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1. Voorwoord
Ik ben Mieke van Gastel en ik werk op jenaplanbasisschool de Mijlpaal in Nuenen. Ik werk
momenteel 1 dag als stamgroepleider in een stamgroep 6/7/8 en 1 dag als ondersteunend
stamgroepleider in de bovenbouw. Ik zit nu in de afstudeerfase van jenaplanopleiding ‘Jij
doet ertoe’ van ‘HetKan!’. Tijdens de afstudeerfase is het ook de bedoeling dat we een
onderzoek doen naar een praktijksituatie die je graag verbeterd ziet. Ik heb dit meesterstuk
geschreven waarbij ik onderzoek heb gedaan naar de vakdiscipline drama in de bovenbouw
op de Mijlpaal. Waarbij ik de volgende vraag heb gesteld: Hoe kunnen we spel, onderdeel
drama, vormgeven op de Mijlpaal in de bovenbouw passend bij de jenaplanvisie?
Ik wil Anite van Oijen heel hartelijk bedanken. Zij heeft me heel veel nieuwe inzichten
gegeven en me heel veel geleerd over het jenaplanonderwijs. Ook heeft ze regelmatig
feedback gegeven, zodat ik het onderzoek beter vorm kon geven. Verder wil ik Ingrid
Nagtzaam bedanken. Ook zij heeft onze school begeleid tijdens de studiedagen van het
jenaplan. Anite en Ingrid hebben me ontzettend geholpen om op een andere manier naar
onderwijs te kijken. Deze opleiding heeft mijn visie op onderwijs erg verrijkt. Het
jenaplanonderwijs is een prachtig concept.
Daarnaast wil ik mijn collega’s bedanken die mee hebben gewerkt aan mijn onderzoek.
Allereerst de kinderen van de bovenbouw van basisschool de Mijlpaal. Verder wil ik Nienke
Kelder en Judith Olofsen, zij hebben me geholpen met feedback geven, lessen uitvoeren,
een interview afnemen en ik kon met vragen bij ze terecht. Ook Ingeborg van Schaijk wil ik
bedanken voor het meedenken en feedback geven. Ze stond elke keer weer voor me klaar.

Veel plezier met het lezen van het onderzoek.

Mieke van Gastel
mei 2018
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2. Samenvatting
Dit meesterstuk is geschreven in opdracht van jenaplanopleiding HetKan! In dit meesterstuk
is een onderzoek gedaan naar de manier waarop drama vormgegeven kan worden in de
bovenbouw van basisschool de Mijlpaal. De context van dit onderzoek was de bovenbouw
van de Mijlpaal; twee stamgroepen en de stamgroepleiders. Een van de
stamgroepleiders/ondersteuners begreep dat er weinig aandacht werd besteed aan de
kunstzinnige vorming vakdiscipline drama, terwijl dit valt onder spel, een van de
basisactiviteiten van het jenaplanonderwijs. Vandaaruit is er gekozen om onderzoek te doen
naar drama en hoe dit vormgegeven kan worden in de bovenbouw van de Mijlpaal volgens
de jenaplanessenties.
Om te beginnen is de beginsituatie vastgesteld op het gebied van dramaonderwijs in de
bovenbouw. Hierbij zijn de kinderen gevraagd hoe de situatie was en zijn daarnaast de
stamgroepleiders geïnterviewd. Hierdoor werd duidelijk dat er weinig aandacht was voor
drama en dat kinderen hier wel interesse voor hadden. Er is toen gekeken naar de theorie
van spel in een jenaplanschool of dit goed aansluit bij het dramaonderwijs? Dat bleek
duidelijk het geval. Daarna is er een materiaalstudie gedaan, naar de materialen die
aanwezig zijn op school en of die goed passen bij de jenaplanvisie. Vervolgens zijn deze
materialen gebruikt om dramalessen/activiteiten uit te voeren. Tijdens en na die lessen is er
met de kinderen geëvalueerd en is er gekeken naar de samenhang met de
jenaplanessenties. Vervolgens hebben de stamgroepleiders een drama les/activiteit
uitgevoerd en hierop gereflecteerd. Ook zijn de kinderen bevraagd over de lessen die ze
aangeboden hebben gekregen en daaruit zijn conclusies getrokken.
In het onderzoek werd antwoord gegeven op de vraag: Hoe kunnen we spel, onderdeel
drama, vormgeven op de Mijlpaal in de bovenbouw passend bij de jenaplanvisie?
Uit het onderzoek is gebleken dat er een leerlijn klaarligt en voldoende materialen aanwezig
zijn om te werken aan dramaonderwijs volgens de jenaplanessenties. Belangrijk is daarbij
om tijd in te plannen, zodat het dramaonderwijs voldoende aangeboden wordt. Uit dit

Met opmerkingen [AvO1]: Ik zou hiervan maken: dat
volledig rechtdoet aan de jenaplanessenties….. wat denk jij?

onderzoek is gebleken dat kinderen enthousiast werden van de drama lessen. Het advies is
om een dramakoffer in te zetten, zodat er voldoende ondersteunende materialen makkelijk
en zonder al te veel voorbereiding in te zetten zijn.
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3. Aanleiding en probleemomschrijving
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de aanleiding voor dit onderzoek is en wordt de
probleemomschrijving verder uitgewerkt.
3.2 Aanleiding en probleemstelling
De aanleiding voor het kiezen van het onderwerp was, dat ik een leuk drama idee voorbij zag
komen op internet. Ik vroeg aan mijn collega’s of ik dat uit zou werken, zij waren meteen
enthousiast. Toen reageerde er een collega: “Mieke, waarom kies je het niet voor je
meesterstuk, dat is net wat voor jou”. Dat zette me aan het denken. Eén van mijn
‘lievelingsvakken’ is drama, om te geven en om zelf te spelen. Ik merkte altijd dat kinderen
dit ook heerlijk vonden. Zich in een andere rol inleven en samen bezig zijn in een soort
fantasiewereld, samen ‘doen alsof’. Ik ben gaan nadenken over hoe ik dit zou gaan doen,
een collega dacht mee en toen was het onderwerp gekozen. Het moest iets zijn met drama.
Omdat spel een van de basisvormen van het jenaplanonderwijs vormt, wilde ik me hierin
verdiepen. Spel is een erg breed thema, daarom heb ik besloten om me te richten op het
stukje kunstzinnige oriëntatie en daarvan de vakdiscipline drama.
Op basisschool de Mijlpaal is er geen plan voor het werken aan drama. Alle
stamgroepleiders werken op een zelfgekozen manier aan het onderdeel drama. Hier ligt
geen leerlijn of plan onder. We zijn sinds 2016 een jenaplanschool. En bij jenaplan is het
onderdeel spel één van de vijf basisactiviteiten. Dat betekent dat dit een wezenlijk onderdeel
van het onderwijs inhoudt.
Wat ik lees en ook merk is dat het onderdeel ‘spel’ een ‘ondergeschoven kindje’ is. Er wordt
weinig aandacht besteed aan gericht spel op basisschool de Mijlpaal. Als je werkt volgens de
jenaplanvisie, dan vind je dit een belangrijk concept en wil je dit uitdragen. Ik mis daarbij het
onderdeel spel, wat naar mijns inziens te weinig aan bod komt op basisschool de Mijlpaal.
Waarom is dit? Wat houdt stamgroepleiders tegen om aan de slag te gaan met spel?
Waarom wordt de vakdiscipline drama weinig ingezet? En hoe zouden we dit willen
vormgeven op basisschool de Mijlpaal?
Ik merk dat er niet volgens een plan wordt gewerkt aan de leerlijn drama op basisschool de
Mijlpaal. Daarbij is er dus geen doorlopende leerlijn bij de kunstzinnige vakdiscipline drama.
In dit onderzoek wil ik te weten komen hoe de situatie nu werkelijk is en hoe we de essenties
tot uiting kunnen brengen in de spelvorm drama.
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3.3 Contex
Jenaplanschool de Mijlpaal uit Nuenen is sinds 2016 een jenaplanschool. De context waar
het onderzoek plaats vindt is op bouwniveau. In dit geval de bovenbouw. De bovenbouw
bestaat uit twee groepen 6/7/8, genaamd Flitspoppers en Oempa Loempa’s. In het
onderzoek gaat het om twee groepen 6/7/8. De Flitspoppers bestaat uit 36 kinderen en de
Oempa Loempa’s bestaat uit 32 kinderen.
3.4 Betrokkenen
Drie stamgroepleiders (Nienke Kelder, Judith Olofsen en ik), de kinderen van de bovenbouw.
3.5 Professionele rol en taak t.a.v. de probleemstelling
Ik was tot de voorjaarsvakantie stamgroepleider van de Bengels. De Bengels zijn daarna
ingestroomd bij de andere klassen, zodat er twee bovenbouwgroepen zijn ontstaan. Ik werk
sinds april 1 dag bij de Flitspoppers als stamgroepleider en 1 dag ben ik werkend als
ondersteunend stamgroepleider bij de bovenbouw. Ik kwam een leuk drama-idee tegen, ik
had het met collega’s over wat ze ervan vonden. Zij werden enthousiast en zeiden: “Leuk als
je dat oppakt”. Ik heb het idee dat er op het gebied van drama/spel niet volgens een
leerlijn/patroon wordt gewerkt. Ik wil graag de situatie zoals die nu is in kaart brengen op het
gebied van drama en kijken wat de stamgroepleiders nodig hebben om goed drama te
kunnen geven. Van de kinderen wil ik weten wat zij van drama vinden en hoe zij dit passend
vinden binnen het jenaplanonderwijs. Welke materialen/methode hebben de
stamgroepleiders nodig om beredeneerd aanbod te kunnen verzorgen voor drama in de
bovenbouw? Aan welke jenaplanessenties wordt gewerkt tijdens drama? Wat is de
samenhang tussen jenaplan en drama?
3.6 Praktische relevantie van de probleemstelling
Het zou fijn zijn als ik met behulp van dit onderzoek de stamgroepleiders kan helpen om
advies te geven over welke materialen/methoden ingezet kunnen worden om goed
spel/dramaonderwijs te verzorgen en waarbij op een doordachte manier aan de
jenaplanessenties wordt gewerkt.
3.7 Persoonlijke motivatie in relatie tot professionele ontwikkeling
Allereerst vind ik het heerlijk om met de kinderen bezig te zijn met drama. Vanuit ervaringen
kan ik zeggen dat ik echt veranderingen heb zien ontstaan tijdens de lessen drama. Van
kinderen die begin van het schooljaar aan de zijlijn meekeken, naar kinderen die zelf een
rollenspel of een musical uit hebben gevoerd op het podium. Ik zie kinderen elke keer weer
‘groeien’ bij drama. Ik vind dat er bij drama aan een heel breed scala vaardigheden wordt
gewerkt. Natuurlijk op het gebied van taal, woordenschat, maar vooral ook een stukje
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emotie, verbeeldingsvermogen en inlevingsvermogen wat bij drama sterk tot uitdrukking
komt. Dit lees ik ook elke keer in de theorie terug. Ik vind dat drama regelmatig terug zou
kunnen komen, in kringen, tijdens themawerk, in spelletjes. Ik denk dat dit ook heel
belangrijk is om sociale vaardigheden te leren. Aangezien dit op een jenaplanschool heel
essentieel is, heb ik voor het onderwerp drama gekozen. Hopelijk krijgt spel weer meer
aandacht op school.
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4. Resultaten vooronderzoek/beginsituatie
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk de beginsituatie beschreven aan de hand van de bestudeerde literatuur en
onderzoeksdoel. Een aantal deelvragen wordt hierbij uitgewerkt.

Verwijderd: worden

4.2 Actuele situatie
Sinds dit jaar werk ik in de bovenbouw van basisschool de Mijlpaal. Eerst twee dagen als
stamgroepleider samen met een collega. Sinds april in een andere klas 1 dag als
stamgroepleider en 1 dag als ondersteuning bij de bovenbouw. Ik probeer daar ook mee te
denken als ik goede ideeën tegenkom. Vorig jaar zijn we gestart met de jenaplanopleiding
van ‘Het Kan!’, op de studiedagen komt regelmatig terug wat het belang is van spel in het
onderwijs. En ook in Velthausz en Winters (2015) schrijven de belangrijke plaats die spel
inneemt in het jenaplanonderwijs.
Naar aanleiding van gesprekken en dingen die ik zie, merk ik dat spel nog niet veel aan bod
komt in de bovenbouw. Persoonlijk vind ik dat heel jammer, want ik weet hoe kinderen zich
hierin kunnen uiten. Daarnaast vind ik het een mooie afwisselende werkvorm, er hoort een
goed ritmisch weekplan te zijn schrijven Velthausz en Winters (2015) en daar past
spel/drama perfect in. Ik ben benieuwd hoe de kinderen reageren op de dramalessen en of
zij essenties kunnen benoemen die aan bod komen bij drama. Ik hoop dan ook dat dit
onderzoek een verandering op gaat leveren.
4.3 Vooronderzoek
De instrumenten ‘gesprekken kinderen’, ‘interview stamgroepleiders’ en ‘theoretisch
vooronderzoek’ worden gebruikt om de volgende deelvragen te beantwoorden:
Hoe is de situatie nu wat betreft de vakdiscipline drama in de bovenbouw op basisschool de
Mijlpaal?
In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de theoretische onderbouwing wat betreft drama en
spel.
Met het instrument: ‘gesprekken met de kinderen’ wil ik de volgende deelvraag gaan
beantwoorden: Hoe kijken de kinderen van de bovenbouw aan tegen het onderdeel
drama/spel?
Op de vraag: ‘Hoe wordt drama nu vormgegeven in de bovenbouw volgens de
stamgroepleiders?’ wordt het instrument ‘interview afnemen’ ingezet.
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Verder wordt er door het instrument ‘materiaalstudie’ de vraag: ‘Wat staat er in de
visie/schoolgids/het schoolplan geschreven over de vakdiscipline drama?’ beantwoord. De
conclusie van het vooronderzoek van de beginsituatie wordt beschreven in paragraaf 4.6.
4.4 Gesprekken beginsituatie kinderen bovenbouw
Door het instrument ‘gesprekken met kinderen’ in te zetten wordt de volgende deelvraag
beantwoord:
Hoe kijken de kinderen van de bovenbouw aan tegen het onderdeel drama/spel?
Om hier achter de komen heb ik gesprekken gevoerd met kinderen van de bovenbouw. Ik
heb 13 kinderen van de bovenbouw vragen gesteld en het antwoord genoteerd. Daarna heb
ik in de stamgroepen in een kringgesprek gevraagd wat ze van drama vinden.
Ik heb ze de volgende vragen gesteld:
Waar denk je aan bij het vak drama op school?
-

Acteren, een andere rol spelen. Dingen doen die je normaal niet zou doen, die je
normaal voor je zou houden.

-

Aan toneel, met groepjes een toneelstuk maken.

-

Aan toneelspelen.

-

Acteren, in groepjes toneelstukjes maken.

-

Aan toneel, aan een dramafilm.

