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Hoofdstuk 1 Onderzoeksvraag omschrijven
Groeien naar een gesloten stamgroep bij wiskunde instructie. Welke coöperatieve
werkvormen kunnen we hanteren? Praktisch onderzoek.

Hoofdstuk 2. Hoe is de beginsituatie?
Dit praktisch onderzoek is een vervolg op het vorige onderzoek. Hier willen we praktische
zaken uitproberen en evalueren om te komen tot een gesloten stamgroep. Wij willen nu
reeds oefenen zodat we sterker staan wanneer dit werkelijkheid wordt.
Een theoretisch onderzoek kwam nu niet aan bod. Voor hoofdstukken 3,4 en 5 verwijzen we
graag naar ons vorig onderzoek, ‘Wiskunde, yes we can!’

Hoofdstuk 3. Theoretisch onderzoek algemeen.
Zie vorig onderzoek ‘Wiskunde, yes we can!’

Hoofdstuk 4 Theoretisch onderzoek jenaplan
Zie vorig onderzoek ‘Wiskunde, yes we can!’

Hoofdstuk 5 Wat zie je van de theoretische benadering uit de literatuur terug
in de eigen school/stamgroepwerkelijkheid?
Zie vorig onderzoek ‘Wiskunde, yes we can!’

Hoofdstuk 6 Wat kan ik verbeteren/veranderen. Koppeling met
leefwerkkwaliteiten. Ander gedrag oefenen?
Een leef- en werkgemeenschap
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Hierbij gaat het om participatie van kinderen en ouders (als volwaardige
partners) in de vormgeving van schoolleven en onderwijs, om het leren
van en met elkaar (coöperatief leren) en het zorgen voor elkaar (helpen),
samen spreken, -spelen, -beslissen, -vieren, het delen van vreugde en
verdriet, democratisch (sociocratisch) leren handelen en denken. Er is een
groepscultuur, waarin sociaal leren op allerlei manieren gestimuleerd
wordt.

Bij de kenmerken van een leef- en werkgemeenschap lezen we onder andere:
Er is gerichte aandacht voor leren door samenwerken en leren
samenwerken: coöperatief leren’. Dat geldt ook voor groepenwerk (het
samen aan een probleem werken) bij verschillende vak- en
vormingsgebieden.

Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van coöperatieve werkvormen tijdens de
wiskunde-instructie. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van de verschillen die er zijn in
kennis, ervaringen, kunde, … Kinderen voelen op die manier ook dat ze groeien binnen het
vak wiskunde. Waar ze vb. vorig jaar vooral een observerende, luisterende rol hadden,
voelen ze dat ze nu meer initiatief kunnen nemen en kunnen helpen. Ze ervaren een
groeiende competentie. We merken ook dat kinderen elkaar gerust stellen. Aan elkaar
vertellen waar zij het in het verleden moeilijk mee hadden en hoe ze bepaalde leerstof
uiteindelijk toch onder de knie gekregen hebben.

Hoofdstuk 7. Hoe ga ik dat aanpakken? (laten beïnvloeden door literatuur;
meld wat de literatuur met je doet en wat je van de literatuur gebruikt)
De voorbije maanden hebben we ons gefocust op het gebruiken van coöperatieve
werkvormen. We brengen daarvan elk op onze manier verslag uit in hoofdstuk 10.

Hoofdstuk 8. Eventueel: Welk onderzoeksinstrument past hierbij (m.a.w. hoe
krijg ik een beeld van effectiviteit van mijn aanpak)?
We evalueren onze praktijk in het procesverslag onder hoofdstuk 10.
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Hoofdstuk 9. Verantwoording: relatie basisprincipes, kwaliteitscriteria en
jenaplankernkwaliteiten, gekoppeld aan de hoe-vraag.
9.1 Relatie met basisprincipes en jenaplankernkwaliteiten:

Basisprincipe 17
In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld
door gestuurd en begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op
niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van kinderen een
belangrijke rol.
Jenaplankernkwaliteit 1.1. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te
benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent kunnen voelen.

Door te werken met coöperatieve werkvormen krijgen alle kinderen het gevoel dat ze een
bijdrage leveren aan het leerproces. Als nestleider biedt het je de kans om bepaalde
kinderen aan te spreken op hun competenties en een specifieke uitdaging te geven.
Basisprincipe 20: In de school wordt verandering en verbetering gezien als
een nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een
consequente wisselwerking tussen doen en denken.

