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Voorwoord
“Verwondering is het begin van alle wijsheid”
Aristoteles, Grieks filosoof
Aristoteles schreef:
‘Doordat mensen zich verwonderen, beginnen ze te filosoferen; zij doen dat nu en zij deden
dat al toen het hun voor het eerst overkwam. In het begin verwonderden zij zich over dingen
die nogal voor de hand liggen, maar die zij niet konden plaatsen; en later, voetje voor voetje,
een beetje verder gaande op die weg, bogen zij zich ook over vraagstukken van grotere
omvang, bijvoorbeeld inzake de schijngestalten van de maan, vraagstukken in verband met
de zon en de sterren, en omtrent het ontstaan van het heelal. En degene die een probleem
stelt en zich verwondert, is zich ervan bewust niet te weten.’
Om samen met de kinderen te werken aan het jenaplanonderwijs in mijn stamgroep, ga ik
ervoor zorgen dat ik de verwondering van kinderen in ere houd. Dit is de leidraad die door
mijn meesterstuk loopt.
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Samenvatting
Ik heb ervoor gekozen om me te verdiepen in het onderwijs aan jonge kinderen, omdat ik
stamgroepleider ben van een kleutergroep. Wat ik graag wilde onderzoeken, is hoe ik het
onderwijs in mijn stamgroep beter vorm kan geven in samenwerking met de kinderen. Zo zal
de betrokkenheid van hen groter zijn wanneer er gesproken of gewerkt wordt binnen een
thema dat hen aanspreekt, dan wanneer ik alles vooraf heb voorbereid. Dit is mijn
verwachting.
Om hierover meer te weten te komen heb ik literatuur gelezen over verschillende
onderwerpen: hoe leren jonge kinderen?, ontdekkend- en betekenisvol leren, werken met
thema’s, de verwondering van kinderen in ere houden en het stellen van goede vragen. Deze
informatie kon ik goed gebruiken om mijn kennis over het vormgeven van het onderwijs in
mijn stamgroep te vergroten.
Na het lezen van de literatuur heb ik een plan gemaakt om uit te voeren in mijn stamgroep.
De resultaten van mijn observaties tijdens de uitvoering van het plan zal ik toevoegen aan
mijn meesterstuk.

Probleemomschrijving
Ik heb het idee dat ik de planning van alles dat “moet” wat vaker los durf te laten in groep
1/2, dan dat ik dat de afgelopen jaren in groep 3/4 heb gedurfd. Wel zou ik dit nog beter
willen kunnen, om zo toe te komen aan de verschillende interesses en leerbehoeften van de
kinderen in mijn stamgroep.
Wat ik nu in mijn groep zie, is dat ikzelf een thema helemaal heb voorbereid en activiteiten
heb bedacht die we in de stamgroep gaan doen gedurende een thema. In de praktijk blijkt
een deel van deze ideeën niet te werken, omdat het de kinderen op dat moment helemaal
niet aanspreekt. Dit vind ik dan tegenvallen, want dat is in mijn ogen zonde van mijn
voorbereidingstijd.
Ik wil het onderwijs in mijn stamgroep meer samen met de kinderen vormgeven, zodat zij
merken inbreng te hebben in wat we doen, dat ze voor een deel de onderwerpen/ invulling
van de activiteiten binnen een thema kunnen bepalen en hierdoor beter betrokken zijn
omdat ze dingen leren die ze zelf graag willen leren op een manier die bij jonge kinderen
past.
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Verslag in 7 fases van onderzoekend leren
Fase 1: Verwondering
Verwondering over een onderwerp. Waar heb je vragen over, vragen bij, wat intrigeert je, waar wil je
meer van weten. Stel jezelf heel veel vragen.

Onderwerp:
Ik wil meer samenwerken met de kinderen bij de invulling van thema’s en
(kring)activiteiten in groep ½, zodat het hen meer aanspreekt wat we in de stamgroep
doen en ze beter betrokken blijven.
Vragen die ik hierbij heb:
-

Hoe bewaak ik de doelen die behaald moeten worden per vakgebied?
Geef ik de kaders aan waarbinnen de kinderen moeten blijven met hun idee over een
onderwerp?
Wat zijn die kaders dan?
Komt alles wat ik moet doen wel aan bod als ik veel vanuit de kinderen laat komen en
daarop inspeel?
Wat vraagt dit van mijn voorbereiding?
Hoe prikkel ik de kinderen bij de start van een nieuw thema zodat ze zelf met ideeën
komen?
Kan ik de weekplanner werkjes dan wel inplannen of moet dat ook vanuit de
kinderen komen?
Hoe zorg je dan voor een goede overdracht/planning/voorbereiding wanneer er een
invaller in de groep komt?
Hoe leer ik de kinderen dat ze de ruimte hebben om ook een deel van de activiteiten/
het onderwerp te bepalen?
Moeten alle kinderen aan alle kringen deelnemen?
Waarnaar kijk ik dan om die keuze te maken?
Wie bepaalt er wie aan welke kring meedoet?
Moet alles in de kring of kan de ontwikkeling van de kinderen ook gestimuleerd
worden op een andere manier?
Past de kring en kleine kring activiteiten bij het jonge kind?
Moeten thema’s helemaal vooraf voorbereid worden?
Welke onderdelen binnen een thema moeten zeker vooraf door mij voorbereid
worden?
Wat kan ik in laten vullen door de kinderen?
Wie van mijn collega’s werkt al helemaal op deze manier?
Kan ik bij die collega(‘s) in de groep gaan kijken hoe ze dat doen?
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Fase 2: Verkennen
Ga kijken, zoeken, lezen, nadenken, interviewen, zijn er verschillende meningen, verschillende
antwoorden. Verzamel veel materiaal. Maak voor jezelf een vragenwand en leg criteria naast jouw
vragen.

We hebben met de collega’s van de groepen 1/2 afgesproken om in de groepsmap achteraf
te noteren wat we die dag hebben gedaan, i.p.v. vooraf alles vol te plannen met activiteiten.
Ook werken we met de lijst beredeneerd aanbod, hierop geven we aan in welke maand een
activiteit is aangeboden en per kind kunnen we noteren in welke maand het kind iets
beheerst.
Onderzoeksvragen:
Ik vind deze vragen interessant. Ik doorloop het vragenmachientje voor deze vragen om ze
geschikt te maken als onderzoeksvraag.
1. Hoe kan ik de verwondering van kinderen in ere houden?
2. Hoe leer ik de kinderen actief mee te denken over activiteiten binnen een thema?
3. Wat moet ik doen om erachter te komen wat de kinderen willen weten over een
thema?
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Fase 3: Opzet van het onderzoek
Wat wil je onderzoeken, Waarom, Wat heb je nodig, waar ga je aan de slag en met wie.
Wat vind jij interessant, hoe ga je meten, wat ga je precies meten. Je stelt je onderzoeksvraag/
vragen op en toetst of de vraag voldoet aan de criteria van een goede
onderzoeksvraag. Je legt de omschrijving van eerlijk onderzoek doen naast je vraag. Je stelt een
hypothese op n.a.v. je onderzoeksvraag. Je vult je onderzoeksplan in.

Onderzoeksplan.
Onderzoeksvraag:
Hoe kan ik de verwondering van kinderen in ere houden?
Kleine vragen:
1. Kunnen jonge kinderen onderzoeksvragen opstellen?
2. Hoe kan ik de vragen van de kinderen verwerken bij het werken in de hoeken?
3. Welke prikkels passen bij jonge kinderen bij de start van een nieuw thema?
Hypotheses:
Ik denk dat deze onderstaande punten onmisbaar zijn om er achter te komen wat kinderen
echt willen leren bij een nieuw thema en hoe ik de verwondering van hen in ere kan houden:
1. Ik moet zorgen voor een goede prikkeling bij de start van een nieuw thema: ik moet
kinderen uitdagen.
2. Ik moet weten hoe ik goede vragen kan stellen om de kinderen aan het denken te
zetten.
3. Ik moet kinderen uitdagen om vervolg te kunnen geven aan hun vragen op een wijze
die bij deze leeftijd past.
Wat ga ik meten:
Ik ga proberen te komen tot goed stamgroepwerk gedurende het thema in april 2017.
Hoe ga ik meten:
Door alle drie de punten in te zetten kijk ik of ik samen met de kinderen tot goed
stamgroepwerk kan komen.
Resultaten noteren:
Ik zal tijdens het uitvoeren van de punten die ik heb beschreven bij “hypothese” mijn
bevindingen noteren en aan dit document toevoegen.
Wat heb ik nodig?
1. Kennis d.m.v. literatuuronderzoek over werken met thema’s/ stamgroepwerk/ 10 ankers
2. Kennis d.m.v. literatuuronderzoek over het stellen van goede vragen
3. Kennis d.m.v. literatuuronderzoek over het werken met het jonge kind/ betekenisvol leren
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Planning.

