
0 
 

MEESTERSTUK 
LEERPLEIN 

BONTEBRUGSCHOOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Mateman   

Bontebrugschool Silvolde                                                                 

n.mateman@accentscholengroep.nl                              

Afstuderen: 2 november 2018  

mailto:n.mateman@accentscholengroep.nl


1 
 

Inhoudsopgave 
 

➢ voorwoord          pag.1 

➢ samenvatting        pag.2 

➢ het proces         pag.4 

➢ uitgangspunten van het leerplein   pag.5 

➢ De kernkwaliteiten      pag.8 

➢ Goede onderzoeksvragen stellen   pag.10 

➢ Zelfstandig leren      pag.12 

➢ Hoe gaat het leerplein eruit zien   pag.14 

➢ Plattegrond        pag.15 

➢ Het nieuwe meubilair     pag.16 

➢ Werken op het leerplein     pag.22 

➢ Opstarten van het leerplein    pag.23 

➢ Medewerkers op het leerplein   pag.29 

➢ Evaluatie        pag.30 

➢ Literatuurlijst       pag.31 

➢ Bijlagen         pag.32 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Voorwoord 
 
Door de Jenaplanopleiding die we met ons team volgen zijn we op het idee gekomen 
om een leerplein te gaan ontwikkelen bij ons op school. Het idee is er en mensen zijn 
enthousiast, maar nu moet het nog vorm krijgen en ingericht worden. 
Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn meesterstuk hier aan te wijden zodat de 
ideeën werkelijkheid gaan worden.  
 
Afgelopen schooljaar zijn de eerste stappen genomen. Er is een interne verbouwing 
in school geweest waardoor we er nu een prachtige open ruimte bij hebben 
gekregen. Op dit moment staat er in deze ruimte een nieuwe keuken en wordt deze 
ruimte gebruikt voor opslag en werken er kinderen aan opdrachten. Onze school 
heeft nu 2 grote ruimtes die niet optimaal gebruikt worden.  
Daarom gaat het team van de Bontebrugschool de uitdaging aan en willen in 
schooljaar 2018/2019 een multifunctioneel leerplein ontwikkelen die uitdagend en 
inspirerend werkt! 
 
Mijn meesterstuk ga ik gebruiken om het leerplein op te starten en te implementeren 
bij ons op school. In dit proces word ik ondersteund door mijn collega’s. Vol 
enthousiasme en met veel energie ben ik hier mee bezig en gaan we bij ons op 
school een prachtig leerplein ontwikkelen. 
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Samenvatting 
Waarom wil de Bontebrugschool een leerplein 

Als ik kijk naar alle informatie die ik heb verzameld over leerpleinen ben ik van 

mening dat het werken op een leerplein iets is dat goed kan werken, mits er een 

duidelijke visie is en er duidelijke regels zijn opgesteld voor de kinderen met 

betrekking tot het werken op het leerplein. Ook denk ik dat er voordat het leerplein 

wordt ingevoerd goed over alle dingen moet worden nagedacht. De school moet er 

echt klaar voor zijn en over alle stappen na hebben gedacht. Ik denk dat het voor de 

stamgroepleiders duidelijk moet zijn wat precies het doel is van het werken op het 

leerplein, en dat zij duidelijk voor ogen moeten hebben hoe ze dat doel kunnen 

bereiken door middel van het leerplein. 

Onze school krijgt een leerplein waar kinderen werken aan de hand van 
onderzoeksvragen. Kinderen gaan op onderzoek uit. Ze stellen vragen op over wat 
ze willen gaan onderzoeken. Als kinderen een onderzoeksvraag hebben kunnen ze 
op onderzoek uit gaan bij één van de zes ateliers binnen onze school. De ateliers 
zijn: 

1. proeverij 

2. taal; tekens en beelden 

3. kijken naar de wereld 

4. spel en spelen 

5. kunst en expositie 

6. uitvinderij 

Onderzoeksvragen 
Werken met een onderzoeksvraag moet doelgericht zijn. Een goede 
onderzoeksvraag moet: 
-passen binnen onze zes ateliers 
-moet concreet zijn 
-duidelijk afgebakend zijn 
-moet onderzoekbaar zijn 
-haalbaar zijn in een periode van 4 a 5 weken (1.5uur in de week) 
-moet een openvraag zijn 

Bedenk wat voor type hoofdvraag je wilt stellen. Wil je iets vergelijken, beschrijven, 
verklaren of evalueren? 
Een onderzoeksvraag is te groot om in één keer te beantwoorden. Deelvragen 

zorgen voor structuur en behouden het overzicht in het onderzoek. Het moet een 

logische volgorde hebben. Wat moet eerst en wat heb je echt nodig? 

 
Wat is het doel van een leerplein 
Kinderen worden uitgedaagd om samen of alleen op eigen wijze tot ontwikkeling te 

komen. Ateliers met uitdagende werkplekken waar ze inspiratie en kennis kunnen 

opdoen en waar ze ontdekkend kunnen leren. Het leren op een leerplein is een 

voorbereiding op de maatschappij. Kinderen zijn gemotiveerder en meer betrokken 

wanneer ze zelf enige controle kunnen uitoefenen op het leerproces. 
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De werkwijze op het leerplein kan theoretisch of praktisch uitgevoerd worden, 

afhankelijk van de onderzoeksvraag. Het leren van het kind staat centraal. Kinderen 

leren door sociale interactie. Bij het leren op een leerplein kun je goed inspelen op 

verschillende leervoorkeuren en behoeftes. Kinderen kunnen samenwerken met 

kinderen uit andere stamgroepen. Als kinderen werken met onderzoeksvragen leren 

ze goede vragen stellen, een planning maken en bepaalde keuzes te maken.  

