
  

 

  

 

Verwondering 
Samen de wereld ontdekken 
 
Dit portfolio heeft betrekking op mijn ontwikkeling 
als stamgroepleider. De verwondering van de 
kinderen die mij heeft gestimuleerd om te blijven 
leren. En de verwondering over mijn eigen 
kunnen. Ik heb geleerd over mezelf als 
stamgroepleider, maar ook over mezelf als 
persoon. Een ontzettend waardevol traject.  
 
Stamgroepleider: Chantal Jaspers 
Geboortedatum: 19-08-1993 
Geboorteplaats: Meijel  
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VOORWOORD 
Graag neem ik je mee in mijn ontwikkeling als stamgroepleider op Jenaplanschool de 
Ratelaar. Ook mijn ontwikkeling als persoon, als mens, staat centraal in dit portfolio. 
Ik heb geprobeerd om mijn eigen ontwikkeling zo goed mogelijk zichtbaar te maken. 
Ik heb veel geleerd, ik heb fouten gemaakt en ik ben mezelf tegengekomen. De 
Jenaplanopleiding was een ontzettend waardevol proces.  
 
De kracht van de stamgroep, de evaluatiekringen, het geloven in elkaar, het 
wederzijds respect, de actualiteit als bron van leren en de verwondering van de 
kinderen en van mij als stamgroepleider zijn allemaal dingen die ik meeneem voor de 
toekomst. Graag wil ik mijn docenten Elly Verstraaten en Freek Velthausz bedanken 
voor alle input en interesse. Bedankt voor het stellen van de juiste vragen die mij 
weer tot nadenken hebben gezet. Ik wil graag mijn collega’s Marianne van de Mortel, 
Lian van de Boomen en Susanne van Horrik bedanken voor alle feedback, voor het 
vertrouwen en voor de kracht die ze mij gegeven hebben tijdens dit proces.   
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JENAPLANOPLEIDING 
Op 1 september 2016 ben ik, samen met mijn collega’s van Jenaplanschool de 
Ratelaar, gestart met de Jenaplanopleiding van het JAS. Jenaplanschool de Ratelaar 
bevindt zich in Deurne en bestaat uit drie stamgroepleiders: Lian van den Boomen, 
Susanne van Horrik en ik. Samen met onze directrice, Marianne van de Mortel, zijn 
we gestart aan de opleiding met de gedachte om van Jenaplanschool de Ratelaar 
een groeiende en bloeiende school te maken. Helaas is na twee jaar hard werken 
het doek gevallen voor ‘onze school’. Ondanks alles heb ik de afgelopen twee jaar 
ontzettend veel geleerd van docenten Elly Verstraaten en Freek Velthausz. Mijn 
ontwikkeling als stamgroepleider en als persoon heb ik inzichtelijk gemaakt in dit 
portfolio. Op 30 mei hoop ik mijn diploma in ontvangst te mogen nemen.   
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LIDO-PROFIEL           x = oktober 2017  x = april 2018  

schijf gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik L
E
I
D
E
R
S
C
H
A
P
 

1 ik hou van kinde-
ren 
 
 
 
 
 

  
gem. 4/4.5 

 

a. ik ben vrolijk en vriendelijk in de stamgroep 
1 2 3 4 5 

            xx 

b. 
iedereen kan zien dat ik van de kinderen 
geniet 

1 2 3 4 5 
        

  x x  

c. 
ik maak veel plezier met de kinderen; we 
lachen veel 

1 2 3 4 5 
        

   xx  

d. 
ik laat merken dat ik trots op de kinderen 
ben 

1 2 3 4 5 
           x x 

2 ik kan reflecteren 
 
 
 
 

 
 

  

gem. 
2.75/
3.25 

 

a. 
ik kan mijn doen en laten beargumenteerd 
beoordelen 

1 2 3 4 5 
        

  xx   

b. 
ik kan voor mij handelingsalternatieven 
bedenken 

1 2 3 4 5 
         x x   

c. ik wissel mijn reflecties uit met  collega’s 
1 2 3 4 5 

         x x   

d. ik wissel mijn reflecties uit met  kinderen 
1 2 3 4 5 

        
   xx  

3 ik kan loslaten 
 
 
 
 
 
 

  
gem. 

4.25/
4.5 

 

a. 
ik geef de groep (en ook het kind) veel tijd 
om dingen zelf op te lossen 

1 2 3 4 5 
        

    xx 

b. 
ik laat merken dat ik nieuwsgierig ben naar 
de oplossing van de kinderen 

1 2 3 4 5 
        

   xx  

c. 
ik laat de kinderen veel zelf ontdekken, 
experimenteren en ervaren 

1 2 3 4 5 
          x x  

d. 
ik geef de kinderen veel vertrouwen o.a. 
door vaak te zeggen: “dat kun jij!” 

1 2 3 4 5 
            xx 

4 ik geef het goede 
voorbeeld 
 
 
 
 
 

  
gem. 3.5/4 

 

a. 
ik houd me aan de groepsregels: ik doe geen 
dingen die de kinderen ook niet mogen 

1 2 3 4 5 
          xx   

b. 
ik spreek de kinderen zo aan,  zoals ik zelf 
aangesproken wil worden 

1 2 3 4 5 
        

  x x  

c. ik doe wat ik beloof  
1 2 3 4 5 

           x x 

d. 
ik vertel waarom ik de dingen die ik doe, 
zoals ik ze doe 

1 2 3 4 5 
        

   xx  
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schijf gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik L
E
I
D
E
R
S
C
H
A
P
 

5 ik heb passie voor  
mijn vak als stam-
groepleider 
 
 
 
 
 

  
gem. 

2,25/
3.25 

 

a. 
ik laat zien dat ik van mijn werk als 
stamgroepleider geniet 

1 2 3 4 5 
          x x  

b. 
ik ben leergierig en sta steeds open voor 
vernieuwing en verbetering 

1 2 3 4 5 
        

  x x  

c. 
ik heb het vaak over jenaplanonderwijs en 
over mijn jenaplanmanier van handelen  

1 2 3 4 5 
        

 x x   

d. 
ik lees Mensenkinderen en andere jenaplan-
literatuur 

1 2 3 4 5 
        x x    

6 ik ben communi-
catief sterk 
 
 
 
 
 
 

  
gem. 

3.25/
3.75 

 

a. 
ik kan goed luisteren en stel veel vragen 
tijdens een gesprek 

1 2 3 4 5 
        

  x x  

b. 
ik geef vaak goede feedback en kan goed 
feedback ontvangen 

1 2 3 4 5 
          xx   

c. 
ik ga het gesprek aan met de betreffende 
perso(o)on(en),  ipv wandelgangenpraat 

1 2 3 4 5 
           xx  

d. 
ik kan goed verwoorden wat hoofd- en 
bijzaken zijn 

1 2 3 4 5 
        

  x x  
7 ik ben een con-

ceptbewaarder 
 
 
 
 

 
 

  
gem. 

3/ 
3.75 

 

a. 
ik handel  naar  de 20 basisprincipes, 6 kwa-
liteitskenmerken en 12 kernkwaliteiten 

1 2 3 4 5 
        

  xx   

b. 
ik kan sta voor de besluiten die we als 
jenaplanschool hebben genomen 

1 2 3 4 5 
        

    xx 

c. 
ik beoordeel het handelen van anderen 
tegen het licht van de jenaplanvisie 

1 2 3 4 5 
         x  x  

d. 
ik spreek anderen er op aan wanneer ze niet 
in de geest van jenaplan handelen 

1 2 3 4 5 
         x x   

8 ik ben een team-
speler 
 
 
 
 
 
 

  
gem. 