-

Dan denk ik aan toneelspelen.

-

Toneelspelen.

-

Toneel, acteren, op het podium staan, een optreden uitvoeren. Dat je doet alsof.

-

Acteren, overdrijven, nep, toneel.

-

Toneel, uitbeelden.

-

Acteren.

-

Dan denk ik aan emoties die ik uit kan spelen: bijvoorbeeld boos. Je gebruikt je
lichaam.

-

Bewegen, uitbeelden.

Wat vind je van drama?
-

Ik vind het heel leuk, je kunt even helemaal losgaan. Je kunt je inleven in een ander
persoon. Je kunt een ander persoon uitbeelden.

-

Niet zo leuk, ik houd er niet zo van.

-

Ik heb maar weinig drama gehad. Ik heb 1 jaar drama gehad. Dat was wel leuk. In

groep 4. We moesten een toneelstukje voorbereiden in een groepje.
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-

Ik vind het wel leuk.

-

Ik vind het wel leuk.

-

Ik vind het leuk om te doen. Ik heb zelf ook bij toneel gezeten.

-

Ik heb het nog bijna nooit gedaan, dus ik weet het niet echt.

-

Ik vind het wel leuk, maar het is niet mijn allerleukste vak. Ik moet dan vaak lachen. Ik
vind het soms moeilijk om in mijn rol te blijven.

-

Ik vind het wel grappig om een toneel act uit te spelen.

-

Ligt eraan, soms vind ik het leuk en soms wat minder leuk. Ligt aan het thema of

-

Ik vond het leuk toen we het kregen.

-

Ik vind het heel leuk, toen we het nog kregen.

-

Wel leuk.

onderwerp.

Wat doen jullie aan drama in de stamgroep?
-

Niet, hebben we nooit gedaan. Ik heb het alleen gedaan toen ik bij jou in de klas zat.

-

Helemaal niks volgens mij.

-

Ik heb nog nooit drama gehad in deze klas.

-

We doen dat nooit.

-

Niet vaak, bijna nooit eigenlijk.

-

Niks eigenlijk.

-

Niks.

-

Niet zo veel.

-

Niks.

-

Niks.

-

Nou niks.

-

Niks.

Wat doen jullie aan spel in de stamgroep?
-

Gezelschapsspelletjes, kringspelletjes.

-

Elke dag, een kwartier gezelschapspelletjes.

-

We doen regelmatig kringspelen. We doen ook aan gezelschapsspellen.

-

Een kwartier spelletjes, buiten een spel, een spel in de kring of gezelschapspelletjes.

-

Na het blokuur om 10.00 uur mag je zelf een spel doen. Soms doen we met de hele
klas een spel.

-

Elke dag een kwartier. Gezelschapspelletjes. Het moet iets zijn wat je met elkaar

doet.
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-

Spelletjes, gezelschapsspelletjes. Soms kringspelletjes.

-

Iedere keer na een blokuur om 10 uur gaan we een kwartier spel doen. Soms mag je
ook tussendoor een spel doen.

-

Na het blokuur, doen we een kwartier spel. Bijvoorbeeld een puzzel maken, we
hebben ook heel veel spelletjes in de kast staan.

-

Een kwartier na het blokuur en dan kun je een spel uit de kast pakken of samen
tekenen.

-

Verschillende dingen, kringspelletjes of gezelschapsspelletjes.

-

Gezelschapsspelletjes en kringspelletjes.

-

Gezelschapsspelletjes en kringspelletjes.

Wat zou je graag willen doen aan drama/toneelspel?
-

Ik zou willen dat we dat vaker gaan doen. Dat dit vaker aan bod komt. Het is een heel
leuk vak en het wordt bijna nooit gegeven.

-

Liever niks.

-

Ik zou dit meer willen doen. De manier waarop maakt me niet uit.

-

Ik zou willen dat we het meer met de klas gaan doen. Nu doen we het eigenlijk niet.

-

Ik zou wel in kleine groepjes dingen uit willen beelden of uit willen spelen. Het lijkt me
leuk om dit vaker te doen.

-

Ik zou wel willen dat dit bijvoorbeeld om de week terugkomt op het rooster. En bij het
oefenen voor de viering.

-

Weet ik niet.

-

Voor mij hoeft het niet persé. Ik krijg binnenkort de musical dus dan ga ik al veel
oefenen.

-

Ik zou het wel vaker willen, nu doen we het bijna niet.

-

Ik zou het wel leuk vinden als het vaker terug komt. In groep 4 deden we dat vaker.

-

Ik zou het wel af en toe willen doen.

-

In groepjes dingen uitbeelden. Ik zou wel willen dat het vaker op het programma
stond. En spelletjes met drama.

-

Ik weet het niet echt. Ik zou wel willen dat het vaker terug komt.

Verder heb ik tijdens een kring in de stamgroepen gevraagd wat ze van drama vinden:
Flitspoppers

Oempa Loempa’s

- Leuk, je kan inleven in andere mensen.

- Heel leuk om te doen: soms overdreven

Je hebt een verhaal wat erachter zit.
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- Ik vind het superleuk, er wordt veel
gelachen. Soms gaat het even mis en
dan lach je.
- Ik vind drama leuk en ik zit zelf op
musical les.
- Saai, ik moet iets doen.
- Ik vind het leuk dat je een beetje moet
acteren.

- Heel leuk om in een personages te
stappen je in te leven in een ander.
- Fijn dat je tijdens school drama hebt, dat
je wel wat leert, maar niet de hele tijd
hoeft te schrijven. Het voelt als
ontspanning.
- Toneelspelen vind ik heel leuk. In een
persoon stappen.
- Ik vind het fijn om je emoties te uiten in
een karakter dat je speelt. Ik kan me
daar goed in uiten.

Conclusie gesprekken kinderen:
Als ik naar de vragen hierboven kijk, dan zie ik dat de kinderen voornamelijk denken bij
drama aan acteren en toneelspelen. Op de vraag wat de kinderen van drama vinden geeft
zo’n 76 % aan dat ze het leuk vinden om te doen of leuk vonden toen ze het deden. 1 kind
(±8 %) vindt het niet leuk en 1 kind (±8 %) vindt het soms wel, soms niet leuk) en 1 kind (±8
%) weet het niet. Hieruit blijkt dat veruit de meeste kinderen drama leuk vinden. Op de vraag
of ze in de stamgroep aan drama doen, geven ze allemaal een antwoord in de richting van
nooit, niet of niks. Bij de vraag wat ze aan spel doen in de stamgroep geven ze eenduidig het
antwoord dat ze iedere dag een spelkwartier hebben, waarbij ze gezelschapsspelletjes of
kringspelletjes doen. Verder geeft een kind aan dat ze ook buitenspelletjes doen. Bij de
laatste vraag wat ze zouden willen doen aan drama/toneel gaf weer 76% aan dat ze er meer
mee zouden willen doen in de klas. 2 kinderen (±16 %) wil er niks mee doen (1 daarvan
geeft aan binnenkort te starten met de musical) en 1 kind (±8 %) weet niet wat hij ermee wil.
Uit de kringgesprekken komt ook naar voren dat de meeste kinderen het leuk vinden om te
doen.
De conclusies die ik hieruit kan trekken is dat er heel weinig aandacht aan dramalessen
wordt besteed en dat kinderen dit jammer vinden. Veruit het merendeel geeft aan dat ze
meer met drama zouden willen doen.
4.5 Interview beginsituatie stamgroepleiders
Hoe wordt drama nu vormgegeven in de bovenbouw volgens de stamgroepleiders?
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Interview stamgroepleider Flitspoppers

Interview stamgroepleider Oempa
Loempa’s

Wat doe je nu in je stamgroep aan drama?

Wat doe je nu in je stamgroep aan drama?

Hoe geef je het vorm?

Hoe geef je het vorm?

Drama komt nu eigenlijk alleen aan bod met
vieringen. De inbreng van kinderen staat

Vaak in de kring met spelletjes. Gerichte

hierbij centraal. Soms geef ik een impuls

opdrachten met rollenspel en

door de kijk te vergroten. Blikveld te

improvisatiespel. Ik heb een map waar ik

verruimen.

dingen uit haal. Hier staan korte lessen in.
En ik zet de theatersportkaarten in.

Spel:
Dagelijks een kwartier
Vrij spel: gezelschapspelletjes en geleid
spel. Vrij spel, een sociale activiteit, samen
iets spelen.
Geleid spel voor werkvormen die fysieker
zijn. Kringspelletjes of duim worstelen. Mijn
doel is dat kinderen intensief bezig zijn.
De musical in groep 8 is ook een vorm van
drama.
Hoe vaak komt het terug op het ritmisch

Hoe vaak komt het terug op het ritmisch

weekplan?

weekplan?

Drama staat niet ingepland. Het komt terug

Niet vast ingepland. Wordt wel ingezet als

bij het oefenen van de viering.

spel.

Hoe komt het dat er zo weinig tijd wordt

Hoe komt het dat er zo weinig tijd wordt

besteed aan drama?

besteed aan drama?

Door de tijd schiet het er vaak bij in.

Moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat de
reden is. Het is gewoon vaak druk en dan
schieten dit soort activiteiten erbij in.

Ken je de leerlijnen van drama?

Ken je de leerlijnen van drama?

Nee, ik ben wel op de hoogte van de leerlijn

Nee.

toneelspelen van DAT plus.
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Wat zou jij als stamgroepleider nodig

Wat zou je als stamgroepleider nodig

hebben om goed drama te kunnen geven?

hebben om goed drama te kunnen geven?

Ik heb behoefte aan korte werkvormen die

Het zou mij helpen als ik zo’n kaartenbak

ik tijdens de spelkwartieren in kan zetten.

heb met korte opdrachten, die je zonder

Met als doel dat wanneer ze iets voor de

veel voorbereiding in kunt zetten, waarbij de

viering voorbereiden dat ze zelf de tools

leerlijnen aan bod komen. Het is wel leuk

hebben om die in te zetten.

om een verkleedkist in de klas hebben.

Het liefst iets van kaarten met opdrachten

Voor kinderen kan dit helpen om een rol

die je snel in kunt zetten.

aan te nemen.

Ik zou graag een poppenkast willen, maar

Misschien is het leuk om een aantal

zonder poppen. Die moeten ze zelf maken.

bovenbouw kinderen te leren schminken,
zodat ze dit in kunnen zetten bij de viering.

Wat vind je dat we als school zouden
moeten doen met drama?
Ik denk dat we het bewust moeten inzetten
om een aantal kinderen zich beter te laten
presenteren en durven te presenteren.
Ik denk dat we daar structureel mee bezig
moeten zijn. Hoeft niet per se iedere week
een uur op het rooster, maar wel dat het
regelmatig terug komt.
Jaarlijks een bezoek brengen aan een
theater, of theater op school. Dat iedere
groep één keer per jaar in aanraking komen
met een theatervoorstelling.
Een theater dag lijkt me heel leuk.

Conclusie interview stamgroepleiders:
De stamgroepleiders geven aan dat drama niet structureel op het ritmisch weekplan terug te
vinden. Spel wel, iedere dag een kwartier. Hierbij worden ook dramaspelletjes ingezet. De
stamgroepleiders kennen de leerlijnen van drama niet, Nienke wel van de leerlijn
toneelspelen uit de DAT plus. Ze hebben behoefte aan korte opdrachten/werkvormen die in
te zetten zijn zonder al te veel voorbereiding. Verder stelt 1 van de stamgroepleiders een
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verkleedkist voor en een ander lijkt het leuk om de poppenkast in te zetten. Ook stelt 1 van
de stamgroepleiders een jaarlijks bezoek aan of door een theater.
Wat staat er in de visie/schoolgids/het schoolplan geschreven over de vakdiscipline drama?
In de schoolgids en het schoolplan van de Mijlpaal staat niet expliciet geschreven wat we
aan drama of spel doen op de Mijlpaal. We hebben hier geen leerlijn over afgesproken en/of
vastgelegd.
4.6 Conclusies beginsituatie
Als ik alle gegevens zo bij elkaar heb verzameld om de beginsituatie in kaart te brengen,
kom ik tot de totale conclusie dat er erg weinig aandacht wordt besteed aan de vakdiscipline
drama/toneelspelen in de bovenbouw. Vooral de kinderen ervaren dit, ze zouden graag meer
aan drama willen doen in de stamgroep.
Er staat niks expliciet geschreven over drama in de schoolgids, terwijl spel één van de vijf
basisactiviteiten is van de jenaplanvisie. Ik vind het heel jammer dat er zo weinig aandacht is
voor drama, want in de theorie lees ik dat drama heel goed in te zetten is voor verschillende
vakgebieden en kinderen op verschillende manieren hun talenten in kunnen zetten bij drama.
Ook schrijft de Nooij (2017) dat de sociale interactie tijdens drama van onschatbare waarde
is. Ik heb regelmatig drama gegeven en ik zie kinderen daarbij plezier maken en ontzettend
veel leren over zichzelf en over anderen, dus ik vind het een gemis dat daar nu weinig
aandacht aan wordt besteed. Uit de interviews met de stamgroepleiders begrijp ik dat er wel
een behoefte ligt, voor meer materialen die makkelijk in te zetten zijn. En ze geven wat
suggesties zoals een verkleedkist en theaterdag. Deze dingen kan ik meenemen in mijn

Verwijderd:

onderzoek.
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5. Theoretisch kader
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat een uitwerking van de theorie over de kunstzinnige vakdiscipline drama
en daarbij wordt regelmatig verwezen naar het jenaplanconcept.
5.2 Kerndoelen en streefcompetenties vakdiscipline drama in verhouding tot de
jenaplanessenties
In de volgende paragraaf geef ik antwoord op onderstaande vraag.
Wat zijn de kerndoelen en de streefcompetenties van de kunstzinnige vakdiscipline drama
en hoe verhouden die zich tot de jenaplanessenties
Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie:
Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.
Omdat de kerndoelen erg breed zijn, heb ik de streefcompetenties gepakt, daar staat een
specifiekere omschrijving van de doelen van dramaonderwijs.
In onderstaand schema heb ik een koppeling gemaakt van de streefcompetenties van de
SLO naar de jenaplanessenties. Hoe verhouden deze zich tot elkaar? Welke essenties
komen aan bod als gewerkt wordt aan de streefcompetenties van de vakdiscipline drama?
Streefcompetenties kunstzinnige vakdiscipline

Jenaplanessenties

drama
Oriënteren:
•

De leerling kan betekenis geven aan

•

Ondernemen, samenwerken,

theater, kan kennisnemen van

verantwoorden, communiceren,

betekenissen die anderen daaraan geven

reflecteren,
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en kan deze betekenissen spiegelen aan
zijn eigen betekenisgeving.
Onderzoeken:
•

De leerling kan experimenteren met de

•

Ondernemen, samenwerken,

spanningsboog (tussen begin, midden en

presenteren, verantwoorden,

eind) en met de spelelementen (wie, wat,

communiceren, presenteren.

waar, wanneer, waarom). Hij kan dit
herkennen en verwerken in dramatisch
spel.
•

De leerling kan zelf thema’s bedenken en

•

daarbij een relatie leggen met lesinhouden

Ondernemen, plannen, creëren,
verantwoorden, communiceren.

of gebeurtenissen in zijn omgeving (de
school, de groep, thuis).
•

De leerling kan de mogelijke betekenis en

•

Ondernemen, plannen, samenwerken,

de zeggingskracht van spelelementen,

presenteren, verantwoorden, zorgen

speltechnieken en spelstijlen verwerken in

voor, communiceren, presenteren.

scènes en hij maakt daarbij gebruik van
inspiratiebronnen, opgedaan in de
oriëntatiefase.
Uitvoeren
•

De leerling kan improviseren en de

•

Ondernemen, samenwerken,

spelelementen (wie, wat, waar, wanneer,

presenteren, reflecteren,

waarom) en spanningsboog bewust

verantwoorden, communiceren,

hanteren in dramatisch spel. Hij kan daarbij

presenteren.

een relatie leggen met de onderzoeksfase.
•

De leerling geeft betekenis en

•

Ondernemen, plannen, samenwerken,

zeggingskracht aan zijn spel door een

presenteren, reflecteren,

duidelijke inzet van spelelementen, -

verantwoorden, zorgen voor,

technieken, -stijlen, (vaste) tekst en

communiceren, presenteren.