Maar het belangrijkste doel is toch wel dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen 

manier van leren. Kinderen worden zich bewust van wat ze aan het doen zijn en 

denken na over hun eigen leerprocessen.  
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Het proces  
1. Literatuur gelezen, scholen bezocht, informatiefilmpjes opgezocht 

2. De collega’s informatie gegeven over het werken op leerpleinen  

3. De collega’s laten brainstomen  

4. De collega’s wensen m.b.t. het leerplein laten opschrijven. Vervolgens hun 

mening laten geven 

5. De collega’s vertelt wat er o.a. te vinden is op het leerplein, hoe de ateliers 

eruit komen te zien. 

6. De eerste plattegrond ontworpen voor het leerplein. De volgende reacties 

hebben de collega’s gegeven: 

- Maak een plattegrond op schaal 

- Pak schoolbreed het onderwerp ‘vragen stellen’ aan. Hoe stel je de juiste 

leervragen etc. 

- Verdeel het werken op het leerplein in 2 blokken (1 t/m 4 en 5 t/m 8) 

7. Plattegrond op schaal getekend 

8. Meubilair bekeken en uitgezocht met mevr.Hester Peters van Eromes Marko 

9. Offertes opvragen 

10. De verschillende ateliers ingetekend in de ruimtes 

11. Hoe gaan we werken in de ateliers (stappenplan maken) 

12. Terugkoppeling naar het team.  

13. Meubilair aanschaffen en aan de slag! 
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Uitgangspunten van het leerplein 

 
Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. Authenticiteit! 
Op het leerplein is respect een begrip wat nageleefd wordt. Het lerende kind staat 
centraal. De doelstellingen worden niet bepaald door de leerstof, maar door de 
mogelijkheden en interesses van het kind. Het kind is zelfsturend, maar heeft wel 
degelijk begeleiding nodig. 
We gaan er vanuit dat ieder kind uniek is, wat als consequentie heeft, dat we niet van 
alle kinderen hetzelfde kunnen verlangen. 
 
❖ Ervaringsgericht 

We vinden het belangrijk dat kinderen leren door middel van ervaren. Door te ervaren 
raken ze enthousiast en gemotiveerd om te leren. Het leerplein biedt hier de 
mogelijkheden voor. 
 
❖ Wereldoriënterend 

De wereldoriëntatie volgt het model van “de fiets van Jansen “. In iedere stamgroep 
is een model hiervan aanwezig. De wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs, het 
hart van Jenaplan, het hart van het leerplein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De fiets van Jansen is een organisatiemodel om een onderwerp van de 
wereldoriëntatie te behandelen. We doorlopen met de kinderen de volgende 
stappen: 
 
1. Prikkelen (het organiseren van een situatie, waardoor kinderen geactiveerd 
worden, zin krijgen om te leren.) 
2. Leervragen (Het verzamelen van interesses en leervragen van de kinderen. Deze 
worden genoteerd in trefwoorden of in een woordspin. 
Bij de leervragen kies je als stamgroepleider de juiste didactische werkvorm. Je 
vraagt je daarbij af welk doel je wilt bereiken.)  
3. Wie gaat wat doen (De taken verdelen. De kinderen kunnen individueel of samen 
gaan onderzoeken.) 
4. Verslagrijpheid (De kinderen bereiden een presentatie voor. Belangrijke dingen om 
over na te denken zijn dan: Wat heb ik geleerd? Hoe heb ik het aangepakt? Wat heb 
ik hiervan geleerd?) 
5. Presentaties (Op allerlei verschillende manieren doen kinderen verslag van hun 
activiteiten aan de groep. Soms in de kring, soms een tentoonstelling. Steeds geldt 
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dat er een situatie gezocht wordt die het beste bij het onderwerp past. Vorm volgt 
functie.) 
6. Vastleggen (Wat moeten we onthouden? De antwoorden op de leervragen moeten 
bewaard blijven. Het komt in een portfolio en de ontwikkeling van het kind is de inzet 
voor het gesprek met het kind en de ouders.) 
 
Je hebt als stamgroepleider een onderzoekende houding en die weet je over te 
dragen op kinderen. Je stelt niet alleen vragen maar stimuleert de kinderen tot 
vragen stellen. Je weet de kinderen te interesseren: onderzoeken, ontdekken, 
opzoeken. 
Daarvoor bieden we een rijke leeromgeving aan in de vorm van het leerplein. Door 
deze uitdagende en motiverende omgeving krijgt het kind zin om zich te 
ontwikkelen. Wij zullen de wereld van de kinderen naar buiten dragen en de 
buitenwereld naar binnen halen. Dit doen we mede door ouders en andere 
deskundigen uit te nodigen op het leerplein en hen te laten vertellen of te laten zien 
wat er in de wereld allemaal te doen is. 
 
❖ Ontwikkelingsgericht 

We willen bereiken dat kinderen zich ontwikkelen op het gebied van competenties in 
de breedste zin van het woord. Het verleggen van hun grenzen. Dit houdt onder 
andere in dat ze leren hoe ze moeten leren en dat ze activiteiten ondernemen die de 
ontwikkeling stimuleren en laat groeien. 
Belangrijk op het leerplein is een goed doordachte inrichting en een passend 
aanbod, zodat deze ontwikkeling en groei mogelijk is. 
 