3.25/
3.75 

 

a. 
ik werk veel samen met anderen,  zowel met 
volwassenen als met kinderen 

1 2 3 4 5 
           xx  

b. 
ik stimuleer het samenwerken, het van 
elkaar leren 

1 2 3 4 5 
          x x  

c. 
ik laat merken dat ik wil dat iedereen in de 
groep en in het team, zich lekker voelt 

1 2 3 4 5 
          x x  

d. 
ik overleg vaak met collega’s over mijn doen 
en laten in onderwijsleersituaties 

1 2 3 4 5 
        

  xx   
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schijf gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik L
E
I
D
E
R
S
C
H
A
P
 

9 ik ben een beslis-
ser 
 
 
 
 

 
 

  
gem. 4/4 

 

a. 
ik kan makkelijk een besluit nemen voor de 
stamgroep 

1 2 3 4 5 
           xx  

b. 
ik  behartig  de belangen van ieder lid van de 
stamgroep  

1 2 3 4 5 
        

   xx  

c. 
ik zorg er voor dat het belang van de 
stamgroep  voor mijn eigen belang gaat   

1 2 3 4 5 
        

   xx  

d. 
ik kan makkelijk compromissen sluiten 
zolang het maar strookt met jenaplan 

1 2 3 4 5 
           xx  

10 ik  ben een coach 
 
 
 
 
 

 
 

  

gem. 
4.25/
4.25 

 

a. 
ik spreek de groep  en ieder kind bemoe-
digend toe en geef veel complimenten 

1 2 3 4 5 
            xx 

b. 
ik kan goed begeleiden, helpen en 
ondersteunen,  zonder voor te zeggen 

1 2 3 4 5 
           xx  

c. 
ik begeleid op een manier die aansluit bij de 
wens en het vermogen van de ander(en) 

1 2 3 4 5 
           xx  

d. 
ik zorg voor orde en veiligheid, zonder dat 
de kinderen het merken 

1 2 3 4 5 
        

   xx  
11 ik ben een presen-

teerder 
 
 
 
 

 
 

  

gem. 
3.5/ 
3.5 

 

a. 
ik kan helder en duidelijk uitleggen zowel 
aan de stamgroep als individuen 

1 2 3 4 5 
        

   xx  

b. 
ik weet ieder kind te boeien als ik een 
voordracht houd 

1 2 3 4 5 
        

  xx   

c. 
ik kan goed verhalen vertellen en doe dit 
ook vaak in de stamgroep 

1 2 3 4 5 
          xx   

d. 
ik voel goed het ritme van de groep aan en 
stem mijn handelen af op de stamgroep 

1 2 3 4 5 
        

   xx  
12 ik ben een zin-

gever 
 
 
 

 
 
 

  

gem. 
2.5/ 
3.25 

 

a. 
ik kan goed verwoorden waarom de wereld 
zo in mekaar zit zoals is in mekaar zit   

1 2 3 4 5 
         xx    

b. 
ik verklaar aan de stamgroep waarom we 
doen wat we doen, zoals we het doen 

1 2 3 4 5 
          x x  

c. 
ik zeg vaak ja, en probeer ja maar te 
vermijden 

1 2 3 4 5 
         x x   

d. 
ik heb een optimistisch toekomstbeeld voor 
de kinderen en mezelf: ik heb hoop 

1 2 3 4 5 
        

  x x  
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schijf gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik 

i
n
h
o
u
d
 

1 ik kan de historie 
van jenaplan 
beschrijven 
 
 
 
 
 

  

gem. 
2.5/ 
3 

 

a. 
ik kan het levensverhaal van Peter Petersen 
in grote lijnen vertellen  

1 2 3 4 5 
          xx   

b. 
ik kan de denkbeelden van Petersen in 
historisch perspectief plaatsen 

1 2 3 4 5 
        

 x x   

c. 
ik ken het gedachtengoed van Suus Freuden-
thal, en weet haar invloed te beschrijven 

1 2 3 4 5 
        

 x x   

d. 
ik kan de overeenkomsten en verschillen 
met de andere TVO stromingen aangeven 

1 2 3 4 5 
          xx   

2 ik kan vertellen 
wat  jenaplan 
inhoudt 
 
 
 

  

gem. 
3.5/ 
3.75 

 

a. ik beheers de 101 jenaplanbegrippen  
1 2 3 4 5 

         x x   

b. 
ik kan een schets geven van de praktijk van 
de vier basisactiviteiten 

1 2 3 4 5 
           xx  

c. 
ik kan uitleggen wat de essentie van een 
blokperiode is  

1 2 3 4 5 
           xx  

d. 
ik kan uitleggen dat WO het hart van het 
onderwijs is, geïllustreerd met voorbeelden 

1 2 3 4 5 
           xx  

3 ik ben op de 
hoogte van de 
actualiteit van 
jenaplan 
 

 
 

  

gem. 
1.25/
3 

 

a. ik lees Mensenkinderen 
1 2 3 4 5 

        
x  x   

b. ik heb Jenaplan 21 (Kees Both) gelezen 
1 2 3 4 5 

        
x  x   

c. 
ik heb Het Kleine Jenaplan (Peter Petersen) 
gelezen 

1 2 3 4 5 
        x  x   

d. ik hou relevante (jenaplan)literatuur bij 
1 2 3 4 5 

        
 x x   

4 ik heb een goed 
ontwikkelde 
algemene kennis 
 
 
 
 
 

  

gem. 
3.25/
3.25 

 

a. ik weet veel, ik heb parate kennis 
1 2 3 4 5 

           xx  

b. 
ik lees de krant, ken het nieuws en de 
achtergronden 

1 2 3 4 5 
           xx  

c. 
ik heb culturele belangstelling, en ga regel-
matig naar musea/theaters/concerten 

1 2 3 4 5 
         xx    

d. 
ik kan vertellen wat andere onderwijs 
vernieuwingsstromingen inhouden 

1 2 3 4 5 
        

  xx   
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schijf gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik 

i
n
h
o
u
d
 

5 ik beheers de 
inhouden van taal 
en rekenen op de 
basisschool 

 
 
 

  

gem. 
3.5/ 
3.5 

 

a. ik ken de twaalf Taal-kerndoelen 
1 2 3 4 5 

          xx   

b. 
ik ken de tussendoelen en leerlijnen van 
Taal op de basisschool 

1 2 3 4 5 
        

   xx  

c. ik ken de elf Reken-kerndoelen 
1 2 3 4 5 

        
  xx   

d. 
ik ken de tussendoelen en leerlijnen van 
Rekenen op de basisschool 

1 2 3 4 5 
           xx  

6 ik beheers de 
inhouden van 
wereldoriëntatie 
op de basisschool 

 
 
 

  

gem. 
3.25/
3.25 

 

a. 
ik ken de twintig Wereldoriëntatie-
kerndoelen 

1 2 3 4 5 
           xx  

b. 
ik ken de tussendoelen en leerlijnen van 
Wereldoriëntatie op de basisschool 

1 2 3 4 5 
          xx   

c. 
ik ken de leerervaringen die beschreven 
staan in de SLO-mappen 

1 2 3 4 5 
          xx   

d. 
ik ken de theorie van Meervoudige 
Intelligentie 

1 2 3 4 5 
          xx   

7 ik beheers de 
inhouden van 
kunstzinnige 
oriëntatie op de 
basisschool 

 
 
 

  
gem. 2/2 

 

a. 
ik ken de drie Kunstzinnige Oriëntatie-
kerndoelen 

1 2 3 4 5 
        

 xx    

b. 
ik ken de tussendoelen en leerlijnen van 
Kunstzinnige Oriëntatie op de basisschool 

1 2 3 4 5 
        

 xx    

c. 
mijn eigen  Kunstzinnige vaardigheid is 
voldoende om kinderen te inspireren 

1 2 3 4 5 
         xx    

d.  
1 2 3 4 5 

             
8 ik beheers de 

inhouden van 
bewegings-
onderwijs  op de 
basisschool 

 
 

  
gem. 4/4 

 

a. 
ik ken de twee Bewegingsonderwijs-
kerndoelen 

1 2 3 4 5 
           xx  

b. 
ik ken de tussendoelen en leerlijnen van 
Bewegingsonderwijs op de basisschool 

1 2 3 4 5 
        

   xx  

c. 
mijn eigen gym- vaardigheid is voldoende 
om kinderen te inspireren 

1 2 3 4 5 
           xx  

d.  
1 2 3 4 5 
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schijf gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik 

d
i
d
a
c
t
i
e
k
 

1 ik heb verwon-
dering 
 
 
 
 

 
 

  
gem. 4/4 

 

a. 
ik laat de kinderen vaak weten dat ik me 
verbaas (verwonder) over hoe iets werkt 

1 2 3 4 5 
           xx  

b. 
ik geef vaak aan dat ik dingen niet weet, niet 
begrijp 

1 2 3 4 5 
        

   xx  

c. 
ik geef vaak aan dat ik dingen wil weten, wil 
snappen, wil begrijpen 

1 2 3 4 5 
        

   xx  

d. 
ik moedig verbazing en twijfel aan bij de 
kinderen 

1 2 3 4 5 
           xx  

2 ik activeer de 
kinderen 
 
 
 
 
 
 

  

gem. 
3.75/
4 

 

a. 
ik zorg er voor dat de kinderen steeds actief 
zijn, ze experimenteren en onderzoeken veel 

1 2 3 4 5 
           xx  

b. 
ik moedig zelf ‘ondernemen’ aan door veel 
ruimte en vrijheid te geven aan kinderen 

1 2 3 4 5 
           xx  

c. 
ik leg niet steeds alles uit,  maar help de 
kinderen met vragen op weg 

1 2 3 4 5 
           xx  

d. 
ik maak met mijn enthousiasme de kinderen 
nieuwsgierig zodat ze het willen weten 

1 2 3 4 5 
          x x  

3 ik denk in doelen, 
en laat de kinderen 
ook in doelen 
denken 
 
 
 
 

  

gem. 
3/ 
3.25 

 

a. 
ik denk in doelen, niet in tijd, niet in hoofd-
stukken, lessen, blokken, enz. 