(gespeelde) emoties. Hij kan voor een
duidelijke spanningsopbouw en
spanningsboog zorgen.
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•

De leerling kan zelfstandig een scène

•

voorbereiden aan de hand van de

Ondernemen, creëren, presenteren,
verantwoorden, communiceren.

dramatische werkvormen en kan bewust
een theatrale vormgeving toepassen.
•

De leerling kan zelfstandig een dialoog

•

Ondernemen, creëren, communiceren.

•

Ondernemen, plannen, creëren,

schrijven.
•

De leerling kan op basis van een
zelfgemaakt of bestaand verhaal een

presenteren, communiceren

voorstelling maken en dit in de les of voor
een (on)bekend publiek presenteren.

Evalueren:
•

•

De leerling kan reflecteren op het spel (van

•

Samenwerken, presenteren, reflecteren,

hemzelf, zijn eigen groepje en/of van

verantwoorden, zorgen voor,

anderen) en het vormgevingsproces ervan.

communiceren, respecteren.

De leerling kan zijn keuzes in zijn spel

•

Samenwerken, presenteren, reflecteren,

motiveren en veranderingen aanbrengen

verantwoorden, zorgen voor,

na feedback uit de groep en kan zijn

communiceren, respecteren.

waardering uitspreken voor zijn eigen spel
en voor het spel en de ideeën van een
ander.
•

De leerling heeft enige kennis van- en
inzicht in de betekenis die theater heeft

•

Ondernemen, creëren, verantwoorden,
respecteren.

voor het dagelijks leven van mensen van
vroeger en nu.
De conclusie die ik hieruit kan trekken is dat wanneer je werkt aan de streefcompetenties
van de kunstzinnige vakdiscipline drama, je tegelijkertijd werkt aan de jenaplanessenties. De
jenaplanessenties komen allemaal aan bod bij de kerndoelen voor de kunstzinnige
vakdiscipline drama. Drama is dus heel goed in te zetten om te werken aan de
jenaplanessenties.
5.3 Spel in het jenaplanonderwijs
In de volgende paragraaf geef ik antwoord op de vraag: ‘Waarom is spelen belangrijk in het
jenaplanonderwijs?’
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Van Harten (2008) schrijft in het artikel ‘samen spelen’ dat uit verschillende onderzoeken
blijkt dat kinderen 20 tot 50% kleinere hersenen hebben, wanneer ze opgroeien zonder spel,
beweging en aanraking. En dat wanneer kinderen spelen, er stoffen vrijkomen in het lichaam
die een positieve werking laten zien. Daarnaast zou spel nodig zijn voor de ontwikkeling van
onze hersenen, omdat hier nieuwe verbindingen worden gelegd en tijdens spelen kunnen er
meer signalen en zuurstof naar de hersenen worden gestuurd.
Van Harten (2008) geeft aan dat vooral coöperatief spel goed past bij jenaplanonderwijs,
omdat het bijdraagt aan een positief leerklimaat en een opbouwende sfeer. Bij coöperatief
spel worden dingen als uitdagingen, ontdekkingen, succes of verlies gedeeld. Hierbij leren ze
dat het vanzelfsprekend is om samen te werken, te delen, te overleggen en samen worden
ze uitgedaagd om creatief te denken.
Petersen (1988) schrijft dat de ontwikkeling van kinderen kenmerkt door vier fundamentele
krachten: de drang tot zelfstandig bezig zijn, bewegingsdrang, de sociale drang en duidelijke
leiding. Petersen schrijft dat spel zich goed leent om aan deze krachten tegemoet te komen
en ruimte te geven. Spel neemt een belangrijke plaats in bij het jenaplanonderwijs.
Van der Horst beschrijft in zijn artikel hoe spel binnen jenaplanonderwijs ingezet kan worden
vanuit de zes kwaliteitskenmerken zoals Both (1997) deze verwoord heeft:
Spel is ervaringsgericht
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vormt de basis voor
persoonlijkheidsvorming en cognitieve ontwikkeling en neemt daardoor een belangrijke
plaats in bij het jenaplanonderwijs. De ‘basisbehoeften’ (komt van het onderwijsconcept
Ervarings Gericht Onderwijs) welbevinden en betrokkenheid komen uitgebreid naar voren bij
spel. Wat daarbij belangrijke voorwaarden zijn: dat kinderen keuzes kunnen maken bij
spelactiviteiten, dat er een rijk aanbod uitdagend spelactiviteiten beschikbaar is en dat
stamgroepleiders een ervaringsgerichte dialoog aangaan, waarbij ze rekening houden met
en aansluiten bij de gevoelens van de kinderen zodat emotionele blokkades worden
weggenomen en dat een kind optimaal kan functioneren.
Spel is ontwikkelingsgericht
Het onderwijsaanbod is gericht op ‘de zone van de naastgelegen ontwikkeling’, Vygotsky
(1896-1934). Vygotsky wilde de kinderen laten reiken naar een hoger niveau, waar nodig
met hulp van de leerkracht. Hij wilde de ontwikkeling van kinderen niet vaststellen aan de
hand van proeven van bekwaamheid en niet op kalenderleeftijd. Vygotsky gaat ervan uit dat
een kind leert in aansluiting op wat hij al weet. Ik merk dat hierdoor de betrokkenheid ook
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groter is, want dan is er al een bepaalde voorkennis en daar sluit de nieuwe informatie op
aan. En het past ook bij jenaplan om kinderen niet in hokjes te plaatsen, maar kinderen juist
met zichzelf te vergelijken.
Spel kan ingezet worden als middel of doel om kinderen zelfstandig leerervaringen op te
doen. Daarbij is de stamgroepleider van belang: deze creëert een aanbod dat spelactiviteiten
uitlokt. Deze activiteiten bestaan uit vrij spel tot gestuurd en begeleid spel. In het
jenaplanonderwijs wordt binnen het ‘ritmisch weekplan’ ruimte en tijd vrijgemaakt, zodat
kinderen uitgedaagd worden om tot spel te komen. Aan de inrichting (de huis- en
poppenhoek, de spelletjeskast, de verkleedkist, de ontdektafel, de inrichting van het
speelplein) van de groep en school is te zien dat spel is een belangrijke plaats inneemt in het
onderwijs. Daarnaast worden onderwijsactiviteiten (drama, spel en beweging, vieringen,
buitenspelen en ontdekken) en didactische werkvormen gehanteerd door de stamgroepleider
(gestuurde en geleide spelactiviteiten) ingezet vanuit ervaringsgerichte- en
ontwikkelingsgerichte visie van school.
Spel is coöperatief
Bij het jenaplanconcept staan relaties centraal. Voor het verkennen van de relaties kan
coöperatief of competitief spel ingezet worden. Bij coöperatieve spellen gaat het vooral om
samenwerken. Kinderen hebben een gezamenlijk doel, ze spelen met elkaar. Coöperatieve
spellen hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen.
Kinderen leren spelenderwijs naar elkaar luisteren, overleggen, samen beslissingen nemen
en creatief denken. Petersen (1988) stelt dat kinderen van nature sterk op anderen gericht
zijn. Coöperatieve spellen zijn een krachtig middel om in te zetten, zodat samenwerken en
elkaar helpen gestimuleerd worden.
Kenmerkend bij competitief spel is strijd leveren, wedijveren en winnen en verliezen. Bij het
jenaplanconcept hoort ook ruimte en tijd vrij gemaakt te worden voor competitief spel, want
kinderen leren hierdoor om te gaan met ‘winnen en verliezen’. Het doel van
gezelschapsspelen is spelplezier en dat er een uiteindelijke winnaar is. Ze leren daarbij
omgaan met eerlijk spelen, aan de regels houden, speltactieken inzetten, relativeren bij winst
of verlies.
Sensomotorisch spel is belangrijk bij het ontwikkelen van lichaamsbesef. Hierbij ontdekken
en ervaren ze de eigen lichamelijke grenzen en mogelijkheden. Daarbij komt ook het
zelfbeeld en identiteitsbesef wat zich ontwikkelt.
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Bij jenaplanonderwijs wordt er uitgegaan van verschillen tussen kinderen en worden deze
verschillen in positieve zin gewaardeerd en benut, ook bij sport- en spelactiviteiten komen
talenten aan bod. In de opleiding wordt elke keer benoemd: ‘eerlijk is oneerlijk’, dat sluit hier
mooi bij aan. Kinderen zijn allemaal anders en als je ze allemaal gelijk behandeld dan doe je
ze te kort. Ik vind dit een mooie uitspraak die me echt aan het denken heeft gezet.
Spel is wereldoriënterend

Verwijderd:

Wereldoriëntatie wordt ook wel het ‘hart’ van het jenaplanonderwijs genoemd. Binnen de
wereldoriëntatie is het ervaren, ontdekken en onderzoeken, naast het luisteren naar en het
werken en spelen met verhalen, kenmerkend (Both, 1997).
Spel als oriëntatie op de wereld dient zich spontaan aan en heeft het karakter van
manipuleren, ontdekken en onderzoeken. Het spel zelf is hierbij het doel.
Bij het verkennen van de wereld komen de volgende spelcategorieën aan bod:
sensomotorisch spel, sensopathisch spel, hanterend spel, esthetisch spel en verbeeldend
spel. Verbeeldend spel komt vooral naar voren in de vieringen. Op jenaplanscholen krijgen
kinderen volop de ruimte en gelegenheid om verbeeldend spel te stimuleren en
ondersteunen. Bij verbeeldend spel worden de sociale vaardigheden en kennisontwikkeling
gestimuleerd.
Spel wordt ingezet binnen wereldoriëntatie om te fantaseren, manipuleren en te
experimenteren in een vertrouwde, veilige omgeving.
Spel is kritisch
Jenaplan is gericht op het werken aan een humane en ecologisch duurzame samenleving
(Both, 1997, p. 55). Spel zorgt mede voor bewustwording bij kinderen van de eigen identiteit
in relatie tot de diversiteit aan cultuuruitingen in de samenleving.
Bij het eerste basisprincipe, respect voor de uniciteit en onvervangbare waarde van mensen,
wil zeggen dat het kind zijn eigen identiteit mag ontwikkelen met andere mensen, via natuur
en cultuur. Daarbij biedt verbeeldend spel veel mogelijkheden om kennis te nemen van
andere rollen en vaardigheden en rekening te houden met de diversiteit aan kinderen.
Bij het gebruik van de natuurlijke omgeving dienen zorgvuldige en weloverwogen keuzes
gemaakt te worden ten behoeve van een ecologische duurzame samenleving. Bij spel in en
met de natuur wordt voortdurend de afweging gemaakt tussen tijdelijk spelplezier en de
belasting van de natuurlijke omgeving.
Spel is zin zoekend
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“Elke jenaplanschool zal gericht aandacht geven aan levensbeschouwelijke en existentiële
vragen (‘levensvragen’), aan zingeving “(Both, 1997. P.56).
Er zijn verschillende aanleidingen om gevoelens en levensvragen uiting te geven in
esthetisch of verbeeldend spel. De mooie, maar ook verdrietige ervaringen die een kind
meemaakt kunnen aanleiding zijn voor een gesprek of spelactiviteit. Bij ‘zin zoekend
onderwijs’ wordt aandacht besteed aan ‘stilstaan bij’ en ‘nadenken over’ vragen. Daarbij
komt input van verschillende kanten (kinderen, ouders, stamgroepleiders). Esthetisch en
verbeeldend spel kunnen een rol spelen op zoek naar de eigen identiteit in relatie tot een
betekenisvolle werkelijkheid en een betekenisvol leven.
In bovenstaande theorie komen de kwaliteitskenmerken duidelijk naar voren en daarbij komt
ook aan bod hoe belangrijk spel is voor een jenaplanschool. Dat sluit goed aan bij de
vakdiscipline drama, waar in dit onderzoek op in wordt gegaan.
5.4 Geslaagde drama les
In het boek ‘Speel je Wijs’ van Irma Smegen, staan 10 kenmerken voor een geslaagde
drama les. Deze kenmerken vind ik goed en duidelijk omschreven, daarom wordt dit
meegenomen in het onderzoek.
Hoe zorg je voor een geslaagde drama les?
Smegen (2012) geeft 10 kenmerken van een geslaagde drama les:
1. Je weet wat je met je les wilt bereiken.
2. Je hebt de beginsituatie van de kinderen goed ingeschat &
differentiatiemogelijkheden meegenomen.
3. Je kiest de juiste inhoud (er valt iets te beleven!) en werkvormen om aan de gestelde
doelen te kunnen werken.
4. Je les is goed opgebouwd en vormt een samenhangend geheel.
5. Er is in de opdrachten voldoende structuur en tegelijk genoeg vrijheid en uitdaging
voor alle kinderen.
6. Je zorgt voor een goed pedagogisch klimaat waarin elk kind zich veilig voelt.
7. Je creëert voldoende speelruimte en eventuele materialen liggen klaar.
8. Je weet hoe je (als dat aan de orde is) groepjes wilt vormen en taken gaat verdelen.
9. Er is ruimte voor evaluatie en/of reflectie, waardoor bewustwording ontstaat en het
niveau zal stijgen.
10. De les bestaat vooral uit actie.
Deze kenmerken neem ik mee bij het uitvoeren van de lessen, hierop kan ik reflecteren.
Mieke van Gastel
jenaplanschool De Mijlpaal te Nuenen
jenaplanopleiding “Het Kan!”
mei 2018

22

5.5 Werkvormen
In paragraaf 5.5 wordt geschreven over de werkvormen bij het dramaonderwijs. De volgende
vraag wordt beantwoord:
Welke werkvormen zijn er die passen bij jenaplanonderwijs en kunnen toegepast worden?
De werkvormen die worden beschreven in de leerlijn drama van het SLO zijn: tableau vivant,
afspreekspel, dialoogspel, toneelspel, tekstspel, improvisatiespel/ inspringspel en
voordrachtspel. Op www.dramaonline.nl geven ze een omschrijving van deze werkvormen:
1.