❖ Adaptief 

De kinderen hebben de mogelijkheid op het leerplein te leren doordat we de kennis 
dusdanig aanbieden dat het bij het kind past. Het kind leert beter als de leerstof op 
het kind is afgestemd en op een zodanige manier wordt aangeboden dat het de 
interesse van het kind heeft. 
Door zelf geformuleerde opdrachten, samen te werken en afwisseling te bieden is het 
kind gemotiveerd en enthousiast voor datgene wat geleerd moet worden. 
We stimuleren en spreken de kinderen aan op de ontwikkeling van de eigen 
verantwoordelijkheid en het zelfvertrouwen. 
 
❖ Coöperatief 

Bij coöperatief, of “samenwerkend” leren draait het om interactie en samenwerking 
tussen leerkracht en kinderen, maar vooral tussen kinderen onderling (meester, 
gezel, leerling). Dit is direct zichtbaar op het leerplein. 
Onderbouw-, middenbouw en middenbouw-bovenbouw- kinderen werken samen aan 
opdrachten/vragen, onder begeleiding van een volwassene. 
Er zijn twee basisprincipes voor coöperatief leren: 
1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid; stamgroepleider en kind, kinderen 
onderling, zijn afhankelijk van elkaar om de activiteit goed uit te voeren, ieders inzet 
is nodig. 
2. Individuele verantwoordelijkheid; ieder kind is verantwoordelijk voor zijn eigen 
bijdrage, iedereen levert naar eigen kunnen een bijdrage. 
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Op het leerplein zien we: 
- Directe interactie 
- Samenwerkingsvaardigheden 
- Evaluatie van het groepsproces 
De kinderen werken aan zelf geformuleerde opdrachten en leren met en van elkaar. 
Ze leren talenten en kwaliteiten van een ander kennen en herkennen en kunnen ze 
ook inzetten. Ze gaan samen onderzoeken, ontwerpen, ontdekken, samenwerken en 
zorgen voor een presentatie. 
 
❖ Zinzoekend 

Het gaat hier om het zoeken naar een levensperspectief, in spiritualiteit en 
verbondenheid. (Waar gaat het mij, jou, ons om?) 
Op het leerplein starten we de tijd met aandacht voor levensbeschouwelijke en 
existentiële vragen, aan zingeving. 
Dat kan luisteren zijn: verhalen, gedichten, muziek, natuurbeschouwing, ervaren van 
symbolen en rituelen, en stilte, gebed en meditatie, bezinning op wat je 
overkomt, wat je raakt en inspireert. 
 
Het kan ook zijn: samen nadenken over zinvragen. 
 
De kinderen kunnen in de school en op het leerplein “zin” ervaren in: 
- Verhalen en gesprekken, vooral over existentiële vragen van kinderen en bredere 
vragen over de werkelijkheid (filosofische gesprekken). 
- Aandacht en zorg voor elkaar – ik mag er zijn, jij mag er zijn, jij bent belangrijk. 
- Ervaring van schoonheid bij kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie, de 
verwondering die je soms overkomt en waarvoor je je kunt openstellen. 
- Aandacht voor levensvragen van kinderen, levensbeschouwelijke vorming. 
 
❖ Opbrengstgericht 

Dit proces kenmerkt zich door een cyclus van opeenvolgende stappen: 
1. Stellen van (eigen) doelen ten aanzien van de leerprestaties 
2. Specifiek inrichten van het onderwijsprogramma en -proces 
3. Meten van de opbrengsten 
4. Analyseren van de gegevens 
5. Bijstellen van het programma en (soms) de doelen 
 
Op het leerplein stelt een kind zijn eigen vraag en dus ook zijn eigen doel. Het 
leerplein is ingericht op de vraag van het kind. Na het werken op het leerplein heeft 
het kind een voldaan gevoel en kan in zijn/haar portfolio laten zien welke 
ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat een kind zich competent 
voelt. 
Ook leert het reflecteren op zijn eigen werk en het werk van een ander. 
 
Vragen stellen… 
Waar wil ik meer over weten? 
Waar kan ik dat vinden? 
Hoe ga ik het aanpakken? 
Wie heb ik daarvoor nodig? 
Hoe laat ik zien wat ik geleerd heb? 
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De kernkwaliteiten 
 
Het leerplein is zo ingericht dat de kernkwaliteiten van het Jenaplanconcept in 
alle facetten worden onderstreept. Bij het Jenaplanconcept en op het leerplein staan 
relaties centraal: 
1. De relatie van het kind met zichzelf 
2. De relatie van het kind met de ander en het andere 
3. De relatie van het kind met de wereld 
 
Kernkwaliteit 1: “De relatie van het kind met zichzelf” 
- Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen benoemen en inzetten, zodanig 
dat zij zich competent kunnen voelen. 
- Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat zij willen en 
moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan 
moeten maken. 
- Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling, 
gebruik makend van portfolio. 
- Kinderen leren reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen 
in gesprek te gaan. 
 
Sleutelwoorden/zinnen: 
- Dialoog van het kind met zichzelf. 
- Uitgaan van verschillen. 
- Uitgaan van de kracht en kwaliteit van elk kind. 
- Recht om zich competent te voelen. 
- Werken met de zone van naastbije ontwikkeling. 
- Betekenisvol onderwijs. 
- Plezier in leren. 
- Werken met onderzoeksvaardigheden op basis van eigen vragen. 
- Autonomie. 
- Morele ontwikkeling. 
 
Kernkwaliteit 2: “De relatie van het kind met de ander” 
- Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijd heterogene groep. 
- Kinderen leren samenwerken, hulp geven en ontvangen met andere 
kinderen en leren daarover reflecteren. 
- Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over 
het samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht 
komt en welbevinden kan ervaren. 
 