1 2 3 4 5 
        

   xx  

b. 
ik weet wat de kinderen moeten beheersen: 
aan kennis, vaardigheid of de houding  

1 2 3 4 5 
        

   xx  

c. 
ik zorg er voor dat de kinderen ook de doel-
en kennen: weten wat ze aan het leren zijn 

1 2 3 4 5 
         xx    

d. 
ik laat het bereiken van het doel bepalen of 
we klaar zijn, niet  de klok of agenda 

1 2 3 4 5 
         x x   

4 ik werk veel met 
echte vragen 
 
 
 
 

 

 
  

gem. 
3/ 
3.75 

 

a. 
ik stel steeds vragen aan mezelf en aan de 
kinderen 

1 2 3 4 5 
           xx  

b. 
ik stel vaak vragen waarop ik het antwoord 
niet weet (zgn echte vragen) 

1 2 3 4 5 
        

 x x   

c. ik  bevraag  antwoorden met nieuwe vragen 
1 2 3 4 5 

          x x  

d. 
ik laat zien aan de kinderen dat leren leuk is 
en nooit ophoudt 

1 2 3 4 5 
        

  x x  
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schijf gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik 

d
i
d
a
c
t
i
e
k
 

5 ik werk zoveel 
mogelijk op een 
‘levend leren’ 
manier 
 

 
 

  

gem. 
2.5/ 
3.25 

 

a. 
ik zorg er voor dat we zoveel mogelijk echt  
doen, echt handelen en weinig ‘net als of’ 

1 2 3 4 5 
         x  x  

b. 
ik geef veel ruimte aan initiatieven van 
kinderen 

1 2 3 4 5 
        

   xx  

c. 
ik laat de actualiteit (groot en klein) een 
belangrijke rol in de stamgroep spelen 

1 2 3 4 5 
        

 x x   

d. 
ik streef altijd naar mooie eindproducten en 
stel hoge eisen aan het eindproduct 

1 2 3 4 5 
         xx    

6 ik hou rekening 
met leerstijlen 
 
 
 
 
 
 

  

gem. 
3.5/ 
3.5 

 

a. 
ik kan vertellen dat er verschillende 
manieren van leren zijn 

1 2 3 4 5 
           xx  

b. 
ik hou rekening met soorten intelligenties 
en persoonlijkheidsdynamieken 

1 2 3 4 5 
          xx   

c. 
ik match, maar stretch ook tussen de ver-
schillende intelligentie gebieden 

1 2 3 4 5 
          xx   

d. 
ik respecteer en waardeer de verschillende 
voorkeuren van leren 

1 2 3 4 5 
        

   xx  
7 leren gebeurt vaak 

op een coöpera-
tieve manier 
 
 
 
 
 

  

gem. 
3.5/ 
3.75 

 

a. 
ik leer de kinderen samenwerken,  stap voor 
stap  en op een  doordachte manier   

1 2 3 4 5 
        

  xx   

b. 
ik stimuleer dat kinderen aan elkaar 
instructies geven 

1 2 3 4 5 
        

   xx  

c. 
ik laat de kinderen gebruik maken van 
elkaars talenten 

1 2 3 4 5 
         x x   

d. 
ik besteed veel aandacht aan het elkaar 
helpen en elkaar hulp vragen 

1 2 3 4 5 
        

    xx 
8 ik werk veel met 

primaire bronnen 
 
 
 
 

 
 

  

gem. 
1.75/
2.25 

 

a. 
ik zorg er voor dat we er vaak op uit gaan,  
en vaak mensen in onze groep uitnodigen 

1 2 3 4 5 
         x x   

b. 
ik zorg er voor dat er regelmatig een dier of 
een voorwerp in de stamgroep is 

1 2 3 4 5 
         x x   

c. 
ik laat ook kinderen regelmatig een excursie, 
gast of bezoek organiseren 

1 2 3 4 5 
        xx     

d. 
ik zorg er voor dat we eerst zelf deskundig 
worden en nodig dan pas een expert uit 

1 2 3 4 5 
        

 xx    



11 
 

 

  

schijf gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
e
 

1 ik werk effectief in 
mijn heterogene 
stamgroep 
 
 
 
 
 

  

gem. 
2.75/
3.25 

 

a. 
ik heb in mijn stamgroep de kinderen steeds 
handig gegroepeerd  

1 2 3 4 5 
          xx   

b. 
ik spreek kinderen aan als groepslid, niet als 
jaargroep of niveaugroep 

1 2 3 4 5 
        

  xx   

c. 
ik maak gebruik van de talenten van 
kinderen 

1 2 3 4 5 
        

  x x  

d. ik werk vaak met interessegroepen 
1 2 3 4 5 

         x x   
2 ik werk thematisch 

en cluster veel 
 
 
 
 
 
 

  
gem. 4/4 

 

a. 
ik werk daar waar mogelijk in samenhang: 
er zijn vaak thema’s,  projecten 

1 2 3 4 5 
            xx 

b. 
ik zorg er voor dat de cursussen (bv rekenen 
en taal) in dienst  staan van wereldoriëntatie 

1 2 3 4 5 
           xx  

c. 
ik pas binnen wereldoriëntatie de vaar-
digheden van de cursussen toe 

1 2 3 4 5 
          xx   

d. 
ik leg tijdens instructies steeds verbanden 
met andere vakgebieden en/of thema’s 

1 2 3 4 5 
          xx   

3 ik zorg er voor dat 
de stamgroep net-
jes en opgeruimd 
is 
 
 
 
 

  
gem. 5/5 

 

a. 
ik zorg er voor dat onze stamgroep steeds 
netjes en opgeruimd is 

1 2 3 4 5 
        

    xx 

b. 
ik, maar ook de kinderen, kunnen snel iets 
vinden in de stamgroep 

1 2 3 4 5 
        

    xx 

c. 
de kinderen zijn actief in het schoonhouden 
van onze stamgroep en schoolomgeving 

1 2 3 4 5 
            xx 

d. 
in mijn stamgroep geldt: je mag hier alles 
pakken maar moet ook  alles weer opruimen 

1 2 3 4 5 
        

    xx 
4 ik handel naar de 

uitspraak: vorm 
volgt functie 
 
 
 
 
 

  
gem. 3/3.5 

 

a. 
ik kan steeds verklaren waarom ik iets doe 
op de manier zoals ik het doe 

1 2 3 4 5 
          x x  

b. 
ik geef de kinderen de mogelijkheid een ei-
gen weg naar het te bereiken doel te kiezen 

1 2 3 4 5 
          x x  

c. 
ik weet wat ik wil (functie) en zoek daar een 
manier (vorm) bij 

1 2 3 4 5 
          xx   

d. 
ik ben steeds positief kritisch tegenover de 
gang van zaken: waarom is dit? 

1 2 3 4 5 
        

  xx   
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schijf gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
e
 

5 ik ben steeds goed 
voorbereid 
 
 
 
 

 
 

  

gem. 
3.5/ 
3.5 

 

a. ik bereid mijn presentaties goed voor 
1 2 3 4 5 

           xx  

b. 
ik heb voor de tijd alle spullen klaar liggen 
die ik denk nodig te hebben 

1 2 3 4 5 
        

  xx   

c. 
ik bereid gesprekken (bv met kinderen of 
ouders) goed voor 

1 2 3 4 5 
        

   xx  

d. 
ik bereid vergaderingen, bijeenkomsten 
goed bereid  

1 2 3 4 5 
          xx   

6 ik werk veel en 
graag  samen: kin-
deren en ouders 
spelen ook een rol 
 
 
 

  
gem. 3/3 

 

a. 
ik kan snel en goed een gast, excursie of een 
evenement samen met anderen organiseren 

1 2 3 4 5 
        

  xx   

b. 
ik zet me in voor het onderwijs in de hele 
school, ook in de andere bouwen 

1 2 3 4 5 
          xx   

c. 
ik geef kinderen een belangrijke rol bij de 
inrichting van de schoolwoonkamer 

1 2 3 4 5 
          xx   

d. 
ik geef ouders verantwoordelijkheid en 
vrijheid bij het helpen in het onderwijs 

1 2 3 4 5 
          xx   

7 mijn klassenmana-
gement is op orde 
 
 
 
 

 
 

  

gem. 
3.5/ 
3.75 

 

a. 
ik zorg, samen met de kinderen, voor een 
goede actuele registratie 

1 2 3 4 5 
        

 x x   

b. 
ik heb duidelijke regels met de kinderen 
voor onze stamgroep gemaakt 

1 2 3 4 5 
        

   xx  

c. 
ik zorg voor een veilige en fijne sfeer in de 
stamgroep: alles verloopt ordelijk 

1 2 3 4 5 
           xx  

d. 
ik werk met een duidelijke structuur tijdens 
de blokperiode 

1 2 3 4 5 
           xx  

8 ik kan goed plan-
nen en goed met 
de tijd omgaan 
 
 
 
 
 

  

gem. 
3.75/
3.75 

 

a. 
we beginnen en eindigen steeds op tijd in 
onze stamgroep 

1 2 3 4 5 
           xx  

b. ik ben zelden te laat 
1 2 3 4 5 

           xx  

c. 
ik kan met een goede planning de werkdruk 
aan 

1 2 3 4 5 
          xx   

d. 
ik zorg er voor dat de dingen die er echt toe 
doen steeds op tijd af zijn 

1 2 3 4 5 
        

   xx  
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Wat heeft dit mij opgeleverd? 
Door het invullen van het LIDO-profiel heb ik inzicht gekregen in welke onderdelen ik 
al goed beheers en aan welke onderdelen ik nog moet werken.  
 
