenten en ontwikkelingsbehoeften tussen leerlingen in 

combinatiegroepen.  ‘Het jaarklassensysteem zet denkbeeldige muurtjes tussen jaargroepen. 

Kinderen die langzamer of sneller gaan, lopen keihard tegen die muurtjes op. Met 

combinatiegroepen kun je die barrières wegnemen door in leerlijnen te denken. Door bijvoorbeeld te 

kijken welke kinderen je kunt samenbrengen op basis van onderwijsbehoeften’. Kinderen in een 

driejarige stamgroep kunnen veel van elkaar leren door de inzet van heterogene groepen waarbij 

rekening wordt gehouden met de onderwijsbehoeften. En daar moet ik als stamgroepleidster 

dankbaar gebruik van maken. Tevens zijn de ‘barrières’ waar Van Buijnen overspreekt al opgeheven 

in een driejarige stamgroep, omdat kinderen die langzamer of sneller werken gemakkelijk kunnen 

aanschuiven bij een instructie op eigen niveau in de eigen stamgroep. Van Bijnen heeft samen met 
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haar collega’s en onderwijsadviesorganisatie Cedin het boek en professionaliseringstraject Kansrijke 

combinatiegroepen (2016) geschreven waarbij pijlers zijn: een vermindering van het aantal 

instructies, een verbetering van de kwaliteit van de instructie en sociaal en interactief leren. Ondanks 

dat mijn stamgroep géén combinatiegroep is, kan dit boek mij wel helpen bij mijn wens. 

In tegenstelling tot combinatiegroepen is op jenaplanscholen het verbinden van kinderen al 

gemeengoed. In de drie jaargroepen leren en werken kinderen niet naast elkaar maar mét elkaar. 

Louwsma-Koksma & Van Hall (2017) beschrijven de kracht van een heterogene groep en de manier 

waarop de stamgroepleider daarop in kan spelen tijdens de rekenles. ‘In een combinatiegroep met 

twee of drie jaargroepen kan de leerkracht de didactische stappen niet allemaal goed doorlopen, 

waardoor in het methodeaanbod gesnoeid moet worden. Leerkrachten die de concentrische opbouw 

van de leerlijn doorgronden en kennis hebben van (tussen)doelen en cruciale fases zijn in staat 

goede keuzes te maken en hun instructieaanbod af te stemmen op de instructie- en 

onderwijsbehoefte van hun leerlingen. Zij kunnen in de instructie leerlingen uit verschillende 

jaargroepen met elkaar verbinden.’  

Verdoorn (2014) heeft het over didactische efficiëntie. Want naast dat ik graag tijd wil overhouden 

voor extra instructie of begeleide in-oefening, vind ik het belangrijk dat het leerrendement en de 

kwaliteit van mijn lessen daarbij wel behouden blijft.  “Didactische efficiëntie heeft betrekking op het 

leerrendement en richt zich dus op tijdwinst maar ook betere kwaliteit van het onderwijs. Een hoger 

leerrendement heeft tot gevolg dat er in de beperkte lestijd meer bereikt kan worden. Leerdoelen 

worden eerder behaald en er is minder tijd nodig voor herhaling.” Een voorwaarde voor het 

toepassen van didactische efficiëntie is dat de pedagogische vaardigheden van de stamgroepleider 

voldoende zijn. Zie voor de pedagogische vaardigheden paragraaf 2.1 over heterogene stamgroepen.  

Velthausz & Winters (2014) willen dat Jenaplanscholen een meerwaarde moeten hebben en dat die 

meerwaarde ook voor iedereen te zien is. Zij spreken over zeven essenties die de kracht van een 

Jenaplanschool uitdrukken: “Wij willen ondernemende (1) mensen, die kunnen plannen (2) en 

samenwerken (3), mensen die iets kunnen creëren (4) en dat kunnen presenteren (5). Ze moeten na 

kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren (6) en ze moeten verantwoordelijk (7) kunnen 

en willen dragen”. Tijdens de bijeenkomst van 10 januari 2018 kregen wij van onze docente Janny 

Bolink een lijstje met ’10 voordelen van een 3-jarige stamgroep’. Graag benoem ik hier deze tien 

voordelen:  

 De leeftijdsverschillen zijn versterkte ontwikkelingsverschillen. Middelste kinderen zijn er 

voor de praktische hulp, de oudste kinderen meer voor de pedagogische invloeden.  

 De drie jaargangen verhouden zich tot elkaar als leerlingen, gezellen en meesters.  

 De kinderen veranderen drie keer van rol, waardoor ze zich drie maal moeten aanpassen en 

dus niet altijd de beste of zwakste zijn.  

 Ook leiderschap moet elke keer verworven worden.  

 Elk jaar wisselt een derde deel. De goede traditie van de stamgroep blijft daardoor 

gewaarborgd.  

 De jaarlijkse wisseling brengt ieder jaar een waarneembare verschuiving en inzet van 

krachten. Rollen veranderen.  

 De jaarlijkse nieuwe groep mag niet te groot zijn, voor een echte introductie in de nieuwe 

groep.  

 De stamgroepleider moet vrijer werken, hij wordt een pedagoog; leider van de kinderen.  

 De sociale vorming wordt gemakkelijker. Het geeft een ander systeem van groepsvorming, 

over en weer leiding geven, sturen en beïnvloeden.  

 De groep stelt het opvoedingsidee veilig tegenover de eenzijdige leerschool.  
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2.3 Blokperiode  
Het onderzoek gaat uitgevoerd worden tijdens de blokperiode. Het boek Jenaplan 21 (Both, 2011) 

geeft een duidelijke definitie van de blokperiode. ‘De blokperiode is een dagelijkse periode van 

minimaal 60 minuten, uit te breiden tot 100 minuten waarin kinderen leren onder eigen 

verantwoordelijkheid hun werk te plannen, uit te voeren en te evalueren.’ Hierin heb ik als 

stagroepleider nog iets te leren. Meestal plan ik werk in voor kinderen en voeren zij het uit. Het 

evalueren doen zij zelf (nakijken van werk) of samen met mij (bespreken wat er geleerd is). Als ik kijk 

naar de tijd die hier geschetst wordt voor de blokperiode dan voldoen wij hier op de Gabriëlschool 

nog niet aan. Wij hebben in de middenbouw twee middagen in de week een blokperiode van 45 

minuten. Voor nu is het genoeg om de nieuwe manier van werken tijdens de blokperiode uit te 

proberen. Daarna is het eventueel aan te raden om deze tijd uit te breiden.  

In het boek Jenaplan 21 (Both, 2011) staat ook geschreven: ‘Een blokperiode bestaat uit drie 

componenten: instructie, zelfstandig werken en begeleidend handelen.’ Bij de instructie hebben 

kinderen nodig dat duidelijke positieve verwachtingen worden uitgesproken. Deze verwachtingen 

geven een impuls aan het gewenste gedag. Ook is het belangrijk dat - tijdens de instructie - kinderen 

geprikkeld worden om zelf na te denken over het leerproces. Eventueel kunnen kinderen die zicht 

hebben op wat ze moeten doen, alvast beginnen met werken tijdens de instructie. Ik moet als 

stamgroepleidster dan zicht hebben op welke kinderen de instructie eerder kunnen ‘verlaten’ en 

kunnen beginnen met werken. Er zijn ook kinderen die wel de basis instructie nodig hebben voordat 

ze gaan werken. Ook kan het zijn dat sommige kinderen een verlengde instructie moeten volgen. De 

kinderen moeten leren om zelf in te schatten of zij de instructie eerder kunnen verlaten of juist 

verlengde instructie behoeven. Het is belangrijk dat ik de kinderen zelf ook indeel in groepen om in 

de gaten te (blijven) houden welke kinderen wel/geen instructie behoeven. Een goede administratie 

is hierbij dus belangrijk.  