2016

Wat?

November

-Onderzoeksvraag/plan afstuderen

(vanaf maandag 28-11-2016 start verlof)

-Literatuuronderzoek afstudeeronderzoek

December

-Literatuuronderzoek afstudeeronderzoek

2017

Wat?

Januari

verlof

Februari

verlof

Maart

verlof

-meesterstuk inleveren tot zover

April
(vanaf maandag 10-04-2017 weer op
school)

-Uitvoering onderzoek in de praktijk
-Resulaten beschrijven
-12-04-2017 eindgesprek
-20-04-2017 eindpresentatie

Mei

-Uitvoering onderzoek in de praktijk
-Resulaten beschrijven
-Conslusie schrijven
-Eventuele aanpassingen doen
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Literatuur.
Literatuur bij werken met thema’s.
Bron:
Velthausz, F., Winters, H., (Red.) (2014). Jenaplan, school waar je leert samenleven.
Stamgroepwerk (bladzijde 134)
Stamgroepwerk heeft dezelfde betekenis als wereldoriëntatie. Wat hier binnen een jenaplanschool
mee bedoeld wordt, is samen spreken, samen spelen, samen werken en samen vieren. Bij
stamgroepwerk oefenen de kinderen “leren leven” door middel van de vier basisactiviteiten. Dit zorgt
voor een grote betrokkenheid bij de kinderen.
Het gaat vooral om verwondering, nieuwsgierigheid, leren hoe te leren en kritisch leren denken.
Het begin van stamgroepwerk:
- echte vragen van jezelf
- echte vragen van de groep
- elk antwoord roept weer nieuwe vragen op (vragen bevragen)
De stamgroepleider kan niet beginnen met een volledig uitgewerkt plan, omdat het samen met de
kinderen in de groep gemaakt moet worden.
De stamgroepleider moet de motivatie, de interesse opwekken bij de kinderen. Dit kan vanzelf
ontstaan bij de kinderen, maar als de stamgroepleider een bepaald thema wil behandelen in de groep
zal deze de kinderen “op het puntje van de stoel” moeten krijgen. De stamgroepleider moet de
kinderen activeren, want de kinderen moeten actief zijn.
Voorkennis moet geactiveerd worden, niet iedereen beschikt over dezelfde voorkennis.
Om individuele leervragen in beeld te brengen kunnen de kinderen een individuele mindmap maken,
stamgroepleider doet dit ook maar dan gebaseerd op wat de kinderen moeten leren vanuit de
kerndoelen.
Werkwijze:
-stamgroepleider wekt interesse van de kinderen op en activeert voorkennis
-individuele mindmap: wat weet je al en wat wil je leren?
-groepsmindmap: wat is de relatie tussen alle vragen van de stamgroep?
-gesprekken voeren over doelen die we willen behalen, wat daarvoor nodig is en hoe we de doelen
gaan bereiken
-stamgroep verdelen in subgroepen en taken verdelen
-alle subgroepen presenteren hun bevindingen
-ieder kind legt na iedere presentatie vast wat er geleerd is
-stamgroepleider legt in de administratie vast welke doelen zijn bereikt
Soorten stamgroepwerk:
-langdurige projecten (bijv.: lange periode radio uitzenden/ theatervoorstelling organiseren)
-verhalend ontwerp (onderwijsactiviteiten die in een zinvolle samenhang aan bod komen)
-cursussen (alleen of samen werken aan het leren van kennis en vaardigheden)
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Presentatiemogelijkheden:
-schriftelijk
-beeldend
-expressie
-mondeling

Wat doe ik in mijn stamgroep m.b.t. stamgroepwerk?
In mijn stamgroep begin ik een nieuw thema meestal met een prikkeling in de groep en een
gezamenlijke mindmap. Tijdens het kringgesprek over het onderwerp van het thema mogen
de kinderen vertellen wat ze al weten van het onderwerp en dat noteer ik op een groot vel
papier. De kinderen mogen bij de woorden een tekeningetje maken zodat ze het later zelf
ook kunnen “nalezen“. Ik hang de mindmap op in de groep.
Vervolgens ga ik (vaak op een later moment) met de kinderen in gesprek over wat ze over
het onderwerp willen weten/leren. Ik heb tijdens het vorige kringgesprek wel al aan de
kinderen gevraagd of ze daarover willen nadenken. De vragen van de kinderen noteer ik
weer op een groot vel papier en hang ik op in de groep.
Het leren opzoeken van antwoorden op de vragen (in groep 3-4) is iets dat ik nog niet
helemaal onder de knie heb. Kinderen die echt heel geïnteresseerd zijn in het opzoeken van
het antwoord op hun vraag geven zelf aan dit op te willen zoeken. Dit zijn er vaak maar een
paar. En zo worden niet alle vragen beantwoord. Ik moet hier meer sturing aan geven om
het te laten slagen. In groep 1-2 zal ik door goed te luisteren naar de vragen van de kinderen
samen met hen de hoeken inrichten en de activiteiten vormgeven.
Goed
-kinderen worden uitgenodigd om gebruik te maken van een diversiteit aan
presentatievormen.
Beter
-leervragen vormen het startpunt voor stamgroepwerk
-leervragen van de stamgroep en stamgroepleider vormen samen de mindmap met
leervragen van de stamgroep
-kinderen worden gestimuleerd om hun informatie te halen uit primaire en secundaire
bronnen
Best
-kinderen presenteren in de groep maar ook tijdens de weeksluiting aan andere kinderen en
stamgroepleiders
-kinderen helpen elkaar
Verbeterpunten voor mijzelf m.b.t. mijn werkwijze in de stamgroep:
Ik denk dat het goed is om de punten die hierboven beschreven staan bij het kopje
“werkwijze” voor mezelf uit te printen en in de groep op te hangen, zodat ik dit lijstje steeds
zie. Ik denk dat ik het me dan makkelijker lukt om deze werkwijze aan te houden. Nu sla ik
stappen in het proces over en merk ik dat het daardoor niet loopt zoals ik zou willen. De
kinderen kunnen er denk ik veel meer van leren als ik me beter aan dit stappenplan houd.
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De 10 ankers voor kindgericht werken.
Bron:
Nagtzaam, I., van Oijen, A., De 10 ankers voor kindgericht werken.
www.hetkanvoorhetkind.nl
De 10 Ankers:
1. Uitgaan van het competente kind
2. Kijken achter het gedrag van kinderen
3. Uitgaan van de drie pedagogen: • het kind en de ander • de volwassene • de ruimte
4. Procesgericht in plaats van productgericht
5. Documenteren
6. Een uitdaging in plaats van een opdracht
7. Kennis over ontwikkeling
8. Inspelen op kinderen: alledaagse problemen serieus nemen
9. De verwondering van kinderen in ere houden
10. Vraag het de kinderen
9. de verwondering van kinderen in ere houden:
De stamgroepleider moet de nieuwsgierigheid van kinderen niet afleren, kinderen willen van nature
vragen stellen om hierdoor te leren. Belangrijk is om er achter te komen wat de kinderen willen leren,
door hen vragen te laten stellen. Ook moet de stamgroepleider de juiste vragen weten te stellen aan
de kinderen om ze na te laten denken over een bepaald onderwerp. De stamgroepleider moet zelf
verwondering laten zien in de stamgroep.
-de kinderen prikkelen d.m.v. een observatiekring
-leervragen bij de prikkeling laten formuleren
-een uitdaging geven i.p.v. een opdracht
6. Een uitdaging in plaats van een opdracht:
De stamgroepleider legt een probleem voor aan de kinderen met behulp van een prikkeling. De
kinderen moeten vervolgens kunnen experimenteren met uitdagend materiaal om verschillende
oplossingen uit te proberen. De intrinsieke motivatie van een kind is hierbij erg belangrijk, de
stamgroepleider kan de kinderen laten nadenken/ uitdagen door een vraag te stellen die begint met:
“zouden we…..?” De stamgroepleider moet zich afvragen waarom een kind deze uitdaging aan zou
willen gaan, om zo een uitdaging te creëren in plaats van het geven van een opdracht.