Zwart = reactie na LIDO-profiel ingevuld in oktober 
Groen = reactie na LIDO-profiel ingevuld in april 
 
Op deze onderdelen heb ik een hoge score behaald (tussen 4; ik ben er bijna en 5; ik 
ben er) 

 Ik hou van kinderen 

 Ik kan loslaten 

 Ik ben een beslisser 

 Ik ben een coach 

 Ik beheers de inhouden van bewegingsonderwijs op de basisschool 

 Ik heb verwondering 

 Ik werk thematisch en cluster veel 

 Ik zorg ervoor dat de stamgroep netjes en opgeruimd is 

 Ik geef het goede voorbeeld  

 Ik activeer de kinderen 
 
Op deze onderdelen heb ik een lagere score gehaald (tussen 1; ik ben net begonnen 
en 3; ik ben aardig op weg) 

 Ik kan reflecteren  vooruitgang, nu: 3.25 

 Ik ben een zingever  vooruitgang, nu: 3.25 

 Ik kan de historie van jenaplan beschrijven  vooruitgang, nu: 3 

 Ik ben op de hoogte van de actualiteit van jenaplan  vooruitgang, nu: 3 

 Ik beheers de inhouden van kunstzinnige oriëntatie op school  geen 
vooruitgang 

 Ik werk zoveel mogelijk op een ‘levend leren’ manier  vooruitgang, nu: 3.25 

 Ik werk veel met primaire bronnen  vooruitgang, nu: 2.25 

 Ik werk effectief in mijn heterogene stamgroep  vooruitgang, nu: 3.25 
 
De behaalde hoge scores passen bij mij als persoon. Het verbaasd me niets dat ik 
hoog scoor bij ‘ik kan loslaten’. Ik wil kinderen graag het gevoel geven dat ze iets zelf 
kunnen ze hierbij ook de ruimte geven om dingen zelf te onderzoeken. Ik probeer 
ook zoveel mogelijk verwondering te tonen bij dingen die ik zie. ‘Hoe kan dat? Hoe 
werkt dat?’. Op die manier probeer ik kinderen te motiveren om verder op onderzoek 
uit te gaan. Daarnaast werk ik in de onderbouw altijd thematisch en probeer ik een 
doorgaande lijn aan te brengen richting het taal- en rekenonderwijs.  
 
Ook de behaalde lage scores passen bij mij als persoon. Wat theorie betreft ben ik 
niet zo sterk. Ik zou graag zeggen dat ik alle Jenaplan theorie ken en dat ik altijd 
Mensenkinderen lees, maar dat is niet zo. Wanneer ik ergens tegenaan loop, 
raadpleeg ik de theorie. Alhoewel ik wel moet bekennen, dat de theorie rondom het 
Jenaplanonderwijs me steeds meer boeit. Dit komt mede door mijn Meesterstuk.  
De lage score op het stukje ‘levend leren’ en ‘primaire bronnen’ stoort me. Deze 
onderdelen horen namelijk helemaal bij Jenaplanonderwijs en ik ben ook echt een 
voorstander van deze onderdelen. Maar waarom neem ik dit dan niet mee in mijn 
groep? Ik geef kinderen wel de ruimte om met initiatieven te komen, maar toch blijft 
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de actualiteit hierbij achter. Daarnaast gaan de kinderen en ik er te weinig op uit. We 
kijken te weinig naar dieren of meegebrachte spullen, passende bij een thema. Hier 
moet verandering in komen.  
 
Het stukje actualiteit ga ik oppakken. Voor de carnavalsvakantie kwamen de 
Olympische Winterspelen steeds meer in het nieuws. Er ging meteen een belletje 
rinkelen. Na de carnavalsvakantie staat het thema winter op het programma. Hoe 
leuk zou het zijn om dit te koppelen aan de Olympische Winterspelen? Actueler kan 
bijna niet. Samen met de kinderen fragmenten van de Winterspelen bekijken en ze 
kennis laten maken met alles wat erbij hoort. En het mooie is.. ik weet hier zelf ook 
niet zo heel veel van. Ik ken niet alle sporten die daar gespeeld worden, laat staan de 
regels die erbij horen. Iets waar we samen als groep mee aan de slag kunnen.  
 
Na de carnavalsvakantie zijn we in mijn stamgroep inderdaad gestart met het thema 
Olympische Winterspelen. Wat een geweldig thema was dit. Er waren kinderen die 
op maandagochtend in de kring al vertelden dat ze de Olympische Winterspelen op 
televisie hadden gezien. Er werden al verschillende sporten genoemd. Enkele 
kinderen wisten zelfs al namen van spelers. Er werd over de medailles gesproken en 
over het podium. Een betere introductie voor het thema was er niet. De kinderen 
waren ontzettend geboeid door dit thema.  
Tijdens het fruit eten hebben we een stukje van de Winterspelen gekeken. Er werd 
curling gespeeld. Er werden vragen gesteld zoals: ‘Maar juf, hoe werkt dit spel dan?’ 
‘Geen idee’, was mijn antwoord. ‘Kun je dat even opzoeken juf?’ ‘Want hoe heet die 
steen die over het ijs glijdt?’ Doordat we samen naar het spel hebben gekeken, 
kwamen we erachter ‘de steen’ in het middelste van de cirkel terecht moest komen. 
Met een andere steen mocht je de stenen van de tegenstander uit het veld tikken. De 
kinderen waren helemaal verwonderd over deze sport en curling heeft bijna het hele 
thema centraal gestaan. Grappig dat juist deze ‘onbekende’ sport de kinderen zo 
boeit.   
 
Hyperlink terug naar Jenaplanthema’s: wereldoriëntatie/stamgroepwerk 
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Bij het thema boerderij heb ik o.a. ingestoken op de actualiteit en primaire bronnen. 
Ik heb een broedmachine in de klas gehaald en samen hebben we eitjes uitgebroed. 
Uiteindelijk zijn er vier van de vijf eitjes uitgekomen. Het uitkomen van de eitjes was 
voor de hele school een ontzettend boeiende gebeurtenis. De kinderen waren erg 
enthousiast en bij de weeksluiting op vrijdag heeft de onderbouw eens iets kunnen 
leren aan de overige groepen.  

 
Op de linkse foto zie je de kinderen van verschillende groepen en enkele ouders bij 
de broedmachine. ’s Nachts was er namelijk een kuikentje uitgekomen en nu was het 
tweede kuiken bezig om uit het ei te kruipen. Geweldig om te zien hoe enthousiast 
de kinderen en ouders waren over dit proces.  
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 KERNKWALITEITEN-PROFIEL 

  

 
gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik 

zich
ze

lf 

1.1 
 

kinderen leren 
kwaliteiten/uitda-
gingen te benoe-
men en in te zet-
ten, zodanig dat  zij 
zich competent 
kunnen voelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
gem. 3.5 

 

a kinderen vertellen wat ze nog willen leren 
1 2 3 4 5 

        
  x   

b kinderen vertellen wat ze nog moeten leren 
1 2 3 4 5 

        
 x    

c kinderen kunnen kiezen uit een rijk aanbod 
1 2 3 4 5 

        
   x  

d 
kinderen mogen dingen doen of laten zien 
waarin ze goed zijn 

1 2 3 4 5 
        

    x 

e kinderen zijn trots op hun werk 
1 2 3 4 5 

        
   x  

f 
kinderen krijgen de mogelijkheid om op hun 
eigen manier een doel te bereiken 

1 2 3 4 5 
        

  x   
1.2 kinderen worden 

beoordeeld op de 
eigen vooruitgang 
in ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
gem. 3.2 

 

a 
kinderen vertellen wat ze hebben geleerd 
vandaag, deze week, deze periode, dit jaar, en 
in deze bouw 