Velthausz en Winters (2014) schrijven dat een succesvolle blokperiode moet voldoen aan vier 

voorwaarden: 

1. ‘Je moet denken in doelen.  

2. Kinderen moeten vaardig zijn in zelfstandig werken. 

3. Kinderen moeten goed kunnen samenwerken. 

4. De stamgroepleider en de kinderen moeten beschikken over een goede administratie.’ 

2.4 Portfolio, kerndoelen en Jenaplanessenties  
De doelen waar kinderen van de Gabriëlschool aan werken tijdens de blokperiode zijn onder andere 

terug te vinden in hun portfolio. Deze map is een verslaglegging van het werk waar het kind mee 

bezig is of wat hij geleerd heeft. ‘Als je het portfolio in jouw onderwijs gebruikt, dan is het een vorm 

van rapportage waarbij duidelijk getoond wordt wat de leerling heeft gedaan, welke stappen hij 

heeft doorlopen en met welk resultaat. Kenmerkend is dat niet de leerkracht, maar de leerling zelf 

het portfolio bijhoudt’ (Hooijmaaijers, Stokhof & Verhulst, 2009). We zijn dit schooljaar 2018-2019 

begonnen met het gebruik van een portfolio. Doelen worden op dit moment opgesteld door de 

stamgroepleiders aan de hand van de kerndoelen en tussendoelen van TULE. De kerndoelen voor tijd 

zijn te zien in figuur 1. In de middenbouw werken we met groepsdoelen en een enkel kind krijgt een 

individueel doel wanneer de situatie daar om vraagt. Het portfolio wordt nu nog bijgehouden door 

de stamgroepleider in plaats van door de leerling. De komende twee tot drie jaren gaan we er steeds 

meer naartoe dat het kind eigenaarschap krijgt over zijn porfolio en dus over zijn leerproces.  
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Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 

• verkenning van de dagindeling 
in ochtend, middag, avond en 
nacht; en van de weekindeling 
in dagen 

• besef van het verstrijken van 
tijd door gebeurtenissen in de 
tijd te ordenen en 
interpreteren 

• ontwikkeling van tijdsbesef 
door te ervaren hoe lang een 
minuut kan duren en dat je dit 
verschillend kunt ervaren 

 

als groep 1/2 + 
 introductie van de (analoge) 
klok als een hulpmiddel waarmee je 
kunt vaststellen hoe laat het is; 
koppeling van voor de hand liggende 
kloktijden aan regelmatig optredende 
gebeurtenissen uit het eigen leven, 
zoals opstaan om 7 uur, het begin 
van de school om half 9, en zo meer 
 oefenen in het aflezen en 
aangeven van de hele en halve uren 
op een analoge klok en eventueel ook 
de kwartieren 
 verkenning van verschillende 
typen kalenders, geschikt voor 
verschillende situaties: jaarkalender, 
dagkalender, agenda, 
verjaardagskalender 
 verkenning van de kalender als 
een hulpmiddel waarop je kunt 
aflezen welke datum het is, hoeveel 
nachtjes slapen het nog is tot een 
bepaalde feestdatum, en zo meer 
 in-oefening van volgorde van 
de namen van de dagen van de week 
en de maanden van het jaar 

als groep 3/4 + 

• uitbreiding van het klokkijken naar alle 
analoge tijden en in-oefening van het aflezen 
en aanwijzen van alle (analoge) kloktijden 

• inventarisatie van de verschillende 
maateenheden die gebruikt worden bij het 
klokkijken en bij het meten van tijd, zoals 
seconde, minuut, kwartier en uur; dag, week 
en maand; jaar, eeuw en millennium 

• verkenning van digitale kloktijden; koppeling 
daarvan aan analoge kloktijden en in-
oefening van aflezen van alle digitale tijden 

• verkenning en oefening van aflezen en 
bepalen van tijdsduur: 

o tussen twee tijdstippen 
o tijden bepalen op basis van gegeven tijdsduur 

• oefenen van het werken met de kalender en 
met de indeling van het jaar in maanden, 
weken en dagen, tijdsduur berekenen op 
basis van data en/of jaartallen 

• verschillende notatiewijzen van  
datumaanduidingen 

• ontwikkeling van (eigen) referentiematen 
voor tijd (bijv.: je loopt ongeveer 5 km per 
uur) 

• omzettingen van veel voorkomende 
tijdsmaten: 

o uren in minuten, minuten in seconden en 
omgekeerd 

o maanden in dagen 

Figuur 1: kerndoel 33: De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, 

omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. Overgenomen van http://tule.slo.nl/RekenenWiskunde/F-

L33.html  

De kerndoelen gelden voor alle basisscholen in Nederland, zo ook voor Jenaplanscholen. Daarnaast 

hebben kinderen op een Jenaplanschool de Jenaplanessenties te leren. “De jenaplanessenties zijn de 

extra vaardigheden en gedragslijnen waaraan kinderen gedurende hun schoolloopbaan op een 

jenaplanschool werken. Zij leveren een bijdrage aan het bevorderen van de ondernemende houding 

bij kinderen” (https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/wat-is-jenaplan/essenties). Voor een overzicht 

van de Jenaplanessenties zie Bijlage A. Deze essenties zijn goed in te zetten tijdens de blokperiode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenaplanessenties. Verkregen via https://www.jenaplan.nl/userfiles/files/2018/jenaplanner%20in%20beeld(1).jpg   

http://tule.slo.nl/RekenenWiskunde/F-L33.html
http://tule.slo.nl/RekenenWiskunde/F-L33.html
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/wat-is-jenaplan/essenties
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3. Interventie zichtbaar maken  
 

“Een goed pedagogisch klimaat ontstaat als stamgroepleiders op een goede manier leiding geven 

(Leiderschap), als stamgroepleiders veel weten (Inhoud), goed kunnen lesgeven (Didactiek) en hun 

werk goed kunnen managen (Organisatie).” (Velthausz & Winters, 2014) 

Graag wil ik bij dit ontwerp inzoomen op het stukje pedagogisch klimaat, en met name de 

organisatie. Mijn wens is meer inzicht krijgen in het werken met groepsdoelen in een heterogene 

stamgroep - waardoor ik in staat ben meer mijn tijd beter te organiseren - wat het leerrendement en 

de kwaliteit van de lessen hopelijk ten goede komt.    

