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Voorwoord 

Dit boek draag ik op aan mijn stamgroep de Panters van Jenaplanschool ’t Praathuis in Culemborg. 
Van hen word ik blij, gelukkig en een beter mens en leerkracht. Ik leer elke dag weer bij en zij geven 
mij de ruimte en feedback omdat te kunnen doen, vaak zonder te weten dat ze dat doen en hoe 
waardevol dat is. 

De opleiding bij HetKan! is slechts, maar zeker wel een belangrijk, onderdeel geweest van de groei 
die ik als mens en leerkracht heb doorgemaakt de afgelopen jaren. Toen het maken van het 
Meesterwerk langzaamaan in zicht kwam, was daarom voor mij al snel één ding duidelijk en dat was 
dat het geen standaard onderzoek zou worden. Ik wilde iets maken waarin ik veel aspecten van mijn 
ontwikkeling als mens en als leerkracht/stamgroepleider zichtbaar kon maken. Ik wilde ook de 
belangrijke rol van mijn stamgroep benadrukken in dit werk. Het draait immers, voor het 
allergrootste deel, om hen en zo zou het ook altijd moeten zijn. 

In dit verhaal komen enkele dingen samen: de relatie tussen kinderen onderling en de relatie met 
hun stamgroepleider, de persoonlijke ontwikkeling en groei die ik heb ervaren, de kracht van stilte èn 
het verhaal van het kind als individu en welke invloed school daarop heeft (om maar weer eens te 
benadrukken hoe belangrijk die omgeving is voor een kind). Natuurlijk ontbreekt mijn visie op het 
Jenaplanonderwijs ook niet, welke hier een grote rol in speelt. 

Dit proces is een hele ervaring geweest. Het heeft me gedwongen terug te kijken naar momenten in 
mijn leven waarop ik niet zo trots ben, maar ook naar situaties die achteraf gezien zoveel 
waardevoller zijn geweest dan ik op dat moment dacht. Ik heb mijn kinderen nog beter leren kennen 
en ervaren dat wanneer je echt naar elkaar luistert, er soms niet eens zoveel gezegd hoeft te 
worden. Het heeft me een betere stamgroepleider gemaakt, eentje die ik altijd al heb willen zijn. 
Toch heeft het me soms ook in verwarring gebracht, want ik ben een tijd op zoek geweest naar de 
ideale uitvoering van Peter Petersens visie op onderwijs en heb het niet gevonden. Echter, ik heb 
uiteindelijk wel de ruimte ontdekt die ík nodig heb om dát te kunnen doen in het onderwijs waar ik 
met hart en ziel in geloof. Jenaplan geeft me die ruimte en dat is na jaren in het regulier onderwijs te 
hebben gewerkt een heerlijk en vrij gevoel. 

Dit boek gaat over stilte. Naast gesprek, spel, werk en viering de vijfde belangrijke pijler binnen het 
Jenaplanonderwijs. Eentje waar nog niet zoveel over gezegd en geschreven is, maar wel eentje die 
van groot belang is. Voor mij een hele interessante ook, want stil zijn vind ik ontzettend moeilijk. 
Toen ik in november 2017 een burn-out kreeg, viel alles wat eens zo zeker was voor mij weg in een 
diepe put. Aan mij de taak om eruit te vissen wat ik persé terug wilde hebben. Helemaal onderin op 
die bodem heb ik stress en chaos laten liggen. Eerder in 2017 zei één van mijn kinderen aan het eind 
van de klassenvergadering dat ze het vervelend vond dat ik altijd de groep aan het lachen maakte 
onder het zelfstandig werken en dat zij daardoor uit haar concentratie raakte. Verscheidene kinderen 
haakten hierbij aan. Na wat doorvragen bleek dat zij ook vonden dat ik soms wat te druk was in de 
groep. Daar kon ik me echt van alles bij voorstellen toen zij dat vertelden, want hoe drukker ik het 
heb, hoe luider ik word. Na mijn burn-out heb ik mezelf beloofd met dat onderdeel aan de slag te 
gaan en zo kwamen er drie behoeftes over dit thema bijeen: rust voor de groep, rust voor Hilde en 
prachtig onderwerp voor mijn Meesterwerk. 

Tijdens het schrijven van de verhalenbundel merkte ik ook dat deze verhalen niet alleen over stilte 
gaan, maar ook over het pedagogisch tactvol handelen van een stamgroepleider. Voor mij maar 
wederom weer het bewijs dat alles in een groep valt of staat met jouw eigen inzet, instelling en wil. 

Ondanks dat dit verhaal over mij en mijn stamgroep gaat, hoop ik dat het prettig is om te lezen en 
dat het je laat zien hoe je op redelijk eenvoudige wijze stilte kan creëren in je groep. Maar boven 



4 
 

alles hoop ik dat je eruit haalt hoe belangrijk stilte is voor kinderen en wat dat met hen en met de 
hele groep kan doen. En….wellicht ook onontbeerlijk voor jou! 

Onnoemelijk veel dank gaat uit naar al mijn mede-cursisten van opleidingsgroep 2017-2019. Wat een 
prachtig stel professionals bij elkaar. Ik ben dankbaar dat ik jullie heb ontmoet en heb leren kennen. 
Daarnaast een groot woord van dank voor Anite van Oijen en Peter te Riele, twee mensen naar wie ik 
uren kan luisteren en enorm tegen op kijk. Jullie kennis en ervaring is als een snoeppot zonder 
deksel; je mag er altijd uit pakken zonder te vragen, soms moet je er even op kauwen, maar het stelt 
nooit teleur. Deze opleiding is er één met een gouden randje, wees er zuinig op. 

 

Hilde Paulsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Samenvatting 

In het eerste deel van dit boek, de verhalenbundel, is non-fictie. Het verhaal van Sigrid en haar 
kinderen is grotendeels gebaseerd op waargebeurde verhalen en feiten. De namen van de school en 
van de kinderen zijn in de verhalen gefingeerd, ze zijn immers zo persoonlijk. Het verhaal belichaamt 
de zoektocht van zowel de stamgroepleider als dat van de kinderen naar de behoefte aan stilte in de 
groep en de school. Het beschrijft de hoogte- en dieptepunten die zij afleggen en ervaren in hun reis 
naar stilte.  

In het voorwoord wordt beschreven waarom ik heb besloten om op deze wijze vorm te geven aan 
mijn Meesterwerk. De verschillende onderdelen die aan bod moeten komen, zijn op creatieve wijze 
in de verhalenbundel verwerkt. De probleemomschrijving, het actieplan en het proces zijn terug te 
vinden in vooral het verhaal van Sigrid (dag 1) en in de verhalen van de kinderen (dag 2 tot en met 
13). De aanbeveling, evaluatie, consequentie en de conclusie van dit werk zijn terug te vinden in het 
verhaal van Ralph (dag 14). Aan het eind van de verhalenbundel word je mee terug in de tijd 
genomen en wordt duidelijk waar Sigrid vandaan kom en wat dat voor invloed op haar heeft gehad. 

Het “tweede” deel van dit boek bevat een stukje theoretisch onderzoek; een onderzoek naar de 
betekenis van stilte in een Jenaplanschool en hoe je komt tot het ontwikkelen van een houding die je 
als stamgroepleider nodig hebt om dit proces pedagogisch tactvol te kunnen begeleiden. Dit is het 
enige deel van het Meesterwerk wat ik niet in de verhalenbundel kwijt kon en heb er daarom voor 
gekozen om dit als apart stuk toe te voegen. 

Om herhaling van alle beschreven situaties en verhalen te voorkomen, heb ik besloten dat deze 
samenvatting slechts een eenvoudige leidraad moet zijn van dit werk. Het zou niet de lading dekken 
om hier een korte uiteenzetting te beschrijven van alles wat in dit Meesterwerk terug te vinden is. 

De tekeningetjes in de verhalen zijn gemaakt door mijn dochter, Aura. 
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Dag 1 
‘Het verhaal van Sigrid’ 

De deuren van Jenaplanschool de Waterplas gaan eindelijk weer open na zes weken zomervakantie 
en de kinderen drommen in groten getalen naar binnen. Voor sommigen is het hun allereerste dag 
en lopen ze aan de hand van hun vader of moeder aarzelend naar binnen en voor anderen is het 
laatste basisschooljaar aangebroken. Aan het geluid te horen, hebben de kinderen er in ieder geval 
heel veel zin in. In de grote hal van de school staat Ralph, de directeur, handen te schudden en 
uitbundig te zwaaien naar alle bekende en onbekende gezichtjes; wat een rijkdom om iedereen na 
de vakantie gezond en wel weer te zien. 

Ondertussen is het in het stamgroeplokaal van de IJsvogels ook een drukte van belang. Sigrid wordt 
plat geknuffeld door enkele van haar kinderen en schoorvoetend maken de nieuwe zesdejaars kennis 
met haar en de andere kinderen. Sigrid is een uitbundige stamgroepleider. Volgens haar kinderen is 
ze lief, vrolijk en kan ze heel goed uitleggen. Ze vertelt prachtige verhalen, voorlezen kan ze als de 
beste en soms is ze ook een beetje gek en druk.  

De groep van Sigrid staat bekend als een fijne en prettige groep. Daar hebben ze dan met elkaar ook 
hard aan gewerkt. Sigrid vindt het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn en dat het echt gezien en 
gehoord wordt. Er mag dan heel wat over het onderwijs gezegd en geschreven worden, maar één 
ding staat voor Sigrid met zekerheid vast: háár kinderen zijn haar dierbaar en het is haar doel om 
ervoor te zorgen dat zij een heel fijne schooltijd hebben. Elke schooldag staat in het teken van die 
gedachten en daaraan houdt Sigrid zich vast, ook als het een tijdje minder goed met een kind, met 
haar of met de groep gaat. 

Toen zij zelf naar de basisschool ging, was dat niet zo’n fijne tijd geweest. Sigrid was een luid en 
aanwezig kind geweest, slim en een haantje de voorste. Haar juf had dat niet zo kunnen waarderen 
aan Sigrid en elke dag op school was een ware machtsstrijd tussen die twee. De klas keerde zich soms 
tegen de juf en de andere keer tegen Sigrid. Ze vonden haar vaak grappig en stoer, maar soms 
werden ze ook moe van haar. Medelijden met de juf hadden ze ook wel, wat Sigrid ging weleens te 
ver. Zo kwam het dat Sigrid zich toen vaak ongezien en niet begrepen voelde, eenzaam en klein. 
Totdat ze in het laatste jaar een meester kreeg die wonder boven wonder precies de goede snaar 
wist te raken. Sigrid ervoer hoe fijn het kon zijn om met plezier naar school te gaan en werd rustiger, 
milder en een stuk gezelliger in de klas en nam zich op dat moment voor dat zij er alles aan zou doen 
om zoveel mogelijk kinderen datzelfde gevoel te bezorgen. 

Sigrid kan met zekerheid vaststellen dat haar dat de laatste jaren meer dan eens gelukt was. Ze weet 
van zichzelf dat ze goed is in het creëren van een warm en veilig pedagogisch klimaat. Vol 
vertrouwen kijkt ze haar nieuwe groep rond, ook dit jaar zou vast en zeker een goed jaar worden. Ze 
hoopt dat iedereen snel zijn of haar plek gevonden heeft. De eerste weken besteedt ze vooral heel 
veel tijd aan dit groepsproces. ‘Zonder relatie, geen prestatie’ heeft ze eens iemand horen zeggen en 
dáár staat ze helemaal achter. De relatie met haar kinderen en die van de kinderen onderling is de 
solide basis die een groep nodig heeft om tot optimaal ontwikkelen te komen.  

Het afgelopen schooljaar was niet makkelijk voor Sigrid geweest. Ze had een tijdje niet gewerkt, 
omdat ze niet goed in haar vel had gezeten. Op haar werk wilde ze teveel en te snel en thuis kreeg ze 
de boel ook niet helemaal op orde, omdat ze teveel hooi op haar vork had genomen. Sigrid voelde 
zich snel verantwoordelijk voor anderen, je kon altijd op haar rekenen en bouwen. Dat was Sigrid 
duur komen te staan en na een lange periode van herstel en coaching had ze in ieder geval één ding 
geleerd; ze moest beter voor zichzelf zorgen. Sigrid had ervaren dat rustig nadenken voordat je wat 
zegt of doet, vaak meer oplevert en de kans op chaos en stress aanzienlijk vermindert. Natuurlijk was 
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ze niet van de één op andere dag een totaal ander persoon geworden, maar deze basisregel had haar 
wel enorm geholpen. 

Tijdens dit herstelproces had er ook iets anders geknaagd aan Sigrids geweten. Luna had tijdens een 
klassenvergadering opgemerkt dat Sigrid haar wel eens uit haar concentratie haalde tijdens de 
blokperiode. Na wat doorvragen bleek dat meer kinderen hier last van hadden. ‘Je bent af en toe 
gewoon een beetje druk Sigrid.’ had Tomas gezegd, terwijl hij liefdevol op haar been had geklopt, 
‘Lief, maar wel een beetje druk.’. De groep had instemmend geknikt en wat was Sigrid trots geweest 
op Luna en Tomas, maar ergens had ze zich ook wel geschaamd. Had ze niet in de gaten gehad dat ze 
dit gevoel veroorzaakte bij haar kinderen? Aan de andere kant had Sigrid toch wel vaak het gevoel 
dat er soms een onpeilbare onrust in haar groep aanwezig was. Had zij die wellicht zelf in stand 
gehouden met haar bruisende en energieke verschijning? 

Afgelopen maanden had Sigrid voor zichzelf van alles gelezen over rust en stilte. Het had haar 
geholpen een betere versie van zichzelf te vinden. Wellicht kon ze dit ook inzetten in haar groep? De 
kinderen hadden een signaal afgegeven dat zij wel serieus moest nemen en zo besloot Sigrid dat ze 
dit maar eens goed moest gaan aanpakken. Ze wilde ook als stamgroepleider een verbeterde versie 
van zichzelf worden en met die gedachten was ze aan de slag gegaan.   

Als allereerste had ze beseft dat haar hang en drang naar rust en stilte niet zomaar was ontstaan. Ze 
had een noodzaak gehad om hiernaar te verlangen en daarom was het invoeren van deze vaste 
momenten op de dag voor Sigrid zo heilzaam geweest.  

Ineens had ze zich een citaat die in de teamkamer van de Waterplas hing, herinnerd: 

Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven, 
om ze elk detail uit te leggen, om ze te vertellen waar ze alles kunnen vinden. In plaats daarvan, leer 

ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.* 

Sigrid vond dit zo’n rake en gepaste uitspraak, die naadloos aansloot bij haar visie van 
Jenaplanonderwijs, dat ze hem vaak las voordat ze haar lokaal in ging. Wanneer je immers kinderen 
leert verlangen naar iets, dan komt daarna vanzelf de drive en passie om iets te leren of te kunnen. 
Zo was dat toch immers bij Sigrid ook gegaan met haar wens naar rust en stilte?  

Sigrid had het internet en vele boeken en artikelen uitgeplozen over stilte in de groep. Zo kwam ze 
erachter dat stilte, naast gesprek, spel, werk en viering, volgens Peter Petersen, een heel belangrijke 
pijler in het Jenaplanonderwijs is. Al wordt deze pijler bijna niet genoemd en is hij op veel 
Jenaplanscholen niet zichtbaar gemaakt of aanwezig. Toch wist Sigrid dat deze pijler een hele 
belangrijke rol zou gaan spelen in haar groep en wellicht later ook in de hele school. De onrust in 
haar groep was geen losstaand feit op zich, meer collega’s ervoeren druk in de groep, wist Sigrid uit 
de verhalen aan de koffietafel. Ze wilde haar collega’s ook de kracht en het genot van meer stilte en 
daardoor meer rust in je stamgroep meegeven. 

Sigrid schrikt op uit haar overpeinzingen en ziet dat de groep al in de kring is gaan zitten. Ze neemt 
haar plaats in op haar kruk. Zesentwintig nieuwsgierige gezichtjes zijn op haar gericht. Sigrid heet alle 
kinderen van harte welkom en benadrukt hoe fijn het is om alle kinderen gezond en wel weer te zien. 
De vakantieverhalen barsten los en naast dat er een hoop verteld wordt, spelen ze ook een heleboel 
spelletjes om elkaar te leren kennen. Sigrid vertelt ook een verhaal, over toen ze klein was en zelf 
ook op de basisschool zat. Zo leren de kinderen haar nog beter kennen. Aan het einde van de 
ochtend voelt het al heel vertrouwt met elkaar. 
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De week die volgt is echt een succes. De kinderen groeien dichter naar elkaar en naar Sigrid toe. Ze 
maken met elkaar een prachtige muurkrant waarop je precies kunt zien wat iedere stamgroepgenoot 
moeilijk en wat hij makkelijk vindt. Zo kun je elkaar helpen waar nodig. Ook versieren ze met elkaar 
het lokaal en besluiten ze samen hoe de verjaardagskalender eruit moet komen te zien. Tussendoor 
doen ze ook wat stilte-oefeningen en dat is in het begin ontzettend wennen voor iedereen. De eerste 
paar keren wordt er nogal lacherig gedaan, maar wanneer ze na een middag toneelspelen eindigen 
met een stilte-oefening overvalt de rust de groep ineens. Sigrid geniet wanneer ze de verbaasde 
gezichten ziet. Ze kan zich nog goed herinneren hoe zij genoot van de stilte om haar heen toen zij er 
zo ineens door werd overvallen. 

In de klassenvergadering wordt de week geëvalueerd. Cato is de voorzitter en vraagt naar de tips en 
tops van deze week. Sammie steekt zijn hand op en noemt de stilteopdrachten als top. Veel kinderen 
vallen hem bij. Sigrid knikt goedkeurend wanneer de voorzitter doorvraagt over deze tip. Sammie kan 
mooi vertellen en gaat er dan ook eens goed voor zitten. ‘Het is fijn wanneer je wat rustiger in je 
hoofd wordt, voordat de pauze begint of voordat je naar huis gaat. Ook als ik aan het werk ga, vind ik 
het fijn wanneer we een oefening doen. Ik word er lekker zen van!’. De klas moet lachen en Sigrid 
ook, Sammie weet het ook zo mooi te brengen. Sigrid vraagt het woord van de voorzitter. Ze vertelt 
over haar eigen ervaringen en waarom ze deze zo graag met de klas wil delen. Ook komt ze nog even 
terug op de opmerking van Thomas en Luna en legt ze uit dat ze daar graag mee aan de slag wilde. 
Dan noemt ze een aantal voorbeelden en situaties waarin het stil zijn, tot jezelf komen, van nut kan 
zijn en waarom ze dat met elkaar oefenen. De klas luistert aandachtig. ’Mocht er nou een oefening 
tussen zitten die je niet zo prettig vindt,’ zegt Sigrid, ‘dan mag je ook een keer passen. Je mag echter 
niet elke keer passen, snappen jullie dat?’. De klas knikt. Ze zien aan Sigrid dat ze serieus is en dat 
deze oefeningen echt belangrijk zijn. De voorzitter neemt het woord weer over en vat nog even kort 
de afspraken samen. Daarna bespreken de kinderen Sigrids functioneren in de groep. Dat is een vast 
onderdeel van de klassenvergadering. ‘Weet je, Sigrid,’ Hayet neemt het woord, ‘Ik vind het zo fijn 
dat jij altijd eerlijk bent. Dat jij vertelt over de dingen die je moeilijk vindt of waar je last van hebt. 
Hoe je fouten maakt en daarvan leert. Hierdoor vind ik het zelf minder erg om te vertellen wat ik zo 
lastig vind.’ Sigrid glimlacht, ‘En dat is precies de reden dat wij hier met elkaar zijn Hayet, om van en 
met elkaar te leren. Bedankt voor je compliment trouwens, dat heb je mooi verwoord.’ Hayet moet 
er een beetje van blozen, ze praat niet graag in de groep omdat ze soms de juiste woorden niet kan 
vinden. 