Pantomime

Een veel gebruikte spelvorm is pantomime. Binnen pantomime worden geen tekst en
attributen gebruikt. De leerlingen beelden een personage, situatie of handeling uit met
behulp van beweging, mimiek en houdingen.
De termen mime en pantomime worden vaak door elkaar gebruikt. Ze zijn echter zeker
verschillend. Een pantomimespeler vertelt een verhaal, terwijl een mimespeler meer
gedachten en emoties uitbeeldt.
2.

Improvisatie

Bij improvisatie wordt het spelverloop niet van tevoren vastgelegd, maar direct en
impulsief ingezet. Voor leerlingen die graag duidelijke houvast hebben, kan dit beangstigend
zijn. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat ze geen spelimpulsen krijgen, die uitgespeeld kunnen
worden. Of dat hun spelinbreng niet leuk of goed genoeg is. Zeker binnen improvisatie is
een goede warming-up daarom van belang. Improvisatie wordt vaak alleen ingezet wanneer
er een goede sfeer in de groep heerst en de leerlingen wat meer ervaring met drama
hebben.
3.

Tableaus

Een ander woord voor de spelvorm tableaus is tableau vivant of levend schilderij. Bij
tableaus bevriezen de spelers een bepaalde handeling of personage, waardoor een levend
schilderij ontstaat. De beelden mogen niet bewegen en geen geluid maken.
Tableaus is daardoor een laagdrempelige spelvorm, die ook bij minder ervaren groepen
ingezet kan worden. Een tableau kan gebruikt worden als begin- of eindbeeld van een
scène.
4.

Toneelspel

Bij toneelspel zetten de spelers personages en situaties neer waarbij bewogen en gesproken
mag worden. Toneelspel is een ruime spelvorm, waarbinnen bijvoorbeeld
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ook theaterteksten gebruikt kunnen worden.
Andere onderdelen die horen bij toneelspel zijn acteerspel, afspreekspel, dialoogspel,
tekstspel, voordracht spel.
5.

Bewegingsspel

Deze spelvorm heeft raakvlakken met dans; beweging staat centraal. Anders dan bij
pantomime wordt hierbij geen handeling uitgebeeld. Het is mogelijk in deze techniek de
beweging te combineren met geluid. Bewegingsspel is een laagdrempelige spelvorm waarin
de creativiteit en fantasie wordt gestimuleerd en het lichaamsbesef versterkt.
Deze werkvormen zijn niet specifiek voor het jenaplanonderwijs, maar kunnen goed ingezet
worden vanuit de jenaplanvisie. Deze werkvormen zijn een goede vorm om aan de
jenaplanessenties te werken.
5.6 Koppeling drama en spel
In deze paragraaf wordt de koppeling gemaakt tussen drama en spel binnen
jenaplanonderwijs. Daarbij wordt een antwoord gegeven op de volgende vraag:
Waarom hoort drama bij de basisactiviteit spel?
Velthausz & Winters (2015) beschrijven dat naast vrij spel er veel tijd is voor geleid spel. Dat
kinderen leren toneelspelen. Drama hangt samen met toneelspelen, drama is dus een vorm
van geleid spel. Daarbij presenteren ze voor de hele school in weekopeningen en
weeksluitingen. Zo is er meteen het doel waar kinderen met drama aan kunnen werken: ‘het
product’.
Velthausz & Winters (2015) beschrijven een leerlijn over spel, passend bij de kunstzinnige
oriëntatie vakdiscipline drama:
1. weeksluitingen in de groep, vrij spel, spelhoek, poppenspel, eenvoudige termen
speler, toneelspel, doen alsof, nadoen, weeksluiting, spelregels, poppenspel, bedenken
2. meedoen aan vieringen, toneeltekst herkennen, naspelen, rollenspel, toneeltermen
kostuum, schmink, rol spelen, imiteren, publiek, viering , presentatie, rollenspel, thema,
spel werkelijkheid, fantasie, aankondigen.
3. speltekst schrijven, presenteren, evalueren (wat is goed, hoe kan ’t beter), termen
attributen, decor, personage, pantomime, scène, opkomen, afgaan, toneellicht,
schijnwerper, speloefening, concentratie, toneeltekst, scenario, script, inspringspel.
4. teksten schrijven voor productie, werken aan afscheidsproductie, moeilijke termen
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grime, souffleur, regisseur, draaiboek, aanwijzingen, stil spel, illusie, toneelproductie,
afscheidsproductie, afscheidsvoorstelling, musical
ACTIVITEITEN EN DE BIJBEHORENDE TERMINOLOGIE DIE KINDEREN ZICH EIGEN MOETEN
MAKEN.

Deze leerlijn sluit erg goed aan bij de SLO doelen van de kunstzinnige oriëntatie
vakdiscipline drama en is opgenomen in de leerlijn ‘toneelspelen’ uit de DAT-plus. De DATplus wordt op de Mijlpaal gebruikt als leerlijn voor taalonderwijs.
Groep 6/7/8 leerlijn toneelspelen
Werkdoelen leerlijn:
1. Kinderen hebben plezier in spel, krijgen speeldurf en leren zich daardoor in taal en
lichaamstaal makkelijker uiten en presenteren.
2. Kinderen kunnen verhalen, eenvoudige toneelteksten, eigen ervaringen omwerken tot spel en
dit presenteren.
3. In iedere fase wordt ernaartoe gewerkt om regelmatig iets te tonen bij vieringen.
● Fase 1: geleide vertelling/eenvoudig poppenspel/pantomime.
● Fase 2: sprookje/poppenspel/eenvoudig toneelverhaal.
● Fase 3: toneelstukje naar aanleiding van een thema/zelfbedachte reclame
scène/zelfbedacht toneelstukje.
● Fase 4: afscheidstoneelstuk, musical.
Tijd/frequentie:
1.
2.
3.
4.
5.

Vrij spel: minimaal vier keer per jaar
Poppenkast: minimaal 1 keer per jaar
Vieringen
Theaterbezoek: minimaal één keer per jaar
Afscheidsmusical/toneelstuk: één keer per jaar (door groep 8)

Algemene afspraken:
1. Werkvormen: improvisatie, tijdschrift/krantgebruik bij het maken van scènes, werken aan
afscheidsproductie.
2. Bij het voorbereiden van de thema’s wordt er een definitieve planning gemaakt voor die
periode. Bij deze voorbereiding zorgen we ervoor dat we aan de frequentie, zoals hierboven
aangegeven, voldoen.
Woordenschat woorden die terug moeten komen zijn:
● Speler, toneelspel, doen als een…, doen alsof, nadoen, spelregels, poppenspel, bedenken.
● Kostuum, schmink, rol spelen, samenspelen, imiteren, publiek, viering, presentatie, rollenspel,
thema, spel, werkelijkheid, fantasie, aankondigen.
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● Attributen, decor, personage, improvisatie, presentatie, pantomime, scène, opkomen, afgaan,
toneellicht, schijnwerper, speloefening, concentratie, toneeltekst, scenario, script,
inspringspel.
● Grime, souffleur, regie, regisseur, draaiboek, aanwijzingen, stil spel, illusie, toneelproductie,
afscheidsproductie, afscheidsvoorstelling, musical.
Eventueel formulier:
1. Tussendoelen en leerlijnen kunstzinnige oriëntatie
5.7 Drama inzetten
In deze paragraaf wordt beschreven hoe drama ingezet kan worden. De vraag die
beantwoord wordt:
Hoe kan drama ingezet worden binnen het jenaplanonderwijs?
Bij het werken aan de streefcompetenties van drama wordt er gewerkt aan de
jenaplanessenties zoals eerder hierboven is beschreven.
Smegen (2012) schrijft over hoe je drama als doel en als middel in kunt zetten.
-

Drama als doel

Bij drama als doel wordt er gewerkt aan de doelstellingen gericht op het vak drama van de
kunstzinnige oriëntatie. Bij drama kan ingezet worden als productgericht en procesgericht. Bij
beide gevallen is het belangrijk dat de inbreng van de kinderen groot is. Bij productgericht
wordt er samen gewerkt naar een presentatie. Bij procesgericht gebruik je dramatische
werkvormen, zoals bij een drama les.
-

Drama als middel

Bij andere vakken wordt regelmatig gebruik gemaakt van dramatische werkvormen. In deze
gevallen kan drama ingezet worden als middel om doelstellingen van andere vakgebieden te
bereiken. Verder is drama erg goed in te zetten als Energizer. Dat past ook goed bij het
jenaplanonderwijs, korte spelletjes om te zorgen voor een goede afwisseling tussen werken
en spel.
In het boek van Smegen (2012) worden ook andere kerndoelen omschreven, waarbij aan
gewerkt wordt tijdens de dramalessen:
-

Mondeling taalonderwijs

-

Taalbeschouwing
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Verder biedt drama uitstekende mogelijkheden om sociale vaardigheden te trainen. Ze leren:
zich inleven in een ander, ze een rol aannemen, ze samen te werken, ze leren om dingen
anders te bekijken, om zich te presenteren, waar hun kwaliteiten liggen, compromissen
sluiten, feedback geven en ontvangen. En ga zo nog maar even door.
De Nooij (2017) schrijft wel dat wanneer je drama inzet met als doel het bevorderen van de
sociale ontwikkeling, dan heet het geen drama, maar sociale vaardigheidstraining (SOVA).
Hij schrijft ook dat je drama in kunt zetten als cultuurgoed.
-

Drama als cultuurgoed

Hij schrijft dat door naar toneelvoorstellingen te gaan en aan drama te doen het kind inzicht
in de kunstvorm theater ontwikkelt. Het kind ontwikkelt ook inzicht in zijn eigen smaak met
betrekking tot toneelspel en theater.
Smegen (2012) schrijft dat tijdens dramalessen wordt gewerkt aan de basiskenmerken van
coöperatief leren zoals beschreven door Johnson (Johnson en Holubec 1994):
1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid - kinderen werken samen om een groepsdoel te
bereiken.
2. Individuele verantwoordelijkheid - kinderen houden elkaar verantwoordelijk voor een
eigen bijdrage aan de opdracht.
3. Directe interactie - kinderen zijn met elkaar in gesprek en komen tot gezamenlijke
afspraken waarin iedereen zich kan vinden.
4. Sociale vaardigheden - kinderen wachten op hun beurt, schikken zich in hun rol,
waarderen de inbreng van anderen, kunnen luisteren naar elkaar, stellen vragen,
enzovoort.
5. Evaluatie van het groepsproces en product - dit kan ook klassikaal gebeuren.
Kinderen staan stil bij wat goed ging en wat een volgende keer beter kan.
Smegen (2012) schrijft dat de interactie wordt gestimuleerd tijdens coöperatief leren. Dat
kinderen zich uitgedaagd voelen om actief en constructief samen te werken. Dat onderlinge
verschillen benut worden en juist worden gezien als kansen om te leren van elkaar. Dat het
bijdraagt aan een goede sfeer.
Velthausz & Winters (2015) schrijven over de jenaplankernkwaliteiten van de NJPV.
In het jenaplanconcept staan relaties centraal. Hierbij zijn jenaplankernkwaliteiten
geformuleerd. Bij het werken aan drama/spel wordt vooral gewerkt aan de volgende
kernkwaliteiten:
Mieke van Gastel
jenaplanschool De Mijlpaal te Nuenen
jenaplanopleiding “Het Kan!”
mei 2018

27

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 voelen.
1.3 Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
1.4 Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in
gesprek te gaan.
2. de relatie van het kind met de ander en het andere
2.1. Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep
2.2 Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen
en daarover te reflecteren.
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.
3. de relatie van het kind met de wereld
3.4 Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dag
plan.
3.5 Kinderen leren initiatieven nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.
In bovenstaande theorie komt duidelijk naar voren dat er bij drama veel vanuit de
jenaplanvisie wordt gewerkt. Of te wel, drama sluit heel goed aan bij de basisactiviteit ‘spel’.
Dat dacht ik al, maar is uit de bestudering van de theorie extra duidelijk geworden.
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6.

Methode zichtbaar maken

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijf ik het plan van aanpak voor dit onderzoek. In het plan van aanpak
beschrijf ik wat ik ga doen om een antwoord te krijgen op de hoofd en deelvragen.
6.2 Plan van aanpak
Doordat ik de beginsituatie heb bepaald in hoofdstuk 4, weet ik dat er weinig drama
activiteiten bewust worden aangeboden in de bovenbouw. Daarnaast heb ik theorie
bestudeerd over spel en drama. Ik wil hierop inspelen door dramalessen/activiteiten aan te
bieden in de bovenbouw (interventie 1). Daarnaast betrek ik de kinderen bij het onderzoek
door na de lessen te evalueren. Ook vraag ik aan de kinderen welke jenaplanessenties ze
herkennen bij de dramalessen/activiteiten. Ik evalueer hierop en stel bij om vervolgstappen
te nemen.
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7.

Actieplan/interventie

7.1 Inleiding
In hoofdstuk 7 wordt het actieplan uitgeschreven met de onderzoeksvraag en deelvragen die
hierbij passend zijn.
7.2 Onderzoeksvraag
Hoe kunnen we spel, onderdeel drama, in de bovenbouw op de Mijlpaal passend bij de
jenaplanvisie vormgeven?
7.3 Deelvragen en instrumenten
Naar aanleiding van de hoofdvraag en de probleemstelling zijn er verschillende deelvragen
opgesteld, die worden in de volgende kopjes benoemd. Per deelvraag wordt het instrument
wat gebruikt is beschreven en wat de relatie tot de hoofdvraag is. Wanneer de deelvragen
zijn beantwoord zal hieruit het antwoord op de hoofdvraag ontstaan.
7.4 Interventie met betrekking tot drama activiteiten
Voor het overzicht van de materialen/methoden die op school aanwezig zijn, gebruik ik een
materiaalstudie. Hierbij bekijk ik de materialen en kijk ik of de materialen passen bij
jenaplanonderwijs. Hierbij wordt de volgende vraag beantwoord:
-

Welke materialen/methoden zijn er op school aanwezig en welke passen bij de
jenaplanvisie?

Daarnaast ga ik drama lessen/activiteiten uitvoeren en evalueer ik hierop voor mezelf en met
de kinderen. Ik kijk daarna welke essenties aan bod komen bij de dramalessen. Hierdoor wil
ik een antwoord krijgen op de vraag:
-

Hoe reageren de kinderen op de dramalessen en hoe zien zij de essenties erin
terug?