3.1 Methode van dataverzameling  
De eerste methode van dataverzameling is tekstbronnen bestuderen (Van der Donk & Van Lanen, 

2010). Hieruit is mijn theoretisch kader ontstaan. Deze methode draagt bij aan het beantwoorden 

van de onderzoeksvraag. Mijn doel van deze methode van dataverzameling is vanuit de theorie 

onderzoeken hoe onder andere de begrippen ‘heterogene groep’ en ‘blokperiode’ op school 

gedefinieerd kunnen worden. Daarnaast wil ik mijn eigen praktijk vergelijken met wat de theorie zegt 

en hierop uiteindelijk mijn handelen in de praktijk aanpassen. Het gewenste effect is hopelijk meer 

doelgericht werken in heterogene groepen tijdens de blokperiode.  

De tweede methode van dataverzameling is bevragen (Van der Donk & Van Lanen, 2010). Ik ga 

kinderen in mijn klas individueel en schriftelijk bevragen. Door te bevragen krijg ik zicht op informatie 

die ik niet direct kan waarnemen. Dit doe ik door middel van een instaptoets en (tussentijds) 

evalueren met de kinderen. De instaptoets heeft als doel de beginsituatie met betrekking tot 

klokkijken te achterhalen. In de instaptoets komen alle toetsdoelen van groep 3, groep 4 en groep 5 

van de methode Pluspunt (3e editie) aan bod. Aan de hand van deze instaptoets delen kinderen 

zichzelf in op de leerlijn klokkijken en bepalen zij aan welk doel zij gaan werken. Na 7 weken maken 

kinderen opnieuw de instaptoets om de eindsituatie te bepalen. Zo kan ik vergelijken welke 

vooruitgang kinderen geboekt hebben tijdens de interventieperiode. Aan het eind ga ik de 

interventieperiode evalueren met kinderen, ouders en collega’s. Ouders zijn ook bij de 

portfoliogesprekken aanwezig.   

3.2 Randvoorwaarden interventie  
 Tijdens het blokuur op dinsdagmiddag en donderdagmiddag, tussen 13.30 uur en 14.15 uur, 

werken kinderen aan hun (groeps)doel voor klokkijken.  
 Kinderen kunnen zelf materialen pakken die aansluiten bij het doel waar zij aan werken.  
 Er is minimaal één rekenhoek in de klas waar kinderen samen kunnen oefenen met leren 

klokkijken.  
 De verschillende leerdoelen hangen zichtbaar in de klas. Kinderen kunnen door middel van 

een wasknijper met hun naam erop aangeven aan welk doel zij op dat moment werken.  
 In het portfolio wordt het blad ‘dit ga ik leren’ opgenomen [Bijlage B]. Daarachter komt 

bewijslast voor de behaalde doelen.  
 In het portfolio wordt ook het blad ‘Portfoliogesprek’ opgenomen [Bijlage C] die ouders 

invullen na het voeren van het portfoliogesprek met hun kind. 
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3.3 Groepsdoelen tijdsbesef  
Doordat we dit schooljaar 2018-2019 zijn begonnen met het invoeren van het portfolio, bedenken 
we in de middenbouw met collega’s en twee rekenspecialisten samen de groepsdoelen. In de 
bovenbouw werken kinderen aan individuele doelen. In het kader van dit onderzoek heb ik drie extra 
doelen toegevoegd om zo de gehele leerlijn ‘tijd’ in beeld te brengen.   

 Groepsdoel 1: Ik kan de hele uren van de klok benoemen en tekenen.  
 Groepsdoel 2: Ik kan de hele uren, halve uren en kwartieren van de klok benoemen en 

tekenen.  
 Groepsdoel 3: Ik kan de hele uren, halve uren, kwartieren, tien minuten en vijf minuten van 

de klok benoemen en tekenen.   
 

 Extra doel 1: Ik ben in staat om de volgorde van de dagen van de week en de maanden in het 
jaar te benoemen. Ik ben in staat om met hulp van een kalender een datum te bepalen. 

 Extra doel 2: Ik kan de hele uren en halve uren van de digitale tijd benoemen en tekenen. 
 Extra doel 3: Ik kan de hele en halve uren, kwartieren, tien minuten en vijf minuten van de 

digitale tijd benoemen en tekenen. 
 

3.4 Tijdspad Meesterstuk 
Datum Benodigdheden Contacten  Actie/doel  

Donderdag 29 
november 2018  

Lesideeën 
meenemen naar 
de vergadering  

Middenbouw 
vergadering  

Het vaststellen van de groepsdoelen voor het 
portfolio, zodat de kinderen hier tijdens de 
blokperiode aan kunnen werken.  
Samen bedenken/ voorbereiden van lessen 
over tijdsbesef; klokkijken. 

Week 49 
Week 50  
Week 51  
 

Boeken, 
artikelen, 
Mensen 
Kinderen, … 

Collega’s op school, 
collega’s van de 
Jenaplanopleiding, 
docent Janny.  

Een duidelijk theoretisch kader schrijven dat de 
basis vormt voor mijn onderzoek.  
 
Janny mailen voor feedback. 

Kerstvakantie   
(week 52 en 
week 1) 

 Collega’s van de 
Jenaplanopleiding 
en docent Janny 
bevragen/mailen.  

Interventie beschrijven en hier feedback op 
vragen door te mailen en tijdens de 
bijeenkomst van 9 januari.  

Dinsdag 8 
januari 2019  

Instaptoets 
meenemen naar 
vergadering  

Middenbouw 
vergadering  

Toelichten hoe de instaptoets ingezet kan 
worden + werkwijze interventie periode.  

Week 2  
tot en met   
week 8  

Zie paragraaf 
3.2 en 3.7  
 
Fotocamera + 
benodigdheden 

Kinderen van de 
‘Olifanten’. 
Collega’s 
Middenbouw 

Uitproberen van de interventie in de 
blokperiode. Zorg dat de kinderen bewijslast 
verzamelen voor hun doel. 
Inschrijving portfoliogesprekken openzetten.  
Foto’s maken voor fotoverslag Meesterstuk  

Dinsdag 19 
februari 2019 

 Middenbouw 
vergadering  

Evalueren met collega’s. collega’s die niet 
aanwezig zijn mailen mij hun feedback.  

Week 10  Portfolio Kinderen  Evalueren hoe de kinderen de interventies 
tijdens de blokperiode hebben ervaren.  
Kinderen maken hun portfolio in orde voor het 
gesprek met hun ouders. 

Week 11  Portfolio   Kinderen en ouders  Portfolio gesprekken: Kinderen laten aan 
ouders zien aan welk doel zij gewerkt hebben 
en of zij dit behaald hebben.  

Week 12 en 13    Meesterstuk afschrijven   
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3.5 Tijdspad interventie in de stamgroep  
 

Datum   Actie  Doel   Organisatie 

Week 2 De kinderen bedenken 
en schrijven op wat zij 
graag willen leren over 
klokkijken. 

De stamgroepleider krijgt 
inzicht in de motivatie 
van de kinderen omtrent 
klokkijken  
 

Alle kinderen vullen het 
portfolioblad ‘dit ga ik leren’ 
in [Bijlage B], aan de hand van 
de instaptoets en vooraf 
gestelde groepsdoelen. Dit 
wordt in het portfolio gedaan.  

Week 2  Stamgroepleider 
bevraagt een aantal 
kinderen over de 
blokperiode. De kinderen 
maken de instaptoets 
klokkijken. 

De stamgroepleider krijgt 
inzicht in hoe kinderen 
de blokperiode ervaren. 
Hierop eventueel aanpak 
blokperiode aanpassen. 
Beginsituatie bepalen. 