Op de fiets naar huis kijkt Sigrid terug op deze dag en de hele week. Ze heeft een intens tevreden 
gevoel. Ze is trots op haar groep én op zichzelf. Sigrid denkt aan alle kinderen uit haar groep en van 
de vele jaren daarvoor. Ze passeren allemaal de revue. Ieder met hun eigen verhaal, eigen wensen en 
dromen, eigen gedachten, talenten en angsten. Allemaal precies goed zoals ze zijn. Dat geldt ook 
voor haarzelf, weet ze nu. Jezelf blijven, maar toch een ander pad inslaan. Het leek zo’n onmogelijke 
taak en toch is het haar gelukt. Ze is er zelf beter van geworden én het heeft haar groep zoveel meer 
gebracht, want Sigrid zag dat ook zij stilte nodig hadden. En zij heeft het hen gegeven. 

 

 

 

 

* in bijlage 1 het oorspronkelijke citaat in het Frans, geschreven door Antoine de Saint-Exupéry. 
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Dag 2 
‘Het verhaal van Luna’ 

Luna’s broertje is gek, hartstikke gek. Lief, dat ook, maar ook heel gek. Als Luna dat hardop tegen 
zichzelf zegt is er niet zoveel aan de hand, maar wanneer een ander het zegt is ze des duivels. 
Vorige week gebeurde het weer tijdens het buitenspelen na schooltijd. Bob en twee andere jongens 
uit de middenbouw speelden ook op het schoolplein, toen Luna met haar broertje langs kwam lopen. 
Yannick was net uit het schoolbusje gestapt en mama had Luna gevraagd om even met hem buiten te 
spelen. Bob had de bal knoerthard langs Luna en Yannick geschoten en daar was haar broertje nogal 
van geschrokken. Hij had vreselijk staan gillen en met zijn armen staan wapperen en Bob had tot 
overmaat van ramp ook nog geschreeuwd: ”Wat een idioot, die broer van jou!”. In tranen had Luna 
Yannick aan zijn arm meegesleurd naar huis en het had een hele tijd geduurd voordat hij gekalmeerd 
was. Luna had maar niks aan mama verteld over wat Bob had geroepen.  

Yannick was altijd al anders geweest dan andere kinderen, dat had Luna al snel door. Zo kunnen zij 
nooit spontaan ergens heen met z’n allen, want daar raakt Yannick erg van in paniek en als mama in 
huis wat verandert dan kan Yannick daar erg boos om worden. Af en toe gaat Yannick een weekendje 
logeren, op een boerderij speciaal voor kinderen met autisme, want dat heeft hij weet Luna. Die 
weekenden zijn heerlijk, want dan zijn papa en mama er helemaal alleen voor haar. Soms voelt Luna 
zich daar ook schuldig over, want Yannick is wel haar broertje. Yannick eist alle aandacht op als hij 
thuis is. Mama wordt er soms een beetje kriegelig van en papa gaat hardlopen als Yannick erg lastig 
is. Yannick maakt ook veel geluiden en zijn stem kan heel hard klinken. Luna speelt daarom vaak met 
Yannick, zodat papa en mama ook een beetje rust krijgen. Soms is dat leuk, maar zoals laatst op het 
plein met Bob dus niet.  

De laatste tijd denkt ze veel aan Yannick, ook onder schooltijd. Ze vraagt zich af of Sigrid dat door 
heeft, want ze heeft ook vaak haar werk niet af. Soms zou ze willen dat het even helemaal stil is om 
haar heen. Geen vragen, geen geluiden, niks hoeven….dáár verlangt ze soms zo naar. Die middag 
doet Sigrid een stilteoefening met de klas. Luna luistert goed naar de opdracht. Ze legt haar hand op 
haar buik en let op haar ademhaling, die heeft ze al snel onder controle. Daarna doet ze haar ogen 
dicht. Haar voeten staan stevig op de grond en ze ademt goed door. Ze hoort Sigrid vragen welk 
geluid het meest ver weg klinkt. Luna concentreert zich en hoort in de verte de trein rijden. Nu moet 
ze op zoek naar het geluid wat het meest dichtbij klinkt. Luna scant haar omgeving, ze hoort iemand 
zuchten en vlakbij haar denkt ze wat geritsel te horen. Dan opeens, wanneer ze heel stil is en goed 
luistert, hoort ze haar eigen hart kloppen. Wat klinkt dat eigenlijk hard en dichtbij. Het is nu doodstil 
in de klas. De geluiden van buiten hoort niemand meer, iedereen is dichtbij zichzelf. Na een tijdje 
doorbreekt Sigrid met een zacht belletje de stilte. Ze heeft de klas even de tijd om weer te landen en 
deelt ondertussen tekenpapier uit. Luna voelt Sigrids hand in het voorbijgaan even over haar hoofd 
aaien. Dat vindt ze zo fijn aan Sigrid, die geeft je altijd het gevoel dat ze je gezien heeft.  

Sigrid legt de tekenopdracht uit: ‘ Teken dat wat jij het liefste wil.’. Naast Luna barst Thomas 
enthousiast los en begint driftig te tekenen. Luna twijfelt, wat zij het liefste wil kan ze helemaal niet 
tekenen. Hoe teken je nou iemand die ineens geen autisme meer heeft? Als Sigrid na een kwartiertje 
bij Luna komt kijken, ziet zij een leeg blad. ‘Geen inspiratie vandaag Luna?’ vraagt Sigrid en dat 
verbaast haar, want over het algemeen is Luna erg creatief. Luna schudt haar hoofd: ‘Wat ik wil kan 
ik niet tekenen.’ Sigrid kijkt haar aan en lijkt wat te willen zeggen, maar bedenkt zich. ‘Is er iets 
anders wat je graag zou willen, maar dat je wel kunt tekenen?’ Luna knikt. ‘Mooi,’ zegt Sigrid, ‘Dan is 
de opdracht voor jou vandaag….teken wat je ook graag zou willen.’ Dan gaat ineens ook Luna’s 
potlood op het papier. Vol overgave tekent en kleurt ze haar blad vol. Tevreden over het 
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eindresultaat legt ze het blad op Sigrids bureau naast de tekening van Thomas die blijkbaar een 
geldpakhuis zoals Dagobert Duck wil hebben.  

Na het weekend begint de schooldag met een uitgebreide kring. Normaal gesproken wordt deze 
geleid door twee kinderen uit de groep, maar vandaag neemt Sigrid het woord. ‘Ik heb een leuk 
nieuwtje.’ zegt ze en de kinderen kunnen aan haar zien dat ze staat te popelen om het te vertellen.  
‘Kennen jullie dat kleine werkkamertje naast het lokaal van de Zwanen?’ vraagt Sigrid. ‘Dat 
rommelhok bedoel je?’ flapt Vera eruit. Sigrid moet hard lachen, ‘Precies Vera, dát rommelhok. Het 
wordt hoog tijd dat we daar eens iets mee gaan doen!’ Luna voelt haar wangen langzaam rood en 
warm worden. Sigrid zal toch niet……. 
‘Wat wij nodig hebben is een plek waar het heel stil kan zijn, een plek waar je niet afgeleid wordt en 
waar je heen kunt wanneer je behoefte hebt aan rust.’ Sigrid kijkt stralend de klas rond, ‘Wie zou er 
zo’n plek in de school bezoeken?’. Flink wat vingers schieten de lucht in, zelfs die van Vera Flapuit. 
‘Dat rommelhok gaan we ombouwen tot stilteplek. Alle zooi eruit en fijne dingen erin!’. Iedereen 
mag ideeën spuien en samen bedenken ze hoe de plek eruit moet komen te zien. Er moeten in ieder 
geval kerstlampjes komen te hangen en het moet ook een beetje donker zijn. Daar is iedereen het 
wel over eens. ‘We hebben een commissie nodig,’ vindt Sigrid, ‘Want we kunnen niet met 
zesentwintig kinderen dat hokje in.’ De klas stemt toe, dat klinkt ook erg handig.  

Natuurlijk zit Luna in de commissie en met nog twee andere stamgroepgenoten is zij een hele week 
druk bezig. Ze hebben eerst flink opgeruimd, dozen vol kwamen eruit dat hok. Ralph had 
meegeholpen, die vindt de school altijd al een rotzooi, dus die had dit plan enthousiast omarmt. 
Daarna waren de gordijnen en de kerstverlichting opgehangen. Een vloerkleed en klein bankje, een 
grote zitzak en een mooie plant waren na een oproepje ook zo geregeld. ‘Er mist alleen nog wat aan 
de muur.’ vond Sigrid en de volgende dag had daar ineens de tekening van Luna gehangen, ingelijst 
en al. ‘Nu is het pas echt af, ’ zei Sigrid en Luna was het ontzettend met haar eens. 
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Dag 3 
‘Het verhaal van Bas’ 

Nog een beetje gel in zijn kuif en Bas is er weer klaar voor. Beneden propt hij gauw een boterham in 
zijn mond en met een slok melk spoelt hij deze weg. ‘Dag mam!’ roept hij en zonder haar reactie af te 
wachten, stuift hij naar buiten. Bas woont vlakbij school en is vaak als eerste op het plein. Vandaag 
staan echter zijn vriendjes er ook al. Bijna alle jongens uit de klas kunnen het goed met elkaar vinden, 
er wordt heel veel gespeeld met elkaar.  

Sigrid wordt af en toe een beetje dol van de jongensclub, ‘Wat een herrie,’ verzucht ze dan, ’daar zijn 
we mooi klaar mee’. Maar de jongens weten dat Sigrid dat niet echt meent, want ze veel te gek op 
hen, dat merken ze aan alles. Sigrid vindt het heerlijk om ze voor de gek te houden en doet net alsof 
ze de meisjes in de klas altijd voor trekt. Ook is ze al weken in een hevige strijd met de jongens 
gewikkeld, want ze spelen Lingo tegen elkaar en Sigrid staat met één punt voor. Als zij wint, moeten 
de jongens een taart voor haar bakken. Als de jongens winnen, dan moet Sigrid trakteren. Sigrid kan 
ontzettend vals spelen, dus de jongens houden haar extra goed in de gaten tijdens het spelletje. Met 
Sigrid kun je dollen, maar je weet ook precies wanneer dat wel en niet kan. Bas vindt Sigrid een heel 
fijne juf, bij haar weet je waar je aan toe bent. Ze lijkt altijd feilloos aan te voelen wat je nodig hebt. 
Bas vindt het fijn dat Sigrid veel gebaren gebruikt in de klas. Ze zal je nooit rechtstreeks aanspreken 
of corrigeren, maar een hand op je schouder, een klein gesprekje aan je tafel of een vinger op haar 
mond is vaak al voldoende. Naar Bas hoeft ze alleen maar op een bepaalde manier te kijken en dan 
weet hij dat hij moet stoppen. Op zijn vorige school was dat een stuk lastiger geweest, daar had hij 
elke dag mot met de juf gehad. Bas is de leider van de groep, de meeste kinderen kijken een beetje 
naar hem op. Bas weet dat wel, dat was op zijn vorige school ook zo. Maar hier lijkt het toch anders 
te zijn. Hij heeft minder de drang om een bad-boy te zijn, om stoer te doen.  

Toch vindt hij de rol van leider ook wel eens lastig om te spelen, heeft hij het idee dat hij dingen 
moet doen en moet zeggen omdat de anderen dat van hem verwachten. Gisteren bijvoorbeeld, toen 
was Sigrid een dagje vrij en kwam er een invaller, Gerard. Bas had meteen het gevoel van zijn oude 
school terug gekregen. Gerard was een beetje zenuwachtig geweest en dat had Bas meteen 
doorgehad. In plaats van hem te helpen, was Bas gaan klieren. Want ergens wilde hij wel helpen, 
maar hij wist niet zo goed hoe. Klieren was dus een veel makkelijkere weg geweest om de dag door 
te komen. Hij zag hoe de andere jongens in de klas langzaamaan een beetje met hem mee gingen 
doen en dat had hem ook een gevoel van macht gegeven. Aan het eind van de ochtend zat Bas 
echter al bij Ralph in het kantoor en daar had hij de rest van de dag door moeten brengen. Bas was 
zo boos geweest, eerst op de Gerard en toen op Ralph. Om half drie was hij er gauw tussenuit 
gepiept, hij ging echt niet met Ralph en een invaller in gesprek! Hij had verwacht dat Ralph wel naar 
huis gebeld zou hebben, maar dat gebeurde niet.  

Een beetje zenuwachtig loopt Bas naar binnen als de bel gaat. Sigrid is nog niet in de klas en Ralph is 
ook nergens te bekennen. Al gauw staan er een hoop jongens om zijn tafel en zijn ze lekker aan het 
kletsen als Sigrid binnen komt. Ze kijkt in ieder geval gewoon blij, ziet Bas tot zijn grote opluchting. 
Sigrid start de ochtendkring en het wordt verder een gewone, fijne ochtend. Bas doet erg zijn best 
om niet op te vallen en werkt hard. Toch probeert hij Sigrids blik een paar keer te vangen, hij wil 
graag weten hoe de vlag erbij hangt na gisteren. Aan het einde van de ochtend, vlak voor de pauze, 
deelt Sigrid mee dat ze volgende week weer een dagje vrij is. Ze moet studeren, zegt ze, en daarom 
komt Gerard. Bas voelt dat zijn stamgroepgenoten naar hem kijken. Hij gaat rechtop zitten en 
probeert stoer de klas rond te kijken, terwijl hij van binnen zich ineens heel klein voelt. 
‘Ik heb om half één ook nog even hulp nodig met opruimen van het speellokaal, wie wil zijn pauze 
daar voor opofferen?’ vraagt Sigrid vriendelijk en ze kijkt Bas recht in zijn ogen aan. Hij wil het niet, 
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maar toch gebeurt het. Zijn vinger vliegt omhoog. ‘Fijn Bas, dank je wel!’ zegt Sigrid en daarna 
kondigt ze meteen de eetpauze aan.  

Na het eten gaat iedereen buiten spelen, behalve Bas. Bij de ingang van het speellokaal wacht hij op 
Sigrid. Dan ziet hij haar lopen, met twee koppen thee in haar handen. ‘Eerst opruimen en dan praten, 
of liever andersom?’ vraagt ze, terwijl ze hem een mok aangeeft. Haar stem klinkt lief, zoals Sigrid 
kan klinken, maar Bas begrijpt dat nu het moment is gekomen om over gisteren te praten. Ineens 
schaamt hij zich vreselijk. Hij zegt niks, zet zijn kop thee neer en begint op te ruimen. Sigrid zegt ook 
niks en helpt mee. Binnen tien minuten staat alles weer op z’n plek en is de zaal leeg.  

Sigrid rolt twee grote yoga-ballen de ruimte in en een kleine bal. Ze gebaart naar Bas dat hij op één 
van de ballen moet gaan zitten, zij neemt plaats op de andere. Tussen hen in is een grote ruimte en 
Sigrid stuitert het kleine balletje naar hem toe. Bas vangt en stuitert terug. Dat doen ze een paar keer 
en de ruimte tussen hen wordt steeds kleiner. Als ze dichtbij elkaar zijn, gooien ze over. ‘Vertel eens 
over gisteren Bas,’ vraagt Sigrid. Dan barst Bas los, hij vertelt over de invaller, over het klieren en 
over Ralph. Ook vertelt hij over zijn boosheid en dat hij na schooltijd direct weg gegaan is. Sigrid 
luistert en stelt af en toe een vraag. De bal gaat nog steeds tussen hen op en neer. ‘Je zei net dat je 
zag dat Gerard zenuwachtig was, hoe merkte je dat?’ Bas denkt na, na een tijdje zegt hij: ‘Hij keek 
naar het plafond en zijn stem klonk een beetje gek. Ook maakte hij stomme grapjes.’ Sigrid knikte: 
‘Hij zal het wel erg spannend hebben gevonden dan, zo’n dag op een vreemde school.’ Ze staat op en 
pakt de twee mokken thee die inmiddels afgekoeld zijn en gaat weer op de bal zitten. ‘Weet je nog 
jou eerste dag in deze groep, Bas?’ Dat weet hij nog heel erg goed, want wat was hij zenuwachtig 
geweest. Hij had meteen ruzie gezocht in de pauze en had een grote mond gegeven aan Sigrid. ‘Ik 
herinner me,’ vertelt Sigrid, ‘dat je er zo graag bij wilde horen, dat de andere kinderen je aardig 
zouden vinden. Wat deed je hard je best hè?’ Bas knikt, zo had het precies gevoeld.  

‘Weet je ook nog wanneer het fijn voelde in onze groep?’ vraagt Sigrid en ze gooit de bal weer over. 
‘Toen ik niet meer zo stoer deed en ik vrienden kreeg.’ zegt Bas terwijl terug gooit. Net iets de hard 
deze keer, want als Sigrid de bal wil vangen, rolt ze zo van de yogabal af op de grond. Schaterlachend 
kruipt ze weer overeind en smijt 
de bal naar Bas in een poging 
hem ook van zijn bal af te 
krijgen. Bas speelt het spelletje 
mee, want alhoewel hij de bal 
makkelijk kan vangen, doet hij 
dat niet. ‘Weet je wat ik doe als 
ik zenuwachtig ben?’ zegt Sigrid 
nu ze naast elkaar op de grond 
zitten, ‘dan sluit ik mijn ogen en 
maak ik het helemaal stil in mij. 
Ik tel af van dertig naar nul en 
als ik daar ben, dan heb ik al 
mijn zenuwen van mij af 
gegooid. Ik ga helemaal van 
bovenin in mijn kruin tot aan 
het puntje van mijn tenen met 
mijn gedachten. Dat helpt.’ 
Sigrid sluit haar ogen en is stil. 
Bas doet mee. In zijn hoofd telt 
hij af. Halverwege bedenkt hij 
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zich opeens iets en wanneer hij bij nul zijn ogen open doet, ziet hij Sigrid naar hem kijken. ‘Ik was 
gisteren eigenlijk vooral boos op mezelf, geloof ik.’ zegt Bas zonder enige aanleiding. Sigrid knikt. 
‘Sorry Sigrid, voor gisteren’ zegt hij. Sigrid glimlacht en staat op, Bas volgt haar voorbeeld. Als hij 
bijna bij de deur is, voelt hij opeens de bal vol in zijn rug en als hij zich opdraait ziet hij Sigrid nog net 
weg glippen uit de zijdeur terwijl hij haar hoort lachen. 

