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Hoofdstuk 1: Woord vooraf
Tijdens de opleiding aan de DAVO, avondopleiding van de Pabo, aan de PABO Arnhem,
heb ik kennis gemaakt met het vernieuwingsonderwijs, waaronder het Jenaplan. Ik was
hierover direct erg enthousiast. Ik woonde destijds al in Dinxperlo, kwam erachter dat
de Bontebrugschool een Jenaplanschool was en heb tot tweemaal toe geprobeerd hier
een stageplek te bemachtigen. Tot tweemaal toe, door omstandigheden, tevergeefs. Net
nadat ik was afgestudeerd was er een functie van stamgroepleider vacant op de
Bontebrugschool. Ik heb mijn kans waargenomen, gesolliciteerd en werd aangenomen.
Drie keer is scheepsrecht. En in oktober 2001 ben ik begonnen als stamgroepleider van
stamgroep blauw, een driejarige bovenbouwstamgroep met de jaarklassen 6-7 en 8.
Als net afgestudeerde leerkracht, vol energie en ideeën, dacht ik de stamgroep wel te
kunnen draaien, maar dat viel af en toe behoorlijk tegen. Wat was ik blij met mijn
toenmalige directeur, Jan Jolink. Het eerste jaar was hij mijn mentor. We hebben
eindeloos gepraat over kinderen en over het onderwijs. Hij wist mijn ‘tegenslagen’
steeds weer om te buigen in iets positiefs en het sterkte mij als stamgroepleider. Nog
steeds weet hij mij te raken als ik met hem in gesprek ga over kinderen en hun
ontwikkeling.
Het Jenaplanconcept, zoals het werd uitgevoerd op de Bontebrugschool, heeft als
startende stamgroepleider diepe indruk op mij gemaakt. Ik zeg niet dat de
Bontebrugschool een voorbeeld Jenaplanschool was, maar het was voor mij zo’n
openbaring te zien hoe je onderwijs ook vorm kon geven en in kon richten. Hoe je met
kinderen om kunt gaan.
Ik moest en zou meer over het Jenaplanconcept weten. De Jenaplanopleiding ligt dan
voor de hand, toch? Maar het heeft, door allerlei omstandigheden, tot maart 2016
geduurd voordat ik aan de opleiding ben begonnen.
Dat deed ik samen met het hele team van de Bontebrugschool. Wij zijn enthousiast
gestart aan de opleiding, onder leiding van Hubert Winters. We hebben een Jenaplan
tweedaagse gehad, zijn een dag in opleidingscentrum ‘het Bovenveen’, geweest en
hebben diverse studiedagen op de Bontebrugschool gehad.
Tijdens de opleiding zijn er bij mij ook regelmatig momenten van frustratie geweest. Er
is een breed scala aan onderwerpen behandeld dat erg inspirerend was en die ik gelijk
in mijn eigen onderwijspraktijk toe zou willen passen. Ondoenlijk. Loslaten. Keuzes
maken en stap voor stap werken naar een voor mij en voor de Bontebrugschool
wenselijke situatie. Het is overigens een mooi proces geweest: het in teamverband
brainstormen over het Jenaplanconcept, keuzes maken en uiteindelijk stap voor stap
invoeren van de Jenaplanprincipes in het onderwijsconcept van de Bontebrugschool.
Het ging inhoudelijk ergens over.
Een andere frustratie was de keuze voor een onderwerp voor het meesterstuk.
Hierboven schreef ik al dat ik me enorm heb laten inspireren door het Jenaplanconcept
en door de Jenaplanopleiding. Ik kon geen keuze maken uit alle onderwerpen die de
revue passeerden. Steeds weer dacht ik te groot. “Ik moet het klein houden” sprak ik
mezelf in. Pas in een laat stadium tijdens de studie wist ik waar ik het over zou gaan
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doen: de blokperiode. In de inleiding van dit meesterstuk ga ik verder in over de
aanleiding van deze keuze.
Inmiddels is het juli 2018. Naast fulltime stamgroepleider van een bovenbouwgroep,
deeltijdvader van 2 kinderen, Floris en Anna, het runnen van een huishouding, heeft het
me wel moeite gekost de Jenaplanopleiding bij te houden. Dat is dan de laatste frustratie.
Maar bovenal heeft de opleiding me erg geïnspireerd. Daarnaast, vind ik, heeft het ertoe
bijgedragen dat er binnen het team meer inhoudelijk wordt gesproken over het
onderwijsconcept van de Bontebrugschool: hoe geven wij het onderwijs pedagogischdidactisch vorm. Een concept dat, net als het Jenaplanconcept, steeds mee verandert met
de ontwikkelingen in de samenleving en binnen opvoeding en onderwijs.

Robert Heezen
Juli 2018
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Hoofdstuk 2: Inleiding.
2.1 Aanleiding.
Al geruime tijd houdt me de vraag bezig, nog voor aanvang van de opleiding: “Hoe krijg
ik kinderen aan het werk dat het vanuit ze zelf komt?” Dat kinderen uit eigen initiatief
bezig zijn met de verwerking van de leerstof, het oppakken van taken en activiteiten. De
intrinsieke motivatie, dat ze zich mede verantwoordelijk voelen over hun eigen leren.
Dat ze meedenken over hoe ze het onderwijs vorm willen geven, wat ze willen leren en
de manier waarop ze dat willen doen. Over ambitieus willen zijn of zoals de Duitsers dat
zo mooi zeggen ‘Ehrgeizig’.
Na heel wat jaren onderwijs heb ik de indruk dat, over het algemeen en uitzonderingen
daargelaten, kinderen vooral dat doen wat je van ze vraagt. Maken een taak omdat ze de
opdracht hebben gekregen die taak te maken.
Ze stellen zich afhankelijk en afwachtend op. Hoe zou ik dat kunnen doorbreken? Op
welke manier kan ik een bestaande situatie zo ombuigen dat kinderen meer eigenaar
worden van hun eigen leerproces.
Ad Boes zegt hierover: “Bij zogenaamde taakmotivatie maakt het kind werk, omdat de
taak af moet. De aandacht is minder gericht op de inhoud van de taak dan op het
voltooien daarvan. Bij taakmotivatie wordt een lager leerrendement behaald dan bij
intrinsieke motivatie. Niet de inhoud van de taak houdt het kind bezig, maar het streven
om de taak af te hebben.
Ik wil dat kinderen inzien dat het werk dat ze doen niet voor mij maken, maar voor
zichzelf, voor hun eigen ontwikkeling.
Door de Jenaplanopleiding ben ik diverse pedagogisch-didactische instrumenten
tegengekomen die me hiermee zouden kunnen helpen. Ervaringsgericht Onderwijs en
Verhalend Ontwerpen om er maar twee te noemen. Maar ik wilde een bestaande situatie
aangrijpen om een verandering in te zetten. Zo kwam ik bij de blokperiode.
‘Zonder blokperiode geen goed Jenaplanonderwijs’ stelt Ad Boes in zijn artikel ‘De
blokperiode in de spiegel’, in Mensenkinderen 103 van september 2006.
“Oke”, dacht ik, “Hoe ziet de blokperiode er op de Bontebrugschool uit? Is de
blokperiode op de Bontebrugschool een ideale situatie waar kinderen zelfstandig
kunnen werken en leren. Kunnen kinderen, passend bij hun ontwikkeling, eigen keuzes
maken? Voldoet de blokperiode überhaupt aan eisen waaraan een blokperiode zou
moeten voldoen?”
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2.2 Probleemstelling
Deze vragen en bedenkingen hebben uiteindelijk geleid tot mijn vraagstelling, mijn
onderzoeksvraag: Hoe organiseer ik de blokperiode zodanig dat kinderen eigenaar
worden van hun eigen leerproces en hoe bevorder ik zelfstandig en zelfverantwoordelijk
leren en werken, individueel of in groepjes waarbij kinderen de mogelijkheid hebben zelf
activiteiten kunnen kiezen?
Om antwoord(en) te vinden op de onderzoeksvraag zou ik toch eerst moeten weten wat
in het Jenaplanconcept wordt verstaan onder blokperiode.
En tenslotte dacht ik: “Nou Robert, succes!”
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Hoofdstuk 3: Blokperiode in de bovenbouw van de Bontebrugschool.
De Bontebrugschool is een Jenaplanschool met ruim 100 kinderen en 4 tweejarige
stamgroepen. We hebben een onderbouw, groep 1/2, twee middenbouwstamgroepen,
groep 3/4 en groep 5/6 en een bovenbouwstamgroep, groep 7/8. Ik ben
stamgroepleider van de bovenbouw.
Kinderen in de bovenbouw werken aan de hand van een weekplan. In bijlage 3 is een
voorbeeld van het weekplan, zoals die werd gehanteerd voor dit meesterstuk,
opgenomen.
Voordat we als school aan de Jenaplanopleiding begonnen had de middenbouw (groep
5/6) en de bovenbouw, ieder afzonderlijk, een eigen weekplan. Tijdens de opleiding is
dit meer op elkaar afgestemd om een betere doorlopende lijn te krijgen. Op dit moment
gebruikt zowel de middenbouw als de bovenbouw in ieder geval hetzelfde formulier
weekplan. De invulling hiervan verschilt nog wel sterk, bijvoorbeeld als het gaat om
wereldoriëntatie.
In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe de ‘blokperiode’ er voor het schooljaar 2018/2019
uitzag. Daarbij benoem ik tevens knelpunten en tekortkomingen van de blokperiode
zoals ik dat, na bestudering van dit thema, nu zie.