Sleutelwoorden/zinnen: 
- Leven en werken in een samengestelde groep. 
- Jezelf leren kennen in relatie met anderen. 
- Samen ontdekken. 
- Verschillen bij andere kinderen herkennen en respecteren. 
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Kernkwaliteit 3: “De relatie van het kind met de wereld” 
- Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet. Ze leren in levensechte 
situaties. 
- Kinderen leren zorg dragen voor de omgeving. 
- Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod 
toe om de wereld te leren kennen. 
- Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend 
- Kinderen leren initiatieven nemen vanuit hun eigen interesses en vragen. 
 
Sleutelwoorden/zinnen: 
- Onderwijs in samenhang in betekenisvolle, levensechte contexten. 
- Werken met primaire bronnen. 
- Betekenisvol onderwijs. 
 
Zoals het kind naar de wereld kijkt; Puur en zonder oordeel. 
Laten wij zo naar de kinderen kijken! 
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Goede onderzoeksvragen stellen 
Voordat we starten met het leerplein gaat het team van de Bontebrugschool in het 
begin van het schooljaar 2018/2019 aan de slag met goede onderzoeksvragen 
stellen. Het team moet zich dit eerst eigen maken. Ook de kinderen moeten dit leren. 
Er gaat dus een heel leerproces aan vooraf. Doormiddel van projecten en thema’s 
die we schoolbreed hebben afgesproken is het leren van goede vragen stellen iedere 
keer weer een punt van aandacht. Belangrijk hierin is dat je als stamgroepleider geen 
antwoorden gaat geven. Je probeert door middel van een wedervraag de ander op 
het spoor te zetten om verder te kunnen. 
Zowel de kinderen als de stamgroepleiders zullen zich hierin blijven ontwikkelen.  
 
Plan van aanpak 
In iedere stamgroep gaan de stamgroepsleiders samen met de kinderen oefenen om 
goede onderzoeksvragen te bedenken.  
Les 1: de stamgroepleider komt met een onderzoeksvraag. De kinderen proberen in 
groepjes de onderzoeksvraag te beantwoorden. 
Les 2: de stamgroepsleider bepaalt het onderwerp. De kinderen bedenken zoveel 
mogelijk onderzoeksvragen.  
Les 3: de kinderen kiezen een onderzoeksvraag (van les 2) en gaan in tweetallen of 
individueel op onderzoek uit. 
Les 4: de kinderen bereiden een korte presentatie voor. 
 
Les 5: de kinderen denken na over een onderwerp waar ze meer van willen 
leren/weten. Wat willen ze nog over dit onderwerp leren? Kinderen evalueren dit in 
het groepje waar ze zitten en vragen om feedback.  
Vervolgens koppelt de stamgroepleider dit klassikaal nog even terug en lokt reacties 
van kinderen uit. 
Les 6: de kinderen gaan op onderzoek uit. Dit kan individueel maar ook in twee of 
drietallen. Sommige kinderen hebben misschien wel dezelfde onderzoeksvraag of 
zijn niet in staat om zelf op onderzoek uit te gaan. De stamgroepleider is 
verantwoordelijk en zorgt ervoor dat alle kinderen met een onderzoeksvraag aan de 
slag kunnen gaan. 
Les 7: de kinderen bereiden een korte presentatie voor. 
 
Activerende vragen stellen. 
- Als je een vraag stelt, dan is er meer dan één antwoord mogelijk 
- We zetten elkaar, kinderen en medewerkers, aan tot analyseren en 
nadenken 
- We zorgen ervoor dat ieders verbeelding wordt aangesproken 
- We bieden iedereen de gelegenheid hun ervaring weer te geven 
- We geven kinderen en medewerkers de kans om hun eigen kennis te 
activeren 
- We zorgen voor een veilig klimaat 
- We geven en nemen de verantwoordelijkheid 
- De vragen leiden tot nieuwe vragen, vragen die door kinderen en 
begeleiders worden gesteld 
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Hoe ziet dat eruit: 
- Straal niet de zekerheid uit dat je al weet hoe het allemaal moet. Als je 
echt een beetje piekert, gaat het allemaal vanzelf. 
- Laat gerust wat stiltes na vragen ontstaan. Zo geef je de gelegenheid tot 
nadenken. 
- Bedenk dat jouw reactie op de antwoorden van de kinderen van groot 
belang is voor de volgende vragen. 
- Je mag best wat toneel spelen. Maar neem de kinderen daarna ook echt 
serieus, vooral in hun gevoelens en ervaringen. Vraag ernaar. 
- Je maakt jezelf niet kwetsbaar, maar juist sterk als je ook wat van je eigen 
gevoelens laat zien. 
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Zelfstandig leren 
Zelfstandig leren houdt in dat kinderen actief moeten leren omgaan met de 
leerstof en de opdrachten, zelf keuzes moeten maken en zelf hun werk moeten 
plannen en bijsturen. Kinderen krijgen dus steeds meer verantwoordelijkheid over 
hun leerproces en zijn steeds minder afhankelijk van de stamgroepleider. 
In dit proces is de stamgroepleider de sturende kracht. Hij/zij volgt het kind en zorgt 
voor de juiste begeleiding. We volgen hier de stappen: monitoren, begeleidend leren, 
coachend leren. 
 
Zelfstandig leren is zowel middel als doel. Allereerst is het een middel om de 
schoolprestaties van kinderen te verbeteren. Het levert meestal kwalitatief 
hoogwaardige kennis op. Deze kennis is meer betekenisvol dan passief opgedane 
kennis. Ook is zelfstandig leren een doel op zich. Zelf keuzes kunnen maken, je werk 
goed kunnen plannen, kunnen samenwerken, kritisch denken en in staat zijn jezelf 
verder te ontwikkelen. Zelfstandig leren stelt kennisverwerving van kinderen centraal 
in plaats van kennisoverdracht door de stamgroepleider. Het verwerven van nieuwe 
kennis is een individueel proces van actief selecteren van informatie, deze informatie 
organiseren in een geheel en integreren met aanwezige kennis. Kinderen bouwen 
dus zelf hun kennis en vaardigheden op, op basis van wat ze al weten en kunnen. 
 