Bas loopt op dinsdagmorgen de klas in. Gerard is er al en ook deze keer is hij weer behoorlijk 
zenuwachtig. Bas verzamelt al zijn moed en loopt op Gerard af. ‘Sorry van de vorige keer, ik deed te 
stoer.’ Bas ziet dat Gerard verbaasd met zijn ogen knippert, de rest van de groep is stil. ‘Nou,’ zegt 
Gerard, ‘dit vind ik anders ook behoorlijk stoer van je,’ en hij schudt Bas de hand. Wanneer iedereen 
op zijn plek zit en Gerard wil gaan beginnen met de kring, steekt Bas zijn hand op. ‘Ik weet een goede 
start voor de kring deze ochtend,’ zegt Bas, ‘Doe jij ook mee Gerard?’. Bas herhaalt de woorden die 
Sigrid tegen hem zei. Als hij bij nul is, doet hij zijn ogen open. Gerard heeft ze nog dicht. Een paar 
jongens proberen zijn aandacht te trekken, maar Bas doet net of hij het niet ziet. Als iedereen zijn 
ogen open heeft, start de dag pas echt. Gerard is een stuk chiller dan Bas dacht, ze hebben elkaar 
een tweede kans gekregen. En tweede kansen in het leven, zijn voor Bas al vaak de moeite waard 
geweest. 
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Dag 4 
‘Het verhaal van Sem’ 

‘Goed dames en heren,’ zegt Sigrid, terwijl ze gaat staan en in haar handen klapt. Ze telt af van tien 
tot nul en bij nul is het helemaal stil in de groep. Sem vindt dat erg fijn, want vaak is hij nog midden in 
een verhaal of bezig met het opruimen van spullen als Sigrid om aandacht vraagt, door het aftellen 
krijgt hij de kans om eerst iets af te ronden voordat hij moest luisteren.  

‘We gaan vandaag weer een activiteit doen die met stilte te maken heeft.’ Sigrid gaat op het hoekje 
van haar bureau zitten en kijkt de klas rond. 
‘De vorige keer dat we deze opdracht deden, hebben jullie 20 minuten in totale stilte doorgebracht. 
Wie weet dat nog?’ Alle vingers schieten de lucht in. Sems vinger het hoogst van allemaal. Tijdens die 
opdracht had hij een prachtig gedicht geschreven. Sigrid was zo apetrots op hem geweest, dat het 
gedicht wel twee weken lang op het prikbord had gehangen. Sem had gezien dat Sigrid er vaak naar 
had gekeken.  

Sigrid ziet Sems vinger en geeft hem een dikke knipoog. ‘Mooi,’ zegt ze tevreden, ‘Dan kunnen we 
meteen aan de slag. Deze keer gaan we een half uur stil zijn. Probeer tijdens het wandelen, of wat je 
ook gaat doen op dat moment, echt alleen te zijn. Zoek de ander niet op, maar vermijdt elkaar 
bewust. Luister vooral naar je eigen geluid en je gedachten. Vind je het fijn om iets op te schrijven of 
iets te maken tijdens dit moment, dan mag dat. Als de bel klinkt, kom je terug naar het lokaal.’  

Sigrid kijkt tevreden de klas rond. De meeste gezichtjes kijken haar verwachtingsvol aan, gretig om te 
starten. Dat was de eerste keer wel anders geweest. Ze was gestart met 10 minuten stil zijn, maar 
dat hadden vooral de jongens in de klas ontzettend moeilijk gevonden. Sigrid had geconcludeerd dat 
ze te weinig over het doel van de opdracht had uitgelegd en teveel van hen had verwacht. Ze had de 
jongens opnieuw weg gestuurd, maar nu met een gerichte opdracht. Zo moesten ze bijvoorbeeld 
luisteren naar verschillende natuurgeluiden, of juist naar geluiden die onbekend klonken. Dat hadden 
de jongens een stuk fijner gevonden en na dit een paar keer herhaald te hebben en in de klas meer 
oefeningen omtrent stilte gedaan te hebben, waren ook de jongens de laatste keer in staat geweest 
om 20 minuten stil te zijn. 

Sem neemt zijn schrift en potlood mee en gaat naar buiten. Het is lekker weer dus hij zoekt een 
plekje in de schaduw. Met zijn rug tegen de boom denkt hij na over de vorige keer dat hij deze 
opdracht had gedaan. Sem vindt stil zijn heerlijk. In de klas is het soms wat druk en daar kan hij slecht 
tegen. Thuis heeft hij zijn eigen kamer en daar speelt hij vaak, want het is de rustigste plek in huis. 
Mama snapt dat wel, want Sem heeft nog vier broertjes en zusjes en die maken soms een hoop 
lawaai. Sem kijkt graag om zich heen om te zien wat er gebeurt of wat andere kinderen doen of 
zeggen. Hijzelf heeft niet zo de behoefte om veel van zich te laten horen. Op papier kan hij zich 
sowieso beter uitdrukken heeft hij gemerkt. Misschien kan hij wel een boek vol gedichten schrijven! 
Sem gaat er nog eens even goed voor zitten en staart naar het blanco papier in zijn schrift. Zijn 
gedicht van de vorige keer moet ook nog ergens in dit schrift staan. Snel bladert hij terug en vindt 
wat hij zoekt:  

 
 
 
 
 
 
 

Ik ben stil 
En niet alleen vandaag 

Ik ben stil, omdat ik dat wil 
En dat is niet gek of vaag 
Ik ben stil, hoor je dat niet? 
Luister dan maar eens goed, 

dan weet je misschien hoe stilzijn moet 
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Trots leest Sem zijn werk nog een paar keer terug. Zou het hem lukken om vandaag weer een gedicht 
te schrijven? Hij kijkt om zich heen en ziet Vera op haar kop aan het klimrek hangen. Hij hoopt toch 
dat ze dat niet een half uur vol zou houden, maar van Vera kun je wel gekkere dingen verwachten. 
Elke dag kijkt Sem vol verbazing naar haar. Vera zegt echt alles hardop wat ze denkt. Soms is dat 
grappig, maar zeker niet altijd. Sem is blij dat hij niet naast haar zit, dan zou het altijd onrustig zijn in 
zijn hoofd. Maar eerlijk is eerlijk, Vera zegt wel altijd wat ze ergens van vindt en is niet bang om haar 
mening te geven. Ineens rollen er wat woorden en zinnen voorbij en Sem begint ijverig te schrijven:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar gaat de bel en Sem schrijft net het laatste woord. Wat is de tijd snel gegaan. Gauw klapt hij zijn 
schrift dicht en loopt naar het lokaal waar Sigrid op hen staat te wachten. ‘Ik ben heel nieuwsgierig’ 
fluistert Sigrid tegen Sem terwijl de rest van de klas zijn plekje opzoekt ‘Heb je weer wat moois 
gemaakt?’ Sem kijkt haar met grote ogen aan. Hij heeft een mooi gedicht geschreven en hij weet 
zeker dat Sigrid dat ook zou vinden, maar dit gedicht kan hij toch niet delen! Stel je voor dat Vera 
raadt dat het over haar gaat als het zo open en bloot op het prikbord zou hangen. Hij schudt gauw 
zijn hoofd en gaat op zijn plek zitten. Sigrid lacht even naar hem en gaat dan verder met de les die 
volgt.  

‘Tot morgen allemaal! Fijne dag verder.’ roept Sigrid haar IJsvogels na en zwaait hen buiten uit. Als ze 
terug komt in haar lokaal ziet ze op haar bureau een schriftje liggen met een briefje erop. ‘Hoi Sigrid, 
alleen jij mag het lezen. Groetjes van Sem.’  Sigrid kijkt om zich heen om zich ervan te verzekeren dat 
ze allen is en opent het schriftje. Haar ogen vullen zich met tranen en haar hart met trots. Wat een 
machtig mooi kind is Sem toch en wat voelde zij zich bevoorrecht dat hij dit met haar will delen. 

De volgende dag vindt Sem het schriftje op zijn tafel met een briefje erop. ‘Hoi Sem, je bent de beste 
dichter die ik ken. Mag ik je handtekening? Dikke knuffel van een hele trotse Sigrid.’  

 

 

 

 

 

 

Je bent een druk, bezig bijtje 
Vliegt van hier naar daar 

Van het ene naar het andere karweitje 
En dat vind ik nou raar 
Dat je roept wat je denkt 
Zomaar hardop in de klas 

Maar heel soms zou ik ook best willen 
Dat ik een keer zo’n bijtje was 
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Dag 5 
‘Het verhaal van Vera’ 

Als het druk was in de klas, dan werd Vera daar nog veel drukker van. Hieperdepiep met soms een 
hoera, noemde Sigrid dat. Vera had begrepen dat Sigrid vroeger zelf ook zo’n hieperdepiep was en 
dat zij nog steeds een beetje druk kon worden van veel lawaai. ‘Ik ging vroeger buiten heel hard en 
heel lang rennen,’ had Sigrid haar verteld ‘Of vieze woorden roepen, dat ook ‘ had ze er achteraan 
gezegd met een knipoog erbij. Toch geloofde Vera haar wel. Ze kon zich het wel voorstellen; een 
rennende en vloekende kleine Sigrid.  

Thuis werden ze af en toe ook gek van Vera. Dan mopperde mama en dan ging Vera maar gauw op 
haar kamer zitten of wandelen met de hond. ‘Hoe houdt Sigrid het toch met jou uit?’ had mama een 
keer geroepen toen Vera als een hieperdepiep zonder hoera het hele weekend en haar kamer op z’n 
kop had gezet. Daar had Vera geen antwoord op gehad. Sigrid was duidelijk en helder, die zei altijd 
wat ze bedoelde. En als ze Vera te druk vond, dan verzon ze een taakje of een list om even wat lucht 
voor hen allebei te scheppen. Maar onaardig deed ze nooit en ze begreep het altijd. En juist daarom 
had Vera nooit de neiging om de boel te laten exploderen, terwijl ze wel in staat was om dat te 
kunnen doen.  

Vera zat dit jaar voor het eerst in de IJsvogels. Het was een fijne groep. Met Sigrid deden ze veel 
spelletjes. De fluistertunnel was Vera’s favoriet. Je moest door een tunnel van kinderen lopen, terwijl 
iedereen zachtjes je een compliment toefluisterde. Vera kon niet wachten totdat ze aan de beurt was 
om door de tunnel te lopen. Na de fluistertunnel mochten ze meestal op een yogamatje gaan liggen 
of zitten. Vera lag altijd op haar buik met haar hoofd op haar handen. Sigrid vertelde dan een klein 
verhaaltje met een zachte stem, zodat je goed moest luisteren.  

Vera vond de oefening van het ademhalen het allerleukst. Sigrid leerde de kinderen op allerlei 
verschillende manieren ademhalen. Heel diep in ademen en in 8 tellen uitademen bijvoorbeeld, of je 
ademhaling vast zetten en dan heel hard uitademen. Vera was heel goed in het zachtjes ademen en 
dat is best knap voor iemand die altijd veel lawaai maakt.   

Na die oefening was Vera heel relaxt. Haar lichaam voelde warm en ontspannen aan. Het was voor 
haar dan wel extra moeilijk om  vervolgens in de klas weer aan het werk te gaan. Met Sigrid had ze 
daar een oplossing voor bedacht. Terwijl de rest van de groep terug ging naar het lokaal, mocht Sigrid 
aan Els de conciërge  een klein taakje vragen. Samen met Marieke, haar beste vriendin,  vulde ze dan 
verfflessen bij of veegden ze de gang en na tien minuutjes stuurde Els hen dan weer terug naar de 
klas, of gingen ze zelf. Het lukte Vera dan veel beter om weer aan de slag te gaan, niet altijd, maar 
vaak wel.  

De oefeningen van Sigrid vond Vera meestal erg fijn. Haar hoofd werd er rustig van en voor iemand 
die altijd hieperdepiep is, is dat wel echt een hoera! 
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Dag 6 
‘Het verhaal van Jasper’ 

Buiten schijnt de zon uitbundig en Jasper heeft zo’n zin om te gaan spelen. De ochtend duurt lang en 
het is behoorlijk warm in het lokaal. Sigrid heeft de ramen en deuren al open gezet, maar dat lijkt 
niet veel te helpen. De zomervakantie is nog maar net voorbij, maar Jasper verlangt alweer naar de 
volgende vakantie. Niet dat hij school saai vindt, integendeel, hij gaat er graag heen. Maar op dagen 
zoals deze, als de zon zo uitnodigend haar best doet om iedereen naar buiten te lokken, dan wil hij 
het liefst alleen maar buiten zijn.  

Onrustig schuifelt hij op z’n stoel heen en weer. Mansour die naast hem zit, wordt er helemaal 
tureluurs van en heeft al een aantal keer flink op hem gemopperd. Jasper probeert zijn aandacht 
weer op zijn taak te richten, maar dat lukt niet zo best. Sigrid heeft ook last van de warmte, ze helpt 
Vera met een rekentaak . Af en toe blaast ze een krul uit haar gezicht en wappert ze met een 
rekenschrift voor wat koelere lucht. Het is blijkbaar een lastige rekentaak, want Sigrid is een hele tijd 
druk met Vera. Jasper wil eigenlijk vragen of ze vandaag wat langer naar buiten kunnen, omdat het 
zulk mooi weer is.  

Na een tijdje roept Sigrid iedereen in de kring. ‘Vera,’ wijst Sigrid, ‘heeft nogal een lastige opdracht 
waar zij niet helemaal uitkomt.’ Vera knikt. Op haar schoot ligt een map en daarop ligt een tekening. 
Jasper ziet al snel dat het een tekening van het schoolplein is. ‘Ik wil een maquette maken van de 
school,’ legt Vera uit terwijl ze haar tekening laat zien.  
‘Het lukt me alleen niet goed om het plein in kaart te brengen en dan ook nog eens goed in 
verhouding!’ Er schieten wel tien vingers de lucht in. Vera krijgt een hoop goede tips waar ze 
blijkbaar heel tevreden mee is. Dan is Jasper aan de beurt: ’Heb je eigenlijk het plein al eens echt 
gemeten Vera?’ Vera schudt haar hoofd: ’Ik heb alles geschat, maar ik denk dat het wel aardig klopt.’ 
Sigrid steekt nu haar vinger op. ‘Vera, Jasper zegt daar wel iets heel belangrijks. Om het plein echt 
goed in kaart te kunnen brengen, moet je wel weten wat de precieze maten zijn. Ik denk dat het de 
moeite waard is omdat eens te gaan ontdekken.’ Vera knikt instemmend, het klinkt heel logisch wat 
Sigrid zegt.  

‘Wat jammer nou dat het zulk slecht weer is buiten,’ zegt Sigrid met pretlichtjes in haar ogen, ‘anders 
hadden we dat met de hele klas jou eens eventjes kunnen gaan helpen.’ Vera speelt het spelletje 
mee: ’Inderdaad jammer zeg, dat moet dan maar een paar dagen wachten.’ In de klas breekt nu het 
gejoel los. Jasper vliegt op van zijn stoel en sleurt Bob, zijn beste vriend, mee omhoog. ‘Je houdt ons 
voor de gek, toch Sigrid?’ roept hij. ‘Natuurlijk doe ik dat!’ lacht Sigrid. Zodra de kring weer rustig is, 
gaat Sigrid verder: ‘Straks gaan jullie in groepjes van vier naar buiten en nemen jullie per groepje een 
papier, potlood en meetlint mee. Vraag aan Vera wat zij precies wil weten. Overleg daarna met je 
groepje hoe jullie het dan verder gaan aanpakken. Om tien voor elf is iedereen weer in de klas.’ De 
kinderen zitten op het puntje van hun stoel, dit belooft een geweldige ochtend te worden. 

Jasper, Bobby, Cato en Malin vliegen naar buiten. De zon staat hoog aan de hemel. Gelukkig is er op 
het plein van de Waterplas ook veel groen te vinden, zodat er lekker veel schaduw is. Sigrid heeft 
flesjes water neer gezet, zodat de IJsvogels er ook aan denken om af en toe wat te drinken. Met haar 
zonnebril op zit Sigrid onder de boom naar haar klas te kijken. Jasper en Malin zijn druk in gesprek 
over hoe ze het beste de oppervlakte van het plein kunnen berekenen. Bobby en Cato meten 
ondertussen de omtrek, dat is niet zo moeilijk want om het hele plein staat een hek. Overal op het 
plein wordt druk gerekend en gemeten en af en toe wordt er ook even gepauzeerd en wat 
gedronken. Vera kijkt tevreden rond, dit was echt een heel goed idee van Jasper! 



19 
 

Om tien voor elf zitten alle kinderen weer in de klas en worden de opbrengsten gepresenteerd. Dat is 
een drukte van jewelste en Sigrid probeert om wat orde te scheppen, zodat iedereen elkaar kan 
verstaan. Dan telt ze af…10,9,8…Jasper zegt nog gauw iets tegen Bob en gaat dan op zijn eigen stoel 
zitten, 3,2, ‘En bij 1 is het helemaal stil.’ Sigrid kijkt de klas rond, haar blik blijft even wat langer bij 
Bas hangen die toch nog gauw wat wil zeggen tegen zijn buurman, maar dan is het muisstil in de klas. 
‘Als we straks allemaal onze opbrengsten van de meetopdracht met Vera willen delen, dan moeten 
we ook naar elkaar kunnen luisteren,’ zegt Sigrid, ‘en ik merk dat dat nu een beetje lastig is. Dat snap 
ik ook wel, jullie hebben buiten genoten en heel hard gewerkt. Laten we eerste even de rust zoeken, 
voordat we verder gaan.’  