3.1 Blokperiode in de ochtend.
Elke ochtend, behalve op maandag, begonnen de kinderen aan een blokperiode. Op
maandag begonnen kinderen met dammen, indien ze zich hiervoor hadden opgegeven
en zo niet, begonnen ze met stillezen.
De blokperiode duurde van half 9 tot 9 uur. Daarbij stel ik nu al vast dat er geen sprake
kan zijn van een blokperiode, aangezien een blokperiode een aaneengesloten periode
van 2 lesuren, zeg 100 minuten, is. Een reden dus om de blokperiode in mijn
onderwijspraktijk en in dit meesterstuk aan de orde te stellen.
Achterliggende gedachte van het beginnen met een blokperiode was dat kinderen bij
binnenkomst zelfstandig aan de slag konden gaan met de taken die op het weekplan
stonden. Deze opzet heb ik, maar ook de kinderen, als prettig ervaren. Ze konden bij
binnenkomst gelijk aan het werk en op het moment dat ik het lokaal binnen kwam was
ook bijna elk kind aan het werk. Het zorgde voor een rustige start van de ochtend.
Kinderen hadden een eigen weekplan, waarin de stamgroepleider (ik) grotendeels
bepaalde wat er gedaan moest worden. Op maandag planden de kinderen zelf het werk.
Dat deden ze na de instructie van spelling. Enerzijds waren dat vaste weektaken: vrije
tekst, schrijven, spelling, woordenschat. Soms was dat werk dat nog stond van de vorige
week omdat het later in die week was behandeld. Bijvoorbeeld een verwerkingsles
geschiedenis dat op woensdag was besproken en waarvoor ze een week de tijd hadden
om dit af te ronden. Of ze planden werk dat de vorige week niet is af is gekomen.
Ook daar zit een knelpunt. Als stamgroepleider was ik niet consequent genoeg om
kinderen te houden aan hun planning en, indien zij het werk niet af hadden, afspraken te
maken om samen met het kind te komen tot een oplossing.
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De meeste kinderen konden het werk goed zelfstandig oppakken. Het zelf plannen en
inschatten van de tijd die nodig is om het werk te maken, vonden veel kinderen nog
lastig. Het echt zelf plannen was halverwege vorig schooljaar pas opgepakt. Kinderen
hadden hiervoor nog tijd en begeleiding nodig. Begrijpelijk.
Als het gaat om de fasen die we onderscheiden in het zelfstandig werken konden bijna
alle kinderen in de eerste ‘blokperiode’ van de ochtend heel goed zelf (ver)werken en
zelfstandig werken.
Een volgend knelpunt en reden tot bezinning op de blokperiode was dat de blokperiode
in de ochtend vooral bestond uit door de stamgroepleider opgedragen taken. Er is naar
mijn mening duidelijk sprake geweest van taakmotivatie hetgeen ik al eerder aanhaalde
in paragraaf 1.1: “De aanleiding”. Er was onvoldoende ruimte voor systematisch eigen
keuzes maken, eigen initiatief en kinderen is tekort gedaan ten aanzien van de
intrinsieke motivatie.
Toch was het op dit punt niet alleen kommer en kwel. Kinderen hadden wel de
mogelijkheid eigen keuzes te maken.
Het weekplan voorzag in de mogelijkheid aan te geven wat of waarover een kind iets
wilde leren. Bij herhaling heb ik kinderen aan deze mogelijkheid herinnerd. In de
praktijk bleek dat kinderen hiervan nauwelijks of geen gebruik van hebben gemaakt.
Ook kinderen die het werk af hadden werden in de gelegenheid gesteld eigen keuzes te
maken.
In het eerste geval kon het zijn dat kinderen al moeite hadden met het afronden van het
opgegeven werk op het weekplan. Er was geen tijd om ook zelf nog een keuze te maken
in wat het kind wilde leren of waarover een kind iets wilde weten. Er zal dus meer tijd
moeten komen waarbij kinderen deze mogelijkheid wel hebben.
Ook kon het zijn dat kinderen onvoldoende in staat zijn geweest keuzes te maken. In dat
geval moet hen vaardigheden worden aangeleerd om keuzes te kunnen maken of de
kinderen er nog meer bewust van maken dat er keuzes gemaakt mogen worden.
In het tweede geval, alleen kinderen die klaar zijn met hun taken de gelegenheid geven
eigen keuzes te maken, is geen uitgangspunt van de blokperiode. Die zou er voor elk
kind moeten zijn.
Incidenteel werd aan kinderen ook nog weleens de mogelijkheid geboden eigen keuzes
te maken. Ook dan merkte ik dat ze dat heel moeilijk vonden: de vrijheid krijgen zelf te
bepalen wat ze zouden willen doen.
Ik realiseer me goed dat het leren omgaan met de vrijheid eigen keuzes te maken, het
maken van de keuzes zelf en dit onderdeel uit te laten maken van de blokperiode, een
proces is waaraan de kinderen en ik moeten gaan werken. Overigens begint dit proces
niet in de bovenbouw. Al vanaf onderbouw moeten kinderen in de gelegenheid worden
gesteld om op niveau zelf keuzes te maken en moet ze worden geleerd hoe ze dit moeten
doen. Het uitbreiden van dit proces en vaardigheden die hierbij een rol spelen moet in
de middenbouw worden voortgezet. Ik vind dat dit een punt van overleg en afstemming
moet zijn binnen het team en dat we ons hierin nog beter moeten ontwikkelen.
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3.2 Blokperiode in de middag.
3.2.1 Werken aan verslag.
Op maandagmiddag stond verslag op het weekplan. Kinderen werkten hier gedurende
een uur zelfstandig aan een door henzelf gekozen onderwerp. Om enige structuur aan te
brengen in de opbouw van dit werkstuk werd gebruik gemaakt van een werkstukwijzer.
Hier hadden kinderen dus wel de keuzevrijheid ten aanzien van het onderwerp, maar
minder als het gaat om de wijze en moment waarop ze aan het verslag werkten.
Als afsluiting werd door de kinderen een presentatie gehouden, veelal met behulp van
PowerPoint.
Een onderdeel van de werkstukwijzer is dat kinderen een planning moeten maken hoe
ze de lessen over een periode van een aantal weken willen verdelen en waaraan ze dan
gaan schrijven. Ik heb gemerkt dat iedereen, een uitzondering daargelaten, veel moeite
had met die planning en dat het hen veel tijd kost een verslag af te ronden. Naar mijn
mening veel te veel tijd. Net als bij de vrijheid keuzes te maken kregen de kinderen in de
bovenbouw voor het eerst echt te maken met planning. Ze vonden het lastig hiermee om
te gaan. Niet alleen bij het schrijven van een werkstuk, maar ook tijdens de blokperiode
is plannen een belangrijk aspect. Ook hier moeten we schoolbreed meer aandacht aan
besteden en moet er vanaf de onderbouw worden geleerd hoe kinderen moet plannen.
3.2.2 Blokperiode wereldoriëntatie.
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag stond op het weekplan een uur
wereldoriëntatie. Deels behandelden we hier klassikaal thema’s. Binnen die thema’s
werkten de kinderen veelal individueel aan een zelfgekozen deelonderwerp. Hiervan
werd een uitvoeriger verslag geschreven. Ze werden ‘specialist’ op dit deelonderwerp.
Wat er wat mij betreft aan ontbrak is dat kinderen dit werk presenteerden. Hierover
kom ik verder in het meesterstuk nog op terug.
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Hoofdstuk 4: Blokperiode, het theoretisch kader.
In dit hoofdstuk heb ik een keuze gemaakt uit een aantal artikelen en beschrijvingen
over de blokperiode. Verder stel ik het zelfstandig werken in dit hoofdstuk aan de orde.
Ik vind vooral het zelfstandig werken een wezenlijk onderdeel van de blokperiode en
heb hier extra aandacht aan besteed.

4.1 De blokperiode.
Peter Petersen schrijft in maart 1933 een artikel in l’Educateur Proletarien, een
tijdschrift van de Freinetbeweging. Hij geeft hierin uitleg over het Jenaplanconcept en
stelt hierin onder meer dat: “Kinderen gedurende de dag niet meer dan 1 pauze nodig
hebben omdat ze vrij werken en omdat ze zich vrij mogen bewegen (..) Al meer dan acht
jaar hebben wij elke ochtend cursussen van 55 minuten. Vijf minuten later begint de
eerst periode van 100 minuten, vervolgens een pauze van 35 minuten en het tweede
tijdvak van 100 tot 105 minuten. Gedurende de twee periodes werken de kinderen in
subgroepen, door hen vrijwillig gevormd op basis van affiniteit. De enige voorwaarde
waaraan ze moeten voldoen is deze: het samenwerken mag het groepsleven niet
verstoren en mag de andere leden niet belemmeren in hun ontwikkeling. De subgroepen
werken in de vorm van ‘projecten’ of van klassikaal onderwijs…”
‘Zonder blokperiode geen goed Jenaplanonderwijs’ stelt Ad Boes in zijn artikel ‘De
blokperiode in de spiegel’, in Mensenkinderen 103 van september 2006. In de praktijk
blijken de blokperiodes binnen de Jenaplanscholen nogal te verschillen. Historisch
gezien heeft de blokperiode als doel en inhoud betrekking op een aantal belangrijke
‘vrijheden’. In een blokperiode is een grote mate van vrijheid waar het gaat om:
1. Wat doe je;
2. Hoe lang blijf je daarmee bezig;
3. Doe je het alleen of samen;
4. Waar ga je het doen.
Het zelfstandig kunnen werken, individueel of in groepsverband is wat mij betreft
cruciaal in een blokperiode. Maar, hoe doe je dat? Hoe werkt dat? Binnen welke kaders
en welke voorwaarden? Welke vaardigheden moeten kinderen hebben en wat is de rol
van de stamgroepleider?
Petersen onderscheidde 4 basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. In zijn boek
Jenaplan 21 stelt Kees Both bij basisactiviteit “werk” de blokperiode aan de orde. Hij
beschrijft de blokperiode als “een dagelijkse periode van minimaal 60 minuten, uit te
breiden tot 100 minuten, waarin de kinderen leren onder eigen verantwoordelijkheid
hun werk te plannen, uit te voeren en te evalueren. Hiertoe behoort ook het structureren
van werk, zelfstandig omgaan met materialen, bewust omgaan met de tijd – plannen en
inschatten duur werkzaamheden, zelfredzaamheid (waaronder uitstellen van de
hulpvraag), samenwerken en helpen (..). Als het gaat om de bovenbouw is
wereldoriëntatie een belangrijk ingrediënt van de blokperiode”.
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Voorts stelt hij verderop dat “Het hoofddoel van de blokperiode zelfverantwoordelijk
leren werken is”.
Het Invoeringsprogramma ‘Werken als proces, over de blokperiode volgens jenaplan’
van Kees Both en Eelke de Jong, omschrijft de blokperiode als een tijdsblok van 100
minuten, waarbinnen kinderen hun werk zelfstandig kunnen/leren plannen, uitvoeren
en evalueren. “Zelfstandig werken”, “Leren in vrijheid” en “Samenwerken” zijn
sleutelbegrippen bij het spreken over de blokperiode in het Jenaplanonderwijs.
Tenslotte wordt in het boek “Jenaplan, school waar je leert samenleven” van Hubert
Winters en Freek Velthausz de blokperiode beschreven. De auteurs schrijven dat
kinderen “In een blokperiode samen werken, spelen en spreken. De blokperiode is een
langere periode voor oefenen, studeren, ervaren, ontdekken en onderzoeken. Ze werken
aan oefentaken voor bijvoorbeeld taal en rekenen, maar er wordt ook gewerkt aan
wereldoriëntatie of aan het voorbereiden van de klassenvergadering of de
weeksluiting”.
“In toenemende mate werken de kinderen zelfstandig, worden ze meer en meer
verantwoordelijk voor hun eigen leren (..). Deze manier van werken wordt tijdens de
basisschooltijd meer en meer een eigen weekplan van de kinderen, waarin het
opgedragen werk en het zelfgekozen werk handig wordt georganiseerd. Kinderen
werken vooral met een eigen weekplan en niet met een door de stamgroepleider
opgelegde weektaak. Kinderen moeten in een jenaplanschool veel, maar mogen ook
eigen keuzes maken. De stamgroepleider en de groep helpen de kinderen om goede,
weldoordachte plannen te maken. De eigen verantwoordelijkheid en de vaardigheid om
te plannen worden zo steeds groter. Kinderen leren zelf keuzes te maken en moeten
daarover verantwoording afleggen aan de stamgroep en stamgroepleider”.