Bevragen van kinderen in de 
‘olifanten’ stamgroep.  
Tijdens de blokperiode maken 
de kinderen de instaptoets 
klokkijken [Bijlage D]. 

Week 3  Kinderen krijgen de 
instaptoets terug. Ze 
delen zichzelf in op de 
leerlijn d.m.v een 
wasknijper voorzien van 
naam te hangen bij één 
van de drie groepsdoelen  

De stamgroepleider krijgt 
inzicht in het kunnen van 
de kinderen ten opzichte 
van de leerlijn tijd. 

De drie groepsdoelen printen 
en ophangen op een zichtbare 
plek in de klas.  
Ieder kind krijgt een 
wasknijper voorzien van 
zijn/haar eigen naam.  

Week 3 tot en met 
8  

De kinderen werken aan 
hun leerdoel binnen de 
leerlijn tijd; klokkijken.  
Tussentijds evalueren de 
kinderen hun positie ten 
opzichte van het doel.  

De kinderen leren de 
uren van de klok beter 
beheersen.  
Tussentijds evalueren om 
te zien of de kinderen  
tot leren zijn gekomen. 

Zie 3.2 randvoorwaarden.  
En kinderen krijgen een 
krullenkaart [Bijlage E] 
waarop stickers worden 
geplakt bij behaalde doelen.  

Week 9  De kinderen maken 
opnieuw de instaptoets 
klokkijken. 

Eindsituatie bepalen  Tijdens de blokperiode maken 
de kinderen opnieuw de 
instaptoets klokkijken 
[Bijlage D]. 

Week 9  Evalueren met collega’s  Inzicht krijgen in de 
ervaringen met deze 
manier van werken 
tijdens blokperiode.  

Tijdens de vergadering 
bevragen hoe collega’s de 
interventie hebben ervaren. 

Week 10  Evalueren met kinderen De kinderen krijgen 
inzicht in hun leerproces.  

Bekijken en bespreken van de 
instaptoets (beginsituatie) en 
de instaptoets (eindsituatie). 

Week 11  Portfolio gesprek met 
ouder – kind – leerkracht  

Kinderen laten aan 
ouders zien en horen aan 
welk(e) doel(en) zij 
gewerkt hebben.  

In het portfolio zit het blad 
‘dit ga ik leren’. Daarachter 
komt bewijslast van de 
behaalde doelen. 
De ouders en de 
stamgroepleider vullen het 
blad Portfoliogesprek in ná 
het gesprek [Bijlage C].  
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3.6 Verantwoording instaptoets  
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de doelen van klokkijken en in 
welk toetsboek van Pluspunt (3e editie) dit onderdeel te vinden is. De 
opdrachten zijn gekoppeld aan de groepsdoelen van de Gabriëlschool 
middenbouw. Per groepsdoel is een verantwoording geschreven voor het 
behalen van de doelen (meer dan 80% goed).  
 
Opmerking: In overleg met onze rekenspecialist heb ik besloten de 
onderdelen dagen van de week, maanden in het jaar en kalendersommen 
mee te nemen in de instaptoets. Dit hoort - net als klokkijken - namelijk 
allemaal bij het onderdeel meten en meetkunde: tijdsbesef. Echter, omdat 
de toets nu te groot wordt om in één keer af te nemen, komen niet alle opdrachten in de instaptoets.  
Opdracht 5 tot en met 12 gaan over groepsdoelen 1, 2 en 3. Daarom hebben de rekenspecialist en ik 
besloten om alleen deze opdrachten eerst op te nemen in de instaptoets. Wanneer kinderen doel 1, 
2 en 3 hebben behaald maken zij ook opdracht 1 tot en met 4 én 13 tot en met 17.  
 
De volgende doelen en opdrachten uit het Pluspunt toetsboek zijn toegespitst op tijdsbesef van 
dagen van de week en maanden in een jaar. Het is een extra doel en komt dus niet in de instaptoets.  

Toetsboek Blok  Opdracht 
instaptoets 

Doel klokkijken Actie kinderen Aantal te 
behalen 
punten  

-  - Opdracht 1 
en 2 

Ik ken de dagen 
van de week en de 
maanden in een 
jaar.  

Kinderen geven aan door 
te kleuren welke dagen 
van de week en maanden 
in een jaar in de goede 
volgorde staan  

10 

Groep 4  Blok 8 Opdracht 3 Ik ken de maanden 
in een jaar  
(kalendersom) 

Een datum bepalen aan 
de hand van een kalender 
(binnen een maand). 

10 

Groep 5 Blok 7  Opdracht 4 Ik ken de maanden 
in een jaar  
(kalendersom) 

De volgorde van de 
maanden noemen en met 
behulp van een kalender 
een datum bepalen die 
enige tijd eerder of later 
ligt dan een gegeven dag. 

10 

Extra doel 1: Ik ben in staat om de volgorde van de dagen van de week en de maanden in het jaar 
te benoemen. Ik ben in staat om met hulp van een kalender een datum te bepalen.  
Totaal 30 punten. Doel behaald bij >80% goed (maximaal 6 fouten in dit onderdeel).  

 
De volgende doelen en opdrachten zijn toegespitst op tijdsbesef van het leren klokkijken.  
Deze komen wel in de instaptoets.  

Toetsboek Blok  Opdracht  Doel klokkijken Actie kinderen Aantal te 
behalen 
punten  

Groep 3 Blok 6 Opdracht 5 Hele uren aflezen 
op een analoge 
klok 

Opschrijven welk uur de 
wijzers van de analoge 
klok aangeven. 

5 

Groep 3 Blok 9 Opdracht 6 Hele uren aflezen 
op een analoge 
klok 

In een klok de wijzers 
tekenen bij een gegeven 
tijd in hele uren 

10 

Groep 3 Blok 12 Opdracht 7 Hele uren aflezen Opschrijven hoeveel uren 5 
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op een analoge 
klok 

er tussen twee klokken 
zitten. 

Groepsdoel 1: Ik kan de hele uren van de klok benoemen en tekenen.  
Totaal 20 punten. Doel behaald bij >80% goed (maximaal 4 fouten in dit onderdeel).  

Groep 4 Blok 6 Opdracht 8 
en 9 

Halve uren en 
kwartieren aflezen 
op een analoge 
klok  

Opschrijven welke tijd de 
wijzers van de analoge 
klok aangeven (kwart 
voor of kwart over).  
Opschrijven welke 
klokken bij elkaar horen – 
steeds een half uur later.  

10 

Groepsdoel 2: Ik kan de hele uren, halve uren en kwartieren van de klok benoemen en tekenen. 
Totaal 10 punten. Doel behaald bij >80% goed (maximaal 2 fouten in dit onderdeel).  

Groep 4 Blok 7 Opdracht 
10 

Halve uren, 
kwartieren, 10 
minuten en 5 
minuten aflezen op 
een analoge klok  

Opschrijven hoe laat het 
is op de analoge klok 
waarbij het aantal 
minuten een vijfvoud is. 

5 

Groep 4 Blok 10  Opdracht 
11 

Hele en halve uren, 
kwartieren, 10 
minuten en 5 
minuten aflezen op 
een analoge klok  

Vragen over de tijd op de 
klok beantwoorden.  