Punten voor mijzelf m.b.t. mijn werkwijze in de stamgroep:
Tijdens de bijeenkomst op 17-11-2016 heb ik informatie gekregen over de 10 ankers en de
manier van werken die daarbij hoort. Hierdoor werd ik enthousiast om helemaal op deze
manier met de kinderen te werken, ik paste sommige dingen al wel toe. Door kinderen een
uitdaging te geven ip.v. een opdracht blijven kinderen betrokken en zullen ze zinvol bezig
zijn. Dit is iets om in mijn stamgroep meer aandacht te geven en uit te proberen of het in de
praktijk echt zo werkt.
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Artikel over de verwondering van kinderen in ere houden.
Bron:
ter Avest, B., (2016). Denken, dromen, kijken en doen.
http://wij-leren.nl/onderzoekend-leren-intuitief-wetenschap.php
Leerkrachten moeten fascinaties en nieuwsgierigheid van kinderen zien, faciliteren en alle vragen
serieus nemen. Leerkrachten spelen een belangrijke rol en kunnen:
•
•
•
•
•
•

open kijken;
interpreteren;
aanhaken;
inspelen;
toevoegen;
vragen opwerpen.

Vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende pedagogische grondhouding kunnen ze kinderen
begeleiden in het ontwikkelen van een onderzoekende houding.
Alternatieve onderzoekscyclus
•
•
•
•
•

Krijgen kinderen de mogelijkheid om tijdens het onderzoeken te dromen?
Mogen ze fantaseren?
Is er tijd om gericht en ongericht te kijken?
Te verwonderen?
Mogen ze ervaren, doen, handelen, vrij exploreren, maken, voelen?

In een willekeurige volgorde kunnen die vier woorden wellicht een alternatieve
onderzoekscyclus vormen.
•
•
•
•

Dromen: verbeelden, vragen stellen, fantaseren, wat als...
Kijken: observeren, zoeken, vergelijken, vergroten, verkleinen, vanuit een ander perspectief,
verwonderen.
Doen: exploreren, vrij spel, manipuleren, voelen, ervaren, proeven, bouwen, open onderzoek.
Denken: analyseren, concluderen, samenvatten, verbanden leggen, generaliseren, hypothese
opstellen, vergelijken, een onderzoek opzetten.

In dit artikel wordt gesproken over onderzoeksvaardigheden die in deze tijd zo belangrijk
gevonden worden in het Nederlandse onderwijs. De auteur stelt dat er ook op een andere
manier naar gekeken kan worden en dan vooral door aandacht te geven aan het behouden
van de nieuwsgierigheid van kinderen. Ik heb dit artikel toegevoegd, omdat ik dit artikel
mooi vind aansluiten bij de 10 ankers. Door als stamgroepleider zelf je verwondering te laten
zien, kun je de kinderen begeleiden in het ontwikkelen van een onderzoekende houding.
Deze auteur is voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij kinderen i.p.v. het
ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Ik ben het met hem eens, want het steeds
moeten volgen van een stappenplan bij het uitvoeren van onderzoek, zal weinig overlaten
van de verwondering van kinderen.
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Artikel over hoe jonge kinderen leren.
Bron:
Kerpel, A., (2014). Hoe kinderen leren.
http://wij-leren.nl/hoe-kinderen-leren.php
Jonge kinderen
Voor jonge kinderen zijn het spel en het luisteren naar verhalen belangrijke manieren om te leren. De
pedagoog Langeveld (1905-1989) zei: Het spel is de meest wezenlijke bezigheid van het veilige kind
met een wereld die nog alles kan blijken te zijn. Er zijn verschillende spelvormen: oefenspel,
experimenteerspel, constructiespel, rollenspel, regelspel en receptief spel.
•

•

•

•

•

•

Oefenspel. Het kind probeert een beweging onder de knie te krijgen. Daarom wordt het ook
wel sensomotorisch spel genoemd. Een kind leert hierdoor zijn eigen lichaam kennen en zijn
spieren en motoriek ontwikkelen.
Experimenteerspel. Hierdoor ervaart een kind de wereld en ontdekt het eigenschappen van
zichzelf, andere mensen, dieren of dingen. Niet alleen kleine kinderen, maar ook alle
basisschoolleerlingen hebben even tijd nodig om te experimenteren als zij een nieuwe
activiteit gaan doen.
Constructiespel. Als een kind bezig is met het vervormen, samenvoegen of hergroeperen van
materiaal, dan valt dat onder constructiespel. Hierbij horen onder andere het werken met klei
en het spelen met blokken. Kinderen krijgen hierdoor zicht op ruimtelijke verhoudingen.
Rollenspel. Een kind ervaart hoe het is om zich in een bepaalde situatie te gedragen. Er zijn
verschillende niveaus: bij het imitatiespel doet het kind zijn ouder na, terwijl een kind bij
anticiperend rollenspel vooruitloopt op gebeurtenissen en zelf bedenkt hoe het dan gaat.
Kinderen leren hierdoor situaties en het gedrag van mensen kennen. Ook leren ze voelen hoe
het is om iemand te zijn en om dingen te doen.
Regelspel. Hierbij gaat het om gecoördineerde groepsspelen, waar regels bij van toepassing
zijn. Een voorbeeld hiervan is slagbal. Kinderen leren hierdoor regels en afspraken toepassen
en samenwerken.
Receptief spel. Hierbij neemt een kind informatie vanuit de buitenwereld op en verwerkt dat
in zijn spel. Kinderen leren hierbij informatie verwerken.

Naast het spel is ook het vertellen van verhalen een belangrijke manier van leren voor jonge kinderen.
Het nut van verhalen vertellen wordt steeds meer erkend. Tijdens en na de vertelling geeft het kind zin
aan de wereld die door het verhaal wordt opgeroepen. Door het verhaal doet een kind informatie op
en wordt de kennisbasis uitgebreid. Door verhalen ordenen kinderen de wereld.

Hieruit blijkt dat spelen de beste manier van leren is voor jonge kinderen. Er zijn
verschillende manieren van spel, in mijn groep doe ik met de kinderen vooral: oefenspel,
experimenteerspel en constructiespel. Aan de andere spelvormen zou ik meer aandacht
kunnen besteden in mijn groep.
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Literatuur over hoe jonge kinderen leren.
Bron:
Smegen, I., Vente, M. (2015). Speel je mee in Li La Land?