1 2 3 4 5 
        

 x    

b kinderen waarderen zichzelf 
1 2 3 4 5 

        
   x  

c 
de school komt op voor het recht op eigen 
ontwikkeling van ieder kind 

1 2 3 4 5 
        

   x  

d 
kinderen kijken op verschillende manieren 
naar hun doen en laten 

1 2 3 4 5 
        

   x  

e 
van ieder kind worden de prestaties 
besproken in het licht van zijn eigen 
vermogen 

1 2 3 4 5 
        

  x   

f 
kinderen stellen samen met de stamgroep-
leider het portfolio samen 

1 2 3 4 5 
        

 x    
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 gebied omschrijving Ontwikkeling gem I II III IV V VI ik 

zich
ze

lf 

1.3 
 

kinderen leren zelf 
verantwoordelijk-
heid te dragen 
voor wat zij willen 
en moeten leren, 
wanneer zij uitleg 
nodig hebben en 
hoe zij een plan 
moeten maken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
gem. 3 

 

a 
kinderen kunnen kiezen of ze meedoen aan 
een instructie 

1 2 3 4 5 
        

  x   

b kinderen kijken hun eigen werk na 
1 2 3 4 5 

        
 x    

c 
kinderen pakken de spullen die ze nodig 
hebben zelf, en ruimen het zelf weer op 

1 2 3 4 5 
        

    x 

d 
kinderen kunnen kiezen van wie ze instructie 
krijgen; dat hoeft niet altijd de stamgroep-
leider te zijn 

1 2 3 4 5 
        

 x    

e 
kinderen werken met een eigen plan (dag of 
weekplan) dat ze grotendeels zelf maken, zelf 
invullen en zelf plannen 

1 2 3 4 5 
        

   x  

f 
kinderen kunnen vertellen waarom ze dat 
hebben gedaan, wat ze hebben gedaan 

1 2 3 4 5 
        

 x    
1.4 kinderen leren te 

reflecteren op hun 
ontwikkeling en 
daarover met an-
deren in gesprek te 
gaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
gem. 3.7 

 

a 
kinderen voeren portfoliogesprekken met mij 
en met andere kinderen 

1 2 3 4 5 
        

 x    

b kinderen reflecteren op hun eigen handelen 
1 2 3 4 5 

        
   x  

c 
kinderen krijgen de gelegenheid om (een 
gedeelte) van het rapportgesprek tussen mij 
en ouder(s) bij te wonen 

1 2 3 4 5 
        

   x  

d 
elke dag wordt er geëvalueerd  (is er bv een 
evaluatiekring) 

1 2 3 4 5 
        

    x 

e 
kinderen vertellen en/of schrijven in hun 
eigen rapport/portfolio, zelf over hun doen en 
laten 

1 2 3 4 5 
        

  x   

f 
kinderen laten zien dat ze nadenken over wat 
goed of  fout is en vertellen wat ze er zelf van 
vinden 

1 2 3 4 5 
        

   x  
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 gebied omschrijving Ontwikkeling gem I II III IV V VI ik 

a
n

d
e

r 

2.1 
 

kinderen ontwik-
kelen zich in een 
leeftijdsheteroge
ne stamgroep  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
gem. 3.7 

 

a 
alle kinderen zitten in een driejarige 
stamgroep 

1 2 3 4 5 
        

    x 

b 
kinderen hebben geen vaste plaats; groepen 
worden handig samengesteld 

1 2 3 4 5 
        

  x   

c 
kinderen benutten elkaars kwaliteiten en 
talenten  

1 2 3 4 5 
        

   x  

d 
om kinderen gelijk te behandelen worden ze 
juist verschillend behandeld  

1 2 3 4 5 
        

   x  

e 
kinderen worden aangesproken als groepslid, 
en niet als jaargroep 

1 2 3 4 5 
        

 x    

f 
kinderen werken met kinderen van een 
andere leeftijd, ander geslacht, andere 
interesse, etc. 

1 2 3 4 5 
        

   x  
2.2 kinderen leren 

samen te wer-
ken, hulp geven 
en ontvangen 
met andere kin-
deren en daar-
over te reflec-
teren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
gem. 3.2 

 

a 
kinderen leren hulp te vragen en hulp te 
bieden 

1 2 3 4 5 
        

   x  

b 
kinderen leren dingen van en aan elkaar en 
ook met elkaar 

1 2 3 4 5 
        

   x  

c 
kinderen kunnen het samenwerken met  
anderen beoordelen 

1 2 3 4 5 
        

 x    

d 
kinderen vormen en geven in de groep een 
eigen mening 

1 2 3 4 5 
        

  x   

e 
er vinden klassenvergaderingen plaats waarin 
beslissingen worden genomen door de hele 
groep 

1 2 3 4 5 
        

  x   

f 
kinderen kunnen verwoorden hoe ze elkaar 
helpen 

1 2 3 4 5 
        

  x   
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 gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik 

a
n

d
e

r 

2.3 
 

kinderen leren 
verantwoordelijk
heid te nemen en 
mee te beslissen 
over het 
harmonieus 
samenleven in de 
stamgroep en 
school, opdat 
iedereen tot zijn 
recht komt  en 
welbevinden kan 
ervaren 
 
 
 

  
gem. 3.5 

 

a 
ieder kind leert dat hij/zij er voor de groep is 
en dat groep er voor hem/haar is 

1 2 3 4 5 
        

   x  

b 
kinderen weten dat hun mening er toe doet, 
dat ze invloed hebben op de keuzes die 
gemaakt worden in de stamgroep 

1 2 3 4 5 
        

   x  

c regels maken we in de stamgroep samen 
1 2 3 4 5 

        
   x  

d kinderen geven elkaar complimenten 
1 2 3 4 5 

        
   x  

e 
kinderen oefenen democratisch burgerschap 
in de klassenvergadering of school/kinder-
raad 

1 2 3 4 5 
        

 x    

f kinderen stellen zichzelf en elkaar vragen 
1 2 3 4 5 

        
  x   
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 gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik 

w
e

re
ld

 

3.1 
 

kinderen leren 
dat wat ze doen 
er toe doet en 
leren in zo veel 
mogelijk levens-
echte situaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
gem. 2.7 

 

a 
kinderen houden acties voor mensen die hulp 
nodig hebben 

1 2 3 4 5 
        

x     

b 
kinderen krijgen vertrouwen van mij; ik laat  
het de kinderen zelf doen 

1 2 3 4 5 
        

   x  

c 
de kleine actualiteit (stamgroep- en 
schoolleven) en de grote actualiteit (wereld) 
hebben invloed op de activiteiten 

1 2 3 4 5 
        

 x    

d 
kinderen komen binnen en buiten de school in 
aanraking met mensen, dieren en dingen 

1 2 3 4 5 
        

  x   

e 
kinderen ontdekken zelf, experimenteren en 
onderzoeken  

1 2 3 4 5 
        

   x  

f 
kinderen leren alle antwoorden te bevragen: 
na een antwoord hebben ze direct nieuwe 
vragen 

1 2 3 4 5 
        

 x    
3.2 kinderen leren 

zorg te dragen 
voor de omge-
ving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
gem. 1.5 

 

a 
kinderen richten zelf, met de stamgroepleider, 
hun eigen schoolwoonkamer in 

1 2 3 4 5 
        

x     

b 
kinderen houden zelf hun schoolwoonkamer 
netjes en schoon 

1 2 3 4 5 
        

x     

c 
ook kinderen organiseren excursies, gasten en 
evenementen 

1 2 3 4 5 
        

x     

d 
wij hebben een mentaliteit die duurzaamheid 
bevordert: we doen niet mee aan de 
weggooimentaliteit 

1 2 3 4 5 
        

  x   

e 
kinderen dragen zorg voor planten en dieren 
in en om de school 

1 2 3 4 5 
        

x     

f 
kinderen zijn actief bij de administratieve 
handelingen in de stamgroep 

1 2 3 4 5 
        

 x    
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 gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik 

w
e

re
ld

 

3.3 
 

kinderen passen 
binnen wereld-
oriëntatie de in-
houd van het 
schoolaanbod 
toe om de wereld 
te leren kennen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
gem. 2.2 

 

a 
wereldoriëntatie en cursussen hebben met 
elkaar te maken 

1 2 3 4 5 
        

 x    

b 
kinderen kennen de doelen van de cursussen: 
ze weten waarom je dit moet leren of hoe je 
dit kunt gebruiken 

1 2 3 4 5 
        

 x    

c 
ervaringen van kinderen zijn het startpunt 
van wereldoriëntatie 

1 2 3 4 5 
        

  x   

d 
wat kinderen leren bij rekenen en taal passen 
ze bij wereldoriëntatie toe 

1 2 3 4 5 
        

 x    

e 
kinderen lezen de krant, kijken journaal: ze 
kennen de actualiteit 

1 2 3 4 5 
        

x     

f 
kinderen leren door zelf te doen, door actief te 
zijn 

1 2 3 4 5 
        

  x   
3.4 kinderen leren 

spelend, wer-
kend, sprekend 
en vierend vol-
gens een rit-
misch dagplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
gem. 3.7 