5 

Groep 5 Blok 6 Opdracht 
12 

Hele en halve uren, 
kwartieren, 10 
minuten en 5 
minuten aflezen op 
een analoge klok 

(Onderste vijf 
opdrachten) 
Opschrijven hoeveel tijd 
er voorbij is tussen twee 
analoge klokken.  

5 

Groepsdoel 3: Ik kan de hele uren, halve uren, kwartieren, tien minuten en vijf minuten van de 
klok benoemen en tekenen.   
Totaal 15 punten. Doel behaald bij >80% goed (maximaal 3 fouten in dit onderdeel).  

 
De volgende doelen en opdrachten zijn toegespitst op tijdsbesef van het leren klokkijken.  
Het zijn extra doelen en komen dus niet in de instaptoets.  

Toetsboek Blok  Opdracht  Doel klokkijken Actie kinderen Aantal te 
behalen 
punten  

- - Opdracht 
13 

Hele - en halve 
uren aflezen op 
een analoge en 
digitale klok 

Opschrijven welke 
analoge - en digitale 
tijden bij elkaar horen. 

5 

Groep 4  Blok 9 Opdracht 
14 

Hele - en halve 
uren aflezen op 
een analoge en 
digitale klok 

Opschrijven welke 
analoge - en digitale 
tijden bij elkaar horen.  

5 

Extra doel 2: Ik kan de hele uren en halve uren van de digitale tijd benoemen en tekenen. 
Totaal 10 punten. Doel behaald bij >80% goed (maximaal 2 fout in dit onderdeel).  

Groep 5 Blok 3 Opdracht 
15 en 16 

Hele en halve uren, 
kwartieren, 10 
minuten en 5 
minuten aflezen op 

Wijzers tekenen in 
analoge klok met digitaal 
aangegeven tijd.  
Digitale klokken op 

10  
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een analoge en 
digitale klok  

volgorde van vroeg naar 
laat zetten.   

Groep 5 Blok 6 Opdracht 
17 

Hele en halve uren, 
kwartieren, 10 
minuten en 5 
minuten aflezen op 
een analoge en 
digitale klok  

(Bovenste 5 opdrachten) 
Analoge tijd en digitale 
tijd bij elkaar zoeken. 
 

5 

Extra doel 3: Ik kan de hele en halve uren, kwartieren, tien minuten en vijf minuten van de digitale 
tijd benoemen en tekenen. 
Totaal 15 punten. Doel behaald bij >80% goed (maximaal 3 fouten in dit onderdeel). 

 

3.7 Verantwoording blokperiode  
Kinderen werken tijdens de blokperiode op de volgende manieren aan het behalen van hun doelen: 

 Zelfstandig: kinderen kunnen werkbladen pakken die per groepsdoel in een bakje liggen in 

de klas.  

 Samen: In de groep is een rekenhoek ingericht. Hier kunnen kinderen in tweetallen werken 

aan hun doel(en) van klokkijken.  

 Kring: de stamgroepleider doet spellen met de kinderen, zoals Ik heb - wie heeft 

(http://jufyvon.blogspot.com/search/label/ik%20heb%20wie%20heeft). 

 Boeken: in de klas zijn informatieve en verhalende boeken aanwezig over klokkijken. 

Voorbeelden van boeken zijn: Klokkijken met Winnie de Pooh (A.A. Milne, 2008), Had ik maar 

een tijdmachine (S. Boshouwers en J. van Tricht, 2015), Klok kijken (Rebo Productions, 2011). 

 Digitaal: Kinderen weten op welke websites zij kunnen oefenen met klokkijken. In de klas zijn 

laptops aanwezig waarop kinderen kunnen oefenen.  

 

 In de klas hangt op een zichtbare plek minimaal 1 analoge klok die werkt op batterijen.  

 De stamgroepleider geeft (verlengde) instructie en gebruikt daarvoor een leerklok waarbij de 

wijzers handmatig verzet kunnen worden.  

 De kinderen kunnen oefenen met kleine instructieklokjes. Deze kunnen zij zelf pakken. 

 De kinderen kunnen oefenen met Goula Houten Kalenderklok – Leerklok. Deze ligt op de 

rekentafel.   

http://jufyvon.blogspot.com/search/label/ik%20heb%20wie%20heeft
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4. Verslag resultaten cyclus één 
 

Hieronder laat ik door middel van een fotoverslag zien hoe de klas was ingericht tijdens de 

interventieperiode en wat de kinderen en ik hebben gedaan tijdens de blokperiode.  

Stap 1: Introduceren van het nieuwe thema voor de blokperiode: tijd / klokkijken. De kinderen 

bedenken een woordweb rondom het thema ‘tijd’. Ik schrijf de inbreng op. Ter inspiratie heb ik een 

poster erbij gepakt met allerlei soorten tijden (koekoeksklok, bushalte schema, kalender, etc.).  

 

Kinderen begonnen ook over tijdreizen; of dat wel of niet kan. We hebben uiteindelijk de globe erbij 

gepakt en besproken dat het op veel plekken op de aarde een ander tijdstip is dan in Nederland. 

Denk bijvoorbeeld maar aan dag en nacht (is op dit moment ook het IPC thema). Als Nederland dag 

heeft, is het in Australië nacht en andersom. Wanneer je nu op een vliegtuig stapt en richting 

Australië vliegt reis je eigenlijk verder in de tijd. Vlieg je richting Amerika dan reis je terug in de tijd.  

Stap 2: kinderen nemen spullen mee van thuis die te maken hebben met klokkijken (thematafel).  
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Stap 3: De groepsdoelen + extra doelen hangen aan het bord. De kinderen krijgen een houten 

wasknijper waar hun naam op staat. Kinderen hangen hun wasknijper aan het doel die ze denken al 

te kunnen. Doel: beginsituatie bepalen. 
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Stap 4: De kinderen maken de instaptoets met groepsdoelen en eventueel met de extra doelen. We 

kijken de instaptoets gezamenlijk na (dit scheelt mij ‘nakijk tijd’ en de kinderen zien direct wat ze al 

beheersen). Doel: beginsituatie bepalen en eigenaarschap creëren bij kinderen over hun leerproces.  

   

Stap 5: De kinderen vergelijken hun toets met de wasknijper die ze hebben opgehangen. Ze 

bedenken: klopt het wat ik dacht? 

 

De wasknijpers zijn verhangen ná de instaptoets. Het bleek toch lastiger dan gedacht voor de 

kinderen om in te schatten wat ze al beheersen.  

Stap 6: De kinderen krijgen een ‘krullenkaart’ voor in hun Portfolio. Op een ander overzicht heb ik 

bijgehouden wie wel doel beheerst n.a.v. de instaptoets. Voor deze behaalde doelen krijgen kinderen 

een sticker op hun ‘krullenkaart’. Ze kunnen steeds stickers verdienen voor elk doel, wanneer ze aan 

mij laten zien dat ze een doel beheersen. Dit mag tijdens of buiten de blokperiode.  
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Velthausz & Winters: De stamgroepleider en de kinderen moeten beschikken over een goede administratie. 