Wanneer we enkele jaren terug beslisten om ons te focussen op de wiskundeaanpak,
hadden we nooit gedacht dat we zouden staan waar we nu staan. We zijn hier samen
naartoe gegroeid door te overleggen, uit te proberen en bij te sturen en de lat steeds hoger
te leggen voor onszelf. Het spreekt dan ook voor zich dat dit leerproces niet stopt na dit
onderzoek. Zeker wanneer we effectief zullen overschakelen op een gesloten stamgroep,
zullen we moeten blijven bijsturen en herwerken.
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9.2 Relatie met kwaliteitscriteria
Bij de kenmerken van ervaringsgericht lezen we onder andere:
Er vindt differentiatie plaats naar tempo, werkstijl/ aanpak (zoals
‘meervoudige intelligenties’), inhouden, e.a. Daarin wordt geprobeerd aan
te sluiten bij de mogelijkheden van elk kind. Oftewel: Er wordt niet alleen
maar rekening gehouden met verschillen tussen kinderen, maar vooral
ook uitgegaan van verschillen:

Door het werken in de stamgroep maken we de leerlijn voor wiskunde doorheen 3
verschillende leerjaren duidelijk. Kinderen (en nestleiders) hebben zicht op het volledige
plaatje. Iedereen kan zijn eigen weg gaan. Doordat we telkens gedurende een langere
periode rond een bepaald onderwerp werken, kunnen we ook gemakkelijker differentiëren.
Het is ook zo dat de rol die kinderen opnemen tijdens de wiskunde-instructie verandert
naarmate ze ouder worden en dus meer kennis en vaardigheden bezitten.
Een jenaplanschool is ook coöperatief. Dit betekent dat kinderen, ouders en stamgroepleiders SAMEN een leef-werkgemeenschap vormen.
Op z’n best is daar een grote openheid en een gemeenschappelijk zoeken
naar wat ze samen voor waar en zeker kunnen houden. In de praktijk zie
je ook daar jaloezie, rivaliteit, machtsuitoefening en het verwerpen van
wat niet in het straatje past. Toch blijft het ideaal van openheid en samen
zoeken overeind, als kritisch principe. Met dat alles in het achterhoofd
naar de stamgroep kijkend kan je zeggen dat de kinderen van de
stamgroep het ‘forum’ vormen waarvoor probleemstellingen en
onderzoeksresultaten gepresenteerd, bediscussieerd, getoetst (‘hoe kom
je daar zo bij?’) en verdedigd worden.

Elke stamgroep streeft naar een klascultuur die gekenmerkt wordt door veiligheid,
openheid, samen zoeken, elkaar helpen en uitdagen.
Als school willen we bijdragen tot het opvoeden van kinderen tot rechtvaardige, respectvolle
en zelfbewuste mensen, die rekening kunnen houden met anderen, besluitvaardig zijn,
conflicten kunnen hanteren en oplossen, kunnen reflecteren op eigen mogelijkheden,
kunnen afstemmen op de omgeving, een voorbeeld kunnen en willen zijn en weten wie ze
zijn en wat ze willen. We geloven oprecht dat coöperatieve werkvormen hier een zinvolle
bijdrage toe leveren.
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Hoofdstuk 10. Procesverslag.
Observeren in middenbouwklassen (door Sofie Peyskens)
Sinds dit schooljaar geven de middenbouwklassen wiskunde in een gesloten stamgroep.
Hierdoor zetten ze reeds een stap verder dan de bovenbouw. In het kader van dit onderzoek
wilden we dan ook graag een wiskundeles gaan observeren in de middenbouw. Praktisch
was dit niet zo evident, waardoor slechts één les bijgewoond kon worden. Uit Eva haar
procesverslag (zie verder) komen echter ook nog andere werkvormen uit de middenbouw
aan bod waardoor we ons toch een beeld kunnen vormen bij hun manier van werken.
Observatie wiskunde instructie (123) bij de kiekendieven op dinsdag 14 oktober 2014.
Lesonderwerp: Splitsen van getallen.
1) Er wordt gestart in de kring. Er wordt een onderwijsleergesprek gehouden rond
‘splitsen’. Waar denken we aan bij splitsen? De leerkracht noteert de antwoorden
van de kinderen op een blad papier, rond het woord ‘splitsen’. Kinderen van de
verschillende leerjaren verwoorden wat ze hierover al weten, al valt het op dat
vooral de derdes aan het woord zijn. De leerkracht speelt in op wat wordt
aangebracht (verschil, MAB, getalbeelden, ….).
Er wordt een synthese verwoord:
Welk woord moeten we vooral onthouden bij splitsen? -> Verdelen.

2) Na dit kringgesprek wordt in groepen gewerkt. Kinderen van het tweede leerjaar
begeleiden de kinderen van het eerste leerjaar om getallen tot 5 te splitsen met
concreet materiaal. De leerkracht stelde vooraf de groepen samen. De groepjes zelf
kiezen welk concreet materiaal ze gebruiken.
Vooraleer ze aan de slag gaan worden enkele afspraken gemaakt in de kring.
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è Samenwerken, hoe doe je dat? Helpen hoe doe je dat? De leerkracht doet een
rollenspel met iemand van het derde.