1.1 Spel- en motorische ontwikkeling
Spel brengt alle mogelijke vormen van ontwikkeling samen. In de ideale kinderwereld is er veel ruimte
om te spelen, want spelen vervult een natuurlijke behoefte van kinderen om zich te ontwikkelen. Spel
brengt kinderen in beweging en leidt tot intense betrokkenheid.
Spelende kinderen verkennen hun mogelijkheden en breiden deze uit, ze onderzoeken eigenschappen
van zichzelf of de mensen, dieren en materialen om hen heen en dat leidt tot nieuwe inzichten en
vaardigheden. Daarnaast is spelen belangrijk voor het verwerken van de indrukken die kinderen in het
leven opdoen.
Spelen is ook gezond, de meeste vormen van spelen brengen je immers in beweging; het hele lichaam
is actief, wat bevorderlijk is voor de ontwikkeling van spieren en motoriek.
Jongste kinderen spelen nog vaak individueel en naast elkaar in plaats van samen. Die
experimenteren ieder voor zich met het bouwen van die toren. Als kinderen ouder worden, zal het
samenspelen steeds meer toenemen, kinderen helpen elkaar een handje, zijn in gesprek over het spel
en maken soms afspraken. (“Houd jij dit vast, dan bouw ik daar nog iets onder.”) Tijdens spel
ontwikkelen kinderen ook hun executieve functies. Dat zijn de functies in ons brein die het mogelijk
maken dat we weloverwogen beslissingen nemen, impulsen beheersen en kunnen focussen op dat
wat belangrijk is. Rollenspel is een krachtige vorm om die executieve vaardigheden te oefenen
Spel laat kinderen van kleine en grote successen genieten en leert ze omgaan met tegenslagen; beide
zijn waardevolle leerervaringen. Een ander belang van spelen en bewegen is dat je zo gemakkelijker
dingen onthoudt (Mieras, 2015). Alle zintuigen en het hele lichaam doen mee waardoor er in
meerdere delen van je hersenen activiteit is. Zo zullen tussen de verschillende hersengebieden
bruggetjes worden gevormd waardoor kinderen dat wat tijdens het spel voorbijkomt gemakkelijker
opslaan en onthouden.
In recent onderzoek (Berkhout, 2015) is het advies om kinderen van 4 tot en met 6 jaar minstens een
paar uur per dag vrij te laten spelen.
1.2 Zintuiglijke ontwikkeling
Het is belangrijk dat kinderen tijdens hun spel en beweging oefenen en ervaren met hun zintuigen. Dit
leidt tot herkennen, begrijpen en automatiseren. Leren is ervaren met alle zintuigen.
1.3 Taalontwikkeling
Jonge kinderen hebben een natuurlijke aanleg en drang om taal te verwerven. Taalontwikkeling
verloopt het best wanneer taalprikkels aansluiten bij de wereld van het kind en worden aangeboden
in voor hen natuurlijke, spontane en betekenisvolle situaties. Taal stimuleer je dus niet met
geïsoleerde lesjes, maar de hele dag door: tijdens het spelen, onderzoeken, zingen, rijmen,
ontwerpen, voorlezen en ook als kinderen fruit eten, zich bezeren, spelen en hun jas aandoen. Het is
de kunst om de juiste combinatie te vinden tussen het aanhaken bij de taal van de kinderen en de
begrippen en uitdrukkingen die je zelf aan bod wilt laten komen. Als de kinderen iets bouwen dan kun
je ze vrij laten spelen en experimenteren. Tegelijk is het goed voor de taalontwikkeling om vragen te
stellen en kinderen uitleg te laten geven.
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1.4 Cognitieve ontwikkeling
Cognitie is een veelomvattend begrip waarin denken, waarnemen en fantaseren een plek hebben.
Volgens ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget (1896-1980) ontwikkelen kinderen zich doordat zij
actief hun omgeving verkennen. Dat verkennen van de omgeving hangt voor jonge kinderen samen
met lichamelijk, zintuiglijk en emotioneel ervaren, van daaruit bouwen ze ervaringsgericht inzichten
en kennis op (Onderwijsraad, 2010).
1.5 Kunstzinnige ontwikkeling
Met kunstzinnige ontwikkeling kunnen we doelen op taal (zoals dichten en creatief schrijven), drama,
dans, lichamelijke expressie, muziek, beeldende kunst, media en kunstbeschouwing en
kunstgeschiedenis. Kunstzinnige ontwikkeling bestaat uit het leren van werkvormen en technieken en
het vrij en creatief kunnen denken, fantaseren en improviseren. Veel kinderen beleven hier plezier
aan. Als jonge kinderen niet spontaan meedoen, dan wil dat meestal niet zeggen dat ze niet
enthousiast zijn. Soms vinden ze het spannend of misschien vinden ze het prettig om te kijken in
plaats van actief mee te doen. Vanuit onze optiek is het goed om kinderen hier niet in te forceren.
Observeren is ook leerzaam en de ervaring van observeren of misschien wel reflecteren kan even
waardevol zijn. Jonge kinderen houden vaak van herhaling. Ze zijn geboeid door een thema of een
techniek en vinden het bijvoorbeeld heerlijk om wekenlang raketten te bouwen, het wordt een project
op zich.
Wie kinderen zich kunstzinnig wil laten ontwikkelen en ze de kans wil geven problemen op te lossen
met techniek geeft ze de ruimte om veel ideeën te verzinnen. Van daaruit selecteren ze één of een
aantal ontwerpen die ze gaan uitwerken. Tijdens een creatief proces experimenteer je veel, soms kom
je op nieuwe ideeën en wijk je af van je plan. Of misschien was er niet meteen een plan en begint het
puur met uitproberen, dat mag allemaal. Als kinderen echt ruimte krijgen om te ontwerpen, dan zal
dat in een groep tot veel verschillende producten leiden. Het is belangrijk om dat aan te moedigen.
Kinderen leren hierdoor om hun eigen weg te volgen en zelf naar oplossingen te zoeken. Ze zullen zich
hierdoor gestimuleerd voelen om eigen keuzes te maken. Een belangrijke vaardigheid, zeker in deze
tijd.
1.6 Rekenen en wiskundige ontwikkeling
Met jonge kinderen gaat het bij rekenen en wiskundige ontwikkeling vooral om het leren herkennen,
begrijpen en gebruiken van wiskunde; ze ontdekken wanneer en hoe je wiskunde en rekenen kunt
inzetten en leren wiskunde- en rekentaal gebruiken.
1.8 In verbinding met de kinderen blijven en het belang van observeren
De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt met horten en stoten. Wat ze de ene dag weten, kan de
volgende dag weer zijn weggezakt. Daarom zijn peuters en kleuters niet toetsbaar. Jonge hersenen
zijn daar niet rijp voor en resultaten kunnen van dag tot dag variëren (Goorhuis-Brouwer, 2012).
1.11 Rijke leeromgeving
Een rijke leeromgeving is belangrijk voor het stimuleren van de ontwikkeling. Kinderen mag
je verrassen, prikkelen en uitdagen. Verbeelding is voor jonge kinderen vanzelfsprekend,
daarvoor is niet veel nodig. Een kind doet een doos op het hoofd en is vanzelf een fee. Een
doos leidt misschien tot meer creativiteit dan een kant-en-klare feeënhoed. Creatieve
oplossingen leiden tot de mooiste uitkomsten. Gebruik van materialen die we normaal
weggooien, samen op zoek naar natuurlijk materiaal, werken met echte spullen uit het
alledaagse leven, dat levert echte ervaringen op; een rijke leeromgeving die niet duur of
ingewikkeld hoeft te zijn.
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Ook de inrichting van de speelruimte is van belang bij een rijke leeromgeving. Een rijke inrichting
biedt variatie, stimuleert alle zintuigen en geeft letterlijk ruimte, zowel binnen als buiten. Ruimte
geven betekent ook sorteren en logisch indelen. Het is interessant om de ruimte eens vanuit
kindperspectief te bekijken en letterlijk door de knieën te zakken. Wat
voor ons een kast is, is voor een peuter een muur, wat voor ons in het zicht hangt, kan voor
de kinderen te hoog zijn. Het mooi presenteren van dat wat de kinderen maken hoort wat ons betreft
ook bij de rijke leeromgeving: aandacht geven. Ruimte creëren om ontwerpen op te hangen of neer te
zetten. Het is niet altijd noodzakelijk om alle producten van de hele groep tentoon te stellen,
soms is één kunstwerk krachtiger. Kinderen kunnen betrokken worden bij de inrichting en
inspraak hebben bij keuzes.