7.5 Toekomst
Ik ga de materialen bekijken en daarnaast geef ik dramalessen aan de kinderen in de
bovenbouw. Verder zal ik me verdiepen in de theorie van spel en drama. Nadat ik deze
instrumenten heb ingezet, wil ik kijken bij cyclus twee wat nog meer nodig is om antwoord te
krijgen op de deelvragen.
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Activiteitenplan
(Deel)vraag en verwachte gevolgen bij

Onderzoeksactiviteit

Wie

onderzoeksactiviteit
Hoe kijken de kinderen van de bovenbouw

interview &

kinderen

aan tegen het onderdeel drama/spel?

kringgesprek kinderen

bovenbou

Ik verwacht dat de kinderen hier goed aan

bovenbouw

w

zullen meewerken en een eerlijk antwoord

Maart

April

2018

2018

x

Mieke

geven en ik denk dat ze aangeven dat er
weinig drama wordt ingezet in de klassen.
Hoe wordt drama nu vormgegeven in de

interview leerkrachten

Nienke

bovenbouw volgens de stamgroepleiders?

Judith

Ik verwacht dat de stamgroepleiders me

Mieke

x

duidelijk vertellen wat er nu gedaan wordt in
de stamgroepen.
Wat staat er in de visie/schoolgids/het

raadplegen

Marianne/

x

schoolplan geschreven over de

schoolgids/schoolplan

Mieke

bestudering theorie

Mieke

bestudering theorie

Mieke

x

bestudering theorie

Mieke

x

vakdiscipline drama?
Ik denk dat er weinig informatie in de
schoolgids/ in het schoolplan zal staan over
drama.
Wat zijn de kerndoelen en de

x

streefcompetenties van de kunstzinnige
vakdiscipline drama en hoe verhouden die
zich tot de jenaplanessenties?
Ik verwacht veel nieuwe informatie te vinden
bij de bestudering van de theorie.
Waarom is spelen belangrijk in het
jenaplanonderwijs?
Ik verwacht veel nieuwe informatie te vinden
bij de bestudering van de theorie.
Hoe zorg je voor een geslaagde drama les?
Ik verwacht veel nieuwe informatie te vinden
bij de bestudering van de theorie.
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Welke werkvormen zijn er die passen bij

bestudering theorie

Mieke

x

bestudering theorie

Mieke

x

bestudering theorie

Mieke

x

Welke materialen/methoden zijn er op

Raadplegen

Mieke

x

school aanwezig en welke passen bij de

orthotheek

Mieke

x

Gesprek kinderen

Mieke

x

Wat vinden de stamgroepleiders van de

evaluatie

Nienke

x

dramalessen en hoe willen ze ermee

stamgroepleiders.

Judith

jenaplanonderwijs en kunnen toegepast
worden?
Ik verwacht veel nieuwe informatie te vinden
bij de bestudering van de theorie.
Waarom hoort drama bij de basisactiviteit
spel? Koppeling/leerlijn spel
Ik verwacht veel nieuwe informatie te vinden
bij de bestudering van de theorie.
Hoe kan drama ingezet worden binnen het
jenaplanonderwijs?
Ik verwacht veel nieuwe informatie te vinden
bij de bestudering van de theorie.

jenaplanvisie?
Ik denk dat er een aantal materialen op

bestudering theorie

school aanwezig zijn, maar ik ben benieuwd
of deze passen binnen de jenaplanvisie.
Ik verwacht veel nieuwe informatie te vinden
bij de bestudering van de theorie.
Hoe reageren de kinderen op de

Uitvoeren

dramalessen? Ik verwacht dat de kinderen

dramalessen

enthousiast zijn over de
dramalessen/activiteiten.

evaluatie
kinderen

Hoe zien de kinderen de jenaplanessenties
terug in de dramalessen?
Ik verwacht dat de kinderen de essenties
(met hulp) kunnen benoemen.

verder?
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Ik denk dat ik hier veel informatie uit kan
halen over de mening van de
stamgroepleiders en ik denk dat ik dit mee
kan nemen in cyclus 2.
Welke materialen kunnen we inzetten, wat

Mieke

x

hebben we nodig om goed drama te kunnen
geven?
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8. Verslag resultaten cyclus één
8.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat een beschrijving van de instrumenten die zijn uitgevoerd en de
resultaten naar aanleiding van de instrumenten. Eerst ben ik begonnen met een
materiaalstudie, om te kijken welke materialen in te zetten zijn bij de dramalessen. In de
orthotheek stonden de volgende materialen. Deze ‘materiaalstudie’ heb ik in onderstaande
tabellen uitgewerkt. Vervolgens heb ik een aantal dramalessen/activiteiten uitgevoerd en
geëvalueerd met de kinderen. Nadat de dramalessen/activiteiten uitgevoerd waren, ben ik
met een aantal kinderen gaan kijken welke jenaplanessenties zij terug zien komen bij de
dramalessen/activiteiten.
8.2 Materiaalstudie
In onderstaande tabellen heb ik uitgewerkt welke materialen er op school te vinden zijn en
gekeken of ik ze vind passen bij de jenaplanvisie.
Welke materialen/methoden zijn er op school aanwezig en welke passen bij de
jenaplanvisie?
Naam materiaal:
5 minuten drama
Van: Onderwijs maak je samen
Wat houdt het in? Wat kun je ermee?
‘5 minuten drama’ zijn 40 kaarten waarop korte drama
activiteiten staan, waarbij kinderen actief zijn.
Op elke kaart staat vermeld voor welke groep de kaart te
gebruiken is, onder welk domein het valt, de benodigdheden
welke variatievorm je toe kunt passen.
Hoe is het in te zetten bij jenaplanonderwijs?
Deze spelletjes vind ik heel goed bij het jenaplanonderwijs
passen. Velthausz en Winters (2015) schrijven dat er veel
afwisselende werkvormen worden gebruikt en dat er gebruikt
wordt gemaakt van spelvormen. Deze spelletjes zijn in te
zetten als Energizer of als doel om een drama onderdeel te
oefenen.
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Naam materiaal:
Theatersport
Van: Onderwijs maak je samen
Wat houdt het in? Wat kun je ermee?
Het zijn 28 creatieve spelvormen om improvisatietheater vorm
te geven in je groep.
De spelers krijgen een aantal korte gegevens waar ze een
scene mee gaan spelen. Ze moeten dan samen improviseren.
Op de kaarten staat:
-

hoe het spel werkt

-

wat je nodig hebt

-

en hoe je het spel speelt

Het is in te zetten als 5 minutenspelletje, als activiteit, als
drama les of als taalles. Het bevordert de sociale
vaardigheden.
Het materiaal is bedoeld voor kinderen vanaf ± 10 jaar. Er is
een opbouw qua niveau.
Hoe is het in te zetten bij jenaplanonderwijs?
Velthausz en Winters (2015) schrijven dat er veel afwisselende
werkvormen worden gebruikt. Dit is een afwisselende
werkvorm om tussendoor in te zetten of echt als drama
activiteit.
Ik vind ze minder geschikt voor de basisschool. Het zijn best
pittige opdrachten voor de kinderen. Ik vind de uitleg soms wat
summier en deze kaarten zijn vooral geschikt als er al
regelmatig aan drama gedaan wordt. Mijn mening is dat het
voor sommige kinderen erg lastig is om deze kaarten toe te
passen. Het vraagt veel van het improvisatievermogen. Ik zou
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deze kaarten pas in gaan zetten als er al veel met drama
activiteiten is geoefend. Er staan best wel wat moeilijke
begrippen in, waarbij ik denk dat de kinderen vastlopen. Ook is
het vooral gericht op humor, wat natuurlijk heel goed past bij
drama, maar naar mijns inziens draait het niet alleen om
‘grappig zijn’. Bij deze kaarten dien je goed te kijken naar wat
geschikt is voor jouw stamgroep.

Naam materiaal:
Speel je Wijs
Theater, drama en spel voor taalontwikkeling op de
basisschool.
Door:
Irma Smegen
Wat houdt het in? Wat kun je ermee?
‘Speel je Wijs’ is een boek met achtergrondinformatie over
mondelinge taalontwikkeling en woordenschatonderwijs
gecombineerd met drama.
Vervolgens zijn er 50 dramatische spel- en werkvormen en er
staan per leerjaar 26 dramalessen compleet uitgewerkt.
Daarnaast leer je hoe je theatervoorstellingen met kinderen uit
kunt voeren.
Het is een boek met les ideeën, inspiratie en verdieping over
drama.
Verder staat er op de site van www.speeljewijs.vangorcum.nl
gratis materiaal, passend bij de lessen.
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Hoe is het in te zetten bij jenaplanonderwijs?
Ik vind dat dit boek goed past bij de jenaplanvisie. Er wordt
veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat en
jenaplan noemt men ook wel een ‘pedagogisch concept’.
Verder wordt er in dit boek aandacht besteed aan verschillen
tussen kinderen, waarvan uit wordt gegaan bij
jenaplanonderwijs.
Daarnaast is er rekening gehouden met de samenhang tussen
andere vakgebieden (taal, sociaal/emotioneel,
wereldoriëntatie). Er staan veel les ideeën en spelideeën in.

8.3 Dramalessen uitvoeren
Voor het uitvoeren van de dramalessen heb ik verschillende materialen ingezet:
-

lessen uit ‘Speel je Wijs’ van Irma Smegen

-

les van www.dramaonline.nl over dialogen

-

een les samengesteld uit verschillende opdrachtkaartjes.

Aan de hand van bovenstaande lessen wil ik een antwoord krijgen op de vraag:
Hoe reageren de kinderen op de dramalessen
Ik heb de lessen beoordeeld aan de hand van de 10 kenmerken waaraan een goede drama
les moet voldoen van Irma Smegen (2012).
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Les: hobby’s:
Doel: benoemen van hobby’s en waardering uitspreken voor hobby’s van klasgenoten.
10 kenmerken van een geslaagde drama les
1. Je weet wat je met je les wilt bereiken.

evaluatie drama les
Doelstellingen staan duidelijk beschreven in de
handleiding.

2. Je hebt de beginsituatie van de kinderen

Ik heb een les uit groep 6 gepakt, omdat ik nog niet

goed ingeschat & differentiatiemogelijkheden

goed wist wat de kinderen aan konden. Ik heb

meegenomen.

gekozen voor deze les, omdat die erg breed
toegankelijk is. Kinderen hebben allemaal een hobby.
Dit sprak ze ook wel aan, deze les was prima te doen
in deze groep.

3. Je kiest de juiste inhoud (er valt iets te

De kinderen startten meteen met een spel en daarna

beleven!) en werkvormen om aan de

mochten ze zelf oefenen met een toneelstukje en dit

gestelde doelen te kunnen werken.

uitvoeren.

4. Je les is goed opgebouwd en vormt een
samenhangend geheel.

Er was een inleidend spel, daarna een kern waarbij
kinderen in groepjes hobby’s uit mochten beelden en
een afsluiting in de vorm van pantomime.

5. Er is in de opdrachten voldoende structuur

Deze les was best wel gestructureerd, hier koos ik

en tegelijk genoeg vrijheid en uitdaging voor

bewust voor, omdat de kinderen nog weinig aan

alle kinderen.

drama hebben gedaan.

6. Je zorgt voor een goed pedagogisch klimaat
waarin elk kind zich veilig voelt
7. Je creëert voldoende speelruimte en
eventuele materialen liggen klaar.

Dit is sowieso een belangrijke voorwaarde op school
en in het jenaplanonderwijs, ongeacht de les.
Dominospel en kaartjes lagen klaar. We moesten de
‘hoefijzervorm’ nog opzetten. Dat zou de volgende
keer meteen kunnen gebeuren, zodat we sneller
kunnen starten.

8. Je weet hoe je (als dat aan de orde is)
groepjes wilt vormen en taken gaat verdelen.

De kinderen hebben zelfgekozen met wie ze
samenwerkten. Voorwaarde was wel dat ze serieus
aan het werk moesten gaan.

9. Er is ruimte voor evaluatie en/of reflectie,

We bespraken de les, evalueerden samen. De

waardoor bewustwording ontstaat en het

kinderen waren enthousiast, vroegen of ze het spel

niveau zal stijgen.

vaker mochten doen en zeiden dat ze de
toneelstukjes erg leuk vonden.

10. De les bestaat vooral uit actie.

Er werd vooral uitgevoerd.

Jenaplanessenties die vooral aan bod kwamen in deze drama les:
Ondernemen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren.
Les: fouten maken
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10 kenmerken van een geslaagde drama les
1. Je weet wat je met je les wilt bereiken.

evaluatie drama les
Doelstellingen staan duidelijk beschreven in de
handleiding.

2. Je hebt de beginsituatie van de kinderen

Ik had gedacht dat de kern wat serieuzer werd

goed ingeschat & differentiatiemogelijkheden

opgepakt. In de handleiding werden kinderen

meegenomen.

aangesproken met je: bv. Je morst chocolademelk op
je broek, is dit makkelijk te vergeven of niet. Dat
zorgde voor enige verwarring. Ik heb dit later
aangepast naar een andere persoon. Zo konden ze
zich het beter voorstellen. Sommige kinderen
reageerden heel serieus, andere kinderen deden
lacherig en wilden er grapjes van maken. We hebben
het toen even stil gelegd. Na deze activiteit hebben
we kort gesproken over vergeven en fouten maken.
Er ontstond ook een discussie over een pen stelen.
Sommige vonden dit echt niet normaal, anderen
zeiden: ‘het is maar een pen’. Mooi dat ook normen
en waarden aan bod komen tijdens drama.

3. Je kiest de juiste inhoud (er valt iets te

We begonnen met het zintuigenspel, waarbij de

beleven!) en werkvormen om aan de

kinderen moesten reageren op een beweging. Dat

gestelde doelen te kunnen werken.

ging prima, toen er verandering werd aangebracht,
werd het lastiger. Toen werd het doel voor die les
meteen duidelijk: dat fouten maken erbij hoort en dat
het niet erg is. Dat het aan de omstandigheden ligt of
je iemand kunt vergeven of niet. Een aantal kinderen
gaven een uitleg over wanneer ze konden vergeven.
Vervolgens waren er twee kanten, links met moeilijk
te vergeven en rechts met makkelijk te vergeven.
Daarna kregen kinderen in groepjes een situatie
waarin een fout werd gemaakt. Kinderen mochten
zelf bedenken of ze in hun stukje de fout vergeven of
dat het niet te vergeven is. Daarbij kregen ze de
opdracht dat het duidelijk moest worden hoe en door
wie er werd vergeven.
Dit hebben de groepjes geoefend en daarna
uitgespeeld.

4. Je les is goed opgebouwd en vormt een
samenhangend geheel.
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5. Er is in de opdrachten voldoende structuur

Ik vind dat er een duidelijke structuur in de les zit,

en tegelijk genoeg vrijheid en uitdaging voor

voor de kinderen is het duidelijk wat ze moeten doen,

alle kinderen.

maar er is ook ruimte om zelf dingen toe te voegen
bij het uitspelen van de stukjes.