3) Kinderen van het derde blijven in de kring tot de verschillende groepjes aan het werk
zijn. De derdes krijgen een andere opdracht van de leerkracht. Zij zullen per twee
getallen vormen met MAB materiaal en deze in een tabel noteren. Ze krijgen
hiervoor 10 minuten. De kinderen krijgen zelf de verantwoordelijkheid om de tijd in
8

de gaten te houden. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van een zandloper, timetimer,..

4) Eén leerling, die nog niet toe is aan de opdrachten van het groepswerk, krijgt een
opdracht aan de computer. Wanneer iedereen aan het werk is, gaat de leerkracht
rond bij de verschillende groepjes. Opvallend is dat hierbij vooral wordt gekeken en
geluisterd door de leerkracht en niet zozeer wordt ingegrepen. Ze laat de kinderen
zelf hun proces sturen met enkele kleine aanwijzingen.

5) Na 10 minuten komen de derdes spontaan terug in de kring. De leerkracht merkt dit
op en legt even voor iedereen alles stil. Er wordt aan de eerste en tweedes een
nieuwe opdracht gegeven. De leerkracht gaat met de derdes terug in de kring, waar
deze hun werk tonen en bespreken.
6) De les wordt afgesloten in de kring met de volledige groep waar een
evaluatiegesprek wordt gehouden. Deze evaluatie is vandaag vooral gericht naar het
samenwerken in de groepjes.

Enkele bedenkingen na deze observatie:
-

Op vlak van wiskunde was de leeropbrengst voor de tweedes niet zo groot. Ze
kregen vooral een begeleidende rol. Dit kan je uiteraard niet iedere keer doen.
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-

-

Er was duidelijkheid en rust in de klas. Dit kwam vooral doordat de leerkracht zeer
goed voorbereid was op praktisch vlak. De groepen werden vooraf samengesteld en
kregen een plaats in de klas of in de gang. Er werden duidelijke afspraken gemaakt.
De kinderen zelf verantwoordelijk maken bij het inschatten van de tijd, het
gebruiken van concreet materiaal,… is een idee dat ik zeker meeneem.

Uitproberen van verschillende coöperatieve werkvormen (door Eva Coppens)
Context
In september 2010 startten we in de bovenbouw met de instructie voor wiskunde aan vierde
en vijfde leerjaar samen. Daarover hebben we in onze vorige twee onderzoeken uitvoering
geschreven.
In de middenbouw verliep de overgang van het lesgeven in leerjaren naar het lesgeven aan
meer leeftijdsheterogene groepen iets anders. Vroeger kregen het eerste, tweede en derde
leerjaar apart instructie. Vanaf september 2010 kreeg het tweede en derde leerjaar samen
instructie. Het eerste leerjaar verliet gedurende 8 lesuren per week het nest voor instructie
Nederlands en wiskunde. Deze instructie werd gegeven door Ingrid, een ambulante juf.
Vanaf september 2012 gingen we een stapje verder. In vier van de zes middenbouwen werd
meetkunde en metend rekenen gegeven in het nest. Het aantal uren dat de kinderen van het
eerste leerjaar apart instructie kreeg verminderde. In de overige twee nesten kreeg het
eerste enkel apart instructie voor aanvankelijk lezen en schrijven (2,5 lesuren per week). De
instructie wiskunde werd gegeven in het volledige nest. Ik ondersteunde die twee nesten bij
het geven van de wiskunde-instructie.
Vanaf september 2014 geven we alle onderdelen van wiskunde in het nest. Twee
leerkrachten ondersteunen de nestleiders daarbij, Ingrid en ik. Hieronder volgt een verslag
van de wiskunde-instructie gedurende de eerste maanden van dit schooljaar. We focusten
tot nu toe vooral op getallenkennis want dat blijkt moeilijkste om aan heterogene groep te
geven.
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Datum en onderwerp
Week 01 september
Getallen - Getallenkennis
• Tellen en terugtellen tot
10, 100
• De cijfersymbolen (0, …,
9) lezen en schrijven

Gehanteerde werkvorm
We speelden samen allerlei spelletjes i.v.m. tellen. Het
eerste deel van de instructie speelden we buiten. Eerst
allemaal samen in de kring. Nadien in kleinere groepjes.

Bevindingen
De spelletjes buiten in de kring hadden allemaal te maken
met tellen. Sommige telspelletjes waren tegelijk
kennismakingsspelletjes. Zo werkten we met de leeftijden,
kleur van het haar en de ogen,… van de kinderen. Het was
fijn om op deze ongedwongen manier de kinderen te leren
kennen. Bij de spelletjes buiten zaten veel
bewegingsopdrachten waardoor iedereen aan zijn trekken
kwam. Een paar oudere kinderen waren onder de indruk
van wat sommige kleine kinderen al kunnen, vb. tellen tot
100.
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Het tweede deel speelden we binnen. De telspelletjes
zouden de kinderen van het eerste leerjaar nadien ook
als opdracht in hun planning krijgen.
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Bij deze spelletjes was het echt opvallend dat vooral de
kinderen van het eerste geen extra instructie nodig
hadden om met het materiaal aan de slag te gaan.
Week 08 september
Getallen - Getallenkennis
• Het getal 0