Punten voor mijzelf m.b.t. mijn werkwijze in de stamgroep:
Ik word er heel enthousiast van als ik dit lees! Ook om de voorbeeldactiviteit door te lezen.
Bij deze werkwijze start de activiteit met een handpop die een probleem/ uitdaging heeft.
Dit wordt aan de kinderen in de groep voorgelegd, waardoor zij actief mee kunnen denken
over een oplossing/ uitvoering.
Omdat kinderen spelend willen leren verwacht ik dat ze door mee te denken met de
handpop en ook in een van de hoeken zelf met de handpop te mogen spelen, veel beter
betrokken zijn bij een thema en de uitdaging die gegeven wordt aan het begin daarvan.
Doordat de kinderen nadenken over een oplossing van het probleem van de handpop en we
daarover praten en mogelijkheden uitproberen, zullen ze ervaren dat zijzelf ook inbreng
hebben in de activiteiten die we doen tijdens een thema.
De handpop kan de verwondering van de kinderen in ere houden door de prikkeling te
introduceren tijdens de observatiekring en de kinderen vervolgens een uitdaging te geven in
plaats van een opdracht. Zo kan deze manier van werken met handpoppen passen binnen
het jenaplanonderwijs.
Ik heb zelf een aantal jaar geleden een aantal handpoppen aangeschaft die ik haast nooit
meer gebruik. Door deze literatuur te lezen wil ik weer met de handpoppen gaan werken in
mijn groep, om zo de schakel te kunnen zijn tussen fantasie van de kinderen en de
werkelijkheid. Met een handpop kan ik de kinderen prikkelen om na te denken over het
probleem dat de pop heeft, om zo te komen tot activiteiten/ gesprekken rondom het thema
die hen aanspreken.
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Artikel over ontdekkend leren.
Bron:
Kerpel, A., (2014). Ontdekkend leren.
http://wij-leren.nl/ontdekkend-leren-artikel.php
Wat is ontdekkend leren?
Ontdekkend leren is een werkwijze die vooronderstelt dat de leerling ergens in psychologisch opzicht
aan toe is en daarom in staat stelt hem uit te dagen om de wereld actief te onderzoeken. Hierbij is de
natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen het uitgangspunt.
Ontdekkend leren en de meervoudige intelligenties
Ontdekkend leren sluit aan bij de meervoudige intelligenties (MI) van Gardner. Het uitgangspunt van
dit concept is dat kinderen op verschillende manieren intelligent kunnen zijn. Er zijn acht manieren:
•
•
•
•
•
•
•
•

verbaal/linguïstische intelligentie, dat wil zeggen dat je intelligent bent met taal.
logisch/mathematische intelligentie, dat wil zeggen dat je intelligent bent met rekenen.
visueel/ruimtelijke intelligentie, dat wil zeggen dat je intelligent bent met zien.
muzikaal/ritmische intelligentie, dat wil zeggen dat je intelligent bent met muziek.
lichamelijke/kinesthetische intelligentie, dat wil zeggen dat je intelligent bent met bewegen.
interpersoonlijke intelligentie, dat wil zeggen dat je intelligent bent met betrekking tot
mensen.
intrapersoonlijke intelligentie, dat wil zeggen dat je intelligent bent met betrekking tot jezelf.
natuurgerichte intelligentie, dat wil zeggen dat je intelligent bent met betrekking tot de
natuur.

Jenaplanonderwijs en M.I.
Het werken met de meervoudige intelligenties van Gardner vind ik een goede toevoeging
aan het jenaplanonderwijs, omdat de kinderen in de groep allemaal een andere intelligentie
kunnen hebben. Door verschillende intelligenties aan te spreken in de stamgroep worden de
activiteiten voor veel meer kinderen interessanter. Hiermee zou ikzelf wel bewuster om
kunnen gaan, omdat mijn valkuil is om dingen op de manier aan te bieden die makkelijk voor
mij is, maar dat betekent niet dat het voor de kinderen in de groep ook geldt. Hier kan ik wel
meer in afwisselen, om zo meer kinderen aan te spreken.
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Literatuur over betekenisvol leren.
Bron:
Velthausz, F., Winters, H., (Red.) (2014). Jenaplan, school waar je leert samenleven.
6.2 betekenisvol leren (blz. 47)
Hoe betekenisvoller de onderwijsactiviteit, des te groter de motivatie en des te meer zal er geleerd
worden. Daarom zoeken we in jenaplanscholen naar situaties waarin betekenisvol geleerd kan
worden.
Op allerlei verschillende manieren kan functioneel, betekenisvol leren georganiseerd worden. Als je de
lijsten van kern- en tussendoelen bekijkt, kun je veel doelen realiseren door een “echte situatie” de
school in te halen.
Verhalend ontwerpen hoort ook bij betekenisvol leren. Hierbij bedenken de kinderen met de
stamgroepleider een verhaal, waarbij de stamgroepleider door middel van sleutelvragen sturing
geeft. Bij verhalend ontwerpen komen veel onderwijsactiviteiten in een zinvolle samenhang aan bod.

3.1 levensechte situaties (blz. 76)
Kinderen ontwikkelen zich niet individueel, maar met anderen in een leefwereld die steeds groter
wordt. Door zelf actief te zijn in die wereld leren ze die wereld kennen en de rol die ze daarin zelf
spelen.
De meest moderne methode is de actualiteit zelf, omdat deze makkelijk leidt tot intrinsieke motivatie
en dus tot echt en betekenisvol leren.
Kleine actualiteit: gebeurtenissen die kinderen in/met de hele stamgroep beleven.
Grote actualiteit: wat er zich afspeelt in de wijk, de stad, Nederland, de wereld.
Belangrijke gebeurtenissen moeten een plek krijgen in ons onderwijs. Samen met de groep vragen we
ons af welke betekenis deze gebeurtenissen hebben voor ons leven en ons werken in de school. Op
verschillende manieren kunnen we dit uitwerken.
Wat vraagt dit van een stamgroepleider?
-de stamgroepleider moet de kunst ontwikkelen om actuele gebeurtenissen te gebruiken om er
betekenisvol onderwijs van te maken.
-de stamgroepleider moet leren om activerende vragen te stellen: echte vragen die stimuleren om
actief te worden.
-de stamgroepleider moet zich achteraf kunnen verantwoorden, dit zou kunnen met “De Fiets van
Jansen” als hulpmiddel
-de stamgroepleider moet weten wat de kinderen moeten leren (de doelen)
-de stamgroepleider kijkt kritisch naar de methode en zorgt dat hij/zij hiervan geen doorgeefluik
wordt
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Wat zie ik hiervan terug in mijn stamgroep?
Wanneer een kind met iets belangrijks de groep in komt ga ik hier op in. We bespreken dit
samen of in de groep, net waar het kind op dat moment behoefte aan heeft. Wat ik nog
lastig vind, is vervolgens hier een betekenisvolle activiteit van te maken.
Ik zie dat de kinderen in groep ½ vooral bezig zijn met de kleine actualiteit.

Verbeterpunten voor mij in mijn stamgroep:
-vaker “echte situaties” de groep inhalen
-dieper ingaan op de kleine actualiteit van de kinderen/ groep
-activerende vragen leren stellen
-zorgen dat ik de doelen voor ogen blijf houden en ze zo leer
-een keer verhalend ontwerpen uitproberen in de groep
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Literatuur over betekenisvol leren.
Bron:
Broersma, R., Velthausz, F., (2008). Petersen & Freinet Jenaplan & Moderne school.
5.3 Levend leren, zinvol werk (blz.106)
Binnen het vernieuwingsonderwijs zijn er verschillende manieren van het leren van kinderen, zoals:
ontdekkend leren, functioneel l eren, natuurlijk leren en interactief leren.
Ontdekkend leren:
Het kind is de jonge onderzoeker die op verschillende manieren zicht probeert te krijgen op zijn leven
in de wereld.
-tastenderwijs
-spelenderwijs
-lerenderwijs
-werkenderwijs
Functioneel leren:
Functioneel leren benadrukt dat kinderen weten waar ze mee bezig zijn en waarom ze doen wat ze
doen, dat ze zinvol bezig zijn.
Natuurlijk leren:
Natuurlijk leren gebeurt vanuit de natuurlijke behoefte om te kunnen wat de anderen ook kunnen.
Interactief leren:
Deze manier van leren benadert het leren als een communicatieproces tussen het lerende kind en de
leeromgeving, bijvoorbeeld de onderwijsruimte, leraar, kinderen of leergebieden.
Levend leren:
-gesprek, werk, spel en viering
-bundelt de essenties van alle bovenstaande manieren van leren
-onderstreept dat leren op school is ingebed in het groeps- en schoolleven
-laat zien dat je leert voor het leven en je je hele leven blijft leren
-leren moet spannend en uitdagend zijn
-maakt duidelijk dat het leven zelf onze leerschool is
-je kunt er iets mee, het heeft betekenis en is zinvol
5.6 Levend onderwijs, inspirerende omgeving, goede leraren (blz. 108)
Levend leren vraagt om een aanpak van levend onderwijs.
Wat is nodig voor levend onderwijs?
-een inspirerende omgeving:
Een onderwijsomgeving die levend leren mogelijk maakt. Deze omgeving is overzichtelijk en
functioneel. Er zijn ateliers en werkhoeken met benodigde materialen waar kinderen zelf bij kunnen.
-hanteerbare onderwijstechnieken/ instrumenten:
Er zijn levensechte onderwijstechnieken nodig, bijvoorbeeld bij levend taalonderwijs een echt
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correspondentieadres. Voor levend rekenen de klassenkas, voor praktische burgerschapsvorming
technieken als de klassenvergadering en kinderraad.
-goede leraren:
Een goede leraar weet uit te dagen, geeft vertrouwen, durft los te laten, is zelf leergierig en straalt dit
uit, is iemand met zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis, kunde en zelfkennis. Goede leraren kennen
hun sterke en zwakke punten.