Sigrid doet de lampen uit en de zonneschermen naar beneden. In de klas wordt het nu een beetje 
donker. Sigrid doet de kerstlampjes aan, Jasper moet er een beetje om lachen. Kerstlampjes terwijl 
het buiten 30 graden is! Toch geeft het ook wel een gezellig sfeertje in het lokaal. Sigrid gaat op de 
grote tafel zitten die midden in de klas staat. Met haar duimen raakt ze beurtelings een andere 
vinger aan en herhaalt dat steeds opnieuw. Sommige kinderen gaan meedoen en na een tijdje doet 
de hele klas mee. Ondertussen is het stil. Sigrid vertraagt het tempo en sluit haar ogen. Ze nodigt de 
kinderen uit om hetzelfde te doen. ‘Ga nu met deze oefening door en neem een grote hap lucht,’ 
hoort Jasper haar zeggen. ‘Zet deze lucht heel even vast en laat hem vervolgens weer rustig 
ontsnappen. Blijf ondertussen denken aan de beweging die je handen maken. Denk steeds aan de 
vinger die je duim raakt. Probeer dat goed te voelen.’ Jasper probeert het en na een tijdje voelt hij 
alle drukte van de ochtend zijn lijf uit stromen, hij moet er zelfs van gapen! Hij heeft geen idee 
hoelang ze deze 
oefening hebben 
gedaan, maar als hij 
van Sigrid zijn ogen 
weer mag open 
doen, is iedereen in 
het lokaal net zo 
rustig als hij. Sigrid 
ziet er zelf ook kalm 
uit en wanneer ze 
de klas in de kring 
vraagt, klinkt haar 
stem ook zachter 
dan daarvoor. Het 
presenteren van de 
meetopdracht gaat 
daarna heel goed 
en wanneer Vera 
aangeeft dat ze van 
de resultaten van 
Jaspers groepje 
graag gebruik wil 
maken, kan deze 
ochtend voor hem 
echt ineens niet 
meer stuk! 
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Dag 7 

‘Het verhaal van Milan ‘ 

‘Luister naar het geluid wat het meest ver weg is,’ hoort Milan Sigrid zeggen. Hij knijpt zijn ogen nog 
eens stijf dicht en probeert zich te concentreren. Naast hem hoort hij Luna diep zuchten. Milan 
probeert nog harder zijn best te doen. Hij hoort helemaal niks ver weg, het enige wat hij hoort is zijn 
hart dat bonst in zijn keel. Hij weet dat, als Sigrid straks klaar is met deze oefening, de bel gaat en het 
tijd is om naar huis te gaan.  

Onrustig schuift hij met zijn voeten heen en weer. In de klas is het nu helemaal stil. Milan spiekt door 
zijn wimpers en ziet dat de rest van de klas er ontspannen bij zit. Hij probeert het nogmaals, maar 
wederom wordt hij afgeleid. In zijn hoofd hoort hij ze het nog een keer zeggen: ‘Het ligt niet aan jou 
Milan, we houden nog heel veel van jou maar niet meer van elkaar.’ Deze zin heeft Milan al 
ontelbare keren in zijn hoofd afgespeeld. Hoe is dat nou mogelijk geweest? Hoe kun je nou ineens 
niet meer van elkaar houden? Zijn ouders hebben nooit ruzie. Het is toch altijd gezellig bij hen thuis, 
of heeft hij zich daar nou zo in vergist?  

Milan heeft er met niemand over durven praten, zelfs niet met Sigrid. Hij is bang dat hij moet huilen, 
of dat zijn vrienden gaan zeggen dat ze het wel hadden verwacht. Dan zou hij de enige zijn die het 
niet had zien aankomen! Sigrid heeft al wel gemerkt dat er iets aan de hand is. Ze keek hem tijdens 
de uitleg van rekenen op een bepaalde manier aan en bijna had hij het gezegd, maar Vera had er 
natuurlijk weer eens dwars doorheen getetterd en achteraf was Milan blij dat hij niks gezegd had.  

In de verte hoort hij Sigrids stem. Iedereen rekt en strekt zich uit en hier en daar wordt er flink 
gegaapt. ‘Lekker hè,’ zegt Sigrid ‘Rek je maar eens goed uit en als je wilt gapen dan is dat helemaal 
goed. Als je heel ontspannen bent geweest, is dat een reactie van je lichaam.’ Milan doet net alsof hij 
ook moet gapen en doet gauw een hand voor zijn mond.  

Dan is het tijd voor de taakjes en vlug kiepert Milan het oud papier in de container. Bij het hek van de 
kleuters ziet hij zijn moeder staan. Ze staat te wachten op Jonas, zijn jongere broertje. Milans moeder 
kletst met een andere moeder en lacht hardop. Milan krijgt er een raar gevoel bij. Hoe kan mama 
nou zo staan lachen, terwijl ze gaat scheiden! Dan ben je toch hartstikke verdrietig?  

Milan slentert terug naar zijn stamgroep en voor het eerst in al die jaren dat hij op de Waterplas zit, 
heeft hij het gevoel dat hij eenzaam is. Ineens voelt Milan een had op zijn schouder. Luna is naast 
hem komen staan. ‘Wat is er loos Miel?’ vraagt ze ‘Je doet de hele dag al zo gek, of liever gezegd de 
hele week.’ 
Milan schudt Luna’s hand van zijn schouder. ‘Niks’ mompelt hij en grijpt zijn jas van de kapstok.  

Sigrid is net bezig met de evaluatiekring, als Luna en Milan het lokaal in komen. Ze kijkt hen even 
indringend aan en went dan haar blik weer naar Sem. ‘Fijn Sem, dat je aangeeft dat de afsluiter van 
de dag, het stilte-moment, zo prettig is. Zijn er meer kinderen die dat ook zo voelen?’. Alle handen 
schieten de lucht in, behalve die van Milan die uit het raam staart. Ergens in de verte hoort de hij nog 
Sigrids stem en dan ineens het geluid van stoelen die worden aangeschoven. Milan schrikt op en 
baant zich een weg naar de deur van het lokaal met een zwaar gevoel in zijn buik. Vlak voordat hij 
achter Luna en Vera aan de klas wil verlaten, voelt hij ineens een sterke arm om zijn schouder die 
hem de andere kant op leidt.  

Het lokaal stroomt leeg en Milan blijft met Sigrid achter. ‘Milan,’ zegt Sigrid terwijl ze hem zachtjes 
op een kruk neer zet, ’Wat is er met jou aan de hand? Je bent deze week jezelf niet.’ Sigrids gezicht 
staat bezorgd. ‘Je mag alles met mij bespreken, dat weet je hè?’ Ineens kan Milan zich niet meer 
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groot houden en barst in huilen uit. Zijn schouders schokken en zijn adem zit vast in zijn keel. Met 
horten en stoten vertelt hij Sigrid wat er thuis speelt. Sigrid pakt Milans handen en moedigt hem met 
een kneepje aan verder te vertellen. Als Milan klaar is met vertellen, blijft het stil. Sigrid en hij zitten 
zwijgend tegenover elkaar. Tranen vloeien geruisloos over zijn wangen en hij voelt zich zó klein.  

Ineens zit Sigrid naast hem en slaat haar armen om hem heen en zo zitten ze een tijdje. ‘Lieve Milan,’ 
verzucht Sigrid uiteindelijk, ‘Wat vind ik dit naar voor jou.’ Sigrid staat op en kijkt hem aan. ‘Kom’ zegt 
ze, ’Trek je jas aan, we gaan een stukje wandelen. Ik vraag of Ralph mama belt om te zeggen dat je 
later bent, is dat goed?’ Milan knikt en loopt met haar mee. En zo wandelen ze een hele tijd door de 
buurt rondom de school. Milan praat en Sigrid luistert en soms is het stil, maar dat geeft niks vindt 
Milan, want samen stil zijn met Sigrid is voor nu even het fijnste moment van de dag. 
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Dag 8 
‘Het verhaal van Maud’ 

‘Nou, en toen zag ik hem dus appen op z’n fiets!’ raast Maud in de ochtendkring. De klas hangt 
ademloos aan haar lippen. ‘En dat vind ik zo raar, want het is steeds in het nieuws dat bellen en 
appen op je fiets voor ongelukken in het verkeer zorgen en jij, Sigrid, wijst ons er vaak op dat een 
telefoon niet in het verkeer thuis hoort!’. Triomfantelijk kijkt Maud rond, ze heeft echt een groot 
nieuwtje in de kring gedeeld en ze wacht nu op reacties. Die komen er genoeg, want er barst een 
hele discussie los.  

Maud heeft gisteren de burgemeester zien appen, terwijl hij aan het fietsen was en de hele groep is 
het er over één ding eens, dat is geen goed voorbeeld! ‘Wat kun jij hieraan doen Maud?’ vraagt 
Sigrid. ‘Niks,’ verzucht Maud, ‘Want hij is immers de burgemeester en ik maar een kind op school.’ 
Sigrids wenkbrauwen schieten omhoog, ‘Maar dat betekent toch niet dat jij niets kunt zeggen, 
vragen of doen?’ zegt Sigrid.  ’Jij vindt het duidelijk heel belangrijk dat de burgemeester het goede 
voorbeeld geeft en volgens mij vindt de hele klas dat.’ Maud knikt. ‘Wat zou je kunnen doen, Maud?’ 
vraagt Sigrid nu. Maud denkt even na. ‘Ik zou hem kunnen bellen?’ vraagt ze voorzichtig. ‘Nee joh,’ 
roept Bas, ‘De burgemeester heeft vast een secretaresse en die geeft zo’n boodschap heus niet 
door!’. Andere kinderen knikken heftig en er vliegen veel vingers de lucht in. 
‘We gaan met een spandoek voor zijn huis staan!’ roept Thomas en Vera maakt het nog bonter: 
’Een demonstratie bij het gemeentehuis!’. Maar dan komt Emma met een goed idee:’ Je moet hem 
mailen Maud. Schrijf hem een goede email en leg uit wat je gezien hebt.’ Dat idee vindt Maud wel 
een hele goede en Sigrid geeft Maud en haar vriendinnetje Sil de gelegenheid om die dag een mail in 
elkaar te zetten. Samen zoeken ze het mailadres van de burgemeester op. Dat is niet zo moeilijk te 
vinden. Het schrijven van een goede mail heeft wat meer voeten in aarde. Hoe spreek je een 
burgemeester aan en hoe breng je de boodschap duidelijk maar wel vriendelijk over? Sil en Maud 
proberen van alles uit en na een ochtend ploeteren, hebben ze een mooi mail geschreven. 

Maud mag hem in de klas voorlezen en daarna komt de mail op het bord. Samen met de klas kijken 
ze naar de inhoud en naar de spelling. Hier en daar wordt er nog wat aangepast, totdat iedereen 
tevreden is. De mail is klaar om verstuurd te worden, maar Maud en Sil moeten nog wel even aan 
Ralph vragen of dat mag. Natuurlijk is Ralph reuze enthousiast. Hij komt de klas in en stelt voor dat 
Maud de burgemeester ook uitnodigt voor een gesprek op school. Mauds wangen worden rood, dat 
zou pas spannend en gaaf zijn! Ralph stuurt de mail naar de burgemeester namens Maud en Sil en 
dan begint het lange wachten. Maud kan zich op niks anders concentreren. Ze is er de hele dag en de 
dag daarna wiebelig van. Sigrid moet steeds om haar lachen. Ze hebben samen naar Mauds 
weekplan gekeken en geconcludeerd dat daar deze week niet zoveel van terecht is gekomen. ‘Niks 
aan het handje,’ vindt Sigrid. ‘Je hebt een mail geschreven, dus al spelling en taal gedaan.’ Maud kijkt 
vrolijk, die Sigrid is me toch ook een handige juf! 

De volgende morgen staat Sigrid Maud al op te wachten. ‘Ik heb nieuws Maud, kom snel de kring in!’. 
Sigrid vertelt dat ze gistermiddag laat gebeld is door de secretaresse van de burgemeester en dat hij 
graag een keer langs wil komen in de klas. Hij had de boodschap van Maud goed begrepen en voelde 
zich zelfs een beetje betrapt! Maud kijkt trots de klas in, dat heeft zij toch maar mooi voor elkaar 
gekregen. De hele groep is in alle staten! Ze krijgen bezoek! Sigrid heeft zelfs al een datum 
afgesproken. Over drie weken is het zover! Maud krijgt de opdracht mee om na te denken over het 
bezoek. Welke vragen gaan ze stellen en welke boodschap willen ze de burgemeester meegeven? 

In de weken die volgen is Maud heel druk met het voorbereiden van het bezoek van de 
burgemeester. In de klassenvergadering hebben ze met elkaar afgesproken dat Maud het gesprek 
mag leiden. Daar ziet ze wel een beetje tegenop, want als ze zenuwachtig is gaat ze heel snel praten 
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en struikelt ze over haar woorden. Wat als ze straks vergeet wat ze allemaal moet en wil vragen? 
Naarmate het bezoek dichterbij komt, wordt Maud wel erg gespannen. Sigrid heeft dat wel 
opgemerkt en elke dag besteden ze er even tijd aan. ‘Houd je nog wel wat over van je nagels Maud?’ 
vraagt Sigrid gekscherend, wanneer ze Maud betrapt tijdens een potje nagelbijten. Maud schrikt 
ervan op, ze had Sigrid niet aan zien komen. Ze zucht eens diep. ’Ik vind het echt heel erg leuk hoor, 
dat de burgemeester komt, maar ik ben ook wel een beetje nerveus over alles.’ Sigrid knikt: ‘Vind je 
het fijn wanneer we allemaal eens met jou mee gaan denken om te kijken hoe we die spanning eens 
kunnen verminderen?’. Daar heeft Maud wel oren naar en nog diezelfde dag zitten ze in de kring om 
erover te praten. Maud vertelt aan de klas dat ze het zo spannend vindt en dat ze bang is om iets te 
vergeten of dat ze niet meer te verstaan is. De klas stelt haar gerust, dat laten ze niet gebeuren! Als 
Maud iets vergeet, dan wordt ze door een ander geholpen. Joost stelt voor om het bezoek een paar 
keer te oefenen en Sil heeft ook een goed idee. ‘Als je nu eens alle vragen opschrijft die we willen 
stellen, op losse kaartjes. Dan kan de burgemeester zelf aanwijzen welke vraag hij wil 
beantwoorden.’ Dat vindt iedereen een heel goed idee. Maud al helemaal, want zo hoeft ze niet alles 
te onthouden en hoeft ze ook niet bang te zijn dat er vragen tussen zitten die de burgemeester 
misschien niet wil beantwoorden. 

De nacht voor het bezoek slaapt Maud wonderwel erg goed. Gisteren heeft ze nog een keer het 
bezoek geoefend en alle vragen liggen klaar. Maud trekt haar mooiste kleren aan, je krijgt immers 
niet elke dag de burgemeester op bezoek! Eenmaal in de klas is Maud toch zenuwachtiger dan ze 
dacht. Het bezoek staat gepland om tien uur en het is nu pas half negen! Gelukkig vertelt Sigrid een 
mooi winterverhaal en wordt Maud meegevoerd naar koude, magische plekken vol fantasie en 
wonderlijke gebeurtenissen. Als Sigrid klaar is met vertellen is het al half tien, de tijd is voorbij 
gevlogen. De groep moet nu een tekenopdracht maken die bij het verhaal hoort en iedereen is zo 
hard aan het werk dat het muisstil is in de klas. Maud hoort haar eigen hart bonken. Ze kijkt steeds 
naar buiten of ze de burgemeester al aan ziet komen fietsen. Om iets voor tienen zegt Sigrid dat het 
tijd is dat iedereen zijn tafeltje leeg moet ruimen. Ze zet een zacht muziekje op: “Leg nu je hoofd op 
je armen en sluit je ogen.’ Maud doet wat er van haar gevraagd wordt, maar spiekt gauw nog even 
naar buiten.’ Ze merkt dat Sigrid achter haar staat en voelt ineens haar hand op haar schouder, daar 
wordt ze wel rustig van. Op de één of andere manier straalt die hand zoveel vertrouwen uit, dat 
Maud voelt dat het allemaal goed gaat komen. Sigrid neemt de klas mee in een 
ontspanningsoefening, waarbij ze vooral op hun ademhaling moeten letten. Sigrid vertelt ze waar ze 
die ademhaling heen moeten brengen en omdat je daar geel gefocust op moet zijn, vergeet je de rest 
om je heen een beetje. Aan het eind van de oefening haalt Sigrid haar hand pas van Mauds schouder.  

‘Ik geloof dat onze visite gearriveerd is Maud.’ fluistert Sigrid zachtjes in haar oor. Maud staat gauw 
op en vliegt naar de voordeur van de school. Ralph staat ook al klaar om de burgemeester te 
verwelkomen, maar doet een stap opzij als hij Maud ziet. Opgewonden schudden de burgemeester 
en Maud elkaar de hand. ‘Wat een ontzettend leuke uitnodiging kreeg ik van jou, met een heel 
belangrijke boodschap erbij.’ Zegt de burgemeester met een knipoog, terwijl Maud hem mee neemt 
naar de klas. In de groep wordt de burgemeester enthousiast ontvangen. Maud neemt een diepe hap 
lucht en vanaf dan loopt alles op rolletjes. Het wordt een heel fijn gesprek en de burgmeester wil alle 
vragen beantwoorden. Ook vindt hij het heel goed dat de groep zo’n belangrijke boodschap aan hem 
heeft meegegeven en ze praten nog heel lang over kinderen in het verkeer en hoe dat nog veiliger 
kan. Pas na een uur zijn ze uitgepraat. ‘Wilt u misschien ook nog wat aan ons vragen?’ zegt Maud. 
‘Zeker weten,’ de burgemeester staat op, ‘ Zou ik met jullie op de foto mogen?’. Dat mag natuurlijk 
en binnen een minuut staat de hele groep met Sigrid, Ralph en de burgemeester op de foto. Maud 
geniet en als de burgemeester haar als laatste een hand geeft en haar ook nog een dikke knipoog 
geeft, voelt ze zich helemaal bijzonder. De groep gaat terug naar het lokaal. Sigrid slaat haar arm om 
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Maud heen en geeft haar een dikke knuffel. ‘Wat heb je dat goed gedaan Maud, je zorgde ervoor dat 
de burgemeester helemaal op z’n gemak was in onze klas.’ Ralph steekt z’n duim op. Mauds dag kan 
niet meer stuk. Dit was echt de allerbeste schooldag ooit! 
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Dag 9 
‘Het verhaal van Chris’ 

 

Sigrid is anders vandaag, vindt Chris. Hij weet niet precies wat er dan anders is, maar hij weet 
gewoon dat er iets is. Toen ze binnen kwam voelde Chris een grote treurigheid om haar heen 
hangen. Dat is gek, want meestal straalt Sigrid als een zon. Chris heeft het er vandaag maar moeilijk 
mee. Hij kan zich niet concentreren op het dictee en als ze even later in de kring zitten weet hij niet 
waar het gesprek over gaat. Hij volgt Sigrid de hele dag, alles wat ze doet en zegt. Het lijkt alsof ze 
heel iemand anders is. Tijdens de pauze loopt ze niet buiten en ziet hij haar bij Ralph in het kantoor. 
Huilt ze nou? Chris loopt gauw door en ziet dat er een plekje vrij is op de schommel. Naast hem wiegt 
Suus een beetje op en neer. Ze kletst met haar vriendinnen en een groepje jongens komt voetballend 
voorbij. Niemand heeft het over Sigrid. Misschien heeft hij het verkeerd gezien? Chris kan zich dat 
echter niet voorstellen. Hij weet vaak precies wanneer er iets aan de hand is. Hij voelt dat gewoon, 
zodra hij ergens binnen komt. Het lijkt wel of de lucht dan zwaarder en dikker is, zodat ademhalen 
moeilijker wordt. Vorige week toen de invaller er was, voelde hij het ook. Die man was zo 
zenuwachtig geweest, dat Chris er zelf heel onrustig van werd. Aan het eind van de dag was hij dan 
ook doodop en was zelfs in slaap gevallen op de bank. Mama zegt dat Chris hoogsensitief is, dat 
betekent dat hij dingen intenser ziet, voelt en ervaart dan anderen. Soms is dat fijn, maar soms ook 
niet en vandaag is zo’n dag dat hij er behoorlijk last van heeft. Na de pauze wil hij eigenlijk niet de 
klas in. Hij treuzelt wat op de gang en rommelt wat in zijn tas. Sigrid is nog niet in het lokaal. De 
andere kinderen zijn al aan het eten en lezen. Dat kunnen ze ook prima zonder Sigrid, dus de 
meesten hebben niet eens opgemerkt dat ze niet in de klas is. Chris gaat ook zitten en na een tijdje 
lukt het hem dan toch om zich te concentreren op het verhaal. Als hij opkijkt, ziet hij Sigrid zitten. Ze 
heeft een kop thee in haar handen en een stapel schriften voor zich. Ze doet net alsof ze nakijkt, 
maar Chris ziet dat ze eigenlijk aan het staren is. Dan valt de kop thee uit haar handen, zo over de 
schriften heen. Sigrid springt van schrik achteruit en de hele klas kijkt op. Vera schiet naar voren en 
vangt de mok voordat hij kapot op de grond valt en Suus heeft in het keukentje al een doek gepakt 
om de ergste schade te beperken. Sigrid staat erbij en kijkt er naar, haar ogen groot en vochtig.  
Als de boel is opgeruimd, ploft Sigrid met een diepe zucht neer op haar kruk. ‘Dank jullie wel Vera en 
Suus, wat reageerden jullie snel! Ruimen jullie maar op, dan gaan we in de kring.’ 
 