We startten samen in de kring. Ik toonde hoe de
Maya’s het cijfer 0 voorstelden. Er volgde een kort
filosofeermoment. Wat betekent 0? Als 0 ‘niets’
betekent waarom bestaat het dan? Het viel mij op dat
het zeker niet alleen de goede rekenaars waren die
actief aan dit gesprek deelnamen.
Na deze inleiding splitsten we de groep op. De jongste
kinderen (eerste leerjaar) kregen de opdracht om een 0
te knutselen en leerden 0 ook schrijven.
Ondertussen werkten de kinderen van het tweede en
derde leerjaar in groepjes van 3. Elk groepje kreeg en
enveloppe met een aantal vragen. Elke groep kreeg
dezelfde vragen. De kinderen mochten zelf kiezen
welke vragen ze beantwoordden en in welke volgorde.

Onder andere deze pin op pinterest bracht mij op het idee
om te werken met ‘Het getal van de week’. Zoals de titel
aangeeft werken we dus een volledige week rond een
bepaald getal.
Het voordeel van deze werkvorm is dat iedereen rond
hetzelfde onderwerp werkt en toch op eigen niveau kan
werken. De kinderen van het eerste leerjaar leerden de
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betekenis van de 0 en leren de 0 schrijven. De oudere
kinderen gaan dieper in op de betekenis van de 0 ,
herhalen de tafel van 0, denken na over er getallen zijn die
kleiner zijn dan 0,…
Het principe kring-actie-kring zit in deze instructie. We
starten samen (nadenken over de betekenis van 0).
Daarna gaan we in subgroepen aan de slag, elk met een
aangepaste opdracht. Nadien bespreken we in de kring
wat we hebben gedaan. Kinderen van het eerste leerjaar
tonen trots hun knutselwerken. Oudere kinderen vertellen
wat ze leerden uit de opdrachten. Elke opdracht werd
besproken, alsook de samenwerking. Kinderen van het
eerste pikken al heel wat leerstof op voor de volgende
jaren, vb. negatieve getallen.
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We vonden het ook belangrijk om onze resultaten
‘openbaar’ te maken. Zo konden de kinderen ook aan
andere kinderen en ouders tonen en vertellen wat ze de
voorbije week hadden geleerd. We hadden veel aandacht
voor de afwerking van de producten, vb. geschilderde
nullen mooi presenteren. De kinderen van het tweede en
derde leerjaar moesten de antwoorden op de vragen
netjes en duidelijk schrijven.
Week 15 september
Getallen - Getallenkennis
• Hoeveelheden
vergelijken en ordenen
Enkel eerste leerjaar
Week 22 september
Getallen - Getallenkennis
• Het getal 1
Week 29 september
Getallen - Getallenkennis
• De helft
• Het getal 2

Tijdens deze instructie werkte ik met het eerste apart.
We vonden het belangrijk om enkele begrippen i.v.m.
het vergelijken en ordenen van hoeveelheden (meer,
minder, evenveel,…) goed in te oefenen.

De werkwijze verliep gelijklopend als tijdens ‘De week
van het getal 0’.

Bij de week van het getal kunnen ook veel linken gelegd
worden naar taallessen. Zo kunnen we uitdrukkingen en
gezegdes bespreken waarin het getal voorkomt. Veelvoud
en verkleinwoord van het getal zoeken. Het getal in zoveel
mogelijk talen leren.