Wat herken ik hiervan in mijn eigen stamgroep?
Ik denk dat de werkwijze in groep ½ al best betekenisvol is voor de kinderen als ik kijk naar
de verschillende manieren van leren. Ik herken ontdekkend leren, natuurlijk leren en
interactief leren in mijn dagelijkse praktijk.
De kinderen werken in mijn stamgroep in hoeken, ze kunnen zelf bij alle materialen die ze
mogen gebruiken. Deze heb ik in de lage kasten gelegd zodat ze hier zelfstandig mee aan het
werk kunnen en dus kunnen pakken wat ze willen. Ik kan dus zeggen dat een groot stuk van
de omgeving inspirerend is voor de kinderen.
Het correspondentieadres om brieven te versturen en de klassenvergadering.
Ik ken mijn eigen sterke en zwakke punten.
Verbeterpunten in mijn stamgroep:
Het stukje functioneel leren is minder goed zichtbaar en ik denk dat ik daar nog wel mee aan
de slag moet met de kinderen.
Ik denk dat het leren in sommige situaties ook wel uitdagender en spannender gemaakt kan
worden.
Het uitdagend inrichten van hoeken is voor mij ook een leerpunt. Als ik ervoor wil zorgen dat
de kinderen overal uitgedaagd worden tot leren, zal ik hier ook aan moeten werken.
Hiervoor heb ik dit schooljaar hulp gekregen van een hele ervaren collega.
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Literatuur over het onderwerp: goede vragen stellen.
Bron:
Velthausz, F., Winters, H., (Red.) (2014). Jenaplan, school waar je leert samenleven.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, stellen veel vragen om te weten te komen hoe het zit. Vragen
leiden tot actief leren, antwoorden stoppen de nieuwsgierigheid (vragen bevragen). Verwondering
zorgt ervoor dat we blijven leren en ontdekken. Vaak worden er door leerkrachten vragen gesteld
waarop ze het antwoord zelf al weten, de kinderen krijgen een compliment wanneer zij het antwoord
ook weten.
Op een jenaplanschool vinden we het belangrijk dat kinderen een vragende houding hebben: elkaar
vragen stellen, nieuwsgierig zijn naar elkaar en de werkelijkheid bevragen. Als je vragen stelt waarop
je het antwoord echt wilt weten, word je actief in het zoeken naar het antwoord. Stamgroepleiders
moeten deze vragende houding ook aannemen. Vaak moeten zij doorvragen om erachter te komen
welke vragen achter de eerste vraag verborgen zitten.
Antwoorden kun je vinden door te:
-observeren
-onderzoeken
-experimenteren
Activerende vragen.
Het stellen van activerende vragen is niet makkelijk, maar wel belangrijk en het is te leren. Een
kringgesprek starten met een activerende vraag maakt het veel interessanter.
-

Er is meer dan 1 antwoord mogelijk
Zetten kinderen aan tot analyseren en nadenken
Banen een weg naar eigen verbeelding
Bieden kinderen de gelegenheid om hun eigen ervaring weer te geven
Geven de kinderen de kans om eigen kennis te activeren
Bieden kinderen een veilig gevoel
Geven de kinderen hun verantwoordelijkheid
Ze leiden tot nieuwe vragen (ook vragen van kinderen)

Tips voor stamgroepleiders:
-

Vraag de kinderen om hulp en straal niet uit dat je al weet hoe het moet (zin niet afmaken,
aarzelen bij de woordkeuze, pieker hardop)
Laat stiltes ontstaan na het stellen van een vraag, geef gelegenheid tot nadenken
Vraag door
Reageer positief op input van de kinderen, ook al kan het niet (“hoe stel je dat voor?”, “geef
eens een voorbeeld”)
Neem de kinderen serieus in hun gevoelens en ervaringen, vraag ernaar
Laat je eigen gevoelens zien

22

Wat doe ik in mijn stamgroep?
Goed
- kinderen kunnen hun vragen stellen in de kring
- kinderen mogen werken aan hun eigen leervraag
Beter
- vragen van kinderen worden besproken in de kring
- er worden ideeën verzameld om achter het antwoord te komen
- er wordt een woordweb gemaakt en besproken om het thema in kaart te brengen
- elke presentatie eindigt met de vraag: “wie wil er nog iets vragen?”
Best
- de stamgroep werkt aan een gezamenlijk thema

Wat zijn mijn ontwikkelpunten?
Wat ik wil ontwikkelen is het stellen van activerende vragen. Dat klinkt heel logisch als ik het
in het boek lees, maar ik weet van mezelf dat ik dit in de praktijk lastig vind. Mijn plan is om
dit te bespreken met de kinderen, dat ik hiermee ga oefenen. Zo kunnen we samen oefenen,
krijgen de kinderen ook meteen mee waar ik (of we) op moeten letten als we vragen van
elkaar bevragen. In mijn stamgroep stellen kinderen weinig vragen aan elkaar, dus dit is
voor de hele stamgroep een ontwikkelpunt. Als iedereen actief meedenkt en vragen leert
stellen, kunnen we elkaar helpen om zo de nieuwsgierigheid van iedereen te behouden.
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Artikel over het onderwerp: goede vragen stellen.
Bron:
Both, K., (Mensenkinderen: maart 2001). Onderzoeken door en met kinderen; Twaalf stellingen voor
diagnose en gesprek.
http://www.jenaplan.nl/cms/upload/docs/onderzoeken_door_en_met_kinderen.pdf
VRAAGVAARDIGHEDEN
A. LEREN VRAGEN
- Wat? – vragen: Wat is het? Wat doet het? Wat laat het van zichzelf zien? Wat gebeurt er? Wat zit
erin/ eraan/ erop? Wat zie, ruik, voel, hoor je?
- Hoeveel? – vragen: Hoe zwaar? Hoe lang? Hoe groot? Hoe wijd? Hoe ver? Hoe wat nog meer?
-Hoeveel meer? – vragen:Hoeveel verder? Hoeveel zwaarder? harder? langer? sneller? groter?
- Hoe verschillend? Hoe gelijkend? - vragen
- Wat gebeurt er als …. - vragen
Dit zijn altijd-prijs vragen: door iets te doen wordt altijd een antwoord bemachtigd.
- Kun je ….. – vragen: Kun je gebruik maken van wat je geleerd hebt?
- HOE? - vragen: Hoe komt het dat ? Hoe werkt het? Hoe verhouden zich …?
PROCESVAARDIGHEDEN
B. LEREN ANTWOORDEN
- Observeren (Kijken: je ogen gebruiken, voelen, betasten, horen, ruiken, proeven)
- Meten (van lengte, van oppervlakte, van volume, van gewicht, van veranderingen, van groei, van
relaties en verhoudingen)
- Experimenteren (=verfijnde observatie = georganiseerde observatie)
• Zinvolle voorspellingen maken: op basis van ervaring of experiment. Vooruit kijken en voorspellen
wat mogelijk zou kunnen gebeuren is het begin van wetenschappelijk denken: de correlatie van
vroegere experimenten en de gevolgtrekkingen daaruit worden hierin belangrijk.
• Het vormen van hypothesen en het verifiëren daarvan. Omdat de interactie tussen voorwerpen op
dezelfde manier herhaald kan worden, wordt verificatie mogelijk, waarbij het controleren van
variabelen noodzakelijk wordt. Dit is het punt waar de wetenschap, ook die van kinderen, voortgang
maakt.
• Relaties en verwantschappen zien, aantonen en er gebruik van maken.
• Patronen ontdekken en gebruiken.
• Abstracties maken en gebruiken.