In de kring begint Sigrid te vertellen. Ze vertelt dat ze verdrietig is, omdat een vriend van haar ernstig 
ziek is. Hij woont heel ver weg en ze kan hem niet meer bezoeken en dat vindt ze enorm jammer. Het 
lukt haar niet om vandaag dat verdrietige gevoel af te schudden. ‘Dat merken we ja,’ zegt Bas ineens. 
Sigrid kijkt op, andere kinderen knikken instemmend. Chris ook en ergens is hij ook opgelucht dat de 
rest van de klas het dus ook gemerkt heeft. ‘Weet je Sigrid,’ zegt Hayet, ‘Je moet voortaan in de 
ochtendkring vertellen wat er aan de hand is. Nu hebben we ons de halve dag zorgen gemaakt om 
jou.’ Chris is verbaasd, Hayet zegt meestal niet zoveel, maar nu spreekt ze toch een waar woord. 
Sigrid knikt: ’Je hebt gelijk Hayet, dat had ik ook moeten doen. Ik was bang dat ik dan moest huilen 
en dat jullie dag nog meer zorgen zouden hebben om mij.’ Sigrid kijkt de groep rond en er verschijnt 
een kleine glimlach rond haar mond. ‘Maar wat dacht ik nou eigenlijk, dat ik iets voor jullie kon 
verbergen? Jullie kennen mij veel te goed!’. En zo praten ze nog een tijdje verder, over verdriet en 
het delen daarvan. Over stil zijn en zoeken naar een manier om iets te vertellen en over het 
aanvoelen van andermans pijn. Er komen veel persoonlijke verhalen los en ze zitten bijna anderhalf 
uur in de kring. ’Kom,’ zegt Sigrid na een tijdje, ‘We gaan een frisse neus halen.’ 
Ze spelen buiten tot de grote pauze: geen taal, geen rekenen, geen instructies. Sigrid loopt rond op 
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het plein en maakt hier en daar een praatje. Chris piept even stiekem naar binnen en haal een grote 
mok thee voor haar, want die lieve Sigrid kan best een beetje warmte gebruiken vandaag. 
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Dag 10 
‘Het verhaal van Cato’ 

Cato kijkt naar Malin. ‘Wat doe je?’, vraagt ze verbaasd aan haar nieuwe vriendin. Malin doet haar 
ogen open en draait zich om naar Cato. ‘Ik doe een ontspanningsoefening, die hebben we vorig jaar 
van Sigrid geleerd.’ Nu wordt Cato nieuwsgierig. ‘Ik vind de rekentoets altijd heel stom om te maken, 
want ik ben er niet zo goed in. Daar raakte ik vorig jaar steeds zo van in paniek, dat Sigrid me een 
oefening geleerd heeft om rustig te worden.’ Cato knikt, dat klinkt wel logisch.  
‘Helpt het ook?’, vraagt ze aan Malin. Deze knikt: ‘Ja, echt wel! Als ik minder paniekerig ben, dan kan 
ik beter nadenken en dan maak ik mijn toets beter en dat voelt dan weer fijner, snap je?’. Cato snapt 
dat zeker. Ze moet denken aan het dictee van vanmorgen. Ze had er al dagen tegenop gezien. Ze had 
heel goed geoefend met Malin en met Vera en ze wist zeker dat ze alle woorden wel kende, maar 
vlak voor het dictee begon was ze daar ineens niet meer zo zeker van. Samen met Sigrid had ze het 
dictee besproken en ze had inderdaad veel woorden, die ze echt wel kende, ineens fout geschreven 
omdat ze was gaan twijfelen. Misschien zou zo’n oefening ook wel wat voor haar zijn? ‘Kun je het me 
leren?’ vraagt ze aan Malin. ‘Sigrid wil dat vast wel een keer met de hele klas doen,’ bedenkt Malin 
en ze springt op. ‘Ben zo terug!’ en weg is Malin. 

‘En?’, vraagt Cato nieuwsgierig. ‘Gelukt, vanmiddag gaan we er mee aan de slag,’ zegt Malin 
triomfantelijk. Cato krijgt een kriebel in haar buik, dat zou toch eens fijn zijn. Ze is wel vaker in paniek 
op school, omdat ze sommige dingen niet snapt of erg lastig vindt. Sigrid zegt altijd dat de kinderen 
niet wakker mogen liggen van school, of buikpijn ervan mogen hebben. Maar dat is soms makkelijker 
gezegd dan gedaan. Cato wil het zo graag goed doen allemaal. Haar grote broer en zus hebben ook 
op de Waterplas gezeten en die zitten nu allebei op het VWO. Cato ziet van heel dichtbij wat zij 
allemaal moeten leren en maken en dat alleen al boezemt haar behoorlijk wat angst in. Papa en 
mama verwachten vast dat Cato ook naar het VWO gaat, maar daar moet ze niet aan denken. Toch 
doet ze heel erg haar best op school. Van Sigrid moest ze laatst stoppen met werken en iets anders 
gaan doen. ‘Tijd om te ontspannen Cato,’ had Sigrid gezegd, ‘Advies van de juf, lekker naar buiten 
nu!’ 
Met tegenzin had Cato haar werk neergelegd, ze had het nu niet af en daar was ze behoorlijk 
ontstemd over geweest. Ze had er gelukkig met Sigrid een goed gesprek over gehad en die had haar 
uitgelegd dat het ook belangrijk is om samen te spelen en even niks te hoeven. ‘Je hersenen moeten 
ook uitrusten Cato, anders raken ze oververhit en kun je niet meer goed nadenken.’ Sigrid had er 
heel serieus bij gekeken en Cato was toen toch maar gaan spelen. Ze had daarna nog lang nagedacht 
over het gesprek met Sigrid. Ze snapte heus wat haar juf bedoelde. Misschien zou de oefening van 
vanmiddag haar een eindje op weg kunnen helpen? 

In het lokaal van de IJsvogels is het die middag heel stil. Ralph is er ook. Hij komt een keertje kijken 
en meedoen met de groep, want Sigrid heeft hem uitgelegd dat voor alle groepen in de school het 
heel belangrijk is om stilte te zoeken, te leren en uit te voeren. De kinderen zitten allemaal op een 
plekje in de klas waar ze zich goed kunnen ontspannen en waar ze de ruimte hebben en niemand 
kunnen aanraken. De eerste keer dat Sigrid deze oefening met de groep deed, zaten een paar 
meiden gezellig op een kluitje bij elkaar, maar dat kwam de oefening niet echt ten goede.  

Cato zit op een kussentje in kleermakerszit, Malin ligt naast haar met haar armen onder haar hoofd. 
Sommige kinderen zitten gewoon aan hun tafel en een ander ligt er op of onder. Het ziet er in eerste 
instantie een beetje gek uit, maar als je beter kijkt zie je dat de meeste kinderen er rustig bij zitten of 
liggen. 

Dan begint Sigrid te praten. Haar stem klinkt zacht en je moet goed je best doen om haar te verstaan. 
‘Als eerste begin je met goed te voelen hoe je zit of ligt. Is de ondergrond zacht of hard? Koud of 
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warm? Is het comfortabel?’ Een paar kinderen verplaatsen nog een arm of een been en Thomas 
besluit om toch maar zijn voeten op de tafel te leggen in plaats van eronder.  
Sigrid praat verder:’ Richt nu je aandacht op je rechterhand, ga nu helemaal met je gedachten naar je 
vingertoppen en maak deze rood. Geef ze een rode kleur, van je toppen tot je handpalm. Voel hoe 
warm het wordt. Ga daarna rustig omhoog tot aan je elleboog, maak het rood. Van je elleboog ga je 
door naar je bovenarm en je schouder. Voel hoe dit allemaal met elkaar verbonden is en maak ook 
dit zacht en rood.’ Zo gaat Sigrid het hele lichaam af. Cato geeft zo haar benen een blauwe kleur en 
haar romp een groene. Haar hoofd wordt paars. Aan het eind van de oefening is Cato helemaal warm 
en zacht van binnen. Haar hoofd voelt leeg en rustig. Alle IJsvogels blijven zo een tijd stil liggen of 
zitten. 

‘En?’, vraagt Malin nieuwsgierig aan haar vriendinnetje. Cato knikt, haar wangen zijn nog rood. ‘Ik 
begrijp nu wel waarom jij dit zo fijn vindt Malin!’, zegt ze, terwijl ze weer op haar eigen plek gaat 
zitten. Ralph komt even bij hun tafelgroepje staan. ‘Vond jij het ook zo tof Ralph’, vraagt Malin aan 
de directeur van de school. Ralph knikt enthousiast: ‘Al moest ik in het begin wel even wennen hoor, 
met die kleurtjes, maar na een tijdje lukte het me echt om alles goed te voelen. Dit is een handige 
ontspanningsoefening voor als ik een keer een moeilijk gesprek heb met iemand of een lange 
vergadering moet voorzitten.’ Cato kijkt verbaasd op. ‘Ik vind dingen ook nog eng of moeilijk hoor 
Cato en daar kan ik soms ook behoorlijk last van hebben,’ legt Ralph uit. Cato begrijpt dat wel, het 
klinkt in ieder geval ingewikkeld. Ralph loopt door naar een volgend groepje. Cato kijkt hem na, dat 
zelfs zo’n groot mens als Ralph af en toe dingen ook nog moeilijk vindt, dat verrast haar toch een 
beetje. Maar ergens stelt het haar ook gerust, ze hoeft niet alles in één keer te weten of goed te 
kunnen. Blijkbaar heb je daar je hele leven lang de tijd voor! 
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Dag 11 
‘Het verhaal van Thomas’ 

Met een zucht legt Thomas zijn boek neer. Hij heeft de bladzijde nu al drie keer gelezen en hij heeft 
eigenlijk geen idee waar het verhaal over gaat. De andere kinderen in de klas lijken allemaal diep 
verzonken te zijn in hun leesboek, want het is muisstil in de klas. Ook Sigrid leest een boek, het is een 
boek van Roald Dahl, haar lievelingsschrijver. Thomas vindt het heerlijk wanneer Sigrid voorleest, 
maar zelf lezen in een boek vindt hij niks aan. De letters zijn te klein, het verhaal is stom en hij kan 
zich niet goed concentreren. Vaak vindt hij het verhaal ook veel te moeilijk. Hij besluit het nog een 
keer te proberen, maar ziet in de vensterbank ineens een stripboek liggen. Het is een Suske en Wiske  
en de titel van het album is ‘Angst op de Amsterdam’. Stiekem pakt hij het stripboek en legt het 
onder zijn leesboek. Voorzichtig kijkt hij naar Sigrid en vervolgens weer naar de boeken op zijn tafel. 
Hij schuift zijn leesboek wat aan de kant, net ver genoeg om de eerste bladzijde van het stripje te 
lezen. Na een tijdje zit hij helemaal in het verhaal en moet hij gniffelen om een gekke situatie. Bram, 
die naast hem zit, kijkt verstoord op. Dan ziet hij het stripboek liggen. Het lijkt erop dat hij er wat van 
wil zeggen, maar hij bedenkt zich. Bram weet dat Thomas niet van lezen houdt, omdat hij dyslexie 
heeft en zijn vriend verraden, dát zal hij niet snel doen. 

Als het tijd is om de boeken op te ruimen, stopt Thomas het stripboek gauw in zijn laatje. Niemand 
heeft wat gemerkt. De dag verloopt daarna verder prima en als de bel gaat, vliegt Thomas het lokaal 
uit naar buiten. Het is lekker weer en de IJsvogels hebben afgesproken om nog even te gaan 
buskruiten met z’n allen. Na een paar potjes is iedereen moe en gaat naar huis. Thomas hangt nog 
wat op het plein rond met Bobby. Ze wonen allebei vlakbij school en spelen vaak samen op het plein. 
Ineens moet Thomas weer denken aan het stripboek, hoe zou het verhaal aflopen? Toen ze de 
boeken moesten opruimen las hij net een heel spannend stukje! ‘Ik ga nog even naar de wc, voordat 
ik naar huis ga,’ zegt Thomas tegen en Bobby. Bobby gaat vast naar huis en Thomas loopt de school 
in. Overal brandt nog licht, want alle stamgroepleiders zijn nog aan het werk. Het lokaal van de 
IJsvogels is leeg, Sigrid is vast ergens anders aan het vergaderen. Thomas loopt gauw naar zijn laatje 
en pak het stripboek. Vlug stopt hij het album onder zijn trui en wandelt zo de school weer uit. 

Die avond ligt hij tot laat in zijn bed te lezen. Het verhaal is ontzettend spannend en grappig. Soms 
zijn de lettertjes een beetje klein en snapt hij niet precies wat er staat, maar de tekeningen zorgen 
ervoor dat hij het grootste gedeelte van het verhaal kan volgen. Om half elf komt mama dan toch de 
lamp uitdoen. ‘Je moet echt gaan slapen jongen,’ zegt ze, ‘anders ben je morgen zo moe op school.’ 
Ze legt het album op zijn bureau en knipt de lamp uit. Thomas krijgt nog een knuffel en een kus en 
dan gaat de deur dicht en valt hij al gauw in slaap. Hij droomt dat hij, net als de twee helden uit het 
verhaal, ook mee vaart op het VOC-schip ‘de Amsterdam’ en dat ze op weg zijn naar Nederlands 
Indië. De kapitein van het koopvaardijschip is een strenge kerel en ze moeten hard werken. Gelukkig 
gebeuren er ook grappige dingen in zijn droom. Als Thomas vroeg wakker wordt, kruipt hij gauw uit 
bed om de laatste bladzijden van het verhaal af te lezen. 

In de kring praten ze die morgen over het nieuwe project. Sigrid vertelt dat het zal gaan over de 
Gouden Eeuw. Dat klinkt in ieder geval al heel interessant. Met elkaar ontdekken de kinderen wat zij 
er al van weten en wat ze nog meer te weten willen komen. Luna maakt ondertussen aantekeningen 
en Sigrid maakt op het bord vast een begin van een mindmap. Thomas oren gloeien, hier ging het 
album van Suske en Wiske over! Zijn vinger schiet de lucht in en wanneer hij de beurt krijgt begint hij 
te vertellen: over Nederlands Indië en over de VOC, over de specerijen en rijke koopmannen en nog 
veel meer. Sigrid laat hem helemaal uitpraten en de klas luistert aandachtig. ‘Wat kun jij daar mooi 
over vertellen Thomas!’ zegt Sigrid. Tijdens het vertellen heeft ze in de mindmap van alles 
toegevoegd. Thomas knikt: ‘Ik heb er toevallig iets over gelezen.’ Dat klinkt gek uit zijn mond. Maar 
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niemand vraagt of zegt er gelukkig wat over. Sigrid verdeelt de kinderen in vijf groepjes en ieder 
groepje krijgt een opdracht mee. Thomas, Luna, Vera, Bram en Hayet gaan naar het 
documentatiecentrum om boeken te zoeken over de Gouden Eeuw. Al gauw hebben ze een paar 
hele mooi boeken gevonden en trots lopen ze terug naar het lokaal. Ondertussen heeft het groepje 
van Bobby al een thematafel gemaakt, waar Hayet de gevonden boeken op plaatst. Thomas zet ook 
de strip van Suske en Wiske erbij. Sigrid reageert enthousiast: ‘Wat een leuk idee Thomas, om er ook 
een stripboek bij te leggen.’ 

Die middag krijgen de kinderen een stelopdracht, nadat ze een filmpje over de Gouden Eeuw hebben 
gekeken. Sigrid heeft het begin van het verhaal op het bord gezet en de kinderen moeten zelf de rest 
van het verhaal bedenken. Informatie kunnen ze opzoeken in de boeken van op de thematafel en 
online. Thomas heeft er best zin in, maar na een kwartier is de moed hem al in de schoenen 
gezonken. Er staat zoveel tekst in de boeken en op de websites. Hij vindt het maar wat lastig om daar 
doorheen te worstelen, laat staan om er iets over op papier te zetten. Sigrid loopt overal langs en 
heeft tips en tops. Zodra ze bijna bij het tafeltje van Thomas is, vlucht hij gauw naar de wc. Hij wil 
niet aan Sigrid laten zien dat hem weer eens niet gelukt is om een verhaaltje te schrijven. Als hij de 
klas in komt, ziet hij dat Sigrid zijn groepje al voorbij is. Dat is geluk hebben! Aan het eind van de 
middag mogen een paar kinderen hun verhaal voorlezen. De meeste verhalen zijn goed gelukt en het 
verhaal van Bram is zelfs ontzettend spannend. Aangezien het al bijna tijd is om naar huis te gaan, 
stelt Sigrid voor dat de andere kinderen de volgende morgen aan de beurt zijn. Daar schrikt Thomas 
van, hij heeft nog helemaal niks op papier gezet!  