Tijdens deze instructie maakten we gebruik van de
coöperatieve werkvorm ‘genummerde hoofden’.
Stappen:
1. De kinderen worden in groepjes van 3 verdeeld.
Alle kinderen van een groep krijgen een
gekleurd kaartje.
2. De nestleider geeft de opdracht. Neem de helft
van het voorwerp of het aantal dat op jullie tafel
ligt. De nestleider benadrukt dat straks iedereen
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van de groep het antwoord moet kunnen geven.
Na de opdracht zal de nestleider telkens een
kleur zeggen en de kinderen met dat nummer of
die kleur moeten het antwoord formuleren.
3. Ieder kind denkt zelf na. De timetimer wordt op
10 minuten gezet en binnen die tijd moeten alle
kinderen in stilte nadenken over een oplossing.
Ze noteren of tekenen de oplossing.
4. Hoofden bij elkaar. De leerlingen wisselen hun
oplossing uit. Ze overleggen over de juiste
oplossing. Als ze het eens zijn over de oplossing,
voeren ze die ook uit. De kinderen weten dat
iedereen in de groep de oplossing moet kunnen
geven. Dit betekent dat ze elkaar moeten
helpen en elkaar controleren. Niemand weet
van tevoren wie de beurt krijgt om het
groepsantwoord te geven.
5. Alle kinderen gaan met het materiaal in de kring
zitten. De nestleider noemt per groep een kleur.
Het kind met die kleur toont en vertelt hoe zijn
groep de opdracht heeft aangepakt.
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Genummerde hoofden was een geschikte werkvorm voor
dit onderwerp. Alle kinderen konden zich immers iets
voorstellen bij ‘de helft’. Bovendien konden de kinderen
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de oplossing ook konden tekenen. Het was dus geen
probleem dat er in elke groep kinderen zaten die nog niet
kunnen schrijven. Het was wel belangrijk om na het geven
van de klassikale opdracht nog eens rond te gaan of elk
kind de opdracht begrepen heeft. Het viel op dat sommige
anderstalige kinderen nog een beetje extra uitleg nodig
hadden vooraleer ze aan de slag konden. De oudere
kinderen hadden een dubbele opdracht: zelf nadenken
over een oplossing en ervoor zorgen dat elk kind van hun
groep de oplossing kon tonen en uitleggen. Bij de
observatie van het groepswerk kwam ik te weten welke
kleur elk kind had. Zo kon ik de nabespreking in de kring
een beetje sturen. Ik kon kinderen die normaal niet zoveel
initiatief nemen tijdens een kringgesprek aan het woord
laten komen door ‘toevallig’ hun kleur te noemen. Behalve
de bespreking van de oplossingen kwam ook de
samenwerking aan bod. Met aandacht voor de dubbele
verantwoordelijkheid. Hulp vragen en hulp bieden.
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Getal 2 dat was ons laatste getal van de week. De
knutselwerkjes van de kinderen liggen nog altijd in hun
bakjes. We hebben ze nooit mooi uitgestald. Het blijft een
uitdaging om in de drukte van de dag zaken af te werken.
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week 06 oktober
Getallen - Getallenkennis
• Tellen
• Getallen lezen,
vergelijken en ordenen
Eerste en zesde leerjaar.

Voor deze instructie schakelde ik het zesde leerjaar in.
Zij kregen van hun leerkracht de opdracht om een lege
getallenas te maken voor de middenbouw. Na deze les
ontving ik volgende mail van de instructieleerkracht van
het zesde leerjaar.
Dag Eva,
hierbij nog eens bedankt voor het leuke idee,
het is een actieve les met gemotiveerde kinderen
geworden.
De opdracht die ze kregen: ontwerpen van een
hinkelspel op schaal op ruitjespapier. Daarna het
hinkelspel op ware grootte tekenen op de speelplaats
en nadien uittesten natuurlijk. Specifieke wiskundige
vaardigheden die aan bod kwamen: omrekenen van
schaal naar ware grootte, nauwkeurig meten en
tekenen, omzetten cm-m, geschikt meetinstrument
kiezen.
Groeten, Goedele

De kinderen van het zesde leerjaar werkten enthousiast
aan hun opdracht. Het was fijn voor hen om te zien hoe er
achteraf heel veel gebruik werd gemaakt van de
getallenas.
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Als de getallenas klaar was gaf ik de kinderen van het
eerste leerjaar allerlei opdrachten m.b.t. getallen lezen,
vergelijken en ordenen.
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De getallenas was ook een fijn hulpmiddel om te kunnen
differentiëren. Terwijl sommige kinderen zelfstandig
opdrachten maakten in hun werkboek kon ik andere
kinderen aangepaste opdrachten geven.
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week 13 oktober
Getallen - Getallenkennis
• Opdrachten op de
getallenas

De kinderen werkten in groepjes van 3. In elk groepje
zaten kinderen van het eerste, tweede en derde
leerjaar. Elk groepslid krijgt een kleur.
•
•
•

Kinderen van het eerste leerjaar: groen
Kinderen van het tweede leerjaar: geel
Kinderen van het derde leerjaar: blauw

Elk groepje krijgt een enveloppe met opdrachten in de
drie kleuren. Elk kind met een bepaalde kleur krijgt een
opdracht.
Groen: kaartjes met opdrachten ‘blind’ trekken.
Geel: opdrachten lezen.
Blauw: controleren of opdrachten goed worden
uitgevoerd. Straks de taken en het samenwerken
evalueren in de kring.
We gaan naar beneden. Elk groepje tekent met krijt
een getallenas. Elk groepje krijgt kaartjes, schrijfgerief
en een zak met opdrachten. Elk kaartje met een
opdracht heeft een kleur. Het kind dat de kleur heeft
van het kaartje voert de opdrachten uit.
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Het werken met de kleurtjes en daaraan gekoppelde
opdrachten was een handig hulpmiddel om alle kinderen
betrokken te houden. Uit de nabespreking in de kring
bleek ook dat de meeste groepjes tevreden waren over de
samenwerking.
week 20 oktober
Getallen - Getallenkennis
• Rekenspelletjes

Een spel per tafel. De kinderen spelen in groepjes van 2
à 3. Na 10 minuten schoven de kinderen door.