Stap 7: de kinderen vullen het portfolio blad ‘Dit ga ik leren’ in. Het doel kiezen ze van hun 

krullenkaart en beide documenten komen in hun portfolio. De middelsten en oudsten moeten de 

jongsten helpen bij het invullen van het blad.  
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We bedenken samen wanneer we het doel willen beheersen (8 maart 2019). Ook bedenken we 

samen hoe we aan de doelen kunnen werken. Kinderen kiezen drie manieren uit deze lijst: 

 

Stap 8: werken aan de gekozen doelen. Kinderen werken zeven weken lang tijdens de blokperiode 

aan het doel wat zij hebben gekozen en ingevuld op het portfolioblad ‘dit ga ik leren’.  

Note: We besluiten na drie weken met de middenbouw collega’s dat het voldoende is voor kinderen 

om alleen aan het gekozen doel te werken, omdat het anders voor de kinderen niet meer te overzien 

is wat ze nou moeten leren. Kinderen die hun doel behaald hebben voor het einde van deze periode 

mógen een volgend doel oefenen of gebruiken de blokperiode om aan andere leerdoelen te werken, 

buiten het onderzoek om.  
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Stap 9: evalueren met kinderen en collega’s. 

In het Knopenboekje: tabellenboekje voor jenaplanners (juni 2011) bladzijde 30-31 staat hoe je met 

kinderen kunt reflecteren. Er zijn 5 niveaus van reflecteren:  

1. Proces: Wat ga ik doen? Wat heb ik gedaan? Wat was ik van plan? Hoe is het gegaan? 

2. Resultaat: Wat ging er dan goed? Wat ging niet zo goed? Wat vond je daarvan?  

3. Samenwerking: Wat hebben jullie gedaan? Hoe is het gegaan? Hoe kwam dat dan? Wat is de 

oorzaak daarvan? Waarom ging het …?  

4. Sfeer: zie samenwerking.  

5. Plezier: zie samenwerking.  

Toekomstvragen: 

 Hoe kun je het de volgende keer aanpakken? 

 Wat kun je er precies aan doen? 

 Wat wil je hetzelfde doen? 

 Wat kun je anders doen?  

Collega’s geven mij feedback over de interventieperiode tijdens het bouwoverleg van 19 februari 

2019. Collega’s die niet aanwezig zijn sturen mij tips en tops via de e-mail. Aan de hand van deze 

feedback en het reflecteren met kinderen, zal ik aanbevelingen schrijven voor een volgende 

blokperiode.  

Stap 10: portfoliogesprek met kind – ouders - stamgroepleider.  

Kinderen vertellen hun ouder(s), aan de hand van hun bewijslasten in het portfolio, aan welke doelen 

zij gewerkt hebben de afgelopen periode. Ouders stellen vragen aan hun kind. Na het 

portfoliogesprek vullen ouders thuis het blad ‘Portfoliogesprek’ in.  

 

Dit kind laat aan zijn moeder zien op een instructieklok hoe goed hij nu kan klokkijken. Voor hem ligt 

zijn portfoliomap met krullenkaart. Hij heeft eerst verteld over ‘dit ga ik leren’. Nu laat hij zien welke 

doelen hij behaald heeft.   
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5. Evaluatie interventieperiode  
 

5.1 Interventieperiode (eigen evaluatie) 
Dit ging goed:  

 Alle kinderen hebben de instaptoets gemaakt. Hierdoor kreeg ik een duidelijk beeld wie welk 

doel behaald had en aan de hand hiervan was het voor de kinderen ook gemakkelijker om 

het blad ‘dit ga ik leren’ in te vullen. Leuk om te zien hoe kinderen elkaar hierbij konden 

helpen!  

 Kinderen waren direct betrokken bij de groepsdoelen, door de introductie van tijd in de 

kring. De tafel met klokken en andere materialen vulde zich al snel in de eerste twee weken.  

 Veel kinderen zijn verder gekomen dan het groepsdoel wat aan hun leerjaar is toegekend 

(kerndoelen van SLO). Hierdoor hield ik bij de methodelessen over klokkijken meer tijd over 

voor herhaling op andere leerdoelen van rekenen.  

 Voor de meeste kinderen is het verschil tussen analoge en digitale tijd nu duidelijk. Zij 

konden dit ook uitleggen aan hun ouders tijdens het portfoliogesprek.  

Tips/aanpassingen voor de volgende blokperiode:  

 De interventieperiode was eigenlijk te lang (7 weken x 2 momenten). Kinderen verloren 

motivatie om aan hun doel te werken en sommige kinderen die alle doelen al behaald 

hadden n.a.v. de instaptoets moesten 7 weken lang ergens anders aan werken.  

 De instaptoets is aan het einde niet nog een keer gemaakt. Dit was namelijk overbodig, 

omdat kinderen gaandeweg in hun portfolio op de krullenkaart bijhouden welke doelen zij 

behaald hadden.  

 Doordat deze manier van werken voor mij nieuw was en veel om te organiseren duurde het 

lang voordat ik daadwerkelijk met de kinderen ging oefenen aan het doel. Bijv. klassikaal het 

portfolioblad invullen duurt al ongeveer 45 minuten. Ook het maken van de instaptoets, 

indelen van de knijpers en dit bespreken duurde al twee middagen. Voor de volgende 

blokperiode is het goed om de periode in te delen in bijvoorbeeld twee weken 

voorbereidend werk, twee weken oefentijd en een week tijd om te kijken welke doelen 

behaald zijn.  

Reactie ouders:  

 In het portfolio is nu duidelijk te zien aan welk(e) doel(en) mijn kind gewerkt heeft. Dat is fijn.  

 Eén ouder vond het geen goed idee om stickers te plakken, omdat dit juist on-motiverend 

zou werken voor kinderen.  

 Goed dat kinderen individueel aan het doel werken. Zo leren ze écht wat ze nog niet weten.  

 Leuke krullenkaart! Nu kan mijn kind goed haar eigen voortgang bijhouden.  

 Leuk idee om tijdens het portfoliogesprek met de instructieklok te zien wat mijn kind al kan.  

5.2 Evalueren met kinderen  
Dit vonden de kinderen fijn:  

 Oefenen met iemand die hetzelfde nog moet leren; bijvoorbeeld allemaal kinderen die ook 

halve uren aan het leren zijn.  

 Portfolioblad invullen aan eigen tafel en degene die klaar is loopt rond om te helpen. 

 Krullenkaart met stickers.  

 ‘Dit ga ik leren’ klassikaal invullen en elkaar hierbij helpen.  
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 De kinderen vonden het fijn om wasknijpers te hangen bij het doel dat ze nog moeten 

oefenen.  

Dit willen de kinderen graag anders: 

 Meer knutselen over het thema.  
 Ook moeilijkere oefeningen om te oefenen.  
 Iets vaker oefenen met klokkijken dan alleen ’s middags.   
 Een verschil tussen een kijk-tafel en een doe-tafel. De kinderen vonden het niet duidelijk of 

ze wel met de klokken en spellen mochten oefenen.  
 Aftekenlijst voor de doe-tafel. Juf geeft aan wie er aan tafel moet oefenen, net als bij de 

computers.  
 Een aantal willen een vast maatje die hen helpt bij het invullen van hun portfolio, zodat ze 

zeker weten dat er iemand is die ze kunnen vragen. Een aantal wil zelf kiezen wie hen helpt, 
omdat ze denken niet altijd hulp nodig te hebben.  