4.2 Zelfstandig werken.
Een onderdeel van mijn vraagstelling in dit meesterstuk is: “hoe bevorder ik zelfstandig
en zelfverantwoordelijk leren en werken”.
Het is niet mijn bedoeling om hier een compleet theoretisch onderzoek met
onderbouwing weer te geven. Dat zou een meesterstuk op zich zijn. Toch vond ik het
belangrijk genoeg hier de nodige aandacht aan te geven.
Elk kind is verschillend. Zo ook de mate van zelfstandigheid van kinderen. Else Petersen,
vrouw van Peter Petersen, stelde dat beweging, samenzijn, leiding en zelfstandigheid 4
grondkrachten en basisbehoeften zijn van kinderen.
In Jenaplanscholen werken kinderen veel zelfstandig: alleen of samen gedurende enige
tijd zonder hulp van de groepsleider. Een Jenaplanschool heeft als doel kinderen te leren
zelfstandig te werken. De blokperiode is daarvoor een uitermate geschikt moment.
Felix Meijer stelt in zijn artikel “Van zelf (ver)werken naar zelfverantwoordelijk leren”
in Mensenkinderen van september 2006 dat: “Zelfstandig werken niet alleen een
didactisch doel heeft om kinderen leerstof te laten verwerken. Het doel moet breder
opgevat worden als het ontwikkelen van het totale kind, zoals het leren plannen, een
eigen leerstijl ontwikkelen, zich verantwoordelijk voelen voor zijn eigenwerk, zichzelf
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en een eindresultaat presenteren, onderzoeksvaardigheden ontwikkelen, keuzes maken
enz. Kinderen worden zo (mede)verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling”
Dit past zo goed in mijn vraagstelling van dit meesterstuk. Overigens lees ik in de
literatuur (boeken en artikelen) steeds over dezelfde zaken die mij ook bezig houden in
mijn vraagstelling. Ik vind dat wel mooi om te zien.
Terug naar het artikel van Felix Meijer. Er zijn vier fasen in het zelfstandig werken te
onderscheiden:
1. zelf (ver)werken;
2. zelfstandig werken;
3. zelfstandig leren;
4. zelfverantwoordelijk leren.
De ontwikkeling in deze fasen verloopt bij elk kind anders, dat moge duidelijk zijn. Bij de
behandeling van de blokperiode in de bovenbouw van de Bontebrugschool gaf ik al aan
dat kinderen in de bovenbouw zich in de eerste 2 fasen goed hebben ontwikkeld. Een
enkeling zal nog behoefte hebben (en blijven houden?) aan korte instructies en het
verwerken van de leerstof in kleine stapjes met behulp van de stamgroepleider. Als
stamgroepleider moet je dus rekening houden met een op het kind afgestemd weekplan.
1. Zelf (ver)werken.
Kinderen beheersen deze fase als ze eenduidige opdrachten, die maar op een manier
kunnen worden opgelost, aan kunnen. Bijvoorbeeld na de instructie het maken van een
som of het opschrijven van een woord. Of het maken van gesloten opdrachten uit een
methode.
2. Zelfstandig werken.
Het gaat hier in deze fase nog steeds om gesloten opdrachten. De periode waarin
kinderen zelfstandig werken wordt langer. Er is meer vrijheid en er mag zelf gekozen
worden in welke volgorde opdrachten uitgevoerd worden. Het doel wordt nog door de
stamgroepleider of de methode bepaald. Antwoorden en oplossingen zijn eenduidig en
kunnen met behulp van antwoordbladen of nakijkboekjes zelf worden gecontroleerd. De
aandacht gaat nog vooral uit naar het eindproduct en voor een klein deel naar het
leerproces. Tempo en netheid spelen een rol in deze fase. In de eerste twee fases wordt
kinderen geleerd hoe ze met het materiaal om moeten gaan en afspraken gemaakt over
het nakijken en verbeteren van het werk. Het doel is met name gericht op het verwerven
van kennis. Instructie is noodzakelijk.
3. Zelfstandig leren.
Kinderen krijgen meer keuzemogelijkheden. Het doel echter staat grotendeels vast: het
leerstofonderdeel moet het kind aan het einde van de periode beheersen. Kinderen
krijgen wel de gelegenheid om zelf te bepalen hoeveel leerstof het kind maakt of oefent.
4. Zelfverantwoordelijk leren.
Het kind bepaalt in deze fase het doel. Het moet echter wel passen binnen de algemene
doelen en het doel van de stamgroep. Het kind formuleert leervragen, bepaalt de
activiteiten die het gaat ondernemen, hoe lang eraan gewerkt wordt, met wie, waar en
hoe de presentatie van het gemaakt/geleerde eruit gaat zien. Het gaat dus om open
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opdrachten, die beperkt kunnen worden door een gezamenlijk thema van de groep. Het
werk is omvangrijk en klaar wanneer het doel is bereikt.
De ontwikkeling van zelf (ver)werken naar zelfverantwoordelijk leren verloopt voor elk
kind anders. Stamgroepleiders zullen veel moeten observeren en naarmate het kind zich
ontwikkelt zal de stamgroepleider minder bepalen en meer aan het kind overlaten.

4.3 Belang blokperiode voor de ontwikkeling van kinderen volgens het
Jenaplanconcept.
Jenaplan basisactiviteiten.
Het Jenaplanconcept kent 4 basisactiviteiten: (samen) leren, spreken, spelen en vieren.
Kijkend naar de inhoud en uitgangspunten van de blokperiode kun je hierin alle 4
basisactiviteiten terugvinden.
Samen met de stamgroep bepaal je (voor een deel) waaraan je tijdens de blokperiode
voor korte of langere tijd wilt werken en wat je wilt leren. Het samen werken aan taken
en opdrachten is hierbij essentieel (samen leren). Natuurlijk doe je dit in overleg. Soms
eerst met de stamgroep, later - bij de uitwerking - in groepjes (samen spreken).
Uiteindelijk wordt het resultaat in de stamgroep (of wellicht aan de hele school)
gepresenteerd bijvoorbeeld tijdens een weeksluiting (samen vieren) Dit kan heel goed
door een toneelstuk of rollenspel (samen spelen).
Jenaplan essenties.
De jenaplanessenties zijn de extra vaardigheden en gedragslijnen waaraan kinderen
gedurende hun schoolloopbaan op een jenaplanschool werken. Zij leveren een bijdrage
aan het bevorderen van de ondernemende houding bij kinderen. In bijlage 1 staat een
overzicht van de jenaplanessenties.
Kijkend naar dit overzicht en naar de inhoud en uitgangspunten van de blokperiode
komen alle essenties hierin terug.
Jenaplankernkwaliteiten.
In zijn boek Jenaplan 21 beschrijft Kees Both de 6 kernkwaliteiten. Een Jenaplanschool is
1. ervaringsgericht, 2. ontwikkelingsgericht, 3. coöperatief, 4. wereldoriënterend,
5. kritisch en 6. zin-zoekend. De een wat meer dan de ander, maar alle 6 kernkwaliteiten
maken een wezenlijk onderdeel uit van de uitgangspunten tijdens het werken in
blokperiodes
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Hoofdstuk 5: Enquête.
5.1 Enquête
Om te onderzoeken wat kinderen weten over de blokperiode en om hen inzicht te laten
krijgen in welke vaardigheden ze daarbij nodig hebben om een blokperiode succesvol te
laten zijn, heb ik een vragenlijst samengesteld.
Naast de observaties die ik zelf verricht geeft het mij ook inzicht over de kennis die
kinderen hebben over de blokperiode en vaardigheden ze zichzelf toekennen.
De vragenlijst is als bijlage 2 aan dit meesterstuk toegevoegd.