De kinderen van het eerste leerjaar moeten elke week een
spel spelen als planningstaak. De bedoeling is dat ze via
spel de leerstof die de week ervoor aan bod kwam verder
inoefenen. Soms mochten de kinderen kiezen uit 2
spelletjes. Niet elk kind had dus al elk spelletje gespeeld.
Daarom besloten we om tijdens de instructie nog eens alle
spelletjes te spelen. We werkten met een
doorschuifsysteem.
In één groepje ontstond er ruzie. Salim (derde leerjaar)
speelde een spel met Anas (eerste leerjaar). Salim vond
26

dat Anas zich heel vervelend gedroeg en werd kwaad.
Tijdens het gesprek met de jongens werd duidelijk dat
Anas niet goed wist wat hij moest doen. Hij durfde geen
hulp vagen en begon dan maar een beetje te spelen. Salim
gaf toe dat hij in het eerste ook niet altijd hulp durfde
vragen omdat hij schrik had dat de andere kinderen hem
zouden uitlachen. We hebben dit voorval besproken in de
kring met het volledige nest. Het was duidelijk dat er veel
kinderen waren die geen hulp durven of durfden vragen.
Voor mij was dat een zeer verhelderend gesprek. Ik ga er
te makkelijk van uit dat kinderen hulp durven vragen.
week 03 november
Getallen - Bewerkingen
• Brug over het tiental

We herhalen vandaag hoe we moeten optellen met
brug. Wat wil dat zeggen? We bespreken het belang
van splitsen om de brug over het tiental te kunnen
maken.
Oefeningen op de tafel. 2 verschillende kleuren voor
tweede (tot 20) en derde (tot 100) leerjaar.
Kinderen van derde leerjaar zitten samen. Kinderen van
tweede leerjaar zitten samen. Elk kind krijgt een
blaadje met twee kolommen. In de eerste kolom
schrijven ze de brugoefeningen van hun kleur. In de
tweede kolom schrijven ze de oefeningen die geen
brugoefening zijn. Wie klaar is bedenkt zelf extra
brugoefeningen. Na een aantal minuten wisselen de
kinderen hun antwoorden uit. Ze controleren of ze
dezelfde oefeningen in de kolommen geschreven
hebben. Daarna uitwisselen in tweetallen.

We begonnen allemaal samen in de kring. Ik vond het heel
belangrijk dat de kinderen van het eerste nog eens horen
waarom we zoveel aandacht besteden aan de
splitshuisjes. De bedoeling was dat de kinderen van het
eerste redelijk vlug zelfstandig aan de slag gingen. Tijdens
het kringgesprek merkte ik dat heel wat kinderen van het
eerste al een redelijk inzicht hebben in brugoefeningen.
Vandaar dat ik ze allemaal in de kring heb laten zitten.
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week 17 november
Meten – Lengte
• Lengtematen
week 24 november
Meten – Tijd
• Kloklezen

De kinderen werkten in groepjes van 3. Elk groepje
kreeg een opdracht i.v.m. met het meten van lengtes.
Er waren in totaal 4 verschillende opdrachten. We
werkten met een doorschuifsysteem. Er waren
makkelijkere en moeilijkere opdrachten.

De opdrachten zelf verliepen vlot. Doordat we met twee
leerkrachten de opdrachten begeleidden konden we veel
directe feedback geven en veel input geven tijdens de
nabespreking. We observeerden dat niet alle kinderen
actief deel namen aan de opdrachten.

Als intro vertelden we een verhaal over een reus en
een kabouter die rond een kring van twaalf
boomstammen lopen, elk op hun tempo. Nadien
beeldden we het verhaal uit op de speelplaats. Daarna
kregen de kinderen in de klas een werkblaadje met
oefeningen op hun niveau.
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Tijdens onze workshop op het voorbije NJPV-congres
vroegen we aan de deelnemers om ook een aantal
spelvormen te bedenken bij bepaalde onderwerpen. Eén
van die spelletjes ging over kloklezen. Het was fijn om het
spel geleerd uit de workshop al eens te kunnen uittesten.
Vooral omdat het mooi aansluit bij een verhaal dat wij de
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kinderen vertellen. Ik zou het een volgende keer met een
kleinere groep kinderen spelen. Verschillende klokken
tekenen en dan het nest verdelen in kleinere groepen. Of
de kinderen allemaal een klein klokje geven waarop ze het
uur moeten aanduiden. De groep was te groot om
allemaal betrokken te blijven.
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Reflectie m.b.t. de middenbouw.
• In september namen Lise, Evi en ik ons voor om de instructie zoveel mogelijk te geven aan
eerste, tweede en derde leerjaar samen. Dat voornemen hebben we kunnen waarmaken. Al
voel ik soms nog de noodzaak om het eerste eens apart te nemen.
• De werkvorm ‘Het getal van de week’ vind ik heel handig. De kinderen krijgen opdrachten op
hun niveau maar we zijn wel met hetzelfde bezig. We starten en eindigen samen in de kring.
• Valkuil: in middenbouw soms te weinig verwachten van de oudste kinderen en in bovenbouw
soms te veel van de jongste kinderen. Ook als ik instructie 1,2,3 voorbereid zit ik soms te veel
met eerste in mijn hoofd. Altijd nadenken of 2 en 3 ook aan zijn trekken komt.
• Duidelijk taken geven tijdens groepswerk voelt soms een beetje artificieel aan maar is
volgens mij wel nodig.
• Ik denk dat we ons idee van altijd allemaal samen instructie soms een beetje moeten kunnen
loslaten als we werken met 3-jarige stamgroep. Het niveauverschil is soms echt te groot. In
de middenbouw kunnen we dat gemakkelijk organiseren aangezien we altijd met twee de
instructie geven.
• Nadenken over activerende werkvormen tijdens kringgesprekken. Tijdens kringgesprekken
zijn het vaak dezelfde kinderen die actief deelnemen. Wij willen de komende maanden
nadenken over werkvormen om iedereen te betrekken tijdens het kringgesprek. Ik wil graag
loskomen van de ‘vingeropsteekcultuur’. Ik neem mij voor om de vraag eens te stellen tijdens
een cursusbijeenkomst.
• Wat wil ik nog uitproberen: Vraag van de week
• In de middenbouw is de druk van de eindtermen minder voelbaar dan in de bovenbouw.