 

5.3 Evalueren met collega’s  
Dit vonden collega’s fijn: 

 We vonden een periodedoel voor de hele groep erg leuk.  

 We merkten ook dat de kinderen enthousiast werden om hun individuele doel hoger te 

krijgen.  

 De kinderen hebben met veel plezier gewerkt aan het leren klokkijken. Uiteraard merk je 

(maar dit blijft altijd zo) dat het ene kind veel gemotiveerder is om 'ver' te komen dan het 

andere kind. 

 Samen bezig zijn met doelen vind ik erg leuk en leerzaam. 

 De krullenkaart werkte motiverend en vonden de kinderen leuk. 

 Ook vind ik hoekenwerk erg leuk en bij ons hebben de kinderen ook leuk in de klokkenhoek 

gewerkt. 

 De starttoets was duidelijk en een mooie beginsituatie. Het gaf zowel mij als de kinderen een 

goed inzicht in de doelen die ze voor zichzelf konden gaan stellen. 

 Voor mij zou het voor herhaling vatbaar zijn om een groepsdoel te doen en op eigen niveau 

eraan te werken. 

 Leuk boek ‘Had ik maar een tijdmachine’. Hier hebben we een begrijpend leesles van 

gemaakt over aspecten van tijd.  

 Wat vooral bij mij erg werkte was een gezamenlijke start/introductie, met materialen bezig 

zijn en dan samen afsluiten. Soms met een doelenblad erbij en soms niet. 

Tips/aanpassingen voor de volgende blokperiode:  

 Deze manier van werken is qua organisatie erg veel werk, omdat iedereen nu op zijn eigen 

niveau werkt. Dit is wel passend binnen Jenaplanonderwijs en wel mooi dat iedereen nu op 

zijn/haar eigen niveau kan werken. Misschien moeten we de volgende periode samen 

afspreken hoe het handiger kan qua organisatie.  

 Met het inschalen van de wasknijpers hebben wij niet gedaan, omdat we dit ook al deden bij 

kunstzinnige vorming van IPC. 

 Voor de blokperiode hebben we een leerlijn uit de rekenmethode gehaald, maar we zijn de 

methode ook blijven volgen. Dit was lastig, omdat kinderen tijdens de lessen dingen moesten 

oefenen die ze naar eigen zeggen ‘nog niet konden’. 
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 De kinderen zijn (nog) niet gewend om in een hoek te werken. Ze hebben er weinig gebruik 

van gemaakt deze periode.  

 De periode voor dit doel duurde te lang.  

 Het was een drukke periode en het opstarten van het doel kostte veel tijd. Daardoor duurde 

het langer voordat ik het echt in mijn systeem kreeg. Pas de laatste weken 2/3 had ik het 

gevoel er iets mee te kunnen doen. 

 De voorwaarden rondom de organisatie in de groep moeten in orde zijn. Bijvoorbeeld het 

maken van nieuwe kaartjes op het planbord zodat de kinderen makkelijker het materiaal 

kunnen kiezen. Nu ervoer ik toch wel wat eenzijdig materiaal. Terwijl ik wel al mijn 

zelfgemaakte en zelf gekochte spelletjes in de groep had.  

 Ik merk bij mezelf dat ik normaal een beter beeld/overzicht had van de kinderen, omdat het 

doel per groep was gesteld en daardoor voor mijn gevoel kleiner was. Is verder niet 

erg/vervelend, maar was me opgevallen. 

 We hadden een doel gekozen op inhoud. Misschien volgende keer beter om een doel te 

kiezen op vorm of functie. Wanneer de inhoud niet bepaald is kan het ook gekoppeld worden 

aan andere vakgebieden en IPC.  

 
 

 

Inrichting rekenhoek bij andere middenbouwgroep. 
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6. Consequenties verbinden/aanbevelingen  
 

6.1 De kinderen  
 De kinderen krijgen op deze manier van werken tijdens de blokperiode meer eigenaarschap 

over hun leerproces. Bijvoorbeeld door het inschalen van hun kunnen met wasknijpers, het 

bijhouden van de krullenkaart (doelen) in hun portfolio en zelf weten waarom je iets op dit 

niveau aan het leren bent.  

 Doordat kinderen hun eigen beginsituatie meebepalen en dit vervolgens koppelen aan een 

groepsdoel (of eventueel een individueel doel) van het Portfolio, wordt heel gemakkelijk een 

koppeling gemaakt tussen werken met het Portfolio en de blokperiode (zie ook paragraaf 2.3 

en 2.4).  

 Veel kinderen zijn tijdens deze manier van werken in de blokperiode verder gekomen dan 

het groepsdoel wat aan hun leerjaar is toegekend door middel van de kerndoelen van SLO. 

Hierdoor hield ik bij de rekenlessen uit de methode over klokkijken meer tijd over voor 

herhaling op andere leerdoelen. Het leerrendement is dus hoog, waardoor er meer 

effectieve leertijd over blijft (zie ook didactische efficiëntie - paragraaf 2.2). 

 Een aantal willen een vast maatje die hen helpt bij het invullen van hun portfolio, zodat ze 

zeker weten dat er iemand is die ze kunnen vragen. Een aantal wil zelf kiezen wie hen helpt, 

omdat ze denken niet altijd hulp nodig te hebben. Dit is dus een positief effect van een 

heterogene stamgroep (zie ook paragraaf 2.1).  

6.2 Andere stamgroepen 
 Gebruik de eerste les om kinderen te enthousiasmeren. Hierdoor voelen ze zich direct 

betrokken bij het leerdoel.  
 Voor de volgende blokperiode is het goed om de periode in te delen in bijvoorbeeld twee 

weken voorbereidend werk, twee weken oefentijd en een week tijd om te kijken welke 

doelen behaald zijn. Hierdoor is het voor de kinderen beter te overzien waaraan en 

waarom ze oefenen.  

 Oefen met het werken in hoeken. Kinderen zijn het nu nog niet gewend. Ze hebben hier 

sturing/begeleiding bij nodig.  

 Maak een verdeling tussen een kijk-tafel en een doe-tafel.     

6.3 Het team/de school  
 Wij hebben in de middenbouw twee middagen in de week een blokperiode van 45 minuten. 

Voor nu was het genoeg om de nieuwe manier van werken tijdens de blokperiode uit te 

proberen. De theorie raad aan om deze tijd uit te breiden naar 60 minuten. We moeten dan 

als collega’s goed nadenken over de invulling en het moment van de blokperiode.  

 Zeven weken is te lang om aan één leerdoel te werken. Het kunnen beter twee perioden van 

3 à 4 weken zijn.  

 Je kunt kiezen voor een periodedoel op inhoudt, bijvoorbeeld leerlijn tijd; klokkijken. Je kunt 

ook kiezen voor een periodedoel op vorm of functie. Bijvoorbeeld creatief schrijven. De 

inhoud is dan nog niet bepaald (door een methode) en is het wellicht beter toe te passen bij 

verschillende vakgebieden of IPC.   