5.2 Uitkomsten Enquête.
Donderdag 27 september 2018 hebben de kinderen de vragenlijst ingevuld. De
resultaten heb ik verwerkt in de vragenlijst en zijn in percentages weergegeven
Weet je wat een blokperiode is?

ja: 93

nee: 0

Vragen

een beetje: 7
ja

nee

90
67
70
52
0
52
96
93

0
7
4
7
86
3
4
0

beetje

Zelfstandig werken/ Keuzes maken
Ik weet wat een weekplan is
Ik snap de opzet van het weekplan
Met behulp van het weekplan weet ik waaraan ik kan werken
Ik weet goed te bepalen in welke volgorde ik het werk wil maken
De stamgroepleider moet mij vertellen wat ik moet doen
Ik kan goed zelf bepalen wat ik wil leren
Ik vind het belangrijk mijn werk goed te maken
Ik weet wat ik nodig heb om mijn werk te maken

10
26
26
41
14
45
0
7

Opmerkingen (kinderen, selectie).
“Ik vind het moeilijk om het werk af te krijgen”. “Sommige dingen vind ik lastig”.
Conclusie.
Bijna iedereen (90%) weet wat een weekplan is en kan met de opzet ervan (67%) uit de
voeten. Door op maandag het weekplan (opzet en invullen) consequent door te nemen
zouden uiteindelijk ook de kinderen die hier nu nog een beetje moeite mee hebben
geholpen kunnen worden. Mooi om te zien dat zoveel kinderen het belangrijk vinden het
werk goed te maken. Ik zie dat ook wel terug in de houding van de kinderen. De
stamgroepleider hoeft een groot deel van de kinderen (86%) niet te vertellen wat ze
moet doen.
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Uit de vragenlijst blijkt wat ik al eerder heb aangegeven. Veel kinderen hebben nog
moeite met het maken van keuzes en het bepalen wat ze willen leren. Ik ben ervan
overtuigd dat dit een proces is. Kinderen zijn die vrijheid niet gewend, hebben hierover
nog maar nauwelijks over hoeven na te denken. Ze moeten leren eigen keuzes te maken.
Vragen

ja

nee

beetje

Plannen
Ik kan goed plannen
Ik weet hoeveel tijd ik voor de taken nodig heb
Ik weet wanneer taken af moeten zijn
Ik wil het werk af hebben
Liever heb ik het werk af, dan maar minder goed

33
40
79
100
10

17
20
0
0
69

50
40
21
0
21

Opmerkingen (kinderen, selectie)
“Ik doe altijd mijn best”. “Ik heb een beetje moeite met plannen, maar het gaat steeds
beter”. “Ik vind het belangrijk dat ik dat goed leer”. “Ik weet nog niet altijd bij elk vak
hoeveel tijd ik nodig heb”.
Conclusie.
Plannen is nog een aandachtspunt. Ook dit moet groeien. Kinderen van groep 8 blijken
hier minder moeite mee te hebben dan de kinderen van groep 7. Alle kinderen willen
steeds het werk af hebben. Ze willen dit graag goed maken.
Werkplek
Ik werk het liefst in de stamgroep
Ik werk het liefst buiten de stamgroep
Als ik aan het werk ben, moet het stil zijn

52
8
62

15
42
17

33
50
21

Opmerkingen (kinderen, selectie).
“Het maakt mij niet uit waar ik werk”. “Als het stil is kan ik even goed werken dan als er
veel geluid is”. “Het is fijn als het stil is maar het moet niet”. “Ik zou wel meer buiten
lessen willen hebben”. “Ik werk liever op het leerplein met iemand”. “Ik vind het fijn als
het stil is”.
Conclusie.
Veel kinderen vinden het belangrijk dat het tijdens het werken stil is. Het maakt dan niet
uit of dat in de stamgroep of daarbuiten is.
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Samenwerken
Ik werk het liefst alleen
Samenwerken vind ik leuk
Ik kan goed samenwerken
Tijdens het samenwerken neem ik het initiatief
Tijdens het samenwerken ben ik afwachtend
Als ik moet samenwerken wil ik het graag op mijn manier
Ik kan me best goed aanpassen

24
67
66
59
7
32
48

21
7
10
8
63
7
7

Vragen

ja

nee

Ik kan goed naar anderen luisteren
Ik laat anderen graag het werk doen
Ik kan samenwerken zonder een ander te storen

79
0
69

3
86
3

55
26
24
33
30
61
45
beetje
18
14
28

Opmerkingen (kinderen, selectie)
“Ik vind samenwerken leuk als het rustig is en niet te druk. En als mensen naar je
luisteren en niet alles op hun eigen manier doen”.
Conclusie.
Ingrediënten voor een goede samenwerking zijn aanwezig. Veel kinderen vinden dit
leuk en vinden dat ze dat goed kunnen. Hierbij geven ze aan dat ze inbreng hebben, goed
naar anderen kunnen luisteren en het werk niet afschuiven op anderen.
Afsluitende vraag: “Kun je aangeven wat jij nodig hebt als het gaat om zelfstandig werken,
keuzes maken, plannen, de werkplek en samenwerken?”
Opmerkingen van kinderen (selectie)
-“Werken doe ik het liefst alleen op het leerplein. Het plannen doe ik het liefst met hulp
en met het samenwerken heb ik nog hulp nodig”;
-“Als ik een koptelefoon heb kan ik goed doorwerken”;
-“Er moet een serieuze samenwerkpersoon zijn, anders kan ik niet samenwerken”;
-“Ik vind plannen en keuzes maken moeilijk, daarom vind ik het fijn als ik hier hulp bij
krijg”;
-“Als het gaat om keuzes maken heb ik tijd nodig”;
-“Ik heb stilte nodig. Om keuzes te maken moet ik weten wat de keuzes zijn. Met plannen
vergeet ik te kijken naar de taak. Je moet de ander vertrouwen”.
-“Iets meer hulp bij uitleg. Ik vind dat ik snel word afgeleid en dan dingen niet goed mee
krijg”;
-“Ik kan best goed plannen”;
-“Ik vind het zo goed gaan”;
-“Een goede werkplek, schriften en een goed gevulde etui”;
-“Ik heb soms een time-timer nodig omdat ik dan weet hoe lang ik erover doe”;
-“Een groepje die mij een beetje kan helpen en serieus is. Een stille plek met mijn
groepje. Niet meer dan 3 kinderen”.
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Hoofdstuk 6: Blokperiode 2.0.
6.1 Inleiding.
In de bovenbouw van de Bontebrugschool hanteren we een blokperiode. Deze is
beschreven in hoofdstuk 2 van dit meesterstuk. De blokperiode vond ik als
stamgroepleider altijd een waardevol element van een jenaplanschool.
Door het volgen van de Jenaplanopleiding heb ik me gerealiseerd dat aan de opzet van
de blokperiode nog wel wat te wensen overliet. Om uit te zoeken hoe ik het kan
veranderen en verbeteren is het onderwerp geworden van mijn meesterstuk.
Ik heb studie gedaan naar de blokperiode en op basis hiervan de blokperiode, zoals die
nu wordt toegepast, geëvalueerd. Daarbij kom ik tot de conclusie dat de blokperiode in
een aantal opzichten aan verandering toe is, uiteraard rekening houdend met dat wat ik
over de blokperiode heb geleerd en in dit meesterstuk is beschreven.
In dit hoofdstuk beschrijf ik wat ik in aan de blokperiode wil veranderen en hoe ik dat
wil doen.
De opdracht van het meesterstuk is een gewenste situatie te beschrijven die best hoog
gegrepen mag zijn. Realistisch, maar hoog gegrepen. Ik denk dat ik daar wel aan kan
voldoen.
Ik heb er zin in de veranderingen door te voeren. Ik vind het een uitdaging en ik ga
ervoor. Mezelf ook realiserend dat het een behoorlijke investering is. Ik ga kijken hoe
het veranderingsproces gaat verlopen, waar ik tegenaan ga lopen en hoe ik daar weer op
zal reageren.

6.2 Blokperiode 2.0.
Hieronder volgt de opzet van de blokperiode 2.0. De wijze waarop ik het ga organiseren
en de instrumenten en werkwijzen die ik daarbij inzet.
De blokperiode is onderdeel van het weekplan: taken en activiteiten die de kinderen
gedurende een week moeten doen. Een deel van deze taken en activiteiten doen
kinderen tijdens de blokperioden. Hiervoor heb ik een nieuw weekplan samengesteld,
dat als bijlage 4 in dit meesterstuk is opgenomen. Hierin is overzichtelijk weergegeven
wanneer de blokperioden zijn ingedeeld. Ik wilde uitgaan van blokperioden van 100
minuten, maar lesroostertechnisch heb ik hiervan af moeten zien. De blokperioden
’s morgens duren 85 minuten en ’s middags 90 minuten.
Voor de middag liep ik aanvankelijk tegen een ‘probleem’. In het team hebben we
afgesproken dat het eerste half uur van de middag wordt besteed aan leesonderwijs: alle
kinderen zijn bezig met een vorm van lezen.
In de stamgroep zeg ik altijd: “We denken niet in problemen, maar in oplossingen”. De
oplossing hier is, dat lezen onderdeel wordt van de blokperiode. Kinderen plannen nu in
een blokperiode op 3 momenten in de week minimaal een half uur lezen. Probleem
opgelost.
Verder valt op te merken dat niet elke morgen en niet elke middag een blokperiode is
ingepland. Vooralsnog staat in het weekplan een aantal activiteiten gepland die we als
stamgroep gezamenlijk doen, zoals Engels en bewegingsonderwijs.
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Bij de blokperiode 2.0 werken kinderen aan (Velthausz en Winters):
•
•
•

taken van de stamgroepleider;
zelfgekozen werk, vaak naar aanleiding van gesprekken met de stamgroepleider;
door de stamgroep bedachte werkzaamheden.

Ik wil hier nog een apart onderdeel aan toevoegen die wat betreft opzet nieuw zal zijn:
•

werken aan de hand van doelen.

Om een blokperiode succesvol te laten zijn worden de volgende voorwaarden
gehanteerd:
1.
2.
3.
4.

Denken in doelen;
Kinderen zijn vaardig in zelfstandig werken;
Kinderen kunnen samenwerken;
Kinderen en stamgroepleider beschikken over goede administratie.