Verslag NJPV-conferentie
Op donderdag 13 en vrijdag 14 november 2014 waren we uitgenodigd om op het NJPV-congres
een workshop te geven binnen ‘De verwerkelijking’. Hier gaven we een presentatie over ons
vierde onderzoek ‘Wiskunde, yes we can!’ en meer specifiek over de bewegingsintegratie en
coöperatieve werkvormen die wij binnen onze wiskundelessen hanteren.
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We wilden hier de deelnemers van de workshop inspireren en motiveren om met dergelijke
technieken aan de slag te gaan. Daarnaast kregen we ook graag zelf nieuwe input en ideeën om
binnen onze klaspraktijk toe te passen. Hiervoor zetten we de deelnemers aan de slag.
In kleine groepjes kregen de deelnemers een overzicht van enkele leerplandoelstellingen
wiskunde waarbij ze een activiteit moesten bedenken, waar beweging en samenwerking centraal
stond.
Om tot een heterogene groepsverdeling te komen hadden we aan de onderzijde van de stoelen
van de deelnemers een post-it geplakt met daarop een breuk, kommagetal of tekening. Binnen
de groep moest men op zoek gaan naar zijn gelijkwaardige partner.
Na de brainstorm werden de verschillende ideeën voorgesteld aan de groep.
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Hieronder een overzicht van enkele werkvormen die door de deelnemers werden aangebracht.
Lesonderwerp
Diagrammen, tabellen en
grafieken aflezen en
interpreteren.

activiteit
Een levend cirkeldiagram vormen met de verschillende
leerlingen in de klas op basis van:
-

Kleur ogen
Schoenmaat
Kledij
…

Daarna de verschillende delen van de cirkel met krijt
aanduiden op de grond. Komen tot een gesprek waar %,
meer/minder, de helft,… aan bod komen.
En wie weet, zelfs komen tot een project waar we kunnen
hebben over : “Waarom hebben mensen verschillende
kleuren van ogen?”

Werken met geld,
interpreteren van
kastickets,…

-

Tijd, kloklezen, analoge en
digitale klokken,…

-

Kinderen staan in een cirkel en krijgen een bepaalde
waarde opgespeld (bv. 5 euro). Een kasticket wordt
getoond en het bedrag dat betaald moet worden,
moet een leerling in de cirkel lopen, met zo weinig
mogelijk (of zo veel mogelijk) bewegingen.
De coöperatieve werkvorm ‘placemat’ gebruiken om
kastickets te bespreken.
Rekenateliers organiseren binnen de school, vanuit
de verschillende intelligenties binnen het thema
‘geld’.
Op de speelplaats een bedrag springen (cfr. twister,
hinkelen,…)
De euro vergelijken met andere munteenheden (bv.
dollar, pond,…). Spring naar het gelijkwaardige
bedrag.
Een levende klok maken. Twaalf kinderen in een
cirkel, die elk een uur voorstellen. In de cirkel twee
kinderen die de levende wijzers voorstellen.
Klok op de grond tekenen van de speelplaats. De tijd
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Positiebepaling.

-

die aangegeven wordt hinkelen.
De tijd uitbeelden. Bij half, moeten de kinderen zich
bukken, bij het uur, de armen omhoog steken enz.
Post-its onder een stoel kleven, met op de ene het
digitale uur en op de andere de analoge versie. Vind
elkaars gelijke.
Hardlopen.
Werken met licht om het verschil tussen dag en
nacht duidelijk te maken. Of met wit papier en zwart
papier.
Bouwsels nabouwen, zonder ze te zien, maar door
de omschrijving van de ander leerling.
Sommentocht op de speelplaats.