Sigrid zwaait de kinderen uit bij de schooldeur. Als ze terugkomt in de klas, merkt ze dat Bram nog in 
het lokaal is. ‘Bram,’ zegt Sigrid, ‘kan ik wat voor je doen?’. Bram schudt zijn hoofd: ‘Niet voor mij 
Sigrid, maar misschien wel wat voor Thomas.’ Niet begrijpend kijkt Sigrid hem aan. ‘Wat zou ik dan 
moeten doen Bram?’, vraagt ze. Dan vertelt Bram dat hij heeft gezien dat Thomas huilend de klas uit 
is gegaan en dat hij de hele middag niet tot werken is gekomen. ‘Thomas houdt niet zo van lezen, 
Sigrid want hij kan het ook niet goed. Deze opdracht is een soort nachtmerrie voor hem. Heel veel 
lezen en dan ook nog eens schrijven, dát is toch ook eigenlijk niet eerlijk?’, besluit Bram zijn relaas. 
Sigrid is er even stil van. Dan volgt er een diepe zucht: ‘Bram, je hebt helemaal gelijk. Wat naar dat ik 
het niet gezien heb en dat Thomas nu met een rotgevoel naar huis is.’ Ze klopt Bram op zijn schouder 
en loopt met hem mee het lokaal uit. ‘Thomas boft maar met zo’n goede vriend als jij.’ 

Het houdt Sigrid die middag behoorlijk bezig. In gedachten gaat ze terug naar de les en beseft dat ze 
Thomas helemaal niet gezien of geholpen heeft. Maud, die ook dyslexie heeft, heeft haar gevraagd of 
ze samen met Vera de opdracht mocht maken. Natuurlijk vond Sigrid dat goed, maar wat suf dat ze 
toen niet ook aan Thomas gedacht heeft! Die arme Thomas, wat zal hij zich nu rot voelen. Sigrid 
besluit om de klas op te ruimen, dat helpt haar vaak als ze haar gedachten wil ordenen. Ze legt de 
boeken op de projecttafel weer netjes en dan valt haar oog ineens op het album van Suske en Wiske. 
Ze bladert het boekje eens door en ineens vallen er wat kwartjes op hun plek. Ze moet denken aan 
een enthousiaste Thomas die tijdens de projectkring het mooie verhaal vertelde over de VOC. Dan 
krijgt ze een goed idee. Eerst belt ze Bram met de vraag of hij met Thomas naar school wil komen. 
Dat wil Bram wel en belooft Sigrid en binnen tien minuten te zijn. Ondertussen zet Sigrid gauw een 
pot thee. 

Als de deur van het lokaal open gaat, ziet Sigrid de twee jongens binnenkomen. Thomas kijkt wat 
bedrukt. Sigrid schenkt thee in en gebaart de jongens te gaan zitten. ‘Thomas, ik heb je even terug 
naar school gevraagd, omdat ik geloof dat ik jou vandaag niet goed gezien heb, klopt dat?’, begint 
Sigrid. Thomas knikt. ‘Gelukkig heeft Bram jou wel goed gezien en heeft hij aan mij gevraagd om met 
jou mee te denken over je stelopdacht.’ Thomas weet niet zo goed wat hij moet zeggen. Zijn vriend 



31 
 

heeft hem doorgehad en hij dacht dat niemand iets aan hem had gemerkt. Hij dacht dat Sigrid 
misschien boos zou worden, als zij zou merken dat hij niets gedaan had. Maar nu zit ze tegenover 
hem en niets op haar gezicht vertelt hem dat ze boos is. ‘Kun je mij vertellen waarom het niet gelukt 
is om een verhaal te schrijven?’, vraagt Sigrid nu. Thomas denkt even na voordat hij wat zegt, maar 
dan vertelt hij dat hij de lange teksten zo lastig lezen vindt en dat het schrijven van woorden niet 
vanzelf gaat. ‘Ik heb echt wel goede ideeën, maar het lukt gewoon allemaal niet,’ verzucht hij. 
‘Hoe kunnen wij jou daarbij helpen Thomas?’, vraagt Sigrid, ‘Heb je daar zelf ideeën over?’. 
Die vraag weet Thomas niet zo te beantwoorden. Hij is een beetje in de war van dit alles. Als Sigrid 
merkt dat hij niet weet te zeggen, schenkt ze hem een warme glimlach. ‘Misschien moet je er nog 
maar eens even over nadenken, of het er met Bram over hebben. Wanneer je dan ideeën hebt, dan 
laat je mij dat weten. Is dat een goed plan?’, vraagt ze. ‘Weet je nog die oefening die we laatst 
gedaan hebben? Wanneer je in gedachten terug gaat naar het moment dat zo lastig was en dat je 
dan je fantasie de vrije loop laat? Dat je dan allerlei soorten oplossingen gaat bedenken, al zijn ze nog 
zo gek?’. ‘Bedoel je die opdracht met die grote olifant die maar niet uit het bed wilde,’ vraagt Bram. 
Sigrid knikt bevestigend: ‘En die we vervolgens op allerlei gekke manieren toch het bed hebben 
uitgekregen!’. Bram en Thomas moeten nu beiden lachen, dat weten ze nog wel. Sigrid had eerst 
hele gekke voorbeelden bedacht waar ze mee aan de slag moesten, maar daarna waren wat 
serieuzere onderwerpen aan bod gekomen. Ze hadden geleerd dat er voor bijna ieder probleem wel 
een oplossing te vinden is, maar dat je daarvoor soms heel diep moet denken. 

‘Bram, wil jij even de theepot naar de keuken brengen?’ ,vraagt Sigrid. Natuurlijk doet Bram dat en 
als hij het lokaal verlaat, zegt Sigrid tegen Thomas dat hij altijd bij haar kan komen als er iets is waar 
hij mee zit. ‘Hoe gek dan ook Thomas, zelfs als er echt een olifant in je bed zit.’ 
Thomas moet lachen, maar hij begrijpt wat Sigrid bedoelt. ‘Ik wil ieder kind graag helpen, maar soms 
zie ik niet waar de hulp nodig is. Help mij dan jou te helpen, oke?’. Thomas knikt. Dan staat Sigrid op 
en  doet de deur van het lokaal open. ‘Tot morgen vent,’ zegt ze, ‘Ik ben blij dat je nog even naar 
school bent gekomen.’ 
Halverwege de deuropening draait Thomas zich ineens abrupt om en geeft Sigrid een hele stevige 
knuffel. ‘Dank je wel Sigrid,’ fluistert hij schor. 

Aan het eind van de volgende dag meldt Thomas zich met Bram bij Sigrid. ‘Ik heb een idee bedacht,’ 
zegt hij, ietwat verlegen, ‘Ik wil graag een stripverhaal maken samen met Bram. We bedenken samen 
de tekst en ik maak de tekeningen en Bram schrijft de tekstwolkjes erbij.’ 
Sigrid kijkt verheugd: ‘Dat is echt het allerbeste idee ooit Thomas!’. En haar hart gloeit van trots. 
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Dag 12 
‘Het verhaal van Yara’ 

Badend in het zweet schrikt Yara wakker. Ze heeft zo’n levensechte droom gehad, dat het even duurt 
voordat ze beseft dat ze gewoon in haar eigen bed ligt. Ze besluit om een nieuwe pyjama aan te 
trekken, want dit is ook niet echt lekker. Hoe laat zou het eigenlijk zijn? Ze tuurt door haar 
zolderraam naar buiten en ziet de maan hoog aan de hemel staan. Het is een heel heldere nacht en 
Yara ziet heel veel sterren. Sigrid heeft van de week toevallig verteld over de grote Beer en helderste 
ster van de Melkweg: de Poolster, die precies boven de Noordpool staat. Yara vindt het prachtig, ’s 
nachts is het zo mooi en stil 
buiten, daar kan ze enorm van 
genieten. Met haar ogen 
speurt ze de hemel af en 
ontdekt zo nog veel meer 
sterren en sterrenbeelden, 
waarvan ze de naam nog niet 
kent. Misschien staat er ook 
wel een planeet aan de hemel 
en kan zij die ook zien. Na een 
tijdje kruipt Yara terug in bed 
en valt, na wat woelen, 
gelukkig toch weer in slaap. 

‘Vergeet je slaapzak niet!’, 
roept mama naar boven. Yara springt verheugd op uit bed. Vandaag doen ze in de klas een 
slaapzaksessie, dat was ze bijna vergeten! Daar heeft ze ontzettend veel zin in. Ze kleedt zich gauw 
aan en trekt over haar kleren haar favoriete onesie aan. Nog snel een boterham en een beker melk 
en dan vlug naar school. Voor de deur van de Waterplas staan al veel IJsvogels te wachten. De 
andere kinderen van de school kijken nieuwsgierig naar deze vreemde vogels, die in hun pyjama of 
onesie met een slaapzak onder hun arm voor de deur staan te dringen. Als Ralph de school opent, 
stromen ze naar binnen. In het lokaal van Yara branden alleen een paar kleine lampjes. Alle tafels zijn 
aan de kant geschoven en in het midden van het lokaal liggen allemaal matjes. Voor de ramen 
hangen zwarte doeken. Sigrid is nog niet aanwezig. De kinderen rollen en buitelen over elkaar heen 
in hun slaapzak, het is een drukke boel. De vaders en moeders van de oudste IJsvogels kennen dit 
gebeuren wel, maar enkele ouders van de nog jongere kinderen uit de groep, staan wat verbaasd te 
kijken. ‘Dit komt zo goed hoor,’ fluistert Yara’s moeder tegen de moeder van Hayet. Dan staat Sigrid 
ineens in het lokaal. Ze draagt ook een onesie en met een zaklamp schijnt ze de klas in. 
‘Goedemorgen lieve IJsvogels,’ roept ze boven de herrie uit. De knoop van kinderen ontwart zicht en 
wanneer Sigrid in het midden op de grond in haar slaapzak gaat zitten, volgt de rest van de groep 
snel. Ze kruipen allemaal tegen elkaar aan, het ziet er heel gezellig uit. Yara’s moeder verlaat 
glimlachend het lokaal, die Sigrid is me er ook eentje! 

‘Hoe hebben jullie geslapen?’, vraagt Sigrid. Elke ochtend checkt de groep in. Dat is belangrijk, want 
dan weet iedereen hoe de vlag erbij hangt. Sigrid heeft uitgelegd dat je dan beter rekening met een 
ander kunt houden, als je weet hoe het met iemand gaat. Gelukkig heeft iedereen vandaag een 
goede dag en een paar kinderen willen graag nog wat vertellen. Yara steekt ook haar vinger op: ‘Ik 
heb vannacht naar buiten gekeken en zag toen de Poolster en de Grote Beer.’ Sigrid knikt: ‘Wat knap 
dat je die hebt kunnen vinden Yara. Hoe kwam het dat je wakker werd vannacht?’. Yara vertelt over 
de enge droom die ze had en met de klas praten ze daar nog even over door. ‘Stel je voor dat je in je 
droom overal naar toe kan reizen, waar zou je dan heen gaan?’, vraagt Sigrid aan de groep. Ze 
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hebben afgesproken dat, net als in een gewone kring, de kinderen niet door elkaar heen gaan 
roepen, maar gewoon hun vinger opsteken wanneer ze iets willen vertellen. Soms kiest Sigrid ook 
wel eens iemand uit die niet zijn vinger opsteekt, zodat iedereen aan de beurt kan komen. ‘Ik zou in 
mijn droom naar de Efteling gaan,’ mijmert Vera, ‘en dan ging ik in alle enge achtbanen waar ik 
eigenlijk niet in durf!’. De groep barst in lachen uit en Sigrid lacht het hardst van allemaal. Na een 
tijde wordt het gesprek serieuzer als Bob zegt dat hij naar de hemel zou willen reizen om zijn oma 
nog eens te bezoeken. Yara weet dat Bobs oma vorig jaar is overleden en dat hij haar erg mist. Na 
Bob volgen meer kinderen met een reiswens en zo gaan ze samen de hele wereld en het heelal door. 

 
‘Waar zou jij heen reizen Sigrid?’, vraagt Luna. Daar moet Sigrid even over nadenken. De groep wacht 
geduldig af. Na een tijdje zegt Sigrid: ‘Ik zou samen met Bob mee willen naar de hemel, want dan kan 
ik een vriend van mij bezoeken die ik nog zo graag eens had willen zien.’  
Dat snappen de IJsvogels wel, want ze weten dat Sigrid onlangs afscheid heeft moeten nemen van 
een goede vriend van haar. Sigrid slaat haar arm om Bob heen en fluistert in zijn oor: ‘Maar op de 
terugweg gaan we dan samen langs de Mac Donalds.’ Op Bobs gezicht verschijnt een grote grijns en 
hij doet nog een extra duit in het zakje: ‘En als we dan weer hier zijn is het ineens zomervakantie!’. 
Ze praten met elkaar wel anderhalf uur lang over van alles en nog wat. Sigrid stelt vragen waar je 
soms goed over na moet denken en soms ontstaat er ook een goede discussie. 

Dan rondt Sigrid de slaapzaksessie af. Ze merkt aan de kinderen dat ze lang genoeg hebben gepraat 
en geluisterd. Ze vraagt of iedereen in zijn slaapzak op een matje wil gaan liggen. ‘Ga maar liggen 
zoals jij dat prettig vindt.’ Sigrids stem klinkt nu zacht. Yara vouwt haar armen onder haar hoofd en 
rolt op haar buik. Het is een beetje wringen, maar uiteindelijk heeft iedereen een plekje gevonden. 
Sigrid zit op het bureau. ‘Maak het nu helemaal stil in 5,4,3,2….en 1,’ fluistert ze, ‘en dan doe je je 
ogen dicht.’ De hele klas ligt nu stil op de matjes en je hoort enkel hier en daar nog een kind zuchten. 
‘Bedenk nu een mooi plaatje of een ruimte waar je heel blij en rustig van wordt. Dat kan voor de één 
bijvoorbeeld een tuin zijn en voor de ander de zee. Alles is goed, zolang jij je er maar prettig voelt. 
Loop eens rond in die ruimte, wat zie je daar allemaal?’ Yara denkt na, maar al gauw weet ze waar ze 
heen gaat. Ze staat in gedachten in haar achtertuin en kijkt omhoog naar de volle maan en alle 
sterren. Ze ziet ze stralen en als ze heel goed kijkt, ziet ze ook alle planeten staan. Het beeld is scherp 
en helder. ‘Probeer je nu eens te focussen op één plek in die ruimte of op dat plaatje. Stel je voor dat 
je daar een tijdje moet blijven, dus zorg dat het comfortabel is.’ Yara staat nu niet meer in de tuin, 
maar zit in de grote stoel van papa met in haar hand een kop warme chocomelk. ‘Laat voor nu alle 
dingen waar je je druk om maakt, of waar je last van hebt maar eens even los. Denk aan dingen die 
jou blij en gelukkig maken.’ Sigrids stem klinkt nu zo zacht dat je goed je best moet doen om haar te 
horen. ‘Wentel je nu maar in deze gedachten op de heerlijke plek die je hebt uitgekozen.’ Dat doet 
Yara en ze tuurt naar de mooiste planeet van allemaal. Ze ziet allerlei kleuren en er schiet een 
vallende ster voorbij. Het is lekker warm en dan ineens valt Yara in slaap. 

Sigrid laat de groep zo een tijdje bijkomen in stilte. Na zo’n slaapzaksessie is dat wel even nodig. De 
kinderen vinden het heerlijk en heel gezellig, maar kunnen soms daarna moeilijk de knop weer 
omzetten wanneer ze aan de ‘gewone’ schooldag gaan beginnen. Sigrid kijkt de groep rond. De 
meeste kinderen liggen lekker ontspannen te soezen, andere kinderen vinden dat moeilijker, maar 
doen wel hun best om het voor de anderen stil te houden. Ze geeft Bob een knipoog en hij knipoogt 
terug. Ze geeft hem een seintje dat hij zachtjes de kinderen om hem heen mag motiveren om weer 
rechtop te komen zitten. Dat heeft een domino-effect, want al snel zitten bijna alle kinderen rechtop.  
Sigrid loopt langs Luna en Yara, die nog lekker opgekruld in hun slaapzak liggen. Luna ligt naar Yara te 
kijken. ‘Ze slaap denk ik,’ fluistert Luna tegen Sigrid. ‘Dat snap ik wel, na zo’n onrustige nacht,’ 
fluistert Sigrid terug, maar toch maakt ze Yara zachtjes wakker. Met rode wangen komt ook Yara 



34 
 

omhoog en kijkt recht in het vriendelijke gezicht van haar juf. Sigrid geeft Yara een aai over haar bol 
en helpt haar overeind. De klas ruimt nu samen de matjes op en ook de tafels staan weer vlot op hun 
plaats. ‘Bewaar je slaapzak maar op de gang,’ zegt Sigrid. ‘En onze onesie?’ vraagt Thomas. ‘Die 
houden jullie vandaag gewoon aan, als je dat fijn vindt,’ besluit Sigrid. Wat er is immers niets zo 
schattig dan een klas vol kinderen in hun onesie. 
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Dag 13 
‘Het verhaal van Hayet’ 

Met haar schooltas in de ene hand en een grote plastic zak in de andere, loopt Hayet het lokaal in. Ze 
ziet sommige kinderen nieuwsgierig kijken, maar er wordt gelukkig niks gevraagd. Vandaag heeft 
Hayet haar hobbykring en ze is vreselijk nerveus. Hayet vindt een kring geven helemaal niet zo leuk. 
Ze is bang om fouten te maken, of dat ze haar tekst vergeet. Straks doet de PowerPointpresentatie 
het niet, of valt ze van haar kruk! Toen Hayet vorig jaar in de middenbouw zat, moest ze huilen 
tijdens haar kring. Dat gevoel is ze niet vergeten en daar heeft ze nu zo’n last van. 

Mama zegt dat ze het gewoon maar moet proberen. Dat wil Hayet ook wel, maar ze weet niet zo 
goed hoe. Ze had het de hele week al met Sigrid willen bespreken, maar ook dat had ze een beetje 
moeilijk gevonden. Ze kent Sigrid nog niet zolang. Ze vindt haar reuze aardig en lief, dat wel, maar ze 
is ook een beetje bang dat Sigrid haar niet begrijpt. Luna, die naast haar zit, heeft ze het wel verteld 
en die zei dat ze gewoon naar Sigrid moest gaan om erover te praten. Had ze dat advies nu maar 
opgevolgd, dan was die buikpijn vast niet zo heel erg geweest als nu. 