Elk kind is verschillend. Niet alle kinderen kunnen even goed zelfstandig werken,
samenwerken of denken in doelen. Aan de ontwikkeling hiervan zal steeds gewerkt
moeten worden.
6.2.1 Taken van de stamgroepleider.
In het boek Jenaplan, school waar je leert samenleven schreven Winters en Velthausz
dat kinderen sommige taken ook gewoon moeten doen. Helemaal mee eens!
In blokperiode 2.0 blijft een aantal door de stamgroepleider opgelegde taken. Voorheen
waren dit de zogenaamde weektaken: een les woordenschat, een les schrijven en vrije
tekst. De weektaak spelling vervalt hier en komt terug bij het onderdeel ‘werken aan de
hand van doelen”.
Kinderen weten wat er van ze wordt verwacht als het gaat om bovenstaande weektaken.
Ze plannen de taken zelf in tijdens een blokperiode en werken hier in principe
zelfstandig aan.
Uiteraard zal steeds per kind individueel worden bekeken in hoeverre ze een van deze
weektaken moeten maken. Kinderen die het schrijven beheersen zullen niet elke week
een schrijfles hoeven te maken. In overleg wordt dan met het kind bepaalt wat het kind
als vervangende opdracht/activiteit doet.
De vrije tekst wordt in principe geschreven over een periode van 3 weken. De eerste
week het concept, daarna de definitieve versie en in de laatste week wordt de tekst
voorzien van illustraties. Maar ook hier wordt weer steeds rekening gehouden met het
individuele kind.
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6.2.2 Zelfgekozen werk, vaak naar aanleiding van gesprekken met de stamgroepleider.
6.2.2.1 Blokperiode wereldoriëntatie.
In het (vernieuwde) weekplan staan voor de dinsdag- en woensdagmiddag 2
blokperioden wereldoriëntatie opgenomen. Deels zou hier de term blokperiode, gezien
de uitgangspunten van de blokperiode, niet correct zijn. Ik ga in deze periode momenten
kiezen waarop ik een bepaald onderwerp aan de orde stel waaraan de hele stamgroep
(verplicht) deelneemt.
Ik zou bijvoorbeeld het thema herfst aan de orde kunnen stellen. Binnen dit thema zijn
allerlei deelonderwerpen te bedenken. Denk aan vogeltrek, paddenstoelen, veranderen
van de natuur etc.
Een ander voorbeeld zou de Middeleeuwen kunnen zijn. Ook hier zijn weer diverse
deelonderwerpen te onderscheiden, zoals ridders, klooster, monniken, middeleeuwse
kunst etc.
Ik bespreek deze deelonderwerpen deels met de gehele stamgroep. Vervolgens kiezen
kinderen aan de hand van een groepsmindmap een zelf gekozen onderwerp dat ze
verder uitwerken. Hierdoor wordt een kind expert over het gekozen deelonderwerp. Elk
kind houdt een presentatie zodat anderen ook iets leren over dat deelonderwerp. De
overige kinderen maken van de presentatie aantekeningen in een verslagschrift. De
wijze waarop een presentatie wordt gehouden mag een kind zelf bepalen. Te denken
valt aan een PowerPoint, een collage of een toneelstuk.
6.2.2.2 Blokperiode verslag.
Waar gesprekken met het kind verder over gaan en welk werk het kind, aan de hand van
deze gesprekken, kiest hangt erg af van de situatie, het kind, het moment.
Kinderen krijgen gelegenheid na te denken over wat ze willen leren of waarover. Ze
mogen dit geheel zelf bepalen. Dit doen ze op maandagmiddag tijdens blokperiode
verslag. Er is hier de keuze om samen, in een groepje, of individueel aan een onderwerp
te werken.
Ze kunnen een onderwerp uitkiezen en uitwerken aan de hand van de methode
‘Werkstukwijzer, een handig boekje om je te helpen bij het maken van een werkstuk’
van Eleonoor van Gerven, uitgegeven door Ajodact. Elk onderwerp kan aan de hand van
deze methode worden uitgewerkt tot een verslag en wordt in principe door elk kind
gehanteerd.
Maar er kan, mits beargumenteerd, ook worden gekozen voor een al dan niet zelf
aangedragen alternatief.
Steeds zullen er duidelijke afspraken met het kind gemaakt moeten worden over het hoe
en waar kinderen aan hun zelf gekozen onderwerp werken. Vooral ook als het gaat om
samenwerken.
Net als bij de uitwerking van een deelonderwerp van een zaakvak, worden kinderen ook
hier experts op het gebied van hun gekozen en uitgewerkt onderwerp of activiteit. En
ook hier wordt het werk aan de stamgroep gepresenteerd. De wijze waarop staat vrij. De
overige kinderen maken aantekeningen in een verslagschrift.
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Met de kinderen worden afspraken gemaakt over het hoe en waar ze willen werken aan
de door hun gekozen onderwerp. Zij zullen zich ten aanzien van de gemaakte afspraken
moeten verantwoorden aan de stamgroep.
6.2.2.3 Zelfgekozen werk
Een nieuw onderdeel tijdens het werken in de blokperiode is dat kinderen geheel
onbevangen en zelfstandig iets kiezen waaraan zij willen werken en wat ze willen leren:
het “ik-mag-het-zelf-bepalen-werk”. Ze plannen in een blokperiode in wanneer ze dit
werk willen doen en hoe lang ze hieraan willen werken. In eerste instantie is het
bedoeld voor kortlopende activiteiten: een gerichte vraag of opdracht waarvoor niet al
te veel tijd nodig is. Werk dat binnen maximaal 3 weken af kan zijn en dat ze plannen
naast al het andere werk.
Omdat kinderen het – vooralsnog – lastig vinden zelf een keuze te maken in wat ze
willen leren (zie ook uitkomsten enquête), omdat het een nieuw onderdeel is en komt
bovenop de andere vernieuwingen wil ik het voor de kinderen en mijzelf ‘klein’ en
overzichtelijk houden.
Ik heb hiervoor een formulier ontwikkelt (zie bijlage 5) dat kinderen kunnen gebruiken.
Het hanteren van dit formulier moet voor overzicht en structuur zorgen. Na de
kerstvakantie ga ik met de stamgroep dit onderdeel evalueren. Lukt het de kinderen
keuzes te maken? Kunnen ze dit onderdeel plannen? Behoeft het formulier
aanpassingen? Dit zullen dan onder andere vragen zijn waarop ik antwoord hoop te
vinden.
6.2.3 Door de stamgroep bedachte werkzaamheden.
Door gesprekken die we in de stamgroep hebben, bepaalt de stamgroep een onderwerp
dat verder wordt uitgewerkt. Ik zou deze onderwerpen graag willen uitwerken aan de
hand van Verhalend Ontwerpen. Hieronder beschrijf ik het principe van Verhalend
Ontwerpen.
6.2.3.1 Verhalend Ontwerpen
Steve Bell ontwikkelde in Schotland een bijzondere benadering van onderwijs; ‘Storyline
Approach to Education’. In Nederland staat de methode bekend als Verhalend
Ontwerpen. In een Verhalend Ontwerp verlopen de leeractiviteiten als een verhaal, een
verhaal dat door de kinderen zelf voor een groot deel wordt ingevuld of afgemaakt.
Kenmerkend voor deze vorm van onderwijs is de betrokkenheid van de kinderen en de
samenhang tussen de verschillende vakken in zinvolle contexten. Er wordt ingehaakt op
de werkelijkheid van de leerlingen. Kinderen worden aangesproken op wat ze kunnen
en krijgen ruimte voor eigen beslissingen en het nemen van initiatieven.
De stamgroepleider
Hoewel het voor de kinderen lijkt alsof zij de hele les en het verhaal bepalen, speelt de
stamgroepleider een ontzettend belangrijke rol. De stamgroepleider zorgt ervoor dat er
een leeromgeving ontstaat die de kinderen uitnodigt tot activiteiten. Ook biedt hij
structuur waar nodig. Hoewel de lesinhouden veel vrijheid aan kinderen bieden,
verlopen de lessen planmatig en is er een inhoudelijke voorbereiding door middel van
een draaiboek.
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De componenten
De vijf belangrijke componenten van een Verhalend Ontwerp zijn: (1) de verhaallijn, (2)
de episodes, (3) de sleutelvragen, (4) de incidenten, en (5) het wandfries. De verhaallijn
vormt de rode draad van het project. Deze is onderverdeeld in episodes en binnen deze
episodes worden de kinderen actief.
Om de grote lijn goed te kunnen aanhouden is het belangrijk een duidelijk plot of intrige
te bedenken. Dat helpt om de samenhang tussen de episodes vast te houden. De
uitwerking van het thema, gestuurd door sleutelvragen, is voorbehouden aan de
kinderen. Kinderen worden dus beschouwd als experts en onderzoekers.
Sleutelvragen
De stamgroepleider maakt gebruikt van sleutelvragen. Het zijn vragen waar de
stamgroepleider op dat moment (ook nog) geen antwoord op weet, dus vragen die
kinderen uitdagen zelf antwoorden te bedenken. Bij goede sleutelvragen is vaak meer
dan één antwoord mogelijk en zo leiden tot nieuwe vragen.
Zelf bedenken
Er zijn altijd kinderen in de klas die ervaring hebben met een onderwerp. Ze kunnen
meepraten op basis van hun ervaring en die ervaring wordt benut. Kinderen die niet
altijd prominent aanwezig zijn, kunnen nu opeens een belangrijke positie krijgen
vanwege die ervaring. Er wordt bij de uitwerking van een thema niet eerst in de boeken
gezocht naar antwoorden, maar leerlingen bedenken het antwoord zelf. Meestal komen
ze erachter dat hun eigen ervaringen en kennis op onderdelen tekort schiet. Ze komen
dan zelf met het initiatief om informatie elders te zoeken.
Presenteren
Alles wat de leerlingen maken, wordt in het lokaal opgesteld in een chronologische
volgorde of verzameld in een persoonlijk portfolio. Zo groeit het verhaal zichtbaar. Dit
zogenaamde wandfries is een essentieel onderdeel, omdat het de geschiedenis van de
eigen activiteiten weergeeft. Zo krijgen de leerlingen een overzicht van hun voortgang.
6.2.4 Werken aan de hand van doelen
Tijdens de studie is op de Bontebrugschool het doelenboek geïntroduceerd. In
teamverband is afgesproken het doelenboek gefaseerd te gaan toepassen.
Met de invoering van blokperiode 2.0 is dit een goed moment om hieraan te beginnen.
In de bovenbouw beginnen we met werken aan de hand van doelen op het vakgebied
spelling.
De kinderen krijgen een werkmap met daarin een overzicht van de spellingscategorieën.
Ze oefenen aan de hand van werkbladen die ook deel uitmaken van de werkmap. Voorts
kan gebruik worden gemaakt van een spellingsprogramma op de computer en speciaal
daarvoor ontwikkelde spellen zoals een memoryspel en een jenga-spellingsspel.
Per kind is een overzichtelijk schema gemaakt waarop het kind bij kan houden aan
welke spellingscategorie ze hebben gewerkt.
Ze plannen zelf de momenten waarop ze aan een spellingscategorie gaan oefenen en
wanneer ze een ‘proef van bekwaamheid’ af gaan leggen. Als een kind een
spellingscategorie beheerst, maakt de stamgroepleider in aanwezigheid van het kind,
hiervan een aantekening in het doelenboek. Op deze manier probeer ik er een bijzonder
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moment van te maken zodat het kind ook gemotiveerd aan de andere
spellingscategorieën gaat werken.
Een (niet volledig) overzicht van ontwikkelde materialen en benodigdheden voor het
onderdeel ‘werken in doelen voor spelling’ zijn als bijlage 6 toegevoegd.
Tijdens een stagedag in de bovenbouw van De Kleine Planeet in Deventer heb ik kennis
gemaakt met een blokperiode rekenen waarbij werd gewerkt aan de hand van doelen. In
dit geval was het doel bepaald door de stamgroepleider. Kinderen werkten een bepaalde
periode aan de hand van werkbladen aan een doel. De opdrachten en activiteiten waren
oplopend in moeilijkheidsgraad. Afhankelijk van het niveau van het kind wordt bepaald
waaraan het kind werkt, welke werkbladen (activiteiten en opdrachten) een kind
minimaal moet doorlopen om uiteindelijk een toets te maken waaruit moet blijken of
het gestelde doel gehaald is.