 

a 
hoe lang een activiteit duurt (bv een kring) 
hangt van de betrokkenheid van de kinderen 
af en in mindere mate van de  klok 

1 2 3 4 5 
        

   x  

b 
kinderen leren in een goede afwisseling 
tussen samen spreken,  samen spelen, samen 
werken en samen vieren 

1 2 3 4 5 
        

   x  

c 
kinderen spelen en vieren, ook in de 
blokperiode 

1 2 3 4 5 
        

   x  

d kinderen vieren samen wat er geleerd is 
1 2 3 4 5 

        
   x  

e 
kinderen worden uitgedaagd om als totale 
persoon actief te zijn 

1 2 3 4 5 
        

  x   

f 
ieder kind maakt een eigen planning in 
overleg met de groepsleider  

1 2 3 4 5 
        

  x   
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 gebied omschrijving ontwikkeling gem I II III IV V VI ik w
e

re
ld

 

3.5 
 

kinderen leren 
initiatieven te 
nemen vanuit 
hun eigen inte-
resses en vragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
gem. 2.7 

 

a 
kinderen merken dat de stamgroepleider 
nieuwsgierig is naar hun mening 

1 2 3 4 5 
        

  x   

b 
er is aandacht voor de belevingswereld van 
kinderen en de belevingswereld van mij 

1 2 3 4 5 
        

  x   

c kinderen leren presenteren 
1 2 3 4 5 

        
  x   

d 
kinderen worden uitgedaagd om te 
ondernemen 

1 2 3 4 5 
        

  x   

e kinderen werken in interessegroepjes 
1 2 3 4 5 

        
 x    

f 
ieder kind kan aan een eigen onderzoek 
werken 

1 2 3 4 5 
        

 x    
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MIJN LEREN 
Hoe leer je zelf het liefste en in welke situatie?  
Ik leer het liefst met duidelijke richtlijnen. Ik wil weten wat er van me wordt verwacht 
en op welke manier ik te werk mag gaan. Wanneer ik geen duidelijke rode draad heb, 
raak ik gefrustreerd. Dit geldt voor het maken van bijvoorbeeld een meesterstuk, 
maar ook voor het opstellen van thema’s. Ik wil voordat ik met een thema begin op 
papier hebben staan welke doelen dit thema aan bod moeten komen. Ik laat ook 
bewust ruimte vrij voor inbreng van kinderen. Deze bouw ik bewust in in mijn 
lesprogramma. Op die manier kan ik altijd schuiven wanneer kinderen iets van thuis 
mee hebben gebracht, terwijl ik misschien een geweldige les gepland had staan. De 
les schuif ik dan door en de aandacht is bij het kind.  
 
Voor dit onderdeel heb ik de Kolb leerstijlen test ingevuld.   
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Uit deze test komt duidelijk naar voren dat ik een beslisser ben. De uitleg die bij de 
test hoort:  
 
Beslisser 
Als het gaat om een probleem op te lossen waar één juiste oplossing voor gezocht 
moet worden, ben je bij de beslisser aan het goede adres. 
 
Hij richt zich dan ook graag op deze probleemoplossingen. Daarnaast richt een 
beslisser zich ook graag op de technologische toepassing van begrippen, modellen 
en theorieën. Hierbij gaat de beslisser doelgericht en planmatig te werk. 
 
Optimale leeromgeving: 

 In staat zijn zelfstandig praktische conclusies te trekken 

 Er dient een duidelijke rode draad in de leerstof aanwezig te zijn 

 Er moet een relatie zijn tussen theorie en praktijk 

 Er dient de beschikking te zijn over technieken en aanwijzingen die helpen om 
het probleem zelf op te lossen 

 In staat zijn om zelf bedachte oplossingen uit te proberen 

 Onder begeleiding van deskundige begeleiders 
 
De optimale leeromgeving die geschetst wordt past goed bij mij als persoon. Ook het 
stukje relatie tussen theorie en praktijk sluit goed bij mezelf aan. De dingen die ik van 
de theorie leer, moeten ook nut hebben in de praktijk. De theorie moet toepasbaar 
zijn en geen fabeltje over hoe mooi het allemaal zou kunnen zijn. Ik wil handvaten 
waarmee ik aan de slag kan en de ruimte om zelf ook nog wat te sleutelen.  
 
Waar word je juist door afgeremd?  
Ik wordt af geremd wanneer er geen duidelijke rode draad in de leerstof aanwezig is. 
Ik wil een duidelijke rode draad hebben, maar daarbij ook het maximale aantal 
mogelijkheden om te kunnen experimenteren. De uitkomst van mijn experiment mag 
van alles zijn. Het hoeft niet in een hokje geduwd te worden.  
Ik wordt afgeremd wanneer ik tussentijds geen feedback krijg. Ik heb soms de 
bevestiging nodig dat ik op de goede weg zit, zodat ik ook durf te experimenteren.  
Daarnaast wil ik ook dat mijn leren een doel heeft. Ik moet hetgeen dat ik leer in de 
praktijk toe kunnen passen, anders is het voor mij niet nuttig en zal ik ook niet verder 
gaan met leren. In principe heb ik weinig sturing van buitenaf nodig. Wanneer ik echt 
wíl leren, ben ik zelf gemotiveerd en hoeven anderen mij niet te motiveren om door te 
gaan.  
 
Hoe kan iemand jou helpen in je ontwikkeling? 
Iemand kan mij helpen door op een afstand te coachen en mij af en toe de 
bevestiging te geven dat ik op de goede weg zit. Daarnaast heb ik veel ruimte nodig. 
Ik wil heel veel leren en uitproberen en dat het liefst allemaal tegelijk. De ruimte die ik 
krijg, moet daardoor soms ook afgebakend worden, omdat ik het overzicht kan 
verliezen wanneer ik te veel wil. In mijn hoofd heb ik soms al tien stappen gezet, 
terwijl ik in de praktijk pas een stap gezet heb.   
 
Waar heb je veel belangstelling voor? 
Ik heb altijd veel belangstelling gehad voor het krijgen van feedback. Ik vraag 
regelmatig feedback aan anderen en ik doe ook graag iets met deze feedback. Ik zie 
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feedback niet als kritiek, maar als een gegeven waardoor ik me weer kan 
ontwikkelen. Ik vond het erg fijn om het LIDO-profiel in te vullen. Hierdoor heb ik 
duidelijke aandachtspunten voor mezelf op kunnen stellen en ben ik ook echt 
gegroeid als stamgroepleider. Het LIDO-profiel is iets wat ik wellicht vaker ga 
gebruiken in de toekomst om mezelf constant te kunnen blijven ontwikkelen als 
stamgroepleider. Ik vind het fijn dat ik het gevoel heb dat ik iets heb geleerd de 
afgelopen twee jaar. Ik heb mezelf zien groeien als stamgroepleider.  
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JENAPLAN-THEMA’S  
Achtergronden  
Voor dit onderdeel ben ik uitgegaan van de 12 jenaplankernkwaliteiten. Het kind is bij 
de 12 jenaplankernkwaliteiten het uitgangspunt. Het kind staat centraal. In het 
onderstaande stuk komen ook wereldoriëntatie, cursussen, blokperiode (werkles), 
basisactiviteiten en de schoolwoonkamer al aan bod.  
 

1. De relatie van het kind met zichzelf 
1.1. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, 

zodanig dat zij zich competent kunnen voelen.  
Uitgaan van talenten van kinderen is een belangrijk punt voor mij als 
stamgroepleider. Kinderen leren binnen de groep zichzelf beter kennen. 
Kinderen ontwikkelen hun talenten en leren deze te gebruiken. Ze leren ook 
dat ze talenten van anderen nodig hebben om verder te komen. Hierin zit de 
kracht van de stamgroep.   

1.2. Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en 
moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten 
maken.  

Als stamgroepleider stel ik steeds vaker de volgende vraag aan mijn 
onderbouwgroep: ‘Wat wil je nog leren?’ Ik krijg dan heel uiteenlopende 
antwoorden. Sommige kinderen willen leren om een voorbeeld van een 
kralenplank na te maken, anderen willen een ingewikkeld bouwwerk maken 
van de Knexx, weer iemand anders wil leren om veters te strikken. Steeds 
vaker stel ik de vraag ‘Hoe gaan we dat aanpakken?’ Eerst keken kinderen me 
verbaasd aan. ‘Hoezo juf? Jij bent toch degene die ons iets leert?’ Samen zijn 
we gaan kijken hoe we iets kunnen leren. Wat hebben we nodig om iemand 
veters te leren strikken? Een ander kind gaf de opmerking dat hij al kón veters 
strikken. Hij kon dit wel leren aan het andere kindje. Dit zijn de eerste stappen 
richting het zelfverantwoordelijk leren in mijn onderbouwgroep.  
Ik ben ervan overtuigd dat je door het stellen van de juiste vragen kinderen 
verder kunt brengen in hun ontwikkelingsproces, de zone van naaste 
ontwikkeling. Kinderen gaan steeds beter nadenken over zichzelf. Wat heb ík 
nodig om te leren?  