De ochtend vliegt voorbij en daarmee komt Hayets kring ook dichterbij. Tijdens de pauze heeft ze 
geen hap door haar keel kunnen krijgen. Misschien mag ze wel naar huis van Sigrid, want ze voelt 
zich echt niet lekker. Het duurt niet lang of Sigrid heeft in de gaten dat het niet zo goed met Hayet 
gaat. Tijdens de tweede blokperiode van die ochtend, pakt Sigrid een krukje en gaat ze naast Hayet 
zitten. Hayet schaamt zich, want haar weekplan is nog leeg en ze heeft deze ochtend amper wat 
gedaan. Sigrid zegt daar helemaal niks over, maar probeert nieuwsgierig in de grote plastic tas te 
spieken. ‘Wat zit dáár allemaal voor moois in Hayet?’, vraagt Sigrid, terwijl ze de spullen op Hayets 
tafel aan de kant schuift. Hayet neemt de tas voorzichtig op schoot en pakt er iets uit. Het is een 
prachtige groene steen. Hayet legt hem op haar tafeltje. ‘Wat zit er nog meer in die tas?’ vraagt 
Sigrid terwijl ze met haar vinger over gladde steen strijkt. Dan haalt Hayet de hele tas leeg. Er liggen 
wel 10 verschillende stenen op haar tafeltje. Sigrid zucht diep: ’Wat zijn die prachtig, hoe kom je 
daaraan?’. Hayet pakt de groene steen. ‘Deze kreeg ik op vakantie van mijn vader, ’zegt ze zacht. 
‘Weet je wat voor steen dat is?’ vraagt Sigrid aan Hayet. ‘Het is een smaragd,’ zegt ze. ‘Wat weet je 
daarvan?’ vraagt Sigrid nu. Hayet begint te vertellen: ‘Smaragd is een edelsteen. Het ontstaat uit 
magma en ander gesteente en het heeft altijd een groene kleur. Smaragd voelt glad en koud en als 
het geslepen is dan schittert het als een diamant.’ Sigrid knikt en wijst een andere steen aan. Hayet 
vertelt over iedere steen wat zij ervan weet en af en toe stelt Sigrid een vraag.  

Als ze bij de laatste steen zijn aangekomen, kijkt Hayet op. Ze heeft niet gemerkt dat de hele klas om 
haar tafelgroepje is gaan staan. Muisstil hebben ze een plekje ingenomen en naar Hayet geluisterd, 
niemand heeft haar gestoord en hebben ze haar de kans gegeven om te vertellen over haar hobby 
zonder dat ze dat in de gaten had! Hayet kleurt rood. ‘Wat een bijzondere verzameling stenen Hayet, 
ze zijn allemaal zo verschillend van elkaar.’ Sigrid pakt de tijgeroog en de rozenkwarts op. ‘Zie je dat 
deze steen heel anders is dan deze?’ vraagt ze, terwijl ze beiden stenen omhoog houdt. ‘Ze voelen 
anders aan en hebben een heel andere kleur en vorm en tóch zijn ze allebei prachtig en uniek. Jouw 
verzameling lijkt wel een beetje op onze klas,’ vindt Sigrid, ‘allemaal anders en verschillend, maar 
niemand is beter, leuker of mooier dan de rest.’ De klas knikt, ze snappen wel wat Sigrid wil zeggen.  

Dan kijkt Sigrid Hayet aan. ‘Oeps,’ zegt ze, ‘nu heb je eigenlijk alles uit je kring al verteld, omdat ik zo 
nieuwsgierig ben!’. Hayets ogen worden groot, Sigrid heeft gelijk! Alles wat ze wilde vertellen in haar 
kring heeft ze nu al verteld. ‘Dan is dit toch gewoon Hayets kring, Sigrid?’, zegt Luna, ‘we hebben het 
allemaal gezien en gehoord, want ook wij zijn heel nieuwsgierig’.  
Sigrid knikt tevreden en dan barst er een applaus los voor Hayet. Ze wordt er verlegen van! Dan 
volgen er nog tips en tops, net zoals na een echte kring. De kinderen mogen zelfs de stenen 
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vasthouden en eraan voelen en ze zijn er heel voorzichtig mee. Hayet vertelt ondertussen nog veel 
meer en de andere kinderen stellen heel veel vragen. Sigrid neemt ondertussen Luna even apart.  

‘Dat plannetje van ons heeft goed gewerkt hè?’ zegt Sigrid en Luna kijkt trots. ‘Wat goed van je dat je 
gisteren even naar mij bent toegekomen om over Hayet te vertellen. Je hebt echt als een oudste 
IJsvogel voor een jongste gezorgd.’ Ze geven elkaar nog even een high-five, voordat Luna terug 
huppelt naar de rest van de groep, met Hayet als stralend middelpunt.  
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Dag 14 
‘Het verhaal van Ralph’ 

 

Hoe ze het toch elke keer weer voor elkaar krijgt, weet Ralph niet, maar Sirgid is zo’n leerkracht die je 
bijna niets kunt weigeren. Ze heeft een duidelijke mening, maar kan ook goed naar anderen luisteren. 
Ze stelt de juiste vragen, maar weet soms ook wanneer ze moet zwijgen. Sigrid kan met haar 
enthousiasme het hele team inspireren en motiveren, maar af en toe wordt Ralph ook stapeldol van 
haar. Toch, moet hij toegeven, is er wel wat veranderd sinds Sigrid vorig jaar een tijdje thuis heeft 
gezeten. Ze is rustiger, kalmer en niet meer altijd haantje de voorste en toch werkt ze net zo hard als 
voorheen. Sigrid maakt andere keuzes, heeft hij gemerkt. Ze zorgt beter voor zichzelf en als Sigrid dat 
doet, zorgt ze ook beter voor haar groep. Ralph merkt de prettige sfeer die bij de IJsvogels hangt wel 
op. In die groep lijkt er altijd een soort van balans te zijn. Ieder kind komt er tot z’n recht. Dat heeft 
ook nadelen, want wat was het moeilijk om een invaller voor die groep te plaatsen toen Sigrid 
uitgevallen was. Sigrid en haar kinderen hebben een soort van onzichtbaar lijntje, wat voor een ander 
maar moeilijk te volgen is. Toch zou Ralph niet willen dat Sigrid het anders zou doen, ze draait de groep 
op haar gevoel, haar intuïtie. En van daaruit weet zij bijna altijd precies het juiste te doen. Sigrid is ook 
wel een emotioneel mens, soms moet Ralph haar even terug met haar benen op aarde zetten. Maar 
boven alles is ze vooral een doorzetter en legt ze de lat enorm hoog voor haarzelf en haar omgeving. 

Ralph schrikt op als Sigrid ineens voor zijn neus staat. ‘Heb je even?’ vraagt ze vrolijk, terwijl ze al op 
de stoel tegenover hem is gaan zitten. ‘Voor jou altijd, dat weet je,’ glimlacht Ralph, benieuwd wat zij 
nu gaat vragen, want inmiddels kent hij Sigrid zo goed dat hij weet dat er nu iets komen gaat. 
‘Ik heb eens zitten denken, ’zegt Sigrid. ‘ Is er een plek in school die wij kunnen inrichten als stilteplek?’ 
Ralph kijkt op, deze vraag had hij nooit verwacht. ‘Een stilteplek?’ vraagt hij, ’Je bedoelt een 
gedenkplek of een altaar of zoiets?’. Sigrid schiet in de lach. Ralph lacht met haar mee, want blijkbaar 
bedoelen ze allebei iets heel anders. Dan begint Sigrid te vertellen; over haar burnout, haar zoektocht 
naar rust en stilte en het belang wat haar kinderen daar ook bij hebben. Ze vertelt over het ritmisch 
weekplan en hoe stilte daar ook een belangrijke rol in hoort te spelen. Ze haalt voorbeelden aan uit 
haar eigen groep en beschrijft de successen van de afgelopen weken. Dan legt ze uit waarom een 
stilteplek zo belangrijk is en dat Luna haar op het idee heeft gebracht. ‘De hele school kan er profijt 
van hebben Ralph, want we horen met grote regelmaat dat de collega’s de groepen als zo druk 
ervaren.’ Ralph knikt, dat signaal heeft hij zeker opgevangen en als hij door de school loopt, dan vindt 
hij het zelf ook vaak lawaaierig en druk. Hij heeft opgemerkt dat de groep van Sigrid rustiger en meer 
in balans is dan daarvoor en dat geldt ook voor Sigrid zelf. ‘Het idee staat me aan Sigrid,’ zegt Ralph, 
’maar dan heeft de school meer nodig dan alleen een stilteplek, dan moeten we met elkaar zoeken 
naar een manier om stilte een vaste plek binnen ons ritmisch weekplan te geven.’  
Daar kijkt Sigrid verrast van op. ‘Daar heb ik ook genoeg ideeën over!’ roept ze.  
‘Dat geloof ik graag,’ lacht Ralph en hij weet dat hij Sigrid nu vooral even moet laten spuien. 
‘We organiseren een studiemiddag over stilte  in de school! Dan zal ik eerst achtergrond informatie 
geven en daarna wat praktische oefeningen waar iedereen mee aan de slag kan.’ Sigrid kijkt Ralph 
triomfantelijk aan, haar ogen stralen. ‘Laten we vooral eerst het belang van stilte overdragen aan onze 
collega’s, Sigrid,’ zegt Ralph, terwijl hij inwendig moet lachen om haar oeverloze enthousiasme, ‘en 
daarna kun jij vertellen over jou ervaringen en wat dat met je groep gedaan heeft. Daarna maken we 
een stilteplek in de school, het kamertje naast het lokaal van de Zwanen.’ Sigrid straalt, Ralph heeft 
haar zo goed begrepen! 
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Sigrid en Ralph sparren nog de hele middag door. Zo spreken ze af dat Sigrid een stukje in de 
nieuwsbrief zal schrijven over haar ervaringen met stilte in de groep en natuurlijk moet er ook 
geschreven worden over de nieuwe stilteplek. Op de studiedag zullen ze met elkaar hier regels en 
afspraken over maken, die ook weer in de stamgroepen besproken zullen worden. Daarnaast besluiten 
ze om op de bouwvergaderingen en kindbespreking ook dit onderwerp regelmatig aan bod te laten 
komen. Hierdoor zal de focus scherp gehouden worden en kunnen de diverse ontwikkelingen en 
ervaringen meegenomen worden in de volgende stap die zij in dit proces moeten gaan zetten. 

Die middag denkt Ralph nog eens terug aan het gesprek met Sigrid. In een school gaat het vaak over 
het verbeteren van resultaten op het gebied van rekenen, taal en lezen. Daar worden hele plannen 
voor geschreven en studiedagen over gegeven. Het past ook zo bij Sigrid om met het team een heel 
andere kant op te gaan. Sigrid steekt nooit onder stoelen of banken dat voor haar als een paal boven 
water staat dat je kinderen altijd pedagogisch tactvol moet aanspreken en dat een goede relatie met 
je kinderen onontbeerlijk is verbonden met de ontwikkeling die ze doormaken, op welk gebied dan 
ook. Een studiedag met als thema stilte, is dan ook wel aan haar besteed. Ze zal er zeker een succes 
van maken, omwille van alle kinderen en collega’s op de Waterplas, met wie zij zich zo verbonden 
voelt. 
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1987 
‘Het verhaal van kleine Sigrid’ 

Stampvoetend staat ze in de gang. De deur van het lokaal zit dicht en aan de ene kant staat Sigrid en 
aan de andere kant de juf. Een heleboel vieze woorden komen als een waterval uit Sigrids mond , het 
is niet meer te stoppen. Dan vliegt ineens de deur open en staat de juf Bolle voor Sigrids neus. Ze 
grijpt Sigrid bij haar arm en sleurt haar mee naar het kamertje van de directeur. ‘Met dit kind is geen 
land te bezeilen!’, foetert de juf, terwijl ze Sigrid naar binnen duwt, ’En ik hoef haar de rest van de 
dag niet meer in mijn lokaal.’  
Met een klap valt de deur dicht. Sigrid en de directeur staan er allebei een beetje beteuterd bij. 
‘Wat is er gebeurd Sigrid’, vraagt de directeur. Sigrid haalt haar schouders op. ‘Niks bijzonders, ik 
praatte voor mijn beurt,’ zegt ze. ‘En verder?’, directeur van den Heuvel kijkt haar streng aan. ‘Ik heb 
ook gevloekt,’ bekent Sigrid,’ En misschien ook iets te hard gepraat, maar dat komt omdat Gerben 
ook zo doof is.’ Harry van den Heuvel doet zijn best om nu niet in de lach te schieten, hij vindt Sigrid 
een hilarisch kind. Al laat hij het wel omdat tegen juf Bolle te zeggen. Zij moppert elke dag minstens 
een half uur over Sigrid. De andere leerkrachten begrijpen er niks van. Zij hebben Sigrid ook in de klas 
gehad, maar zij herkennen het beeld wat zij over Sigrid schetst niet echt. Toegegeven, Sigrid is druk 
en luid en een haantje de voorste. Altijd in voor gekke ideeën, maar daardoor brengt ze ook heel wat 
leven in de brouwerij op het kleine dorpsschooltje. Maar brutaal en onbehoorlijk zouden ze haar echt 
niet willen noemen. Toch gaat het sinds dit jaar, in de vijfde klas, ineens mis met Sigrid. Ze zit vaker 
op de gang dan in de klas en haar ouders zijn al heel vaak op gesprek geweest. 

‘Wat moet ik nou met jou Sigrid?’. Directeur van den Heuvel kijkt haar onderzoekend aan. Sigrid, met 
haar rossige pluisharen en dat gekke brilletje, het is soms net een kuikentje. Tranen vloeien over haar 
wangen en ze snikt luid: ‘Dat weet ik toch ooohoook niet!’. Van den Heuvel moet toegeven dat het 
misschien ook niet zo’n goede vraag was. Het kind zit duidelijk in de knoop met zichzelf, maar haar 
juf is ook duidelijk geweest; Sigrid is niet meer welkom in de klas vandaag. Hij weet even niet meer 
wat te doen en besluit dan maar om wat schoolwerk voor haar te halen. Als hij terug komt met al 
haar werk, ziet hij Sigrid naar buiten staren. ‘Loop maar even een rondje, voordat je aan het werk 
gaat,’ zegt hij, ‘Dan kun je even afkoelen.’  

‘Ben je nu al klaar?’, vraagt Harry verbaasd. Sigrid knikt: ‘Het is ook zo makkelijk allemaal.’ 
Harry van den Heuvel kijkt op de klok, het is pas half elf en hij heeft nog veel werk te doen. Moet hij 
nou de rest van de ochtend op dit kind passen? ‘Ga maar vragen of ze bij de kleuters hulp nodig 
hebben, ‘zegt hij in een poging van Sigrid af te komen. Sigrid springt blij op en salueert: ‘Tot uw 
orders kapitein!’. Hoofdschuddend kijkt Harry haar na, hoe moet dit nou verder? 

Ans Bolle ontploft bijna als zij hoort waar Sigrid de ochtend heeft doorgebracht. ‘Harry, hoe kun je 
dat nou doen! Dat kind zet steeds mijn klas op stelten en jij laat haar lekker bij de kleuters keuvelen? 
Ben je nou helemaal gek geworden?’. Met een klap valt de deur van Harry’s kamertje vandaag voor 
de tweede keer dicht. Ans stampt woest naar haar eigen lokaal, waar Sigrid op haar wacht. Maar 
niets is minder waar. Als zij binnenkomt, ziet ze het raam open staan en Sigrid is in geen velden of 
wegen te bekennen. Ans grijpt haar tas en haar autosleutels, ze gaat naar huis! Ze is he-le-maal klaar 
met deze dag en met dat vreselijke kind! 

Die avond voert de moeder van Sigrid een heel lang telefoongesprek met de directeur van de school. 
Ze komen beiden tot de conclusie dat er nu echt wat moet gaan gebeuren, want Sigrid moet nog vijf 
lange maanden naar school en de kans is ook heel groot dat juf Bolle meegaat naar de zesde klas. Dat 
zou voor beiden een ramp zijn als er niets verandert. Harry belooft de moeder van Sigrid dat hij nog 
eens met Ans om de tafel gaat en de moeder van Sigrid zal contact opnemen met de huisarts over 
haar buitensporige boze gedrag op school. Thuis loopt het momenteel ook niet zo lekker met 
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Sigridje, terwijl ze volgens haar moeder altijd een vrolijk kind is geweest. Druk, dat wel, maar ook 
heel lief. Met een diepe zucht hangt Sigrids moeder de telefoon op de haak. Ze besluit om nog even 
bij Sigrid te gaan kijken. Sigrid ligt als een hamstertje opgerold in haar bed en mama ziet de sporen 
van tranen op haar wangen staan. Het breekt haar hart, haar lieve Sigrid, hoe kun je daar nou niet 
van houden? 

Het gesprek tussen Harry en Ans loopt op niks uit. Harry informeert voorzichtig naar de manier 
waarop Ans ervoor kiest om met Sigrid om te gaan, maar dat valt helemaal in verkeerde aarde. ‘En ik 
hoef ook geen therapeut of andere hotemetoot die komt observeren in mijn klas, want er mankeert 
niks aan mij. Het ligt aan dat gekke kind!’, besluit ze haar relaas. ‘Nou, nou, Ans, er is toch vast ook 
wel iets leuks te zeggen over Sigrid?’, vraagt Harry. Die vraag kan Ans niet positief beantwoorden. ‘Ik 
krijg haar er vroeg of laat wel onder, Harry!’, zegt ze stellig. Harry haalt zijn schouders op, helaas zit 
er niks anders op dan het maar zo te laten. Wellicht trekt Ans of Sigrid in de komende weken nog wel 
wat bij. 

Niets is helaas minder waar. Sigrid zit elke dag bij Harry in zijn kantoor en soms blijft ze zelfs een paar 
dagen thuis. De huisarts heeft een observatie geadviseerd, maar daar wil Ans niks van weten. En zo 
kruipen de weken langzaam voorbij. Sigrid zit de halve dag in een andere klas of bij Harry in het 
kantoor te werken. Sigrids moeder heeft al meerdere malen een poging gedaan om Sigrid weer 
volledig terug de klas in te krijgen en toen ze opperde dat Sigrid het werk wellicht allemaal wat te 
makkelijk vond, lachte juf Bolle haar bijna uit. ‘Te makkelijk? Laat me niet lachen, Sigrid heeft er 
gewoon geen zin in!’.  

Maar dan is daar ineens meester Hans. En de kinderen mogen hem ook zo noemen, dat is raar! 
Meester Hans komt een paar weken invallen voor juf Bolle, want die moet geopereerd worden aan 
haar knie. Er verandert van alles in de klas. Ze starten elke ochtend in de kring en Hans vraagt dan 
hoe het met iedereen gaat. Tussen de lessen door doen ze spelletjes en als je een rijtje sommen 
snapt, hoef je de rest niet te maken. Ze zingen liedjes en doen toneelstukjes en als het mooie weer 
aanbreekt, verzint Hans gewoon buiten een rekenopdracht. In het lokaal hangt er van alles aan de 
muur: mooie tekeningen, een goed gelukte stelopdracht en zelfs het rekenschriftje van Marloes 
omdat zij ineens de deelsommen snapt. Hans ziet het meteen als er iets met je is en als iemand ruzie 
heeft dan krijg je geen straf, maar dan gaat Hans met de ruziemakers op zoek naar een oplossing. 
Ook de ouders merken de verandering in de klas. De kinderen komen blijer thuis uit school en ze 
hebben elke middag heel wat te vertellen. Niet alle ouders zijn blij met de verandering, want volgens 
sommigen wordt er teveel gespeeld en te weinig geleerd. Maar daar heeft Hans lak aan en hij gaat 
gewoon zijn eigen gang met de klas. Sigrid leeft ook helemaal op en zit geen middag meer in een 
ander lokaal of kantoortje. ‘Heb jij dan helemaal geen problemen met haar?’, vraagt Harry na een 
tijdje verbaasd aan Hans. ‘Nee hoor,’ zegt Hans,’ Sigrid is gewoon een heleboel hieperdepiep, met 
soms een hoera.’ 