6.3 Blokperiode wereldoriëntatie, stamgroepoverschrijdend.
Op de donderdagmiddag is er een bijzondere blokperiode. In deze blokperiode gaan
kinderen van groepen 5 tot en met 8 samenwerken.
Vorig schooljaar is geëxperimenteerd met een samenwerkingsvorm tussen kinderen van
de bovenbouw (groep 7/8, stamgroep groen) en de kinderen van groep 6 uit stamgroep
blauw (middenbouw, groep 5/6). Achterliggende gedachte was onder meer dat er een
werksituatie zou ontstaan van een driejarige stamgroep en dat kinderen van groep 6 al
intensiever kennis zouden maken met de stamgroepleider van de bovenbouw en
omgekeerd.
Over het hele schooljaar waren diverse thema’s gepland waaraan de kinderen in
groepjes hebben gewerkt. Bijvoorbeeld kunst, water of vieringen.
Dit schooljaar willen we de samenwerkingsvorm uitbreiden met de kinderen van groep
5. Dit heeft weer een meer praktische reden. Op donderdag zijn er voor de groepen 5 tot
en met 8 drie stamgroepleiders in de groepen aanwezig. En stamgroep blauw doet in
zijn geheel mee.
Met 3 stamgroepleiders is er meer begeleiding. Dat was na evaluatie van de opzet van
vorig schooljaar om te werken met een driejarige stamgroep ook wel nodig. De
samenwerking tussen kinderen en het zelfstandig werken verliep soms moeizaam.
Daarnaast merkten we dat kinderen moeite hadden met plannen en dat het resultaat na
de gestelde periode zeer te wensen overliet. Het was niet af of het niveau was niet erg
hoog en de presentaties waren op z’n minst twijfelachtig.
Het zelfstandig werken, het samenwerken en plannen/afspraken maken, zijn
vaardigheden waaraan eerst aandacht wordt besteed voordat we beginnen met de
nieuwe opzet van de blokperiode op donderdagmiddag. Daarnaast moeten
stamgroepleiders beter eisen stellen waaraan voldaan moet worden. Wordt aan de eisen
niet voldaan moet er verantwoording worden afgelegd. Aan het niet voldoen aan de
opdracht, regels en afspraken moeten consequenties worden verbonden. Dit moet voor
iedereen helder zijn en tijdens kringgesprekken/evaluaties worden besproken.
Het aanleren van de vaardigheden gebeurt in de stamgroep.
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6.4 Blokperiode 2.0 in het lesrooster/weekplan
De wijze waarop ik blokperiode 2.0 in mijn weekplan heb ingeroosterd is weergegeven
in bijlage 4, weekplan nieuw. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende wijzen
waarop ik de blokperiode vorm wil geven.

6.5 Belemmeringen en aandachtspunten invoering blokperiode 2.0.
6.5.1 Zelfstandig werken en samenwerken.
Goed zelfstandig kunnen werken en goed kunnen samenwerken zijn wezenlijke
onderdelen voor een succesvolle blokperiode. In dit meesterstuk is aan zelfstandig
werken al aandacht besteed.
Het streven is om kinderen uiteindelijk naar de hoogste fase van zelfstandig werken te
brengen: het zelfverantwoordelijk leren. Steeds zal, aan de hand van observaties, per
kind bekeken worden in welke fase naar zelfverantwoordelijk leren het kind zit. Welke
vaardigheden heeft het kind nog nodig, wat moet het nog leren om deze fase te bereiken.
De meeste kinderen in de bovenbouw beheersen de eerste 2 vaardigheden naar
zelfverantwoordelijk leren: het zelfstandig (ver)werken en zelfstandig werken. Slechts
een enkeling heeft hierbij nog hulp en begeleiding nodig.
Er zullen kinderen zijn die al in de fase van zelfverantwoordelijk leren zitten. Anderen
nog niet maar zullen met begeleiding naar verloop van tijd aan de voorwaarden kunnen
voldoen. Ook zal er een categorie kinderen zijn die aan het eind van de basisschool deze
fase niet zal bereiken.
Binnen de blokperioden komt er meer ruimte om samen te werken. Het goed kunnen
samenwerken is niet voor elk kind weggelegd. Ik probeer het samenwerken te
bevorderen door dagelijks energizers te organiseren, specifiek gericht op het
samenwerken. Dit wordt een vast onderdeel tijdens de ochtendkring. Op de
Bontebrugschool zijn een aantal boeken voorradig met energizers.
Als stamgroepleider moet je weten in welke fase naar zelfverantwoordelijk leren een
kind zit en in hoeverre het in staat is samen te werken met anderen.
6.5.2 Schoolwoonkamer/Werkplek
Tijdens blokperioden worden kinderen in de gelegenheid gesteld zelf een keuze te
maken waar ze hun werk willen doen. In eerste instantie zal er nog maar weinig keuze
zijn en zijn de kinderen aangewezen op hun eigen lokaal. De Bontebrugschool beschikt
over een leerplein. Deze is echter nog niet ingericht en duidelijke afspraken over het
gebruik zijn nog niet gemaakt. Een teamlid maakt over de inrichting en gebruik van het
leerplein een meesterstuk. Verwachting is dat na de herfstvakantie van het schooljaar
2018/2019 hierover meer duidelijkheid is en voor de kinderen ook echt iets te kiezen
valt. Pas dan kan ook het lokaal van de bovenbouw meer ingericht worden als een echte
schoolwoonkamer.
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Het leerplein beschikt op dit moment wel over een paar tafels en stoelen waar kinderen
kunnen werken als het leerplein niet in gebruik is.
Op het moment dat stamgroepoverschrijdend werken van start gaat hebben de kinderen
de beschikking over 2 lokalen die door middel van een tussendeur met elkaar
verbonden zijn.
6.5.3 Plannen
Ook aan het plannen moet aandacht worden besteed. Kinderen kunnen niet altijd goed
inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben voor bepaalde taken. Door ervaring moeten ze
dit leren. Ook moeten kinderen leren keuzes maken in de volgorde waarin ze het werk
maken en hun tijd efficiënt in te delen. Soms kiezen kinderen aan het begin van de week
voor een taak waarvoor ze te veel tijd nodig hebben met als consequentie dat het ze niet
of maar moeilijk lukt het andere werk af te krijgen. Dit levert stress en spanning op.
Kinderen moeten ook leren dat een planning niet iets vrijblijvends is. Met een planning
spreek je met jezelf, de stamgroep en de stamgroepleider de tijd af waarbinnen je het
werk af wilt maken. Lukt dit niet dan moet hieraan een consequentie worden verbonden
waar ze niet zomaar onderuit kunnen. Dit vergt van alle betrokkenen discipline.
Er zal genoeg ruimte binnen de blokperiodes moeten zijn om het werk te kunnen
maken.
6.5.4 Vrijheid in het maken van keuzes.
Op dit moment bepaalt de stamgroepleider nog teveel het werk. Kinderen krijgen
onvoldoende vrijheid zelf te bepalen waaraan ze willen werken, wat ze willen leren. In
blokperiode 2.0 wordt hieraan tegemoet gekomen. Op de donderdag moeten kinderen
nu verplicht een eigen keuze maken in wat of waarover ze iets willen leren. Maar ook
hoe ze dit willen doen. De keuze is vrij, de vorm waarin ze dit doen ook. Het moet
organisatorisch wel haalbaar zijn.
Schriftelijke verslaglegging zal onderdeel uitmaken van dit onderdeel van blokperiode
2.0. Daarnaast moeten de kinderen in een evaluatiekring verslag uitbrengen over wat ze
hebben geleerd. Dit gebeurt kort en bondig aan de hand van een overzichtelijk formulier
dat ze invullen. Een eerste opzet van dit formulier is als bijlage 5 aan dit meesterstuk
toegevoegd. Het zal moeten blijken of dit formulier werkzaam is. Zo niet zal in overleg
met de stamgroep het formulier worden aangepast.
Tot en met half 11 zijn op de donderdag twee stamgroepleiders in de bovenbouw. Dit is
een goed moment om met kinderen een planning en afspraken te maken over de wijze
waarop ze invulling geven aan dit onderdeel van blokperiode 2.0. Zeker in de beginfase
verwacht ik dat overleg hierover intensief zal zijn. Ook in de evaluatiekring zal stil
worden gestaan bij dit proces. Per kind wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en in
hoeverre het in staat is met de vrijheid in het maken van keuzes om te gaan. Ik verwacht
dat dit invoeringsproces niet eenvoudig zal zijn. We gaan het zien.
6.5.5 Doorgaande lijn binnen school.
In dit meesterstuk beschrijf ik een veranderingsproces die ik in de bovenbouw wil
invoeren. Net als rekenen en spelling begint de blokperiode niet in de bovenbouw. Net
als bij rekenen en spelling hoort er bij de opzet van de blokperiode, zoals in dit
meesterstuk beschreven, een doorgaande lijn te zijn. Aan alle vaardigheden die van
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belang zijn voor een goede blokperiode kan al vanaf de jongste kinderen worden
gewerkt. Het zelfstandig werken, het plannen, het samenwerken begint niet in de
bovenbouw.
In de komende tijd wil ik de blokperiode binnen het team bepreken. De blokperiode
zoals die in de bovenbouw wordt doorgevoerd verschilt wezenlijk met die van de
middenbouw.
Mijn vraag zal onder andere zijn of wij als team “Blokperiode 2.0 voor de bovenbouw”
vinden passen binnen de pedagogisch-didactische visie van de Bontebrugschool. Zo ja:
hoe organiseren wij een doorgaande lijn naar “Blokperiode 2.0”. Hoe en op welke wijze
gaan we ervoor zorgen dat onze kinderen al vanaf het vroegste moment vaardigheden
worden aangeleerd die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde en veilige overgang
naar werken in de blokperiode in de bovenbouw.
6.5.6 Evaluatiekring.
Nieuw bij de invoering van blokperiode 2.0 is de evaluatiekring. Hoewel het afgelopen
schooljaar al op het weekplan stond is hier nauwelijks aandacht aan besteed. Het
onderwijsleerproces werd onvoldoende met de kinderen samen geëvalueerd. Dit
schooljaar wordt in de stamgroep wel de tijd genomen om elk dagdeel gezamenlijk af te
sluiten en te evalueren. Daarnaast vraagt het veranderingstraject invoering blokperiode
2.0 ook een goede evaluatie. Zitten we op de goede weg? Waar liggen nog
verbeterpunten of kunnen we nog zinvolle aanpassingen doen.
6.5.7 Kinderschoenen
Het moge duidelijk zijn dat er nogal het een en ander verandert. Niet alleen kinderen,
ook de stamgroepleider heeft tijd nodig om zich deze verandering eigen te maken.
Onderwijs is een dynamisch proces. Door blokperiode 2.0 in de praktijk te brengen zal
het zich uitwijzen hoe dit proces verloopt.
Ik zal steeds moeten evalueren. Wat werkt en wat niet. Als het werkt dan is dat mooi,
maar werkt het niet of niet goed moet je ook consequenties nemen en aanpassingen
durven doen zodat het daarna (nog) beter wordt.
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Hoofdstuk 7: Blokperiode 2.0 tot nu toe.
Inmiddels zijn we een aantal weken in het schooljaar 2018-2019 onderweg. Onderwijs is
een proces dat nooit stil staat. Dat blijkt ook nu maar weer.
Ik heb in het weekplan een wijziging aangebracht. Op dinsdagmorgen is Engels
verschoven naar donderdagochtend. Op dinsdagochtend is er nu een blokperiode.
Kinderen kunnen al eerder in de week werken aan weektaken. Het geeft hen rust te
ervaren dat al vanaf het begin van de week werk kan worden afgemaakt/afgerond.
100 % van de kinderen gaf immers aan in de enquête “het werk af te willen hebben”.
Alles wat nodig is om te starten met “spelling, werken aan de hand van doelen” is
gereed. Na de herfstvakantie maken we daadwerkelijk de start.
Het is gebleken dat het voor veel kinderen zinvol was om aan het begin van het
schooljaar uitgebreid stil te staan bij het plannen van het werk en de opzet van het
formulier voor de weektaak. Op maandagochtend is hier consequent tijd aan besteed.
Onderdeel van het plannen is dat kinderen nu ook eerst hun werk goed moeten bekijken
voordat ze daadwerkelijk een taak op het weekplan zetten. Zo zien ze bijvoorbeeld wat
er in een specifieke les/activiteit wordt gevraagd, of ze al dan niet tegen problemen aan
gaan lopen, hoeveel werk ze moeten doen. Kinderen kregen beter inzicht in de tijd die je
gemiddeld nodig hebt voor het werk dat ze moeten doen.
Ook tijdens rekenen doen kinderen dat nu. Ze krijgen 3 minuten de tijd het komende
werk te bekijken en dan moeten ze aangeven welke sommen ze in die les gaan maken. Ze
leren hierdoor bewuster doelen te stellen. De stamgroepleider bespreekt met elk kind
het gestelde doel (lees: het aantal sommen dat ze gaan maken). Soms plannen kinderen
(te) weinig sommen. Elke les wordt dit klassikaal kort geëvalueerd. Dit blijkt zinvol.
Kinderen zijn meer betrokken, gemotiveerd en enthousiast. Vooral ook wanneer blijkt
dat ze het doel hebben gehaald (in bijna alle gevallen). Ze vertellen trots wat ze allemaal
hebben gedaan.
Voor het “ik-mag-het-zelf-bepalen-werk” is een soort van contractbrief opgesteld
(bijlage 5). Dit is voor de kinderen en mij nieuw. Ik wil de komende periode hiermee
meer ervaring opdoen en bekijken hoe ik de contractbrief binnen de blokperiode ga
inzetten.
Bij de uitwerking van de door de stamgroep bedachte werkzaamheden zet ik de
methode Verhalend Ontwerpen in.
In een meesterstuk van een collega wordt de methode “SOLE” aan de orde gesteld: Self
Organized Learn Environment. In de stamgroep is deze methode een paar keer
uitgeprobeerd. De ervaringen met SOLE zijn positief. Wellicht dat deze methode in de
toekomst vaker wordt toegepast of wellicht schoolbreed wordt gehanteerd.
Een ander aspect waar ik meer bij stil sta is het doel waarvoor je werkt. Ik vind het
belangrijk dat kinderen zich hiervan steeds bewust zijn. Uiteraard werken kinderen aan
hun eigen ontwikkeling. Maar het uiteindelijke product moet aantrekkelijk zijn voor een
publiek. Kinderen moeten gemotiveerd zijn te werken naar een goed eindresultaat. Dit
kan door het werk steeds te presenteren, in welke vorm dan ook en zichtbaar te maken
26