Leervaardigheden voor een kind die zelfstandig wil leren: 

• Studerend lezen 
Een strategische benadering van lezen, waarbij het kind de manier van lezen 
aanpast aan een specifiek doel of een specifieke taak.  
Voorbeelden uit de praktijk 

- Stillezen; kinderen lezen iedere dag een halfuur uit een leesboek. Als het 
leesboek uit is moeten ze er een boekverslagje van maken (samenvatting 
maken) 

- Begrijpend lezen; teksten lezen en de leesstrategieën op teksten toepassen.. 
 

• Leren door schrijven 
Schrijven kan gebruikt worden ter ondersteuning en stimulering van het denken en 
leren. Al schrijvende leert het kind betekenissen, bedenkt inhouden, ontdekt 
verbanden, etc. 
Voorbeelden uit de praktijk 

- Vrijetekst; de kinderen schrijven teksten (sturend door de stamgroepleider of 
door de kinderen zelf) 
 

• Kritisch denken 
Dit houdt in dat het kind niet alleen kennis toepast, maar ook in staat is om te 
analyseren, samen te stellen en te evalueren. 
 

• Leren door samenwerken 
Leren wordt steeds meer gezien als een actief proces van kennis opnemen. Dit is 
niet alleen een individuele aangelegenheid, maar ook een sociale aangelegenheid. 
Kennis ontwikkelt zich en krijgt betekenis in interactie met anderen. 
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Als kinderen zelfstandig leren, dan kunnen ze; 
- zelf naar oplossingen zoeken 
- een taak overzien, plannen en bespreken 
- niet steeds bij de stamgroepleider komen 
- elkaar helpen en elkaars hulp accepteren 
- in eigen tempo hun werk doen 
- voldoening in zelf gevonden oplossingen krijgen 
 
De stamgroepleider kan dan; 
- rustig observeren 
- aandacht geven aan de kinderen die dat nodig hebben 
- kinderen stimuleren hun eigen problemen op te lossen 
- kinderen motiveren door stimulerende vragen te stellen 

We maken op school gebruik van de hand van 5. De hand van 5 is een manier 

waarop kinderen zelfstandig kunnen werken. De uitleg van de hand van 5: 

-duim: wat wil je weten 

-wijsvinger: vraag je buur 

-middelvinger: vraag je tafelgroep 

-ringvinger: vraag iemand in de groep 

-pink: vraag meester of juf 
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Hoe gaat het leerplein eruit zien  
Ons leerplein kent 6 ateliers. Deze ateliers komen centraal in de school te staan. 5 

ateliers zijn zo ingericht dat al het meubilair makkelijk te verplaatsen is en elders kan 

worden gebruikt. 1 atelier (proeverij) blijft gedurende het hele schooljaar staan. Dit 

zijn 2 prachtige hoge tafels met barkrukken die een huiselijke en gezellige sfeer 

moeten uitstralen. Ouders, stamgroepleiders en kinderen kunnen hieraan zitten. De 

kinderen zitten hier alleen aan als ze in het atelier mogen werken. 

Dit zijn de 6 ateliers: 

Proeverij 
 

- Meten en mengen 
- Recepten lezen en maken 
- Koken en bakken 
- Onderzoekend leren 
- ------------------------------------- 

Kijken naar de wereld 
 

- Activiteiten m.b.t. de tuin 
- Onderzoekend leren 
- Natuurverschijnselen 
- Ruimte, sterren en planeten 
- Wereldoriëntatie  
- --------------------------------- 

 
Taal; tekens en beelden 
 

- Druktechnieken 
- Collage maken 
- Vreemde talen leren 
- Verhalen, liedjes, gedichten 
- ------------------------------------- 

 

Kunst en expositie 
 

- Tekenen en schilderen 
- Beeldhouwwerk en klei 
- Creatieve leervragen 
- Handwerken 
- ---------------------------------- 

 
Uitvinderij 
 

- Constructies maken 
- Timmeren en zagen 
- Ontwerpend leren 
- Proefjes doen 
- Techniek  
- -------------------------------------- 

 
 
 

Spelen en spelen 
 

- Bouwen met constructiemateriaal 
- Poppenkast 
- Spel uitspelen 
- Voorlezen verhaal 
- ----------------------------------- 

 

Op schaal heb ik een plattegrond gemaakt van het leerplein. De 6 ateliers met 

meubilair zijn hierop afgebeeld. De plattegrond ziet u hieronder afgebeeld.  



16 
 

Plattegrond 
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Het nieuwe meubilair 

 

Atelier: Proeverij 

 

140x80cm 
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Atelier: Kijken naar de wereld: 

80x80cm 
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Atelier: Taal; tekens en beelden 

 
80x80cm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Divider met prikbord 

(Logo Bontebrug) 

B180xH120xD5 cm 
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Atelier: Kunst en expositie 

  

 
 Witte tafelbladen 120x80cm 
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Atelier: Uitvinderij  

 

 
 

 

 

 
Timmertafel zelf maken 
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Atelier: Spel en spelen 
 

Theater  

AMFI recht model 150x111x111cm 

 

 
Het meubilair is zo gekozen dat het makkelijk te verplaatsen is. Onder het meubilair 

zitten wieltjes waardoor je tafels en stoelen gemakkelijk kunt opruimen wanneer er 

geen leerplein is. De tafels met de afmetingen 120cm x 80cm kun je ook nog 

opklappen waardoor deze tafels minder ruimte in beslag nemen en gemakkelijk voor 

een muur geplaatst kunnen worden.  
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Werken op het leerplein 
Een moment op het leerplein begint in de kring. De groepen kinderen komen 
samen met de medewerkers in de kring en zorgen voor een moment van stilte, een 
moment van bezinning. 
Met een verhaal, gedicht, muziek, object, gedachte etc. zorgen we ervoor dat er 
een spiritueel, mystiek moment ontstaat. 
 