1.3. Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang en ontwikkeling.  
Ieder kind is anders, ieder kind is uniek. Ik geloof erin dat je ieder kind gelijk 
kunt behandelen, door ze een ongelijke behandeling te geven. 

1.4. Kinderen te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in 
gesprek te gaan.  

Deze jenaplankernkwaliteit vind ik ontzettend belangrijk en neem ik zeker mee 
voor de toekomst. Na iedere werkles staat er een evaluatiekring gepland in 
mijn groep. In deze reflectiekring bespreken we wat kinderen geleerd hebben, 
of ze iemand geholpen hebben, of ze hulp nodig gehad hebben enz. Ik heb 
gemerkt dat kinderen écht verder komen in hun leerproces door de kracht van 
de stamgroep tijdens een evaluatiekring. Kinderen luisteren naar elkaar, 
geven elkaar tips voor een volgende keer en zijn trots op hun gemaakte werk.  
 

2. De relatie van het kind met de ander en het andere 
2.1. Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep. 

Ik ben een groot voorstander van leeftijdsheterogene stamgroepen. Ik heb in 
mijn groep gezien dat kinderen die net binnen komen (groep 0), zich 
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ontwikkelen tot zelfverzekerde en behulpzame tweedejaars. Ze weten hoe het 
voelt om net binnen te komen en nog niks te weten van de groep. Ze kunnen 
zich verplaatsen in de ander en daardoor ook de beste hulp bieden aan een 
nieuw kindje. Deze hulp is vaak veel beter en effectiever dan die van mij als 
stamgroepleider.   

2.2. Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere 
kinderen en daarover te reflecteren.  

Wanneer we tijdens een evaluatiekring met elkaar in gesprek gaan, komen 
kinderen er soms ook achter dat hetgeen dat voor hen werkt, niet altijd de 
oplossing is voor het probleem van een ander kind. In een dergelijk geval 
gaan we samen met de stamgroep op zoek naar een oplossing voor het 
probleem dat voor het genoemde kind wel werkt. Kinderen komen erachter dat 
iedereen anders is. Door samen met de groep op zoek te gaan naar een 
oplossing, ontstaat er wederzijds respect bij de kinderen.  

2.3. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over 
het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot 
zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.  

Welbevinden is een voorwaarde om tot leren te komen. Ieder kind heeft een 
belangrijke rol binnen de stamgroep en moet serieus genomen worden. Op die 
manier blijft de groep in balans. In mijn onderbouwgroep zoeken we samen 
naar oplossingen voor problemen. Wanneer het nodig is, hak ik als 
stamgroepleider de knoop door in het belang van de groep.  
 

3. De relatie van het kind met de wereld.  
3.1. Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in zo veel mogelijk 

levensechte situaties.  
Door bij verschillende thema’s in te spelen op de actualiteit en door te leren 
d.m.v. primaire bronnen, is deze kernkwaliteit veel belangrijker voor mij 
geworden als stamgroepleider. Ik heb gezien hoe groot de motivatie van 
kinderen kan zijn wanneer je inspeelt op de actualiteit. Een thema gaat echt 
leven voor de kinderen, doordat er thuis ook nog over gesproken wordt. 
Kinderen zien steeds meer verbintenissen in de wereld om hen heen.  

3.2. Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.  
Dit vind ik een belangrijke jenaplankernkwaliteit. Vanaf de dag dat kinderen 
binnenkomen in mijn stamgroep, probeer ik ze samen met de rest van de 
groep bij te brengen dat we samen verantwoordelijk zijn voor onze 
schoolwoonkamer. De kinderen mogen van mij door de dag heen alles pakken 
wat ze nodig hebben om tot leren te komen, mits alles weer netjes wordt 
opgeruimd. Ik als stamgroepleider hoef na school niets meer op te ruimen. Dit 
hebben de kinderen tijdens de werkles zelf al gedaan. Door de kinderen de 
verantwoordelijkheid voor een schone schoolwoonkamer te geven, hoop ik dat 
de kinderen ook buiten school zorgen voor de omgeving waarin ze leven.  

3.3. Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod 
toe om de wereld te leren kennen.  

Tijdens de kringgesprekken (cursussen) komen verschillende doelen aan bod, 
die de kinderen tijdens een werkles kunnen gebruiken om tot leren te komen. 
Het kan ook zo zijn dat ik tijdens een werkles nieuwe input krijg voor een 
kringgesprek. Er is vindt dus steeds een wisselingwerking plaats tussen het 
aanbod in de kringen en de werklessen.  
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3.4. Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een 
ritmisch dagplan.  

Gesprek, spel, werk en viering vormen de basis in mijn onderbouwgroep.  
3.5. Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun interesses en vragen.  

Deze jenaplankernkwaliteit vind ik als stamgroepleider erg belangrijk. Binnen 
mijn weekplan, plan ik bewust ‘blanco’ kringen in om juist in te spelen op de 
vragen en interesses van kinderen. Wanneer een kind iets van thuis mee heeft 
genomen, helemaal aansluitend bij een thema, dan gaan we hierover in 
gesprek. Dan gaan we het meegenomen voorwerp bekijken. Wanneer ik voor 
deze kring net een geweldige cursus gepland had, dan schuift deze geweldige 
cursus door naar een ‘blanco’ kring.  
 

Wereldoriëntatie/stamgroepwerk 
Voor dit onderdeel verwijs ik terug naar mijn ingevulde LIDO-profiel. Hier kwam 
namelijk uit naar voren dat ik te weinig deed met de actualiteit en het leren van 
primaire bronnen. Hier baalde ik ontzettend van. Ik heb dit direct opgepakt en ook 
een voorbeeld beschreven. Via deze hyperlink kom je bij het juiste stukje.  
 
Cursussen 
Bij kernkwaliteit 3.3. ‘Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het 
schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen’ beschrijf ik al hoe er een 
wisselwerking plaatsvindt tussen de gegeven cursussen en de werklessen. Voor taal 
en rekenen heb ik een jaarplanning gemaakt, met hierin alle doelen die per thema 
aan bod moeten komen. Ieder thema koppel ik deze doelen aan het thema dat op dat 
moment op de planning staat. Op die manier probeer ik aan te sluiten bij 
wereldoriëntatie. Voor de doelen van wereldoriëntatie ga ik, voordat ik start met een 
thema, op zoek naar passende doelen vanuit tule.slo. Deze doelen kan ik tijdens een 
cursus aan bod laten komen. Vaak worden deze doelen verwerkt tijdens een werkles.  
 
Ouders 
Binnen mijn groep heb ik een aantal ontzettend betrokken ouders. Bij het thema 
olympische winterspelen is bijvoorbeeld een moeder naar school toe gekomen met 
de ski-outfit van haar dochter, om te laten zien hoe een dergelijke outfit eruit ziet. Ze 
had ook posters meegenomen van skipistes. Daarnaast had ze o.a. ook een warmte 
deken bij. Want soms kan het ook mis gaan tijdens een dagje skiën. Dit onderdeel 
was nog niet behandeld in de groep, maar wel ontzettend interessant voor de 
kinderen. Ook ouders worden dus actief betrokken binnen het leren van de groep.  
Iedere twee weken stuur ik een nieuwsbrief vanuit de onderbouw waarin ik beschrijf 
waar we op dit moment mee bezig zijn. Daarnaast staat er op de gang een logboek 
van de onderbouw. Hierin bevinden zich foto’s en werkjes van de kinderen, zodat 
ouders ’s ochtends ook nog even kunnen kijken, waar we nu mee bezig zijn.  
 
 
  



29 
 

Op onderstaande foto’s zie je het kind in haar ski-outfit en haar moeder met de 
posters van de skipistes.  

 
 
 
 
 

Op onderstaande foto zie je een ander voorbeeld van de ouderbetrokkenheid. Deze 
moeder komt met enkele pasgeboren cavia’s op bezoek. De betrokkenheid schoot 
omhoog bij de kinderen.  
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JENAPLAN-ESSENTIES 
Ondernemen 
Over het algemeen ben ik een erg ondernemende stamgroepleider. Ik vind het 
belangrijk om initiatief te nemen. Ik zoek dingen graag uit. Als stamgroepleider vind ik 
het belangrijk om de talenten van kinderen in te zetten. Tijdens een cursus denk ik 
vanuit doelen. Ik ben ambitieus. Ik wil altijd meer, altijd beter. Mijn initiatiefrijke en 
ambitieuze karakter zorgt er ook voor dat ik het op de werkvloer soms lastig vind om 
dingen uit handen te geven. Ik vind heel veel leuk en doe ook heel veel dingen het 
liefst zelf. Binnen de groep heb ik hier gelukkig helemaal geen last van. Dan durf ik 
juist heel veel uit handen te geven, totdat iets mis gaat en we hierover in gesprek 
gaan tijdens een evaluatiekring. Dan zoeken we samen naar een oplossing.  
  