in school voor publiek: de kinderen, ouders, stamgroepleiders en andere
belangstellenden.
Ik ben ervan uitgegaan dat het formulier voor het weekplan afdoende was voor de
kinderen om een goede en overzichtelijke planning mee te maken. Voor veel kinderen is
dat ook zo. Toch zijn er kinderen die wellicht meer structuur in een formulier nodig
hebben zoals een tijdsindeling. Een dergelijk formulier wil ik de komende periode toch
nog ontwikkelen.
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Hoofdstuk 8: Tot slot.
“Blokperiode 2.0” heeft met dit meesterstuk vorm gekregen. Verschillende onderdelen
hiervan zijn al ingevoerd en de kinderen van stamgroep groen van de Bontebrugschool
pakken het goed op. Andere onderdelen volgen snel. Kinderen reageren overwegend
enthousiast nu ze in toenemende mate kansen krijgen het onderwijs voor een steeds
groter deel zelf vorm te geven. Dat ze zelf kunnen bepalen wanneer en op welke wijze
hun taken, opdrachten en activiteiten, binnen gestelde doelen, kunnen uitvoeren.
Er blijven aandachtspunten zoals het plannen van het werk en het werken aan een
goede en effectieve samenwerking.
Zelf heb ik nu een goed beeld hoe ik de blokperiode vorm geef en inricht. Welke
onderwijsactiviteiten in de blokperiode zullen plaatsvinden. Er zit een grote mate van
afwisseling in. Kinderen en de stamgroepleider kunnen genoeg uitdaging vinden in
“Blokperiode 2.0”.
Ik ben ervan overtuigd antwoord gekregen te hebben op mijn onderzoeksvraag:
Hoe organiseer ik de blokperiode zodanig dat kinderen eigenaar worden van hun eigen
leerproces en hoe bevorder ik zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren en werken,
individueel of in groepjes waarbij kinderen de mogelijkheid hebben zelfactiviteiten kunnen
kiezen?

28

Bronnenlijst
Velthausz, F. en Winters, H. (2014, november). Jenaplan, school waar je leert
samenleven. Zutphen, Nederland: Nederlandse Jenaplan Vereniging
Both, K. (2011). Jenplan 21. Hoogeveen: Nederlandse Jenaplan Vereniging
Both, K. en Jong, E. De (2006, januari). Werken als proces – over de blokperiode volgens
Jenaplan. Zutpen: Nederlandse Jenaplan Vereniging
Broersma, R., Velthausz, F. (2008). Petersen en Freinet, Jenaplanschool en Moderne
School. Valthe: De Freinetwinkel.
Artikelen:
Mensenkinderen – artikel van Ad Boes: “De blokperiode”. Jaargang 19, november 2003.
Mensenkinderen – artikel van Felix Meijer: “Van zelf (ver)werken naar
zelfverantwoordelijk leren”. Jaargang 22, september 2006.
Mensenkinderen – artikel van Karin Busken: “De blokperiode in een
middenbouwgroep”. Jaargang 22, september 2006.
Mensenkinderen – artikel van Ad Boes: “De blokperiode in de spiegel”. Jaargang 22,
september 2006

29

Bijlage 1, Jenaplan essenties.

30

Bijlage 2: Vragenlijst blokperiode in de bovenbouw Bontebrugschool
Ik vraag je dit vragenformulier in te vullen. Het gaat over de blokperiode bij ons op de
Bontebrugschool. Ik gebruik de uitkomsten voor mijn meesterstuk voor de
Jenaplanopleiding. Hierin onderzoek ik hoe ik de blokperiode in de bovenbouw anders
kan organiseren.
Weet je wat een blokperiode is?

0 ja

0 nee

0 een beetje

Als je weet of een beetje weet wat een blokperiode is, kun je dat hieronder beschrijven? (Als
je meer ruimte nodig hebt mag je op de achterkant van dit blaadje verder schrijven)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
In een blokperiode werken kinderen met hun eigen weekplan. Je werkt aan taken die je
stamgroepleider bepaalt, aan zelfgekozen werk, meestal naar aanleiding van gesprekken
in de stamgroep, of je werkt aan door de stamgroep bedachte werkzaamheden. Wat,
wanneer, waar en hoe je dit werk doet, moet je zelf plannen op je weektaak. Dit doe je zo
zelfstandig mogelijk. Samenwerken tijdens de blokperiode is belangrijk. En het geeft je
best veel vrijheid. Zelf keuzes maken, plannen, zelfstandig werken en samenwerken is
best moeilijk. Misschien kun je dat nog niet zo goed of misschien ook wel. We gaan
elkaar daarbij helpen om het te leren of om er nog beter in te worden.
Beantwoord nu de volgende vragen. Ze hebben te maken met zaken die belangrijk zijn
voor het organiseren van een (goede) blokperiode.
Vragen

ja

nee

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

beetje

Zelfstandig werken/ Keuzes maken
Ik weet wat een weekplan is
Ik snap de opzet van het weekplan
Met behulp van het weekplan weet ik waaraan ik kan werken
Ik weet goed te bepalen in welke volgorde ik het werk wil maken
De stamgroepleider moet mij vertellen wat ik moet doen
Ik kan goed zelf bepalen wat ik wil leren
Ik vind het belangrijk mijn werk goed te maken
Ik weet wat ik nodig heb om mijn werk te maken

0
0
0
0
0
0
0
0

Opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

31

Vragen

ja

nee

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

beetje

Plannen
Ik kan goed plannen
Ik weet hoeveel tijd ik voor de taken nodig heb
Ik weet wanneer taken af moeten zijn
Ik wil het werk af hebben
Liever heb ik het werk af, dan maar minder goed

0
0
0
0
0

Opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Werkplek
Ik werk het liefst in de stamgroep
Ik werk het liefst buiten de stamgroep
Als ik aan het werk ben, moet het stil zijn

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Samenwerken
Ik werk het liefst alleen
Samenwerken vind ik leuk
Ik kan goed samenwerken
Tijdens het samenwerken neem ik het initiatief
Tijdens het samenwerken ben ik afwachtend
Als ik moet samenwerken wil ik het graag op mijn manier
Ik kan me best goed aanpassen
Ik kan goed naar anderen luisteren
Ik laat anderen graag het werk doen
Ik kan samenwerken zonder een ander te storen

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Kun je aangeven wat jij nodig hebt als het gaat om zelfstandig werken, keuzes maken,
plannen, de werkplek en samenwerken?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bijlage 3, blokperiode 2.0; weekplan oud
naam:

TAAL

REKENEN

KV

maandag

dinsdag

illustr.