Vanuit dit rustmoment vragen we een aantal kinderen naar hun geplande opdracht 
of plan waar zij mee aan de slag willen. Ze gaan nadenken, onderzoeken, 
ontdekken, ontwerpen, uitwerken en presenteren. 
 
In deze ontmoeting maken we ook afspraken over hoe we met elkaar en de 
materialen van het leerplein omgaan. 
Hierna gaan ze naar het geplande onderdeel. Dit kunnen meerdere ruimtes zijn. 
De medewerker helpt ze op weg. Sommige kinderen zullen zeker in eerste instantie 
aan de hand meegenomen worden en hebben directe sturing nodig. Anderen zullen 
al sneller zelfstandig door de ruimte bewegen. 
 
Op het leerplein doet niemand iets wat een ander stoort. 
De kinderen werken/onderzoeken en evalueren in de ruimte waar ze gewerkt 
hebben. Aan het eind van een dagdeel op het leerplein ruimen de kinderen samen 
op. Ze bespreken met de begeleider wat de opbrengst is van hun leerproces en 
bepalen of ze al aan een presentatie toe zijn. Het leerproces kan worden gefilmd, 
gefotografeerd, in tekst gezet, gespeeld etc. 
Dit wordt onderdeel van hun portfolio. Een kindportfolio is deels digitaal en wordt 
onderdeel van de gesprekscyclus van kinderen, ouders en stamgroepleiders. 
De stamgroepleiders zijn eindverantwoordelijk voor het leerproces van hun 
kinderen. Zij houden samen met ieder kind zicht op de ontwikkeling van het 
portfolio. 
Tot slot komen we met alle deelnemers en medewerkers terug in de kring om te 
vieren wat er deze periode geleerd, gemaakt en onderzocht is. 

De kinderen komen met een doel naar het leerplein en hebben in de stamgroep al 
nagedacht over; 
- Wat wil ik leren?    →  Wat weet ik er al van? 
- Hoe wil ik het leren?   →   Wat heb ik daarvoor nodig? 
- Wie heb ik daarvoor nodig? →   Ken ik al iemand? 
- Waar ga ik het doen?   →  Ben ik daar al bekend mee? 
- Hoe ga ik het presenteren?  →  Hoe ga ik het aanpakken? 
- Wat doe ik de volgende keer anders? 
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Opstarten van het leerplein 
Het opstarten van het leerplein gaan we in fasen doorlopen. Het is een langdurig 

proces dat je als school moet doorlopen. De ervaring leert, dat als je klein begint en 

het steeds groter gaat uitbouwen, je einddoel vanzelf in zicht komt! Leren doe je 

namelijk met vallen en opstaan! 

Fase 1: Kennismaken met onderzoeksvragen 
Les 1:  Kies een thema en maak een mindmap 
Het thema wordt bepaald door de stamgroepleider. De kinderen maken een 
mindmap (klassikaal)  
 
Les 2: Verkennen van het onderwerp (klassikaal) 
Wat willen we nog meer weten over het onderwerp? 
➢ Schrijf alle vragen op waar je graag een antwoord op wil vinden. 

 
Les 3: Bedenk(klassikaal) een goede onderzoekbare vraag (onderzoeksvraag)  
Een goede onderzoeksvraag voldoet aan vier belangrijke eigenschappen. 
De vraag is: 
1. Specifiek. Dus geen vage termen zodat exact duidelijk is wat je wil gaan 
onderzoeken. Wat ga je precies onderzoeken? 
2. Enkelvoudig. Er wordt maar één vraag gesteld. Klopt het dat je maar één 
ding onderzoekt? 
3. Meetbaar. Kun je iets meten? 
4. Uitvoerbaar op het leerplein? Kan het op school en binnen de tijd die er voor is? 
 
De stamgroepleider bedenkt samen met de kinderen een onderzoeksvraag. Deze 
onderzoeksvraag wordt gecontroleerd a.d.h.v. het vragenmachientje.  
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Het ‘vragenmachientje’ controleert of een door kinderen bedachte vraag een 
goede onderzoeksvraag is. De vraag wordt langs vier criteria geleid. De vraag valt 
uit het machientje zodra hij niet voldoet aan één van de criteria. De vraag kan dan 
worden aangepast en opnieuw door het machientje gehaald, of er kan een nieuwe 
vraag worden bedacht. Het vragenmachientje helpt kinderen dus bij het 
bedenken van een goede onderzoeksvraag. 
Leerdoel 
o Kinderen leren zelf een onderzoeksvraag bedenken. 
o Kinderen krijgen zicht op de stappen voor onderzoekend leren. 
 

Fase 2: Aan de slag met onderzoeksvragen 
Les 1:  Kies een thema en maak een mindmap 
De kinderen bepalen het thema en de stamgroepleider heeft een coachende rol. 
Als het onderwerp duidelijk is maken de kinderen in tweetallen of individueel een 
mindmap. Het werken met een mindmap is bekend bij ons op school.  
 
Les 2: Verkennen van het onderwerp (individueel of in tweetallen) 
Wat willen we nog meer weten over het onderwerp? 
➢ Schrijf alle vragen op waar je graag een antwoord op wil vinden. 