6. Je zorgt voor een goed pedagogisch klimaat
waarin elk kind zich veilig voelt

Dit is sowieso een vanzelfsprekendheid binnen
jenaplanonderwijs.
Wat ik heel mooi vind, is dat alle kinderen gewoon
mee doen. In het verleden merkte ik wel eens dat
niet alle kinderen mee willen doen. Ook het kind die
ik geïnterviewd had en die aangaf drama niet leuk te
vinden, deed enthousiast mee.

7. Je creëert voldoende speelruimte en
eventuele materialen liggen klaar.

Er is voldoende speelruimte in het lokaal. De
materialen lagen klaar, dit ging prima. Wel is het een
grote groep (36 kinderen).

8. Je weet hoe je (als dat aan de orde is)
groepjes wilt vormen en taken gaat verdelen.

De kinderen hebben de groepjes zelfgekozen. Er is
in deze klas vaak al een mix van jongens/meisjes en
verschillende leeftijden.

9. Er is ruimte voor evaluatie en/of reflectie,

De kinderen konden benoemen wat er vergeven

waardoor bewustwording ontstaat en het

werd en door wie. Ik merk dat ze door het doel te

niveau zal stijgen.

benoemen, gerichter gaan spelen. Dat inkaderen
helpt kinderen.

10. De les bestaat vooral uit actie.

De kinderen waren vooral aan het spelen.
Het is een grote groep dat gaat best, maar dan zijn er
best veel groepjes om een uitvoering te laten zien.
De kinderen moeten lang luisteren naar elkaar. De
kinderen voerden de stukjes voornamelijk serieus uit,
natuurlijk werd er ook gelachen. Er was een duidelijk
niveauverschil terug te zien bij de groepjes. Het ene
groepje had er echt een verhaal in, het andere
groepje was wat lacherig en daar lag de nadruk op.
Ik merk wel al een verschil met de eerste les.

Met opmerkingen [AvO3]: Reflecteer je ook met kinderen
op de les? Waarom ze bijvoorbeeld lacherig zijn, wat ze
ervan hebben geleerd enz

Jenaplanessenties die vooral aan bod kwamen:
Ondernemen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren, verantwoorden.
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Les: locaties
10 kenmerken van een geslaagde drama les
1. Je weet wat je met je les wilt bereiken.

evaluatie drama les
Doelstellingen staan duidelijk beschreven in de
handleiding.

2. Je hebt de beginsituatie van de kinderen
goed ingeschat & differentiatiemogelijkheden

De beginsituatie was goed ingeschat. Binnen de les
waren er genoeg differentiatiemogelijkheden.

meegenomen.
3. Je kiest de juiste inhoud (er valt iets te

We begonnen met het inspringspel en pantomime.

beleven!) en werkvormen om aan de

Daarna kregen de kinderen in groepjes een

gestelde doelen te kunnen werken.

locatiekaartje waarmee ze een scene bedachten.
Hierbij mocht worden overdreven.

4. Je les is goed opgebouwd en vormt een
samenhangend geheel.

Het was een les uit de handleiding, dus daar was al
goed over nagedacht. Er was een goede opbouw
met een inleiding, kern en afsluiting.

5. Er is in de opdrachten voldoende structuur

De kinderen starten met het inspringspel, dit vonden

en tegelijk genoeg vrijheid en uitdaging voor

ze leuk om te doen. Tussendoor bespraken we wat

alle kinderen.

goed ging en wat er eventueel nog bij kon in de
scenes, om het spel op een hoger niveau te krijgen.
Voor sommige groepjes was er te veel vrijheid, die
weten dan niet waar ze moeten beginnen. Het helpt
dan om even mee te kijken en ze op gang te helpen.

6. Je zorgt voor een goed pedagogisch klimaat
waarin elk kind zich veilig voelt

Dit is sowieso belangrijk binnen jenaplanonderwijs.
Er wordt veel gelachen tijdens de dramalessen en
kinderen gaan enthousiast met elkaar aan het werk.

7. Je creëert voldoende speelruimte en
eventuele materialen liggen klaar.
8. Je weet hoe je (als dat aan de orde is)
groepjes wilt vormen en taken gaat verdelen.

Het klaslokaal is heel groot, er is voldoende plek om
in groepjes te oefenen. De kaartjes lagen klaar.
Het vormen van groepjes verloopt vlot. Er was een
enkel groepje wat iets minder soepel liep, daar heb ik
even mee geholpen. Verder zie je sommige kinderen
met ideeën komen en kinderen die de leidersrol op
zich nemen. Het verschil van aanpak in de groepjes
is ook mooi om te zien, sommige beginnen meteen
en andere groepjes maken eerst een plan.

9. Er is ruimte voor evaluatie en/of reflectie,

Dit gebeurt tussendoor in kleine opmerkingen en als

waardoor bewustwording ontstaat en het

afsluiting gaven kinderen ook feedback aan elkaar. Ik

niveau zal stijgen.

merk dat het niveau elke keer dat we drama doen
een beetje omhooggaat. Het is en blijft natuurlijk ook
een proces.
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10. De les bestaat vooral uit actie.

We zorgen ervoor dat kinderen vooral bezig zijn. Dat
vind ik bij drama ook belangrijk. Korte instructies en
veel zelf doen. Dat houdt het ook aantrekkelijk voor
kinderen.

Jenaplanessenties die vooral aan bod kwamen:
Ondernemen, samenwerken, creëren, presenteren, verantwoorden, reflecteren.
Er was zelfs een jongen die ziek naar huis ging en later tegen zijn moeder zei: ‘Wel jammer
dat ik nu drama moet missen.’
Les: dialogen
Een les over tekst acteren van Dramaonline. Deze les komt uit het lespakket ‘Op wereldreis’.
Ik heb hiervoor gekozen, omdat dit enigszins aansluit bij het thema ‘transport’ en omdat ze
nog niet eerder met dialogen hebben gewerkt tijdens drama. (groep 8 start met de musical).
10 kenmerken van een geslaagde drama les
1. Je weet wat je met je les wilt bereiken.
2. Je hebt de beginsituatie van de kinderen

evaluatie drama les
-

Kennismaken/oefenen met tekst acteren.

-

Inleiden 3 W’s (wie, wat, & waar)

De meeste kinderen hebben weinig gedaan met tekst

goed ingeschat & differentiatiemogelijkheden

acteren. Dit was voor veel kinderen nieuw. De

meegenomen.

kinderen van groep 8 gaan beginnen met de musical,
dus dat sluit mooi aan.
Ik had de beginsituatie goed ingeschat.

3. Je kiest de juiste inhoud (er valt iets te

We begonnen met een korte inleiding over tekst

beleven!) en werkvormen om aan de

acteren en dialogen. Daarna mochten kinderen die

gestelde doelen te kunnen werken.

wilden in tweetallen reisleider spelen, waarbij
duidelijk werd in welke situatie zich bevonden. Hierbij
keken sommige kinderen toe, een aantal deden dit
erg knap. Andere kinderen hielden zich niet aan de
opdracht. Dat hebben we nog even kort besproken.

4. Je les is goed opgebouwd en vormt een
samenhangend geheel.

Eerst was er de inleiding met de reisleiders, waarbij
we de 3 W’s bespraken (dit deden we kort, want
hierdoor verslapte de aandacht). Daarna mochten ze
in twee- of drietallen een dialoog voorbereiden en
uitvoeren. Als afsluiting was er een spel.
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5. Er is in de opdrachten voldoende structuur

De warming up was wat vrijer, ik merkte dat sommige

en tegelijk genoeg vrijheid en uitdaging voor

kinderen dit lastiger vonden. Ze keken alleen toe. Bij

alle kinderen.

de dialogen voorbereiden zag je veel plezier bij de
groepjes. Ook bij het uitvoeren hadden de kinderen
plezier.

6. Je zorgt voor een goed pedagogisch klimaat
waarin elk kind zich veilig voelt

Ook deze keer voelde het heel vertrouwd met de
groep. Er was 1 meisje die moeite had met een
groepje vinden, daar heb ik even bij geholpen. Dat
was zo geregeld.

7. Je creëert voldoende speelruimte en

We zaten in een hoefijzervorm, de materialen lagen

eventuele materialen liggen klaar.

klaar. Het kost even tijd om alle groepjes te voorzien
van een dialoog. Ik zou de volgende keer van
tevoren zelf groepjes kunnen maken, zodat het nog
sneller gaat. Maar op zich was het geen probleem.

8. Je weet hoe je (als dat aan de orde is)
groepjes wilt vormen en taken gaat verdelen.

Kinderen mochten zelf iemand kiezen om een
dialoog mee uit te voeren. Dit gaat tot nu toe elke
keer goed. Er worden diverse groepjes
samengesteld.

9. Er is ruimte voor evaluatie en/of reflectie,

Tussendoor kwamen we terug op de 3 W’s. Bij het

waardoor bewustwording ontstaat en het

uitvoeren van de dialogen noemde één kind iets

niveau zal stijgen.

positiefs over het groepje. Ik merk dat het evalueren
echt kort moet, anders haken de kinderen af. Het
moet echt functioneel zijn.

10. De les bestaat vooral uit actie.

Bij het aanbieden van nieuwe dingen, is er soms iets
meer uitleg nodig, maar ook deze les bestond vooral
uit actie. De kinderen mochten snel zelf aan het
werk.

Jenaplanessenties die vooral aan bod kwamen:
Ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, verantwoorden, reflecteren.
Activiteit/spel: ’t benkske
(Als: Een dag in het park van 5 minuten drama)
Al in groep 3/4 deden we regelmatig ’t benkske. We hadden een bankje in de klas staan en
daar werd een improvisatiespel mee gespeeld. Ik had met de kinderen afgesproken dat we
dit nog eens zouden doen. Sommige kinderen die ik al eerder in de klas heb gehad, hadden
hier erg goede herinneringen aan.
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10 kenmerken van een geslaagde drama les
1. Je weet wat je met je les wilt bereiken.

evaluatie drama les
Eerst hebben we afgesproken wat de bedoeling
was.

-

We zijn in het park, daar staat een bankje.

-

Er mogen maximaal 3 kinderen op dat
bankje mee spelen.

-

Het is de bedoeling dat er korte scenes
ontstaan.

-

Iedereen mag ‘inspringen’, je hoeft van
tevoren niet te vragen of je mee mag doen.
Als je ziet dat er een plek vrijkomt en je
hebt een goed idee, dan mag je meedoen.

2. Je hebt de beginsituatie van de kinderen

Je probeert in je rol te blijven.

Ik had verwacht dat het wat vlotter zou verlopen.

goed ingeschat &

Het bleef wat oppervlakkig en kinderen waarvan ik

differentiatiemogelijkheden meegenomen.

had gedacht die mee zouden doen, deden dat niet.
Ik had de beginsituatie dus niet goed ingeschat. Ik
heb het spel tussendoor ook stil gelegd en
gevraagd hoe de kinderen het vonden. Zij vonden
het leuk, maar merkten ook dat het niet lekker liep.
We hebben wat voorbeelden genoemd van
situaties. Toen kinderen steeds met dezelfde
dingen kwamen, hebben we samen bedacht wat we
voor andere locatie we konden kiezen, dat werd het
treinstation.

3. Je kiest de juiste inhoud (er valt iets te
beleven!) en werkvormen om aan de

De kinderen vonden de inhoud duidelijk erg leuk.
Ze waren enthousiast en speelden goed mee.

gestelde doelen te kunnen werken.
4. Je les is goed opgebouwd en vormt een
samenhangend geheel.

Het was meer een tussendoorspel, geen volledige
drama les met een inleiding, kern en afsluiting.
Toch zat er wel een opbouw in, we begonnen met
simpele gesprekjes en door de feedback
tussendoor, werd het spel steeds beter. Daarna zijn
we overgegaan op een andere ‘spellocatie’.

5. Er is in de opdrachten voldoende structuur

Voor de kinderen was de structuur duidelijk. Ze

en tegelijk genoeg vrijheid en uitdaging

wisten allemaal wat de bedoeling was. Sommige

voor alle kinderen.

kinderen zijn wel wat terughoudend bij deze vorm
van drama.
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6. Je zorgt voor een goed pedagogisch
klimaat waarin elk kind zich veilig voelt

Het leek er sterk op dat kinderen zich veilig
voelden, ze gaven elkaar positieve feedback en
lachten met elkaar.

7. Je creëert voldoende speelruimte en
eventuele materialen liggen klaar.

We zijn meteen gestart met de klas in de
hoefijzervorm te zetten en samen met de kinderen
is de bank neergezet.

8. Je weet hoe je (als dat aan de orde is)

Dit was niet van toepassing. Er waren geen

groepjes wilt vormen en taken gaat

groepjes. De taken waren niet verdeeld. Voor de

verdelen.

volgende keer zou ik ook nog kinderen kunnen
kiezen die per scene mogen inspringen, zodat meer
kinderen de kans krijgen om mee te doen.

9. Er is ruimte voor evaluatie en/of reflectie,

We hebben tussendoor het spel stilgelegd en ook

waardoor bewustwording ontstaat en het

na het spel besproken wat er goed ging en wat we

niveau zal stijgen.

de volgende keer anders zouden kunnen doen
(serieus in je rol blijven en van tevoren bedenken
wat je ongeveer wil zeggen). Ook gaven de
kinderen tussendoor feedback als daar ruimte voor
was.

10. De les bestaat vooral uit actie.

De kinderen luisterden en keken mee, elke keer
speelden er andere kinderen mee. Over het
algemeen waren ze actief bezig. Maar kinderen die
observeerden genoten ook.