Plannen  
Ik hou ervan om te plannen, zodat ik weet waar ik aan toe ben. Voor mijn werk als 
stamgroepleider betekent dit, dat ik altijd vertel hoe een dag eruit gaat zien. Ik vertel 
wanneer er iets verandert in het rooster en waarom dit verandert. Het opstarten en 
afronden van een werkles verloopt rustig. Ik plan ‘opstarttijd’ in en ‘opruimtijd’. Ik kom 
zelden echt tijd te kort. Voor mij als persoon maak ik ook een haalbare planning. Per 
dag schrijf ik op wat ik die dag zou kunnen doen. Wanneer iets niet lukt, plan ik dit 
door naar de volgende dag. Ik werk ook aan eigen leerdoelen vanuit het LIDO-profiel. 
De leerdoelen die hieruit naar voren komen, zet ik weg in een planning. Ik weet ook 
dat ik niet aan alle aandachtspunten tegelijk kan werken, dus kies ik er een paar voor 
een bepaalde periode.  
 
Samenwerken 
Ik geloof erin dat mensen het meeste leren van elkaar. Door zelf iets uit te leggen, 
laat je zien dat je iets echt begrijpt. Bij een opdracht of activiteit neem ik zelf vaak het 
voortouw. De afwachtende houding van andere mensen kan me op sommige 
momenten storen. Ik weet dat ik dan ook hulp moet bieden aan anderen. Ik blijf 
anderen betrekken bij het leerproces, zodat ze zelf ook gemotiveerd raken. Bij 
samenwerken hoort ook het maken van afspraken. Ik kan me er aan storen wanneer 
anderen zich niet aan afspraken houden.  
Wat betreft het ontvangen van hulp, kan ik nog wel stappen maken. Ik geef makkelijk 
hulp, maar vind het ontvangen van hulp soms lastig. Hiermee bedoel ik niet het 
krijgen van feedback. Daar ben ik juist heel blij mee. Met het ontvangen van hulp 
bedoel ik, iets uit handen geven wat me zelf niet lukt omdat ik bijvoorbeeld te weinig 
tijd heb.  
 
Creëren  
Ik ben als persoon erg nieuwsgierig en leergierig. Ik kan me ergens in vastbijten en 
er volledig voor gaan. Soms vind ik het dan lastig om iets vanuit verschillende 
gezichtspunten te bekijken. Ik blijf doorgaan totdat iets me is gelukt. Ik ben benieuwd 
naar de beweegredenen van anderen. Waarom doet iemand de dingen, zoals die ze 
doet?  
 
Presenteren 
Presenteren is een belangrijke essentie voor mij als stamgroepleider. De manier 
waarop ik iets breng is van groot belang bij mijn groep. Ik merk dat een enthousiaste 
houding van mij, overkomt bij de leerlingen. Ook zij worden enthousiast over een 
onderwerp. Van nature maak ik veel gebruik van gebaren en van voorbeelden. Dit 
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komt ook over op de kinderen. Als stamgroepleider vind ik presenteren ook een 
belangrijke essentie voor de kinderen. De kinderen presenteren zich bijna dagelijks 
tijdens een evaluatiekring. Ze vertellen bijvoorbeeld over het leerproces of over een 
gemaakt werkje. Het presenteren zit in een onderbouw groep verweven door de dag 
heen.  
 
 
 
Er staat ook wekelijks een vaste presentatiekring 
op het programma. De kinderen presenteren zich 
om de beurt aan de hand van de tas van ‘ik’. Hierin 
worden spulletjes van thuis gestopt die voor het 
kind een belangrijke waarde hebben. Deze 
spulletjes worden mee naar school genomen en 
gepresenteerd. We komen iedere week weer 
nieuwe dingen over een kind te weten. Erg leuk!  
 
 
 
 
 
Reflecteren 
Zoals ik al eerder heb aangegeven ben ik erg blij met het krijgen van feedback. Ik 
kan aan de slag met aandachtspunten en nog beter worden in wat ik doe. Ik kan 
goed op mezelf reflecteren. Ik weet wat mijn sterke en zwakke punten zijn als 
persoon, maar ook als stamgroepleider. Soms vind ik het lastig om feedback aan 
anderen te geven. Ik ben als persoon vrij direct en vind het soms lastig om de juiste 
woorden te vinden, zodat iemand zich gekwetst voelt.  
 
Verantwoordelijkheid 
Waarom doe je de dingen die je doet, zoals je ze doet? Ik ben als stamgroepleider 
constant bezig met mezelf deze vraag te stellen. Waarom doe ik dit? Waarom zeg ik 
dit? Ik voel me ontzettend verantwoordelijk voor de groep en wil ze alleen maar het 
allerbeste geven. Maar wanneer doe ik het goed? Ik ga er vanuit dat ik iets goed doe, 
wanneer ik een goede verantwoording kan geven.  
Tijdens mijn laatste stagebezoek stelde Elly mij de vraag waarom het planbord met 
de taakjes verdeeld is in taakjes voor de eerstejaars en taakjes voor de tweedejaars. 
Ik ben daarover na gaan denken. Ik wist hier geen eenduidig antwoord op. Ik heb 
aan de groep gevraagd waarom zij dachten dat het zo verdeeld was. Ik kreeg als 
antwoord: zo zien de eerstejaars dat ze nog niet zoveel hoeven te doen en dat ze tijd 
genoeg hebben om een taakje te doen. Wanneer de eerstejaars meerdere taken 
zagen voor een week, dan werden ze misschien bij voorbaat al ontmoedigd. 
Daarnaast mocht het ook wel duidelijk zijn dat er meer van de tweedejaars verwacht 
werd. Zij zitten immers al een groep hoger. Een eerstejaars zei nog: ‘En we weten 
toch ook juf, dat we de taakjes van de tweedejaars ook mogen maken, dat hoef je 
echt niet precies op te hangen’. Oké, dacht ik. Duidelijk.    
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ONTWIKKELPUNTEN; WAT NEEM IK MEE? 
Toen ik twee jaar geleden werd gevraagd om te komen werken op Jenaplanschool 
de Ratelaar, leek me dat een mooie uitdaging. Ik mocht dan ook meteen de 
Jenaplanopleiding gaan volgen. Ooh leuk, dacht ik. Daar weet ik namelijk niks van. 
Een nieuwe kans om iets te leren. En dat heb ik gedaan. De afgelopen twee jaar heb 
ik ontzettend veel geleerd. Waar ik als startende en blanco leerkracht binnen kwam, 
ben ik nu een meer ervaren en doordachte leerkracht. Ik heb me verwonderd over de 
mogelijkheden binnen het onderwijs en de mogelijkheden van mezelf als 
stamgroepleider.  
 
Ik ben gaan geloven in de kracht van de stamgroep. De groep kan ontzettend veel 
voor elkaar betekenen. We kunnen van elkaar leren. We gaan samen op zoek 
binnen ons leerproces en zoeken samen naar oplossingen voor problemen. We 
brengen elkaar steeds een stapje verder. Door het stellen van de juiste vragen 
blijven kinderen nieuwsgierig. Kinderen gaan elkaar meer vragen stellen. Want wat is 
de reden dat iemand iets op een bepaalde manier heeft gedaan? Heeft diegene daar 
over nagedacht? Het gebruik van de evaluatiekringen nemen ik mee voor de 
toekomst. Deze zijn ontzettend krachtig binnen mijn stamgroep. Kinderen blijven van 
elkaar leren en merken ook dat iedereen anders is. Er ontstaat wederzijds respect.  
Ik heb geleerd hoe belangrijk de actualiteit binnen een groep kan zijn. Hoe 
ontzettend boeiend een thema kan zijn, wanneer het écht leeft bij de kinderen. De 
thema’s bleven zich maar uitdiepen en uitbreiden.  
 
Ik ben mezelf ook als persoon tegengekomen het afgelopen jaar. Ik heb geleerd dat 
ik ook maar een mens ben, dat ik ook kwetsbaar ben wanneer ik te veel hooi op mijn 
vork neem. Ik heb geleerd om eerder een pas op de plaats te nemen en dingen te 
parkeren voor later. Niet alles wat ik wil kan meteen en op hetzelfde moment. Dat 
vond ik moeilijke les, omdat ik juist altijd vooruit wil. Ik heb geleerd dat ik juist beter 
vooruit ga, wanneer ik af en toe een stapje terug doe.  
 