 
Les 3: Bedenk(individueel of in tweetallen) een goede  
onderzoekbare vraag (onderzoeksvraag)  
Een goede onderzoeksvraag voldoet aan vier belangrijke eigenschappen. 
De vraag is: 
1. Specifiek. Dus geen vage termen zodat exact duidelijk is wat je wil gaan 
onderzoeken. Wat ga je precies onderzoeken? 
2. Enkelvoudig. Er wordt maar één vraag gesteld. Klopt het dat je maar één 
ding onderzoekt? 
3. Meetbaar. Kun je iets meten? 
4. Uitvoerbaar op het leerplein? Kan het op school en binnen de tijd die er voor is? 
 

a) Schrijf hier de onderzoeksvraag die je bedacht hebt: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
b) Laat je onderzoeksvraag controleren door een klasgenoot: 

Komt de vraag door het 
vragenmachientje? 

Als de vraag blijft 
steken; 
bij welk deel of delen 
van 
het machientje? 

Geef een tip hoe de 
vraag verbeterd kan 
worden tot goede 
onderzoeksvraag. 
 

   

   

   

 
c) Onze verbeterde onderzoeksvraag is: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Fase 3: Kennismaken met individueel leerpleinplan 
Les 1:  individueel leerpleinplan ingevuld door de stamgroepleider 
De kinderen maken kennis met het individueel leerpleinplan. De stamgroepleider laat 

een voorbeeld zien van een individueel leerpleinplan en bespreekt het plan met de 

kinderen. 

Les 2: individueel leerpleinplan klassikaal ingevuld (thema al bepaald) 
De kinderen bedenken samen met de stamgroepleider een onderzoeksvraag en 

vullen het leerpleinplan in.  

Les 3: individueel leerpleinplan door de kinderen ingevuld (thema al bepaald) 
De kinderen bedenken samen met de stamgroepleider een onderzoeksvraag en 

vullen vervolgens individueel het leerpleinplan in. De stamgroepleider heeft een 

coachende rol.  

Les 4: individueel leerpleinplan door de kinderen ingevuld (thema al bepaald) 
De kinderen bedenken individueel een onderzoeksvraag en vullen vervolgens 

individueel het leerpleinplan in. De stamgroepleider heeft een coachende rol.  
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Fase 4:  Kennismaken met leerplein groepsplan 
Les 1: leerplein groepsplan ingevuld door de stamgroepleider 
De kinderen maken kennis met het leerplein groepsplan. De stamgroepleider laat 
een voorbeeld zien van een leerplein groepsplan en bespreekt het plan met de 
kinderen. 
 
Les 2: leerplein groepsplan klassikaal ingevuld (thema al bepaald) 
De kinderen worden in het leerplein groepsplan ingevuld. De stamgroepleider 
verdeelt de kinderen over de verschillende ateliers. Kijkend naar de 
onderzoeksvragen van de kinderen.  
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Fase 5:  Werken op het leerplein (individueel of 2tallen) 
Stap 1: Kies een onderwerp en maak een mindmap (zie werkblad 1) 
De kinderen bepalen het onderwerp en maken een mindmap.  
Stap 2: Verkennen van het onderwerp (zie werkblad 2) 
Wat willen we nog meer weten over het onderwerp? 
Stap 3: Bedenk een goede onderzoeksvraag (zie werkblad 3)  
Een goede onderzoeksvraag voldoet aan vier belangrijke eigenschappen. 
Stap 4: Vul het individueel leerpleinplan in 
Het individueel leerpleinplan kan voor iedereen anders zijn. 
Stap 5: leerplein groepsplan                                                                                    
De kinderen worden in het leerplein groepsplan ingevuld. De stamgroepleider 
verdeelt de kinderen over de verschillende ateliers. Kijkend naar de leervragen van 
de kinderen.  
Stap 6: Aan de slag op het leerplein 
De kinderen werken/onderzoeken op het leerplein. Dit gedurende 3 a 4 weken onder 
begeleiding van een stamgroepleider/onderwijsassistente of ouder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze fase bedenken kinderen hun eigen leervragen en valt het niet specifiek 
binnen een thema. Het zijn leervragen die de kinderen bezig houden. Dat kan van 
alles zijn.  
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Stap 7: Afsluiten op het leerplein 
Op het leerplein ruimen de kinderen samen op. Tot slot komen alle deelnemers en 
medewerkers terug in de kring om te vieren wat er deze periode geleerd, gemaakt en 
onderzocht is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Stap 8: Evalueren in de stamgroep 
In de stamgroep evalueren de kinderen over het onderzoek waar ze mee bezig zijn 

geweest in de afgelopen periode. Kinderen presenteren het onderzoek d.m.v. 

bijvoorbeeld een presentatie, collage of toneelvoorstelling. Kinderen mogen zelf de 

presentatievorm kiezen. Zo komen de kinderen in aanraking met de verschillende 

ateliers en leren ze van de onderzoeksvragen die de kinderen presenteren. 
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Medewerkers op het leerplein 

Om de kinderen op het leerplein te begeleiden zijn er ondersteuners nodig. Zij 
kunnen de kinderen aansturen, motiveren en begeleiden. 
Medewerkers kunnen zijn: stamgroepleiders, studenten, onderwijsassistentes, 
onderwijs ondersteunend personeel en natuurlijk ouders. 
Om de ouders te betrekken bij het leerplein heb ik een formulier gemaakt waarop 
ouders zich kunnen aanmelden als ondersteuner/begeleider op het leerplein.  
Alle medewerkers moeten op de hoogte zijn van het werken op het leerplein. De visie 
van het werken op het leerplein heb ik hieronder kort samengevat. Iedere 
medewerker op het leerplein weet wat er van hem of haar wordt verwacht.  
 