Vlak voor de zomervakantie komt juf Bolle terug en daar baalt eigenlijk de hele klas van. Sigrid moet 
er zelfs van huilen, maar dan wordt ze het kamertje van Harry in geroepen. Aan het bureau zitten 
Harry en Hans. Sigrid kijkt blij op, dat had ze niet verwacht. ‘Sigrid, we moeten jou een geheim 
verklappen,’ zegt Hans, ‘Maar je moet het echt niet doorvertellen, oké?’. Dat beloof Sigrid gretig. ‘Na 
de zomervakantie ga ik werken op deze school…… in de zesde klas!’. Sigrids mond valt open van 
verbazing en dan moet ze ineens heel hard huilen. ‘Nou Sigrid, stel je eens niet zo aan,’ zegt Harry, 
maar dan komt Hans er gauw tussen. ‘Da’s niet erg hoor Sigrid, huil maar even uit. We laten je ook 
wel even behoorlijk schrikken zo,’ zegt Hans en geeft haar zijn zakdoek. Als Sigrid weer wat 
gekalmeerd is, verlaat ze voor het eerst sinds tijden huppelend het kantoor van Harry. 
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De laatste twee weken is Sigrid erg stil in de vijfde klas. Ze zegt niks, ze roept niks, ze vloekt niet en ze 
moppert ook niet. Ze is heel stil en maakt al haar werk netjes af, zonder te klagen. Ze is bang dat als 
ze het nu weer verpest, Hans niet eens wil komen werken na de zomervakantie. Want wie wil er nu 
zo’n stout kind als Sigrid in de klas? Dus houdt ze zich gedeisd en dat kost haar veel moeite en 
energie, maar het lukt haar toch. Juf Bolle is erg trots op zichzelf. ‘Ik zei toch dat ik dat kind er wel 
onder zou krijgen!’, roept ze op de laatste schooldag tegen haar collega’s. Iedereen is moe van het 
lange schooljaar en heeft geen zin om met Ans in discussie te gaan. Daar is trouwens ook geen 
beginnen aan, want Ans is de meest eigenwijze en koppige van het hele team. 

Sigrid heeft de tijd van haar leven in de zesde klas na de zomervakantie. Meester Hans maakt er met 
de kinderen een heel fijn jaar van en voor het eerst in haar leven heeft Sigrid het idee dat iemand 
haar op school echt de moeite waard vindt en al haar talenten ziet. Natuurlijk moet Hans Sigrid af en 
toe ook even terug fluiten, maar dat gaat zonder al te veel gedoe. Als hij op de laatste schooldag van 
het zesde jaar afscheid van de klas neemt, geeft Sigrid hem het mooiste compliment wat hij ooit 
heeft gekregen. ‘Later, word ik net als jij!’. En daar wordt Hans even heel stil van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Theoretisch onderzoek naar stilte in de stamgroep 

 

Jenaplanscholen beoefenen het zwijgende denken en het zwijgende handelen (W. Dilthey, Werke dl. 
V, p. 149 e.v.). Jenaplanscholen zijn scholen van zwijgen en stilte. Het gezwets bedwingen is een 
wezenlijke voorwaarde voor iedere vorming en al het leren (Petersen, 1985b, p. 41). 
Jenaplanonderwijs eist heldere, zoveel mogelijk ondubbelzinnige en overzichtelijke ‘pedagogische 
situaties’ met een duidelijke betekenis, zodat ze krachtig geleid kunnen worden.  
Niet voor niets wordt door allerlei volken het zwijgen hoog gewaardeerd en verbonden met wijsheid 
(Both, 1999, p. ?) 

Kees Both schrijft in een artikel over stilte in een pedagogische school een citaat van Bond (1999): 
“Maar hiermee zijn we slechter af. Door het vullen van ieder ‘leeg’ moment met geluid maken we 
onszelf ongevoelig voor het leven. Het is als het zingen van een lied zonder de pauzes tussen de 
coupletten. Als onze borden na elke volle mond weer vullen lopen we nooit het risico dat het ooit 
leeg zal reken, maar doden we tevens de smaak die we hadden toe ze voor het eerst gevuld 
werden.” In dit stuk gaat het vooral over het bewaren van jezelf. Juist in deze tijd met een overdaad 
aan indrukken om ons heen. Kees Both citeert in datzelfde artikel van Baal (1991) die daar onder 
andere over zegt dat stilte een belangrijk middel is als het gaat over het vormen van je 
persoonlijkheid, van het ‘iemand’ zijn, die gevoelig is voor andere mensen, de natuur en het mysterie 
van de werkelijkheid. Stilte is ook van belang in verband met verwondering, verdieping en 
spiritualiteit, het ‘laten zijn’ van de dingen. Leren heel goed te kijken en openstaan voor de dingen 
zoals jezelf, je omgeving en de ander. 

Vandaag de dag worden kinderen overladen met allerlei prikkels, zowel in als buiten de school. Alles 
maakt geluid en geeft licht. Digiborden, telefoons, I-pads en computers, het licht in de klas is vaak 
kunstmatig en de geluiden van buiten dringen door tot in het klaslokaal. In een stamgroep wordt veel 
gepraat; er worden instructies gegeven met behulp van het digibord, er worden kringen gehouden 
en het journaal wordt samen bekeken en besproken. Daarnaast is er natuurlijk nog het blokuur, 
waarin veel samen gewerkt en overlegd wordt en ook dat geeft een ruis in het lokaal. In de pauze is 
het druk in de gangen, op het schoolplein wordt hard geschreeuwd en gelachen, soms is er ook ruzie. 
In deze omgeving een school van zwijgen en stilte zijn, is een hele uitdaging. Hoe creëer je dan toch 
de benodigde stilte-momenten waarin kinderen tot rust en bezinning kunnen komen? 

Binnen een Jenaplanschool wordt een aantal basisactiviteiten (sociale grondvormen) van elkaar 
onderscheiden: gesprek, spel, werk en viering. Deze zijn allen in het ritmisch weekplan op 
herkenbare wijze terug te vinden. Daarnaast zijn er echter ook nog veel minder bekende ‘individuele’ 
grondvormen: nadenken (reflecteren), filosoferen, meditatie, schouwen, bidden en ervaren. Beide 
groepen van grondvormen staan niet los van elkaar. In zowel de sociale grondvormen spelen de 
individuele ook een rol. Zij vormen de spirituele en persoonlijke kern. Kinderen moeten zelf leren 
beslissingen te nemen en leren dingen innerlijk te verwerken. Niet alleen wanneer zij alleen zijn, 
maar ook in de stamgroep. (Both, 1999, p. ?) In de verhalenbundel die gekoppeld is aan dit 
onderzoek, onderneemt de stamgroepleider veel activiteiten om haar kinderen hierbij te begeleiden. 
In het verhaal van Bas (dag 3) bijvoorbeeld, kiest de stamgroepleider ervoor om de ontstane 
problemen in de groep wanneer er een invaller is geweest, met Bas individueel te bespreken. In 
plaats van een berisping gaat zij met hem in gesprek en probeert ze hem er zelf achter te laten 
komen waarom het niet goed ging in de groep. Bas heeft een moment waarin hij innerlijk in stilte 
verwerkt wat er is gebeurd en waarom. Vervolgens is hij in staat om zijn gedrag om te keren en het 
de volgende keer dat de invaller komt, de dag tot een succes te maken. De stamgroepleider heeft Bas 
geholpen door de juiste vragen te stellen en hem een moment van stilte te gunnen, waarin hij kon 
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nadenken en door de vragen te beantwoorden op zoek kon gaan naar de onderliggende reden van 
zijn gedrag. 

Freek Velthausz en Hubert Winters schrijven in het boek ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’ 
het volgende: ‘Elke week zijn er momenten waarop het echt stil is in de stamgroep; er wordt 
geluisterd naar de stilte. Soms wordt gebeden of gemediteerd. Het is fijn als er in de school een 
stilteruimte is. Daar mogen kinderen naartoe die even rust willen. In de stilteruimte mag je niet 
praten.’ (p 159). In het verhaal van Luna (dag 2) geeft zij aan dat ze behoefte heeft aan een stilteplek. 
De stamgroepleider gaat op zoek naar een plekje in de school en richt deze samen met de groep in. 
Er worden afspraken gemaakt over de plek, wat mag wel en wat kan er niet?  

Luisteren naar de stilte is iets anders dan even je mond houden, stillezen of stil werken in het 
blokuur. Echt luisteren naar stilte gaat over luisteren naar jezelf, over niets hoeven en niets moeten, 
over relativeren, over stilstaan bij dingen, over ‘in het moment’ zijn én over verwondering! 

Echt stilzijn moet je leren, dat vraagt bepaalde vaardigheden van kinderen. Genieten van stilte moet 
groeien. Het ene kind is het andere niet, sommige kinderen vinden stil zijn heel ongemakkelijk. 
Leerkrachten hebben ook vaak de neiging om over alles iets te moeten zeggen, terwijl in stilte 
genieten van een mooi verhaal, kunstwerk of muziekstuk soms veel meer kan zeggen dan woorden: 
‘Het gezwets bedwingen is een wezenlijke voorwaarde voor iedere vorming en al het leren.’ (Hegel, 
Het kleine Jenaplan, p 41). 

Het doel van stilte in de stamgroep kan erg uiteenlopend zijn. Het vraagt van de stamgroepleider ook 
bepaalde vaardigheden. Wanneer je als doel hebt om dichterbij elkaar te komen, de relatie en 
verbinding tussen kinderen en tussen de stamgroepleider en de kinderen te stimuleren, gaat dat 
hand in hand samen met het pedagogisch tact van de leerkracht. Immers een leerkracht die echt en 
oprecht is en begaan met zijn kinderen, is een leerkracht die ook in staat is dit in stilte uit te kunnen 
stralen. Ontwikkeling en leren vindt succesvol plaats in verbondenheid; in relatie. (Bors et al., 2016, 
p. 78). Elkaar vinden in stilte kan alleen wanneer je elkaar vertrouwt, je veilig voelt en jezelf durft te 
zijn.  In de verhalenbundel gaat de stamgroepleider in het verhaal van Milan (dag 7) met het kind op 
pad. Ze lopen samen in stilte door de wijk om vervolgens in gesprek te gaan. De stamgroepleider 
heeft gezien, omdat ze haar kinderen goed kent, dat er iets speelt bij Milan. Door met hem te 
wandelen neemt ze het ongemakkelijke gevoel weg wat  kan ontstaan wanneer kinderen graag iets 
willen zeggen, maar niet weten hoe of niet durven.  

Luc Stevens en Geert Bors schrijven in het boek ‘Pedagogische tact’ dat pedagogisch tact 
verwantschap heeft met begrippen als presence, mindfulness, flow en authenticiteit.(p 42)  
De leerkracht is een onlosmakelijk deel van het geheel: zijn klas. De leerkracht is een deel van de 
verantwoordelijkheid. Wanneer je als leerkracht dát begrijpt en dat gewaarzijn bereikt hebt, dan heb 
je vertrouwen in jezelf en kun je de omgeving loslaten. Je kunt totaal aanwezig zijn in het ‘hier-en-
nu’, zonder concepten en zonder ‘te begrijpen’ (p 55). Uitstralen dat je een kind echt ziet, begrijpt en 
hoort en op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de kind. (Bors et al., 2016, p. 42).  

Dat juiste doen, kan soms betekenen dat de stamgroepleider ervoor kiest om stil te zijn; met de 
groep, met één kind of kinderen onder elkaar. Weten wat het juiste is om te doen heeft veel te 
maken met de mate waarin een leerkracht kan invoelen, aanvoelen en tactisch kan handelen. 
Korthagen schreef daarover: ‘Bij sommige mensen die je ontmoet, voel je meteen de kracht van hun 
aanwezigheid, gewoon door wie ze zijn. Ze weten mensen te raken en te inspireren. Als we preciezer 
zijn, gaat het niet alleen om wie ze zijn, maar vooral hoe ze zijn, namelijk helemaal aanwezig ‘als 
zichzelf’ in het contact met hun omgeving, in het hier-en-nu’ (Korthagen, in Bors et al., 2016, p 51). 
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Als stamgroepleider moet je authentiek zijn; echt, betrouwbaar, origineel, geloofwaardig. Een 
stamgroepleider die authentiek en tactvol handelt beschikt over een grote mate van zelfbesef en 
zelfkennis veronderstellen Stevens en Bors (p 51). Korthagen en Evelein zeggen daarover dat 
authenticiteit niet allen te maken heeft met zelfbesef: ‘Het paradoxale is evenwel dat een 
voorwaarde voor onbevangen waarnemen van de omgeving is dat je je als leraar gewaar bent van je 
eigen denken en voelen en willen. Anders gezegd, intern contact is een voorwaarde van extern 
contact.’(Korthagen & Evelein, in Bors et al., 2016, p 53). De leraar die meer bewust is van zichzelf, 
van zijn denken en zijn voelen, is beter in staat zich te kunnen inleven en om contact te maken met 
de kind. (Bors et al., 2016, p 53).  In de verhalenbundel wordt in dag 1 het verhaal van Sigrid, de 
stamgroepleider, verteld. Sigrid is zich zeer bewust van haar eigen denken en handelen. Ze 
reflecteert en vraagt om feedback van haar groep. Ze luistert, speelt in op de behoeften van haar 
kinderen. Sigrid heeft een grote mate van zelfbesef ontwikkeld, in de tijd dat zij in het onderwijs 
werkt. Hierdoor is zij in staat goed aan te voelen wat haar stamgroep en de kinderen nodig hebben. 

Bewust worden van jezelf, van je denken, voelen en willen zijn mooie woorden en een voorwaarde 
om aan te kunnen voelen wat je kinderen nodig hebben, óók in stilte. Maar hoe kom je totdat besef? 
De stamgroepleider moet zich dit eerst eigen maken, voordat hij de kunst en de kracht ervan op zijn 
kinderen kan overbrengen. 

‘Spreken, dat is precies wat stilte moet doen. De stilte moet tot je gaan spreken en jij moet met haar 
in gesprek gaan om zo alle mogelijkheden te kunnen benutten die erin schuilgaan.’ (Fosse, in Kagge 
2018, p. 16). De term mindfulness is een term die de afgelopen jaren steeds vaker gebruikt wordt en 
in populariteit toe neemt. ‘Mindfulness is een staat van bewustzijn die wordt gekenmerkt door open 
en nieuwsgierige aandacht voor ervaringen in het hier en nu. Het is een vorm van aandacht die aan 
elke ervaring kan worden gegeven’ schrijven Smalley en Winston in het boek ‘In het moment’ (p 14). 
Openheid en nieuwsgierigheid zijn kenmerken die een goede stamgroepleider bezit, immers met die 
vaardigheden laat je kinderen voelen dat je er echt voor hen wilt zijn, hen ziet en hen serieus neemt. 
Wanneer je kinderen de kracht van stilte laat ervaren en samen stil kunt zijn, leer je hen ook naar 
zichzelf te luisteren en wordt de mate van zelfregulatie verhoogd en dat is een groot goed. Het een 
kind gunnen zijn eigen gedrag, emotie of toestand te begrijpen en dat aan te passen indien nodig, is 
in de dagelijkse praktijk van het Jenaplanonderwijs nauw verweven in alle activiteiten die de 
stamgroep en de stamgroepleider uitvoert.  

In ‘De gelukkige klas’ schrijven de Kroon, Nagtzaam en Wentzel: ‘De gelukkige leerkracht is oprecht’. 
(p 37).’’ Dat betekent niet dat al haar emoties zomaar de klas in mogen stromen. Ze weet dat ook. Ze 
kent haar eigen emoties goed en gaat er professioneel mee om. Dat houdt in dat ze heel goed weet 
wanneer haar emoties de overhand krijgen en ze zich erdoor mee laat slepen. Dan kiest ze ervoor 
afstand te nemen …. Daarna vertelt ze de kinderen wat ze deed en waarom, zodat ze dankzij haar 
meer leren over emoties.’’ In verhaal 9 (het verhaal van Chris) is de stamgroepleider erg verdrietig. 
Dit gevoel neemt ze mee de klas in en deelt het uiteindelijk met de kinderen. Ze kiest er in eerste 
instantie voor omdat niet te doen, maar de klas merkt aan haar dat er iets is. Afstand nemen 
betekent niet altijd dat je in staat bent je gevoelens te parkeren. Ze delen met de groep en 
vervolgens daar mooie gesprekken uit doen ontstaan is een heel waardevolle bijdrage aan de 
emotionele ontwikkeling van kinderen. 

In dit stuk wordt duidelijk gemaakt dat de stamgroepleider een groot voorbeeld is voor de kinderen 
in de groep. Door haar openheid en de hoge mate van zelfregulatie laat de zij zien hoe zij omgaat 
met een lastige situatie. Dit zou ook over stilte kunnen gaan. Door kinderen te vertellen wat je doet 
en waarom, neem je hen mee in het proces en groeit de mate van zelfbesef en zelfregulatie. Stil 
staan bij wat je doet, wat je zegt én waarom. In de verhalenbundel wordt het leerkrachtgedrag van 
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de stamgroepleider beschreven, alhoewel het verhaal van het kind centraal staat. Sigrid, de 
stamgroepleider, vertelt in diverse verhalen aan de kinderen hoe zij met een (lastige) situatie 
omgaat. Soms modelt ze, een andere keer deelt ze haar gevoelens en worstelingen altijd met het 
doel haar kinderen te helpen en te ondersteunen. Hen te laten merken dat ze allen gezien én 
gehoord worden. 

Stil zijn in de stamgroep kan op veel verschillende manieren; stiltewandelingen, 
meditatieoefeningen, ontspanningsoefeningen, mindfulness en concentratieoefeningen. Als 
stamgroepleider en stamgroep is het een kwestie van uit proberen en ontdekken wat het beste bij 
jou en je stamgroep past. De verhalen uit de bundel zijn verschillende voorbeelden van hoe een 
stilte-oefening werkt en hoe je deze in kunt zetten.  
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Bijlage 1 

 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) 
Frans schrijver 
citaat uit ‘Le petit prince’ (april 1943) 

 

 

 

 

 

 

 
‘Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas 
 tes hommes et femmes pour leur donner des ordres,  

pour expliquer chaque détail,  
pour leur dire où trouver chaque chose... Si tu veux construire 

un bateau,  
fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de 

la mer’ 
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