Hoe kan ik dit gebruiken in mijn stamgroep?
Ik ga in mijn stamgroep oefenen met het stellen van goede vragen, ik print dit lijstje uit en
hang dit op in mijn groep. Zo word ik herinnerd aan het stellen van goede vragen en als ik
het even niet meer weet kan ik hierop kijken. Ik denk dat dit mij helpt om het stellen van
goede vragen te leren en ik dit lijstje op een gegeven moment niet meer nodig zal hebben,
maar dat het stellen van goede vragen vanzelf gaat.
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Fase 4: uitvoering
Je voert je onderzoek uit. Observaties en resultaten worden geregistreerd.

Wat ga ik uitproberen in mijn stamgroep om de verwondering van kinderen
in ere te houden?
1. De kinderen kunnen meer van stamgroepwerk leren als ik me hieraan houd:
Hoe ga je te werk?
-kringgesprek over het onderwerp
-observatiekring
-de stamgroepleider noteert alle vragen van de kinderen
-de stamgroepleider rubriceert deze vragen en bepaalt welke vragen verwerkt worden (in de
hoeken)
-antwoorden op de vragen presenteren (in de groep, tijdens weeksluiting, tentoonstelling etc)
2. Met een handpop kan ik de kinderen prikkelen om na te denken, om zo te komen tot

activiteiten/ gesprekken rondom het thema die hen aanspreken
3. Ik wil de kinderen een uitdaging geven ip.v. een opdracht
4. Ik wil zelf oefenen met het stellen van activerende vragen
5. Ik wil een hoek gedurende een thema uitdagend inrichten
Thema: natuur (april en mei 2017)
Prikkeling: op excursie naar het Groene Pad (lentesafari)
Observatiekring: n.a.v. kringgesprek
Uitdaging i.p.v. opdracht: zouden wij uit een zaadje een plantje kunnen laten groeien? Hoe
dan? Wat hebben we daarvoor nodig?
Welke hoek inrichten: ontdekhoek
Activerende vragen stellen! En vragen bevragen!
Voorspelling: Wat zouden de kinderen in mijn groep willen weten over het thema natuur?
Ik verwacht dat de kinderen nieuwsgierig zullen zijn naar de volgende onderwerpen:
bomen/planten/bloemen en insecten.
Hoe kom ik daar achter, welke prikkeling gebruik ik daarvoor en hoe speel ik daarop in?
We gaan met de groep een natuurles volgen bij het Groene Pad in Sint Michielsgestel en
gaan daarna daar het bos in om een wandeling te maken. Als er vragen ontstaan tijdens deze
ochtend noteer ik deze.
Hierna zal ik op school met een handpop de vraag stellen wat er bij de natuur hoort n.a.v.
onze boswandeling. Hiervan kunnen we een groepsmindmap maken. De kinderen die dat
willen, mogen tijdens de werkles een eigen mindmap maken d.m.v. het knippen/plakken van
natuurplaatjes of tekenen/schrijven. Vervolgens doen we een observatiekring, hiervoor zal ik
iets gebruiken dat aansluit bij wat de kinderen genoemd hebben tijdens het kringgesprek. Ik
bedenk samen met de kinderen hoe we de hoeken in gaan richten dit thema, samen zorgen
we voor de materialen. Taken worden verdeeld.
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Wat zullen de kinderen bedenken voor de hoeken?
-planten/bloemen hoek (zaden-potten-potgrond-schepje-water)
-ontdekhoek: insecten, planten, bloemen (handschoenen-vergrootglas-liniaal-weegschaal)
Hoe ga je dat tijdens het project laten groeien?
Door het spelen/werken met elkaar te evalueren komen we er achter of er voldoende
uitdaging in de hoeken aanwezig is en of er nog materiaal toegevoegd moet worden.
Aan het begin van dit thema gaan we op excursie naar het bos (het Groene Pad). Hier gaan
de kinderen veel leren door te: luisteren, kijken en ervaren.
Ik geef aan bij de kinderen dat ik dit thema ga oefenen met het stellen van vragen, zodat zij
weten dat het mijn ontwikkelpunt is. Tegelijkertijd leren de kinderen hier ook van, ik wil hen
ook leren om vragen te stellen en deze te bevragen. Ik introduceer de “spullenzak”, hierin
stop ik een voorwerp dat te maken heeft met het thema, de kinderen mogen vragen stellen
om te raden wat erin zit. Vervolgens mag een kind er iets in doen en probeert de rest te
raden wat erin zit door goede vragen te stellen. Ook hang ik een praatplaat op over de
natuur, waarbij de kinderen een raadspel kunnen doen. Het ene kind kiest iets van de plaat,
het andere kind stelt vragen om er achter te komen wat het is.
De vragen die kinderen stellen ga ik verwerken in de hoeken. Ik wil een ontdekhoek
introduceren in de groep, want die had ik nog niet. Ik verwacht dat de kinderen hier erg
enthousiast over zijn en hier graag in willen spelen. Kinderen mogen zelf dingen uit de
natuur meenemen. Wellicht vinden ze in deze hoek spelenderwijs antwoorden op hun
vragen.
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Observaties en resultaten bij het thema natuur.
Hoe ging het uitvoeren van het plan in mijn stamgroep?
We zijn met onze groep uitgekomen op het thema bloemen. Als startpunt was het thema
natuur en de kinderen gaven aan dat ze hierin verder wilden met bloemen. Samen hebben
we gesproken, gekeken, gelezen en gespeeld over dit thema.
Prikkeling:
De excursie.
De kinderen waren erg enthousiast dat we een excursie gingen doen. Samen met hulpouders
hebben de kinderen rond gelopen en opdrachten gedaan in het bos. Naderhand konden ze
goed vertellen wat ze hadden gedaan en wat ze ervan vonden.
Een handpop.
Met de handpop hebben we de excursie nabesproken in de kring.
Hierna hebben we in de kring een woordweb gemaakt over de natuur. De kinderen konden
al heel veel vertellen over de natuur. Alles schreef ik op met een blauwe stift. De kinderen
mochten bij ieder woord een tekeningetje maken zodat ze het zelf ook konden lezen wat er
stond. Aan het eind van het thema is er met oranje stift bij geschreven wat de kinderen toen
allemaal wisten over bloemen. Dat was een mooie aanvulling.
Naar de bloemenwinkel.
De kinderen zijn naar de bloemenwinkel in het winkelcentrum bij onze school geweest. Daar
hebben de kinderen veel verschillende bloemen gezien. Ook konden ze vragen stellen aan de
bloemist. Voor onze ontdekhoek hebben de kinderen er witte bloemen gekocht.
Bijenraat.
Een meisje uit de groep nam een bijenraat mee naar school van haar opa die imker is. Er zat
nog echte honging in. Ook had ze een potje honing bij zich. Zij vertelde in de kring over wat
ze had meegebracht en hierdoor ontstond een mooi gesprek over bijen en wat die dan met
bloemen te maken hebben. Samen met haar heb ik een boek over bijen in de schoolbieb
geleend en hieruit voorgelezenin de groep. De kinderen konden daarna ook zelf in het boek
kijken, omdat we het op de thematafel hadden gezet.