Jenaplanessenties die vooral aan bod kwamen:
Ondernemen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren.
Groepjes maken
Bij het werken in groepjes heb ik ervoor gekozen om de kinderen zelf groepjes te laten
samenstellen. De Nooij (2017) schrijft over groepjes maken dat wanneer kinderen zelf
groepjes samenstellen de samenstelling dan vrijwel altijd onevenwichtig wordt. Smegen
(2012) benoemt dat dit afgewisseld kan worden. Dat de ene keer de groepjes gekozen
kunnen worden, omdat de kinderen hierdoor ook met andere leren samenwerken. Ik heb in
mijn lessen tot nu toe gekozen voor zelf groepjes kiezen. Toch heb ik gemerkt dat dit prima
gaat in de groepen waar ik de lessen heb uitgevoerd. De sociale cultuur is daar zo, dat er
geen kinderen overbleven en dat er voor iedereen een ‘plek’ was. Dat vond ik juist positief,
dat het pedagogisch klimaat goed was. In het vervolg zou ik wel meer in willen wisselen,
omdat De Nooij (2017) en Smegen (2012) benoemen dat je in je verdere leven ook met
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mensen samenwerkt waar je niet altijd voor kiest en De Nooij (2017) geeft aan dat de
samenstelling dan evenwichtiger kan zijn, zodat dit het spelen ten goede komt.
8.4 Jenaplanessenties koppelen aan drama
Hoe zien de kinderen de jenaplanessenties terug in de dramalessen?
Ik ben samen met drie bovenbouwleerlingen gaan kijken welke essenties er aan bod komen
bij drama. Ik vind dat de kinderen heel goed uit konden leggen welke essenties er aan bod
komen. We zijn samen voor de posters gaan zitten waarbij de essenties in ‘kindertaal’
uitgeschreven staan. Prachtige posters, waarbij de kinderen vrijwel meteen dingen noemden
die bij drama pasten. De kinderen begonnen bij presenteren, daar waren ze allemaal van
overtuigd dat dit bij drama hoort en ook samenwerken benoemden ze meteen. We zijn
daarna per poster gaan kijken wat zij vonden dat bij drama tot uiting komt. Het mooie was,
door samen te overleggen kon de een de ander uitleggen waarom ze het wel of niet zo
zagen. Ze waren dus zelf echt bezig met de essentie ‘verantwoorden’.
De onderstaande essenties komen aan bod bij drama volgens de bovenbouwkinderen:
Ondernemen:
•

talenten

•

ambities tonen

•

initiatief nemen

•

denken in doelen

Plannen:
•

leerdoelen bepalen

•

volgorde bepalen

•

tijd inschatten

•

vertellen over verwachtingen

Samenwerken:
•

je aan afspraken houden

•

doelen met anderen

•

hulp ontvangen

•

anderen helpen

•

inleven

•

aanwijzingen volgen en geven.
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Creëren:
•

doorzetten en volhouden

•

het beste uit jezelf halen

•

nieuwe dingen bedenken

•

verder gaan met ideeën van anderen

•

alternatieven bedenken

•

makkelijk overschakelen

•

vragen blijven stellen

Presenteren:
•

goed articuleren en stemgebruik

•

voor een groep staan

•

(grote) gebaren gebruiken

•

gedachten goed verwoorden

•

contacten maken

•

natuurlijk authentiek gedrag

Reflecteren:
•

feedback ontvangen

•

feedback geven

•

vertellen wat je hebt geleerd

•

vertellen wat er is gebeurd

•

eigen ontwikkeling presenteren

•

gedrag evalueren

Verantwoorden:
•

zelf materiaal pakken en opruimen

•

uitleggen waarom je wat doet

•

uitleggen waarom je iets niet gedaan hebt

•

uitleggen waarom er regels zijn

•

vertellen waar je mee bezig bent

•

zelf om uitleg vragen
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8.5 Vervolgstappen
In dit hoofdstuk is beschreven dat er voldoende materialen zijn die passen bij het
jenaplanonderwijs en die makkelijk inzetbaar zijn. Ik heb nu zelf een aantal
dramalessen/activiteiten uitgevoerd in de bovenbouwgroepen. Bij die lessen kwam duidelijk
naar voren dat er veel aandacht is voor de jenaplanessenties. Kinderen waren enthousiast
bij de lessen en deden goed mee. De volgende interventie is dat de stamgroepleiders zelf
een drama les/activiteit uitvoeren zodat zij zelf kunnen zien wat de reacties zijn van de
kinderen en wat ze er zelf van vinden om drama te geven.
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9. Beschrijving bijstellingen interventie
In de eerste fase heb ik gemerkt dat kinderen erg enthousiast reageren op drama. Na iedere
les heb ik gevraagd wat ze ervan vonden en of ze het vaker terug zouden willen laten
komen. Ze reageerden hier elke keer enthousiast op. De kinderen konden goed benoemen
wat ze leuk vonden en waar ze nog iets mee willen doen (het inspringspel willen ze de
volgende keer graag behandelen). Wanneer de stamgroepleider aangaf dat ik drama met de
groep kwam doen, reageerden veel kinderen met ‘yes’ en gejuich. Daarmee laten ze merken
dat ze het als positief ervaren en er plezier uit halen.
Nou heb ik een aantal dramalessen uitgevoerd en geëvalueerd met de kinderen. Ook heb ik

Met opmerkingen [AvO6]: En wat geven kinderen aan dat ze
er zo fijn, leuk, mooi aan vinden? Is het vooral de
ontspanning? Denken ze allemaal er wat van te leren….wat
maakt dat ze juichen?

samen met de kinderen gekeken welke jenaplanessenties aan bod komen bij drama. De
volgende stap is voor mij dat de stamgroepleiders zelf een drama les/activiteit uit gaan
voeren in de stamgroep en daarop evalueren. Verder wordt aan de kinderen gevraagd wat zij
van alle dramalessen/activiteiten vonden en of ze het nog vaker aan bod willen laten komen.
Vanuit deze gegevens worden conclusies getrokken en uitgeschreven.
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10. Verslag resultaten cyclus twee
10.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een evaluatie beschreven door de stamgroepleiders over een
uitgevoerde drama les.
10.2 Evaluatie lessen stamgroepleiders
Omdat het uiteindelijk ook de bedoeling is dat de stamgroepleiders zelf drama toe gaan
passen in de klas heb ik ze gevraagd of ze allebei één drama activiteit/les uit wilden voeren
en hierop wilden evalueren.
Wat vinden de stamgroepleiders van de dramalessen en hoe willen ze ermee verder?
Judith Olofsen heeft een dramales uitgevoerd. Ze heeft zelf een les gekozen die ze bij haar

Verwijderd: l

klas vond passen.
Evaluatie van Judith:
Vandaag heb ik een dramales gegeven. Ik heb met de kinderen besproken dat drama ook spel is.

Verwijderd:

Kinderen reageerden erg enthousiast. Ze geven aan dat ze het erg leuk vinden om drama te doen.
We hebben het inspringspel gespeeld. Er zitten 3 kinderen op een bankje. Ze spelen alle drie een
typetje en starten een gesprek over een bepaald onderwerp. Als een kind uit het publiek een leuke
aanvulling heeft, neemt deze plaats op het bankje en gaat nr. 1 in het publiek zitten. Dit gaat zo
door.
De eerste ronde liep niet zo lekker, er kwam niet echt een gesprek op gang en de kinderen waren
heel afwachtend. We hebben besproken, hoe dat kwam: het onderwerp was niet zo leuk (gamen
van kinderen). Zo bepaalden we dat we samen onderwerp en plaats bepaalden. De tweede ronde
speelde zich af bij een bushokje en was het onderwerp dat de bus maar niet kwam. De kinderen
werden wat losser en durfden sneller in te springen. Zo hebben we ook nog het schoolplein en het
zwembad nagespeeld. Erg leuk, er zat veel humor bij de kinderen.
Aan het eind hebben we nog even geëvalueerd:
• je mag zelf kiezen welke rol je neemt
• je kunt steeds nieuwe situaties bedenken
• soms verandert het onderwerp en gaat het nergens meer over. Wie bewaakt dat we bij het
onderwerp blijven?
• er gingen steeds meer kinderen meedoen en dat is leuk
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Wat vond je van deze les, hoe kijk je terug op de drama les? Ga je nog vaker drama met ze doen?
Heeft deze les daar iets in veranderd?
Ik vond het erg leuk om de dramales te geven. Ik vind het zelf leuk om toneel te spelen, dus het

Verwijderd:

sluit aan bij mijn eigen interesse. Waar ik het meest van geniet, is dat ik verborgen talenten bij
kinderen zie bovendrijven, bijvoorbeeld: heel verlegen kinderen die in een rol van een stoer
persoon kruipen en een heel andere kant van zichzelf laten zien. Waar ik wel behoefte aan heb, is
een kaartenbak o.i.d. met voorbeelden, die ik zo kan pakken en waarmee ik, zonder te veel
voorbereiding, een drama les kan geven. Vanmorgen hadden we vrij spel om 10.00 uur. Een aantal
kinderen ging uit zichzelf het inspringspel spelen. Dit motiveert wel om hiermee door te gaan: het
enthousiasme en betrokkenheid van de kinderen.

Nienke Kelder
Drama les: Willem Alexander- de inhuldiging
Werkvorm: tableaus

Drama les 24 april 2018
De les gestart met opdrachten in tweetallen volgens voorbereiding. Kinderen waren betrokken en
enthousiast. Er was veel creativiteit zichtbaar. Het tweede deel van de les was het ontwerpen van
tableaus door de kinderen gekoppeld aan Koningsdag. Ik heb met de kinderen besproken wat een
tableau is en hoe de wisseling tussen de verschillende tableaus zou verlopen. De kinderen zijn
verspreid door de ruimte aan de slag gegaan. De aanpak van de groepjes was erg verschillend.
Sommige groepjes schreven eerst alles uit voordat ze gingen oefenen, andere groepjes speelden
eerst voordat ze de verschillende tableaus gingen opschrijven. Het uitvoeren van de verschillende
tableaus verliep soepel. Kinderen hebben elkaar feedback gegeven.
Ik heb het geven van een dramales als heel positief ervaren. Kinderen leren zich verplaatsen in een

Verwijderd:

rol, hun gevoelens te uiten en zich te presenteren. Deze vaardigheden sluiten goed aan bij de
basisprincipes en de jenaplanessenties. Ik denk dat het waardevol is om vaker drama in te
zetten. Zo zouden we het in de themaplanning op kunnen nemen en lessen kunnen bedenken die
aansluiten bij de Wereldoriëntatie thema's. Drama kan dan ook een belangrijke toevoeging zijn in
ons taalonderwijs (zie leerlijn 3 toneelspelen DATplus).

Uit beide evaluaties blijkt dat de stamgroepleiders de dramales als iets positiefs hebben

Verwijderd: n

ervaren. Ze hebben beide positieve dingen zien gebeuren en kijken er met een god gevoel

Verwijderd: l

op terug. Deze ervaring zou kunnen helpen om vaker drama in te zetten. Nienke geeft zelf
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een goed idee aan in haar evaluatie: dat drama mee wordt genomen in de themaplanningen,
dat de lessen aansluiten bij het thema. Daarnaast zoals ik al eerder had beschreven, is het
een goede aanvulling op het taalonderwijs (leerlijn 3, toneelspelen DATplus). Dit neem ik
mee bij de conclusie.

Met opmerkingen [AvO7]: Een heel goed idee!!!! Ga ik ook
op andere scholen vertellen
Met opmerkingen [AvO8R7]:

10.3 Evaluatie lessen kinderen
Na alle dramalessen die ik en de stamgroepleiders hebben gegeven, heb ik een aantal
kinderen een vijftal vragen gesteld. Deze staan in onderstaande tabel uitgewerkt.
Wat vond je tot nu toe van de drama lessen?
•

Leuk, je kunt steeds een nieuwe rol spelen.

•

Leuk, omdat we het lang niet meer hebben gedaan.

•

Leuk, je leert kinderen beter kennen.

•

Heel erg leuk. Je kan lachen en je gevoelens kwijt.

•

Heel erg leuk, normaal hield ik niet van drama, deze lessen vind ik wel heel leuk.

•

Heel leuk, je kunt steeds een andere rol spelen, niks is fout.

•

Heel leuk, want ik hou van toneel.

•

Ik vond het ook heel leuk.

•

Heel leuk.

•

Ik vind het wel leuk, maar heb een beetje plankenkoorts

•

Leuk.

Wat zou je graag anders zien?
•

niks

•

ik vind het goed zo

•

sneller stil als we bezig zij

•

goed zo

•

weet ik niet

•

niks

•

niks

•

meer stilte voor andere kinderen

•

niks

•

niks

Heb je iets gemist bij drama?
•

nee

•

ja om meer met andere kinderen samen toneel te spelen.

•

nee
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•

nee

•

nee

•

soms wat meer verkleden

•

nee

•

nee

•

nee

•

nee

Wat vond je goed en wil je vaker doen?
•

Dat met die gesprekjes waar A: bij stond (“Bedoel je de les over de dialoog?” “Ja!!”) dat
vond ik leuk en ‘het benkske’.

•

Het inspringspel

•

Het benkske

•

Inspringspel, leuk om zelf dingen te bedenken

•

ik vond alles leuk

•

Rollenspelen

•

Het benkske

•

Toneelspel

•

Improviseren

•

Het benkske

•

Toneelstukjes uitspelen

Hoe vaak zou het van jou terug mogen komen op het weekplan?
•

Vaak, een paar keer per week

•

2 tot 3 keer in de week.

•

1 of 2 x per week

•

om de 2/3 dagen

•

vaak, een paar keer per week

•

het liefst elke dag

•

om de week

•

elke week

•

iedere week

•

iedere week

Met opmerkingen [AvO9]: Het is toch heel bijzonder he?
Kinderen zouden het heeeeel vaak willen doen en we doen
het niet…..

Zoals hierboven in de antwoorden te lezen is, is dat de kinderen het ‘leuk’ of ‘heel leuk’
vinden om drama te doen. Er waren verschillende activiteiten die ze graag vaker zouden
willen doen en van de kinderen mag het zeker iedere week (of een paar keer per week)
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terugkomen op het weekplan. Als ik terugkijk naar de beginsituatie, waarbij de kinderen
aangaven dat ze eigenlijk niet aan drama deden in de stamgroep en dat ze het wel leuk
zouden vinden vind ik het proces wat ze hebben doorgemaakt erg mooi om op terug te
kijken. Het onderzoek heeft eraan bijgedragen dat er drama activiteiten zijn uitgevoerd en dat
kinderen er enthousiast van werden. Des te meer reden is mijn advies dan ook om dit vol te
houden en meer aandacht te hebben voor spel in de bovenbouw.
Voordat ik dit onderzoek ben gestart had ik al wel in de gaten dat drama belangrijk is voor
het jenaplanonderwijs, maar ik had niet in de gaten hoe groot de impact eigenlijk kan zijn. Als
ik kijk naar de jenaplanessenties, dan zie je dat er bij elke les aandacht besteed wordt aan
veel van de essenties. Kinderen kunnen dit ook heel goed benoemen en verantwoorden naar
elkaar. Velthausz en Winters (2015) schrijven over deze essenties dat Peter Petersen met
de jenaplanschool wilde bijdragen aan een betere samenleving. En dat de school daar een
oefenplaats voor is. Drama is een vorm waarbij geoefend kan worden met de essenties.
Deze 7 essenties geven een veelheid aan en dat zegt volgens Velthausz en Winters (2015)
ook iets over de manier waarop je deze essenties in kan zetten. In verschillende situaties
kan er met deze essenties ‘geoefend’ worden en kan erop worden teruggepakt. Ik heb in dit

Verwijderd: er op

onderzoek gemerkt dat drama een wezenlijk onderdeel is van het onderwijs op een
jenaplanschool en dat het dan ook belangrijk is dat er meer aandacht komt voor drama op
school.
10.4 Materialen inzetten
In deze paragraaf wordt de volgende vraag beantwoord:
Welke materialen kunnen we inzetten, wat hebben we nodig om goed drama te kunnen
geven?
Er komt per stamgroep een mapje waarin de leerlijnen van drama zijn uitgewerkt, zodat elke
stamgroepleider een goed zicht heeft aan welke doelen er gewerkt worden bij de
vakdiscipline drama. Daarbij komt ook de leerlijn ‘toneelspelen’ uit de DATplus. Daarnaast zit
er ook wat achtergrondinformatie in over de verschillende dramatische werkvormen die
ingezet kunnen worden. Deze werkvormen staan ook beschreven in de SLO-leerlijnen van