Kleuters:
Moestuin:
Corvee:
Dierentuin:

net

vrije tekst
nr.
concept

Weekplan

WERELDORIËNTATIE
week:

woensdag

donderdag

vrijdag

Dammen/lezen (informatieboek)

Blokperiode

vertelkring
weekplan plannen: woordenschat,
spelling, vrije tekst, schrijven

kring (boekverslag)
Engels

kring (krantverslag: )
blokperiode taal

kring (vrije tekst)
taal – nieuwsbegrip

kring
blokperiode taal

pauze
s
rekenen

pauze
s
rekenen

pauze
bewegingsonderwijs

pauze
s
rekenen

pauze
s
rekenen

evaluatie
middagpauze
Verslag.

evaluatie
middagpauze
lezen /krantverslag
Blokperiode wereldoriëntatie

evaluatie
middagpauze
lezen
Blokperiode wereldoriëntatie

evaluatie
middagpauze
lezen
Blokperiode wereldoriëntatie

evaluatie
middapauze
lezen(leesboek)
KV/Drama (weeksluiting)

evaluatie

evaluatie

evaluatie

evaluatie

evaluatie

vanaf 8.30 uur

Blokperiode

vanaf 8.30 uur
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Blokperiode

vanaf 8.30 uur

Blokperiode

vanaf 8.30 uur

Hoe heb ik gewerkt?

maandag
dinsdag
woensdag
donderda
g
vrijdag

Voornemen:

Voor in het portfolio:

1
2
3
4

Plannen:
1.

Inschatten tijd

2.

Welk resultaat

Post:
Bibliotheek:
Telefoon:

5
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Bijlage 4, blokperiode 2.0; nieuw weekplan.
naam:

TAAL

REKENEN

KV

maandag
Dammen/lezen (informatieboek)
vertelkring
weekplan plannen: woordenschat,
vrije tekst, schrijven.

dinsdag

illustr.

Kleuters:
Moestuin:
Corvee:
Dierentuin:

net

vrije tekst
nr.
concept

Weekplan

WERELDORIËNTATIE
week:

woensdag

donderdag

vrijdag

kring (boekverslag)

kring (krantverslag: )

kring (vrije tekst)

kring

taal: Engels

taal – nieuwsbegrip

Blokperiode, vrije keuze.

blokperiode

pauze
s
rekenen

pauze
s
rekenen

pauze

pauze
s
rekenen

pauze
s
rekenen

evaluatie
middagpauze
Verslag.

evaluatie
middagpauze
Blokperiode wereldoriëntatie

evaluatie
middagpauze
Blokperiode wereldoriëntatie

evaluatie
middagpauze
Blokperiode wereldoriëntatie
Stamgroepoverstijgend (5 t/m 8)

evaluatie
middagpauze
KV/Drama (weeksluiting)

evaluatie

evaluatie

evaluatie

evaluatie

evaluatie

Blokperiode spelling: werken in
doelen (doelenboek)

Hoe heb ik gewerkt?
maandag

Voornemen:

bewegingsonderwijs

Voor in het portfolio:

1

Plannen:
3.
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Inschatten tijd

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

2
3
4
5

4.

Welk resultaat

Post:
Bibliotheek:
Telefoon:
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Bijlage 5: Blokperiode, de “ik-mag-het-zelf-bepalen-werk”

Naam:…………………………………….
Dit ga ik doen:……………………………………………………………………………………..
Tijdsverloop
Ik begin in week
………...
Ik ben klaar in week
…..

De volgende afspraken heb ik met de
stamgroepleider gemaakt.
1.……………………………………………………………………
….
2……………………………………………………………………
…..
3……………………………………………………………………
…..

Hieronder geef een korte samenvatting van wat ik heb geleerd.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Dit doe ik de volgende keer anders
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

38

Bijlage 6: Selectie van ontwikkelde materialen en benodigdheden voor
het onderdeel ‘werken in doelen voor spelling’.

In de klas ligt 1 nakijkboek.
Hiermee kunnen zij de gemaakte
werkbladen nakijken

Ieder kind heeft een werkboek met
daarin oefenbladen per
spellingscategorie.
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Jenga
De kinderen bouwen een toren, zoals in Jenga. De jongste speler mag beginnen. Hij of zij
mag voorzichtig één blokje pakken. Dit mag geen blokje van de bovenkant zijn. Als het
blokje is gepakt leest het kind wat daarop staat, dit is een categorie. Hij/zij moet nu een
woord bedenken en opschrijven. Dit moet op een blaadje of wisbordje. Als het woord
opgeschreven is kijken de andere spelers of het goed is. Is het woord goed geschreven?
Dan mag hij/zij het blokje houden. Is het woord fout geschreven? Dan moet het blokje
weer bovenop de toren. Nu is de volgende speler aan de beurt.
Het spel is afgelopen als de toren is omgevallen. Degene die de toren om heeft laten
vallen verliest.
De andere kinderen tellen hun blokjes. Degene met de meeste blokjes is de winnaar.
Woordbingo (in ontwikkeling)
2 (of meer) kinderen pakken een bingokaart. Hierop staan de categorieën die met
spelling worden behandeld/waar de kinderen op dat moment voor kiezen om te
oefenen. Een ander kind (wie met dezelfde spellingcategorie wil oefenen) leest de
woordkaartjes voor. Welke spellingscategorie hoort bij het voorgelezen woord? Als een
kind de categorie op zijn bingokaart heeft staan, legt hij hier een fiche op. Het kind met
een volle kaart is de winnaar.
Memory
Twee tot vier kinderen krijgen een memory spel, hierop staan moeilijke woorden van
verschillende categorieën (historische/hyacint/nachtegaal).
Stap 1: ze moeten eerst alle categorieën naast elkaar leggen, bij elke categorie horen
twee woorden. Deze woorden hebben dezelfde kleur. Ze moeten dan de plaatjes zoeken
die bij de woorden horen.
Stap 2: nu ze weten welke plaatjes bij de woorden horen begint het memory spel, alle
woordkaartjes en alle afbeeldingen liggen omgedraaid (of van enkele gekozen
categorieën). Ze moeten dan het woord bij het plaatje vinden. Om twee kaartjes te
mogen houden moeten ze in één beurt beide kaartjes hebben gevonden. Wie de meeste
kaartjes heeft verzameld, heeft gewonnen.
Galgje
Lijst met woorden, per categorie in een rij. De kinderen kiezen met welke categorie ze
willen oefenen. Het ene kind kiest een woord van de lijst en zet evenveel stippen op
papier als het woord. De ander mag letters gaan raden, bij iedere letter die er niet in
staat wordt er een stukje van de galg getekend. Wordt een letter wel goed geraden dan
komt deze op de juiste plek op de stip gezet. Het kind wat letters raad heeft 10 kansen
om het woord te raden, bij de 11e fout hangt het poppetje en is het kind af.
Rad van fortuin (in ontwikkeling)
Er is een ‘rad van fortuin’ gemaakt met hierop de spellingcategorieën. Dit kan met de
hele klas gespeeld worden door de juf/meester, maar ook in een klein groepje door de
40

-

kinderen zelf.
De kinderen krijgen een wisbordje, de juf/meester draait aan het rad. De groep moet een
woord schrijven dat hoort bij de categorie, waarop het rad blijft steken . De juf/meester
verzint dit woord of kiest een woord van de lijst. De kinderen houden het bord omhoog
en de juf/meester kijkt of de kinderen het goed geschreven hebben. Zo kunnen ze
eventueel punten verdienen voor iets leuks.
Een kind uit een groepje mag aan het rad draaien. De kinderen moeten zelf een woord
verzinnen bij de categorie, waarop het rad blijft steken. Ze controleren de woorden van
elkaar, komen ze er niet uit dan mogen ze op internet/in een woordenboek zoeken of
het woord juist gespeld is of niet. Als de kinderen het goed hebben, krijgen ze een punt.
Het kind met de meeste punten wint.

Ieder kind heeft dit blad voorin zijn werkboek
Individueel
schema groep 7
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Deze schema’s worden opgehangen in de klas. Zo kunnen de kinderen van
elkaar zien met welke categorie zij bezig zijn. Zo kunnen ze afspreken om
samen een spel te doen of het werkblad door te nemen. Ze kunnen ook zien we
de categorie al heeft gehaald, bij deze kinderen kunnen ze dan ook terecht
voor vragen
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Spellingcategorie 32b: journaal
Franse leenwoorden

Regel
Hoor je –zj, dan schrijf je g of soms j.
Hoor je ee, dan schrijf je é.
Bij een aantal woorden hoor je oo, maar schijf
je eau.
Bij andere woorden hoor je oe, maar schrijf je
ou.
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Oefenwoorden
Spellingcategorie 32b: journaal
(je hoort -ee maar je schrijft -é)
tracé

ingenieur

abattoir

taugé

regime

polonaise

procédé

stage

fair

canapé

plantage

mayonaise

attaché

vitrage

coupon

René

page

gourmetten

café

corsage

couveuse

affaire

etalage

coupé

premier

stellage

douane

trottoir

blamage

bougie

journalist

collage

route

bureau

garage

couplet

repertoire

manege

souvenir

accessoires

bagage

blouse

toilet

genie

courgette
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