 Deze manier van werken is qua organisatie erg veel werk, omdat iedereen nu op zijn eigen 

niveau werkt. Dit is wel passend binnen Jenaplanonderwijs en wel mooi dat iedereen nu op 

zijn/haar eigen niveau kan werken. Misschien moeten we de volgende periode samen 

afspreken hoe het handiger kan qua organisatie.  
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7. Beschrijving bijstellingen interventie   
 

Naar aanleiding van de evaluatie van deze blokperiode hebben we in de middenbouw onder andere 

gekozen voor een groepsdoel van periode 3 die gaat over vorm en functie, in plaats van inhoud. Ook 

gaan we nog met elkaar in gesprek over de organisatie van de komende blokperiode, omdat dit ook 

een punt van aandacht was in de evaluatie. Het blijft een periode van 8 weken, die we gaan verdelen 

in verschillende fasen, waardoor het overzichtelijk blijft voor leerkrachten en kinderen waar we aan 

werken. Bijvoorbeeld eerste fase is beginsituatie bepalen, ‘dit ga ik leren’ invullen en de wasknijpers 

bij het leerdoel hangen (wát ga ik leren). Een tweede fase is bedenken hóe ga ik het leren en dat 

uitproberen. En een laatste fase is zorgen dat het geleerde zichtbaar wordt in het portfolio.  

Nieuwe groepsdoelen:  

Kerndoel: Tule.slo.nl → Nederlands → schriftelijk onderwijs → kerndoel 8: De leerlingen leren 

informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een 

werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, 

bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur (http://tule.slo.nl/Nederlands/F-L08.html ). 

Groep 3: Ik kan een korte tekst schrijven en een illustratie (tekening) erbij maken. 

Groep 4: Ik kan een korte tekst schrijven. Ik let hierbij op het gebruik van hoofdletters, punten, 

komma, vraagteken en uitroepteken. 

Groep 5: Ik kan een tekst schrijven die een opbouw heeft met een begin, midden en eind. Hierbij let 

ik op het gebruik van de hoofdletters en leestekens. 

  

http://tule.slo.nl/Nederlands/F-L08.html
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8. Reflectie op onderzoeksproces en -product 

 
De afgelopen periode heb ik met collega’s in de middenbouw een nieuwe manier van werken tijdens 

de blokperiode uitgetest. Kinderen kregen meer zicht en zeggenschap in hun leerproces rondom het 

leerdoel tijdsbesef. Ik vond het fijn dat deze manier van werken voor alle middenbouwcollega’s 

nieuw was. Zo konden we gezamenlijk lessen, materialen en manieren van aanpak voorbereiden. 

Ook kwam er bij het evaluatiemoment tijdens het bouwoverleg veel bruikbare feedback los. We 

kwamen er bijvoorbeeld achter dat deze periode te lang was, dat deze manier van werken toch een 

andere organisatie en rol van ons als stamgroepleider vereist en dat we beter een doel kunnen 

kiezen op vorm/functie in plaats van inhoud uit een methodelijn.  

Wat ik ook fijn vond is dat de rekencoördinator van onze locatie in het begin met mij meekeek voor 

tips een feedback. Hierdoor kon ik gemakkelijker keuzes maken of ik iets wel of niet liet terugkomen 

in de instaptoets of de uitvoering tijdens de blokperiode. 

Doordat ik te veel wilde doen in deze zeven weken en de voorbereidingen met de kinderen toch 

langer duurden dan ik dacht, heb ik ook (zelfgemaakte) materialen niet gebruikt. Dit vind ik zonde en 

werkdruk verhogend. Bijvoorbeeld werkbladen en gelamineerde spelletjes. Het heeft mij veel tijd 

gekost om spellen en werkbladen uit te zoeken en ik heb helaas niet de tijd/manier gevonden om 

alles in te zetten. Misschien was het niet nodig om dit materiaal nu in te zetten. Ik hoef dus niet bij 

aanvang van de blokperiode alles al klaar te hebben. Gaandeweg kom ik of een kind er misschien 

achter wat we nodig hebben en dan kan ik er alsnog voor zorgen dat dit materiaal er komt. Dan 

werkt het niet werkdruk verhogend en krijgen alle materialen een bruikbare functie.  

Naar aanleiding van het bijstellen van de interventie hebben we in de middenbouw alvast de 

komende blokperiode voorbereid. Er zijn een aantal aanpassingen gedaan (zie hoofdstuk 7). Omdat ik 

graag wil afstuderen voordat ik met zwangerschapsverlof ga, heb ik niet de tijd meer om de 

resultaten in een tweede cyclus uit te proberen en te beschrijven in dit meesterstuk. De acties uit 

mijn onderzoek worden de komende periode wel direct ingezet in de praktijk door mijn collega’s. Dat 

is erg fijn!  

Als laatste wil ik graag melden dat dit onderzoek heeft bijgedragen aan mijn wens (zie paragraaf 1.4). 

Veel kinderen zijn tijdens deze manier van werken in de blokperiode verder gekomen dan het 

groepsdoel wat aan hun leerjaar is toegekend door middel van de kerndoelen van SLO. Hierdoor 

hield ik bij de rekenlessen uit de methode over klokkijken meer tijd over voor herhaling op andere 

leerdoelen. Het leerrendement is dus hoog, waardoor er meer effectieve leertijd overblijft. 
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Bijlagen  
 

Bijlage A Jenaplanessenties  

Bijlage B Portfolioblad ‘Dit ga ik leren’ 

Bijlage C  Portfolioblad ‘Portfoliogesprek’  

Bijlage D  Instaptoets klokkijken middenbouw 

Bijlage E  Krullenkaart (doelenkaart)  
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Bijlage A Jenaplanessenties  
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Bijlage B Portfolioblad ‘Dit ga ik leren!’ 
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Bijlage C Portfolioblad ‘Portfoliogesprek’ 
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Bijlage D Instaptoets klokkijken middenbouw  
 

Naam:_____________________  Ik zit in groep _______ 
 
Opdracht 1:  
Kleur de rijen, waar de dagen in de goede volgorde staan.  
 

maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

 

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 

zaterdag zondag maandag dinsdag  woensdag 

 

donderdag woensdag dinsdag vrijdag zaterdag 

 
 
Opdracht 2:  
Kleur de rijen, waar de maanden in de goede volgorde staan.  

 

januari februari maart april 
 
juli juni augustus september 
 

maart april mei juni 
 
september november oktober december 
 

oktober november december januari  
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Opdracht 3: 
Vul in.  

 

 

  



 
Meesterstuk door Marlies Koster | Jenaplanopleiding NJPV | 2017-2019 36 

Opdracht 4:  
Vul in.  

 
 
 

 
 
Opdracht 5: 
Hoe laat is het? Vul in.  
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Opdracht 6:  
Hoe staan de wijzers? Vul in.  
 
 

 
 
 
 
Opdracht 7: 
Hoeveel uur later? Reken uit.  
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Opdracht 8:  

 
 
 
 
 
Opdracht 9:  
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Opdracht 10:  
Hoe laat is het? Vul in.  
 

 

 
 
 
 
Opdracht 11:  
Vul in.  
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Opdracht 12:  
Hoeveel tijd is er voorbij? Vul in.  
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Opdracht 13:  
Vul de digitale tijd in.  

 
 

 

Opdracht 14:  
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Opdracht 15:  
Teken de wijzers.  

 

 
 

Opdracht 16:  

 
 
 
 

Opdracht 17 
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Bijlage E  Krullenkaart  
 

 

 

 