Zie hieronder: 
 

• We werken vanuit ontmoeting. Alle leeftijden kunnen met elkaar spreken en 

werken, aan elkaar leren en van elkaar leren. Kinderen benaderen elkaar 

vanuit een respectvolle houding. Op het leerplein doet niemand iets wat een 

ander stoort. 

• Het is aan alle medewerkers en deelnemers op het leerplein om een veilige 

sfeer te creëren waar kinderen en medewerkers kunnen leren. 

• Kinderen werken en laten via presentaties zien wat de opbrengst is van hun 

leerproces. De weergave kan worden gefilmd, gefotografeerd, in tekst gezet, 

gespeeld etc. Dit alles wordt onderdeel van hun portfolio. 

• Stamgroepleerkrachten zijn eindverantwoordelijk voor het leerproces van hun 

kinderen. 

• Aan het begin van een dagdeel komt de groep samen met de medewerkers in 

de kring. Deelnemers en medewerkers starten vanuit een moment van 

bezinning. Daarna vertellen ze het doel van hun werken op het leerplein. De 

stamgroepleider bereidt dit voor met de kinderen. 

• Aan het eind van ieder dagdeel op het leerplein ruimt de groep samen op. 

Daarna komt de groep samen in de kring om te vieren wat er deze dag 

geleerd, ontdekt en uitgewerkt is. 
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Opstarten van het leerplein 
Fase 1: kennismaken met onderzoeksvragen 

Les 1: Kies een thema en maak een mindmap 

Met WO hebben we het over de provincie Gelderland. Deze provincie nemen we 

helemaal onder de loep d.m.v. allerlei verschillende werkvormen. Vandaar dat we 

deze provincie ook gebruiken met onderzoeksvragen. 

Met de klas hebben we een mindmap gemaakt. 2 kinderen hebben deze uitgewerkt 

op A3 formaat. Zie het resultaat hieronder. 

Les 2: Verkennen van het onderwerp 

De volgende vragen krijg ik van de kinderen terug: 

➢ Waarom is Arnhem de hoofdstad van Gelderland? 

➢ Waarom heeft Gelderland deze naam gekregen, wie heeft dat bedacht? 

➢ Waarom zijn Apeldoorn en Nijmegen de grootste steden in Gelderland? 

➢ Wat voor dieren leven er in het wild in de natuurgebieden, zijn dat wolven? 

➢ Waar stromen de rivieren naartoe als ze Nederland uitgaan? 
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Les 3: Bedenk een goede onderzoekbare vraag 

De kinderen kwamen op onderzoeksvragen als: 

1. Waarom is Arnhem de hoofdstad van Gelderland? 

2. Welke provincie is de grootste van Nederland? 

3. Welke natuurgebieden zijn er in Gelderland? 

4. Waar komt de naam Gelderland vandaan? 

5. Wat heeft de 2e WO met Gelderland te maken? 

6. Welke rivieren lopen er door Gelderland? 

Op dit moment zijn de kinderen de vragen aan het onderzoeken. De kinderen kiezen 

zelf bij welke onderzoeksvraag ze aansluiten. Dit doen ze nu nog in tweetallen. Zo 

heb je eerder kans van slagen als het gaat om samenwerken en effectief bezig zijn. 

Op dit moment ben ik alles in de praktijk aan het brengen. Mijn collega Marja Niesink 

heeft mij geïnspireerd met haar onderzoek SOLE. Ze is bij mij een aantal keren in de 

klas geweest en heeft kinderen laten kennismaken met onderzoeksvragen. Vandaar 

dat ik mijn leerplein op een manier heb vormgegeven dat kinderen met een gerichte 

vraag (onderzoeksvraag) aan het werk gaan in de verschillende ateliers. Ik denk dat 

we van elkaars expertise gebruik kunnen maken en gaan de handen in één slaan!  
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Evaluatie 
Dit werkstuk is het resultaat van een half jaar zeer intensief bezig zijn met het 
ontwerpen, ontdekken, onderzoeken, ontwikkelen, evalueren en weer opnieuw 
ontwerpen van het leerplein met al zijn bijkomende werkzaamheden. 
Dit is precies waar het om draait. Vanuit een passie of interesse aan het werk gaan 
en leren. Dit is het doel van het leerplein en dit willen we de kinderen bieden. 
Vanuit je eigen interesse aan de slag. Wat wil jij weten; waar wil jij mee bezig 
zijn. 
Het is een fantastische ervaring om dit mee te mogen ontwikkelen. Wat heb ik veel 
geleerd en wat ga ik nog veel leren, of anders gezegd: wat wil ik nog veel leren. 
Het afgelopen jaar heeft mijn ontwikkeling een enorme sprint getrokken. 
De Jenaplanopleiding heeft de aanzet gegeven. Het leerplein gaat bieden wat een 
kind nodig heeft. Dit is precies wat je als stamgroepleider de kinderen in je groep 
gunt. Het is nog even wachten op het moment dat het leerplein daadwerkelijk gaat 
draaien. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ik kijk er naar uit en ik heb er het 
volste vertrouwen in! 
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Bijlagen  
 
1. Individueel leerpleinplan 
2. Leerplein groepsplan 
3. Inschrijfformulier ouders 
4. Werkblad mindmap 
5. Werkblad verkennen van het onderwerp 
6. Werkblad onderzoeksvraag bedenken 
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Bijlage 4: Werkblad mindmap 
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Bijlage 5: Werkblad verkennen van het onderwerp 
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Bijlage 6: Onderzoeksvraag bedenken 
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