27

Observatiekring:
Plantje op tafel in de huishoek: viooltje.
Ik had een echt plantje op tafel in de huishoek gezet om te kijken wat de reactie van de
kinderen zou zijn. De kinderen hebben gekeken naar het plantje en eraan gevoeld. Geen van
de kinderen is bij mij gekomen om te vertellen dat er een nieuw plantje in de huishoek
stond.
Vervolgens heb ik het plantje op tafel in de kring gezet, toen werden meerdere kinderen
nieuwsgierig naar het plantje. Samen hebben we het plantje bekeken en hebben de
kinderen die er een vraag over hadden deze besproken in de kring. Ik heb genoteerd wat de
kinderen zagen en welke vraag ze hadden over het plantje. Sommige vragen konden al
meteen beantwoord worden door andere kinderen, andere vragen niet.
Uitdaging i.p.v. een opdracht:
Kunnen we zelf een bloemetje laten groeien in de klas?
De kinderen kwamen zelf met het idee om zaadjes te planten in potjes en dan bloemetjes te
laten groeien in de klas. De enige bloem die uitgekomen is, is de zonnebloem. Iedere keer
wanneer de kinderen zagen dat het plantje iets gegroeid was, wilden ze dat in de kring laten
zien aan iedereen. Dit leefde enorm bij de kinderen.
Hoe kunnen we bloemen bewaren?
De kinderen zijn er achter gekomen dat bloemen water nodig hebben, anders gaan ze dood.
Een meisje kwam op school met een bloemenpers. Hierover hebben we in de kring
gesproken en zijn toen tot de conclusie gekomen dat je hierin bloemen kunt drogen.
Vervolgens namen een aantal kinderen bloemen mee naar school die ze onderweg
gevonden hadden om te drogen.
De gedroogde bloemen hebben we gelamineerd en opgehangen in een lijstje op het raam.
De kinderen die dat wilden hebben de naam van de bloem erbij geschreven.
De ontdekhoek:
Witte bloemen in ecoline: wat gebeurt er?
De kinderen hebben ontdekt dat witte bloemen gekleurd kunnen worden door ze in
gekleurde ecoline te zetten. Zo hebben ze geleerd dat bloemen water (of in dit geval ecoline)
opzuigen door de steel, waardoor de witte blaadjes een kleur kregen.
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Fase 5: concluderen, testen, bijstellen
Je trekt conclusies, formuleert je antwoord(en), test ze en stelt ze waar nodig bij.

Onderzoeksvraag:
Hoe kan ik de verwondering van kinderen in ere houden?
Kleine vragen:
1. Kunnen jonge kinderen onderzoeksvragen opstellen?
Jonge kinderen hebben vaak veel vragen, maar hoeven nog geen onderzoeksvragen
op te kunnen stellen zoals oudere kinderen die het vragenmachientje gebruiken om
te toetsen of hun vraag een goede onderzoeksvraag is. Voor jonge kinderen is het
interessant om spelenderwijs achter de antwoorden te komen op hun vragen, door
ontdekkend leren, leren door te doen. Voor jonge kinderen is spelen de belangrijkste
vorm van leren.
2. Hoe kan ik de vragen van de kinderen verwerken bij het werken in de hoeken?
Door een ontdekhoek te maken waarin ik materialen heb gelegd kunnen de kinderen
aan de slag met een aantal vragen die in de kring gesteld zijn. Een van de vragen was:
waarom zijn er paarse bloemen en bloemen met andere kleuren? In de ontdekhoek
hebben we samen de witte bloemen afgesneden en in vaasjes gezet. De kinderen
kozen de kleur ecoline die erin moest. De witte bloemen verkleurden langzaam en
dat vonden de kinderen erg interessant.
3. Welke prikkels passen bij jonge kinderen bij de start van een nieuw thema?
De excursie was erg leuk, de kinderen vonden het erg interessant om buiten bezig te
zijn in de natuur en daar opdrachtjes en spelletjes te doen. Ook het bezoek aan de
bloemenwinkel was leuk.
Met de handpop hebben we de excursie nabesproken in de kring, dit vonden de
kinderen erg leuk.
Doordat het meisje met de bijenraat en honing op school kwam, was dit weer een
nieuwe prikkel om bijen te combineren met het thema bloemen. De kinderen waren
ervan onder de indruk. Ook de bloemenpers die meegenomen werd, sprak de
kinderen erg aan.
De combinatie van deze prikkels heeft ervoor gezorgd dat de kinderen nieuwsgierig
bleven naar het thema bloemen.
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Hypotheses:
Ik denk dat deze onderstaande punten onmisbaar zijn om er achter te komen wat kinderen
echt willen leren bij een nieuw thema en hoe ik de verwondering van hen in ere kan houden:
1. Ik moet zorgen voor een goede prikkeling bij de start van een nieuw thema: ik moet
kinderen uitdagen. Klopt
2. Ik moet weten hoe ik goede vragen kan stellen om de kinderen aan het denken te
zetten. Klopt
3. Ik moet kinderen uitdagen om vervolg te kunnen geven aan hun vragen op een wijze
die bij deze leeftijd past. Klopt
Het oefenen met het stellen van goede vragen aan de kinderen vind ik nog lastig. Ook het
bewust verwerken van de vragen van de kinderen in de hoeken.
Ik blijf bovenstaande punten wel uitvoeren en oefenen in de groep, want ik heb gemerkt dat
dit zeker bijdraagt aan de verwondering en nieuwsgierigheid van de kinderen in de groep.

Fase 6: presenteren
Hoe ga je presenteren. Is het een originele vorm. Is het antwoord te gebruiken door anderen.
Toon je presentatie aan een ander of een aantal anderen.
Ik heb mijn presentatie gedaan op 20 april 2017 tijdens de afstudeerbijeenkomst.

1.

2.

3.

4.

5.
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Fase 7: verbreden en verdiepen
Op basis van het onderzoek zijn nieuwe/specifiekere vragen ontstaan. De cyclus kan adhv deze vragen
opnieuw uitgevoerd worden. Er kan ook behoefte ontstaan meer te lezen, meer achtergronden te
zoeken. Die kun je beschrijven.
Een vraag die ik nu nog heb n.a.v. dit meesterstuk:
-

Hoe blijf ik ervoor zorgen dat ik de vragen van kinderen terug laat komen tijdens het spelen
in de hoeken?

Actieplan/ aanbevelingen voor de praktijk
Zorgen voor een of meerdere prikklelingen
Ik merkte dat er op een gegeven moment een nieuwe prikkeling nodig was om de kinderen verder te
laten komen in het thema bloemen. Het zakte een beetje weg. Na een nieuwe prikkeling waren de
kinderen weer helemaal enthousiast over het thema.

Themavoorbereiding blijven gebruiken van Het Kan!
Door deze te gebruiken kan ik erop vertrouwen dat ik meer met de doelen ga werken en dat ik
vooraf heb nagedacht over een prikkeling. Ik heb dan een idee welke kant ik denk dat de kinderen op
zullen gaan bij een nieuw thema. En dit kan ik weer bijstellen wanneer blijkt dat de kinderen een
andere kant op willen gaan.

De vraag die ik heb n.a.v. dit meesterstuk:
Voor mij werkt het goed als ik dit soort dingen overleg met collega’s. Elkaar scherp houden om deze
ontwikkeling te maken vind ik fijn. Ik merk dat ik dit mezelf nog niet goed genoeg eigen heb gemaakt.
Wanneer ik er niet bewust mee bezig ben, verwatert het zoeken van antwoorden op vragen. Dit heb
ik gemerkt in groep ¾ en nu in groep ½ weer. Ik moet er zelf echt bewust mee bezig zijn om dit te
laten slagen en me helemaal eigen te maken, zodat het bij mijn manier van werken gaat horen.

Evaluatie van het onderzoek
Ik vond het interessant om hiermee bezig te zijn in mijn groep. Door echt bewust bezig te zijn
waarom ik dingen doe zoals ik ze doe en hoe het beter kan, heb ik in de groep een goed thema
neergezet. Ik heb gemerkt dat ik deze manier van werken erg leuk vind en dat ik dit mijn manier van
werken wil maken. Dit betekent dat ik hier komend schooljaar ook nog bewust mee bezig moet zijn
om dit voor elkaar te krijgen, want als ik hier niet bewust mee bezig blijf denk ik dat deze manier van
werken langzaam weer wegzakt. Ik heb nu gemerkt dat de kinderen beter betrokken zijn bij een
thema wanneer ik de prikkeling goed vormgeef. Dit wil ik dus blijven doen.
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