Met opmerkingen [AvO10]: Stop je deze in de map met
leerlijnen taal die Nienke en Anja maken? Dan is het allemaal
voor iedereen beschikbaar

de kunstzinnige vakdiscipline drama.
De vraag van de stamgroepleiders was om materialen te kunnen gebruiken die snel
inzetbaar zijn, zonder al te veel voorbereiding.
Op verschillende plekken (www.spelenvanuitverbeelding.eu) lees ik terug dat een
spel/dramakoffer erg handig is. Zo kunnen stamgroepleiders, zonder veel voorbereidend
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werk, drama inzetten. Als de koffer gevuld is dan is het makkelijk te gebruiken. In eerste
instantie voor de stamgroepleiders, maar op een gegeven moment zou het ook een
onderdeel op het weekplan kunnen zijn, de kinderen kunnen dan de spelkoffer pakken en er
zelf mee aan de slag gaan.
De koffer kan ook helpen om tijdens vieringen het spel naar een hoger niveau te tillen.
In de koffer komt:
-

achtergrondinformatie van verschillende dramavormen

-

les ideeën

-

kaarten waarmee meteen gespeeld kan worden

-

kaarten waarmee geëvalueerd kan worden

-

materialen die het dramatisch spel ondersteunen

-

5 minuten drama spelletjes

-

het boek ‘Speel je Wijs’ van Irma Smegen

Daarnaast hebben we ook een grimekist, waarin allerlei schminkspullen zitten die ook
ingezet kunnen worden bij drama of bij de vieringen.
10.5 Conclusie
Op de hoofdvraag van dit onderzoek: ‘Hoe kunnen we spel, onderdeel drama, vormgeven op
de Mijlpaal in de bovenbouw passend bij de jenaplanvisie?’ Door dit onderzoek is duidelijk
geworden dat de jenaplanessenties bij alle lessen/activiteiten van de vakdiscipline drama
aan bod komen. Drama en jenaplan gaan heel goed samen. Het antwoord is dan ook dat er
een leerlijn klaarligt en dat er voldoende materialen aanwezig zijn om drama in te zetten in
de bovenbouw, maar dat het vooral belangrijk is om er tijd voor vrij te maken en aandacht
aan te besteden. Het voorstel van één van de stamgroepleiders is om het mee te nemen in
de themaplanning en dat lijkt me een goed idee. Zo wordt het bewust ingezet en komt het
zeker aan bod. Bij heel veel drama activiteiten komen de jenaplanessenties aan bod. Op de
Mijlpaal zijn er voldoende materialen beschikbaar om dramalessen te geven, zo zijn de 5
minuten spelletjes en het boek: ‘Speel je Wijs’ van Irma Smegen goed in te zetten binnen het
jenaplanonderwijs. In het boek ‘Speel je Wijs’ staan voldoende dramalessen om 1 x in de
twee weken een les te geven. De lessen zijn snel, zonder al te veel voorbereiding in te zetten
en staan op thema gerangschikt.
De volgende stap is het inzetten van een dramakoffer, waarbij ook ondersteunende
spelmaterialen ingezet kunnen worden. De vraag van de stamgroepleiders was om vooral
ook om iets in handen te hebben, waarbij drama snel en makkelijk ingezet kan worden. Dat
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gaat heel goed met een dramakoffer. In deze koffer zitten materialen die snel ingezet kunnen
worden, zonder al te veel voorbereiding. Het is dan wel van belang om dit ook echt te doen.
Velthausz en Winters (2015) schrijven dat Petersen vier basisactiviteiten onderscheidt bij het
‘samen leren’ en ‘samen spelen’ is daar een van. Dit verdient dus ook meer aandacht.
Mijn advies zou zijn om drama in te plannen op het ritmisch weekplan. Dat hoeft niet
helemaal vast te staan, maar als het niet ingepland wordt, verschuift het snel naar de
achtergrond. En in dit onderzoek kwam naar voren dat de kinderen er erg veel plezier uit
halen en het graag meer terugzien in het programma. Verder is het misschien in de toekomst
een idee om drama in te zetten als activiteit voor het weekplan, zodat kinderen zelfstandig
(met een groepje) een scene voorbereiden. Het kan daarbij ook gekoppeld worden aan de
vieringen. Dat de drama les het middel (proces) is om te werken naar een uitvoering
(product).
Eén van de stamgroepleiders gaf aan de poppenkast te willen inzetten voor drama. Dat is
een vorm die goed in te zetten is in de bovenbouw. Zeker omdat ze daarbij ook zelf creatief
aan het werk kunnen door zelf poppenkastpoppen te maken en een voorstelling voor te
bereiden voor de onderbouw. Dat past erg goed bij de jenaplanvisie, samen spelen en
samen verantwoordelijk zijn voor een optreden.
Verder gaf een van de stamgroepleiders aan dat het leuk is om een verkleedkist op school in
te zetten en een cursus schminken, zodat de bovenbouw de onderbouw kan schminken bij
de vieringen. Dat is een erg goed idee, dat kunnen we meenemen als activiteit. Dit verhoogt
denk ik het spelplezier voor kinderen en zorgt ervoor dat het geheel meer ‘aangekleed’ is.
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11.
Consequenties voor de andere stamgroep/team/school
/kinderen
De kennis die ik opgedaan heb tijdens het werken aan dit meesterstuk wil ik graag delen met
mijn collega’s. Ik heb regelmatig terugkoppeling gegeven aan het team. Verder blijken er
verschillende goed bruikbare materialen aanwezig te zijn op school, waar elke bouw gebruik
van kan maken. Ik ga ervoor zorgen dat alle bouwen een uitwerking krijgen met de leerlijnen
van het SLO en daarnaast de leerlijn toneel van de DAT plus. Verder ga ik de dramakoffer
vullen, zodat alle stamgroepen hier gebruik van kunnen maken.
Daarnaast ga ik kijken hoe de vakdiscipline drama ingevoerd kan worden in alle
stamgroepen. Het lijkt me zinvol dat er een doorlopende leerlijn komt, waarbij het voor de
stamgroepleiders laagdrempelig is om drama uit te voeren in de stamgroep. Ik kijk eerst wat
de vraag van de stamgroepleiders is, wat hebben ze nodig, waar hebben ze hulp bij nodig?
Iedere groep maakt bij de themaplanning een lijst met ideeën die aan bod kunnen komen
voor dat thema. Het zou een idee kunnen zijn dat de stamgroepleiders ‘spel en drama’ mee
kunnen nemen in de voorbereiding. Zo besteden ze er bewuster aandacht aan.
Wat ook erg goed aansluit bij dit onderzoek is de brede basisactiviteit ‘spel’. Dit kan naar
mijns inziens nog veel meer ingezet worden om recht te doen aan goed jenaplanonderwijs.
Dit is wel een proces.
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12.

Aanbevelingen voor verder onderzoek

In dit onderzoek is er vooral gekeken naar de bovenbouw op basisschool de Mijlpaal. In een
verder onderzoek zou in kaart gebracht kunnen worden wat het drama aanbod in de onderen middenbouw inhoudt en wat zij nodig hebben om goed dramaonderwijs te kunnen
aanbieden.
Mijn aanbevelingen zijn om per bouw een map aan te maken met de SLO doelen en
leerlijnen en de leerlijn ‘toneelspelen’ uit de DATplus, zodat alle stamgroepen weten wat er
aangeboden kan worden en waarbij achtergrondinformatie te vinden is over de verschillende

Met opmerkingen [AvO11]: Zou ik toevoegen aan de map
leerlijnen Taal (hoe denk je daarover?)

dramawerkvormen.
Daarnaast zou ik het adviseren om een dramakoffer samen te stellen waar allerlei les ideeën
in te vinden zijn, die snel en makkelijk in te zetten zijn, dit was ook de vraag van de
stamgroepleiders. Daarbij zijn de materialen die op school aanwezig zijn heel erg bruikbaar,
zoals ‘drama 5 minuten spelletjes’, ‘Speel je Wijs’ en nog een aantal les ideeën en
opdrachtkaartjes die ik in de loop van het onderzoek verzameld heb en die passen bij de
leerlijnen van drama. In éérste instantie zou ik me dan richten op een dramakoffer voor de
bovenbouw. Later kan er ook voor de onderbouw en middenbouw een dramakoffer
samengesteld worden. Ik denk dat daar andere materialen in kunnen zitten, er dient vooral
bij de onderbouw rekening gehouden te worden met dat de meeste kinderen niet kunnen
lezen.
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13.

Evaluatie en reflectie op onderzoeksproces en product

13.1 Inleiding
In het laatste hoofdstuk reflecteer ik op het onderzoeksproces. Omdat in dit onderzoek de
essenties een centrale plaats in hebben genomen doe ik dit aan de hand van de
jenaplanessenties. Ik vind dat deze essenties een mooie lijn door het jenaplanonderwijs
weergeven. Zeker die in kindertaal zijn uitgeschreven zijn prachtig in te zetten voor de
kinderen. Zo worden zij gestimuleerd om zelf na te denken over wat zij willen leren en waar
ze mee bezig zijn. Zodat school echt een oefenplaats is voor een betere samenleving.

13.2 Evaluatie/reflectie aan de hand van de jenaplanessenties
Ondernemen: ‘jouw initiatief is welkom.’
De start van het meesterstuk was even zoeken, ‘welk onderwerp gaat het worden’.
Uiteindelijk ben ik heel blij met de weg die ik ingeslagen ben. Ik vind het een prachtig
onderwerp en ook belangrijk dat er meer aandacht voor is. Ik merk dat ik er veel van heb
geleerd en doordat ik veel heb gelezen over de jenaplantheorie en drama theorie ben ik
anders gaan kijken en het bewuster in gaan zetten. En wat natuurlijk nog het mooist van
alles is, kinderen waarderen het heel erg dat we met drama aan de gang zijn gegaan. Ze
zeggen allemaal dat ze het erg leuk vinden om te doen. Ik en m’n collega’s zijn gaan
uitproberen en kinderen reageren enthousiast. Ik denk dat we mooi verder kunnen gaan op
de ingeslagen weg.
Plannen ‘durf te dromen.’
Mijn droom is dat kinderen zich kunnen uiten in spel en genieten van het samen bezig zijn en
zich trots en vol zelfvertrouwen voelen als ze bezig zijn met drama. In eerste instantie dacht
ik aan andere onderwerpen om me in te gaan verdiepen in de bovenbouw. Door alle
wisselingen wist ik het even niet meer. Uiteindelijk heb ik mijn hart gevolgd en gekozen voor
een onderwerp waar ik enorm van geniet en waar ik dacht dat nog winst te behalen valt. Het

Met opmerkingen [AvO12]: Altijd blijven doen….dat hart
volgen

duurde best wel even voor ik opgestart was en ik had beperkte tijd om de interventies in te
voeren. Dankzij Anite die me goede feedback en tips heeft gegeven kon ik weer vooruit en

Met opmerkingen [AvO13]: Dank u, met veel plezier gedaan

kreeg ik steeds meer vertrouwen dat het goed zou komen.
Samenwerken ‘samen kunnen we meer.’
Dat ‘samen kunnen we meer’ is zeker waar. Ik werk altijd graag samen met mijn collega’s en
heb ook altijd veel steun aan ze. In dit geval om me vertrouwen te geven dat het me ging
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lukken om mijn meesterstuk af te krijgen. Ingeborg die me mee op weg heeft geholpen en
elke keer weer positief zei: “Mieke, je kunt het!” Natuurlijk ook samen met mijn
bovenbouwcollega’s Nienke en Judith, waar ik de lessen heb uitgevoerd in hun stamgroepen
en zij die zelf ook lessen hebben uitgevoerd. Dankzij Nienke en Judith is dit meesterstuk tot
stand gekomen. Anite, die me feedback heeft gegeven en ook altijd met een positieve blik
vooruithielp. Daarnaast natuurlijk de kinderen, die graag mee deden aan mijn onderzoek.
Heerlijk om dat enthousiasme te zien tijdens de dramalessen en als ik weer vroeg of ik wat
vragen mocht stellen over mijn onderzoek: “Natuurlijk juf”.
Creëren ‘alles is mogelijk.’’
Het onderzoek uitvoeren was al een hele creatie op zich. Het nadenken over hoe ik het aan
ging pakken en wat nou precies het onderzoek moest worden was een uitdaging. Vooral ook
in de theorie heb ik veel nieuwe informatie gekregen en toe kunnen passen in de praktijk. De
combinatie van het nadenken en het op papier zetten vond ik soms best pittig. Vooral in het
begin om ‘te trechteren’, een bepaalde richting op te gaan vond ik even lastig. Toen dat punt
voorbij was ging het lekker en haalde ik er steeds meer plezier uit.
Presenteren ‘laat zien wie je bent.’
Jezelf presenteren doe je als stamgroepleider de hele dag. Bij drama is dit een van de
belangrijkste essenties. De kinderen pikten dit ook meteen op. Bij drama zie je soms
kinderen zichzelf op een hele andere manier presenteren en dat vind ik prachtig. Je ziet dan
kwaliteiten naar boven komen die anders niet altijd te zien zijn. Dat is toch heel waardevol!
Ook kinderen geeft het vertrouwen en ze voelen zich trots.
Reflecteren ‘wat is jouw wens, waar word je blij van?’
Tijdens dit onderzoek ben ik eigenlijk de hele tijd bezig geweest met reflecteren. Reflecteren
hoe ik verder moest, hoe het ging, wat ik heb geleerd. En ook reflecteren met de kinderen
tijdens de dramalessen. Eigenlijk reflecteren we tijdens de dag heel veel. Door te reflecteren
kun je weer vooruit en ben ik me bewust van wat er goed gaat en wat er eventueel nog
aangepast kan worden. Ik heb ook de kinderen duidelijk bij het proces betrokken en ook naar
feedback gevraagd. Ik vind het belangrijk dat je samen kijkt naar de parels en puzzels.
Daardoor blijf je samen scherp en sta je open voor ontwikkeling.
Verantwoorden ‘hoe vind je het effect van wat je gedaan hebt?’
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Waar ik ontzettend blij van word, is dat de kinderen elke keer weer erg enthousiast mee
doen aan drama. Ze reageren enthousiast als iemand drama gaat doen met ze. Dat is toch
een teken dat ze ervan genieten. Een van de kinderen kon het zo mooi verwoorden: “Bij
drama ben je eens op een andere manier bezig, dan alleen maar op papier. Je leert wel,
maar dat het voelt als ontspanning.” Dat is toch waar de jenaplanvisie voor staat? Dat
kinderen met plezier en enthousiasme de wereld ontdekken. Ik denk dat het onderzoek

Met opmerkingen [AvO14]: Tja, zouden ze het daarom zo
leuk vinden? Het is heerlijk spelend leren. Iets waar veel
kinderen van houden naast al dat papierwerk!

bijdraagt aan een verandering op het gebied van ‘spel’ en ‘drama’. En dat was een van mijn
doelstellingen voordat ik begon, ‘spel de aandacht geven die het verdient’!
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