Graag willen ze elkaar blijven helpen zoeken naar werkvormen en dat willen wij ook. Daarom
werden onze Pinterestborden hierover gedeeld met de deelnemers van onze workshop. Ook
onze powerpointpresentatie werd op vraag naar hen doorgestuurd.
http://www.pinterest.com/anntclara/wiskunde/
http://www.pinterest.com/anntclara/middenbouw/
http://www.pinterest.com/anntclara/werkvormen-varia/
Extra werkvormen bovenbouw

Breuken
Per tafelgroep (4de, 5de, 6de)
Elke tafelgroep heeft speelkaarten. Elke leerling neemt een kaart. Samen maken
ze twee breuken.
è
Vertel welke soort breuken dit zijn.
è
Vergelijk de breuken (grootste, kleinste).
è
Kan je nu al vereenvoudigen?
è
Maak gelijknamig.
è
Tel de breuken op.
è
Trek de breuken van elkaar af. (Moet je ze van plaats verwisselen?)
è
Vereenvoudig het resultaat.
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Spiegelingen
De helft van de eigen foto spiegelen:
è
4de: d.m.v. kalkpapier
è
5de: d.m.v. ruitjespapier
è
6de: d.m.v. passer en geodriehoek op blanco
papier

Getallenkennis: getal van de week
Per week krijgt het 4de, 5de & 6de een getal dat verwant is aan elkaar. Ze vullen elk hun blad in.
Nadien bespreking in de kring.
Vb. 4de: 392
5de: 3922
6de: 39 200
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Het getal van de week

Hoe lees ik dit getal (schrijf voluit):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Wat zijn de waarden van de cijfers?
Tel er 5 bij.
Trek er 5 af.
Het volgende even getal.
Het vorige oneven getal.
Rond af tot op T.
Rond af tot op t.
Vermeerder met 99
Verminder met 99
Voeg er 2t aan toe.
Trek er 1h van af.
Dit getal is deelbaar door 1 2 3 4 5 9 10 een veelvoud van 100. (omcirkel)
Anderhalf keer dit getal.
De helft van dit getal
Het viervoud van dit getal.
--- van dit getal.
30 % van dit getal.

Dit ging vlot – min of meer vlot – helemaal niet vlot.
Zet in fluo wat je nog moet oefenen.
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Samenwerken hoe doe je dat? Sociale vaardigheden bij kinderen ontwikkelen (door Ann
Tronquo)

Binnen het grote kader van ‘sociale vaardigheden’ staat communicatie (gesprek) centraal.
Communiceren lijkt zo vanzelfsprekend. Iedereen kan praten, dus iedereen kan communiceren.
Zelfs als je niets zegt, communiceer je vaak nog. Door te luisteren bijvoorbeeld, of je lichaam
vertelt in een uitdrukking wat je ervan vindt. Of iedereen dat communiceren onder de knie heeft
zodat ze echt met elkaar vanuit een gelijkwaardige positie in gesprek gaan, is een ander verhaal.
En net dat ligt telkens aan de basis van een goeie samenwerking. Dit geldt voor de kinderen in
ons nest, maar evenzeer voor het team en voor elke relatie die kinderen/ leerkracht met elkaar
en anderen aan gaan.
De maatschappij waarin we leven ondersteunt het gesprek weinig. Volwassenen tonen hoe ze elk
een mening hebben en hoe ze deze kunnen poneren. Het liefst zo breed mogelijk, wat door
sociale media prima kan. Maar ook via TV word je voortdurend geconfronteerd met wat mensen
vinden/denken. Ze beargumenteren zichzelf, horen vaak vooral wat ze zelf vertellen, maar
komen moeilijk tot het beluisteren van de anderen. Vaak is ‘het’ kunnen vertellen, telkens
opnieuw, als een soort ventilering ook wat ze nodig hebben. En daarbij ook kunnen voelen dat
anderen dit ‘liken’, zonder meer, dat ze met hun mening of statement scoren.
Deze manier van communiceren bepaalt de kwaliteit van onze (werk)relaties. Het geeft een
instant bevrediging die past bij de snelheid waarin alles in onze maatschappij gebeurt. Terwijl net
onze relaties in grote mate de kwaliteit van ons leven bepalen.
Kinderen geraken, met dit voorbeeld onder volwassenen, al gauw in een zelfde patroon. Hoeveel
kinderen herkennen nog het samen onderuitzakken met elkaar zonder dat iets moet? Gewoon
gezellig keuvelen, zich verbonden voelen, de ander horen zonder met zichzelf in de weg te zitten,
genieten zonder te hoeven ‘scoren’ of ‘geliked’ te worden? Zich aanwezig en betrokken voelen,
zonder dat ze veel hoeven te vertellen… Hoeveel ouders en kinderen ervaren het leven eerder als
een wij-verhaal dan als een ik-verhaal?
De school is een leeromgeving, maar ook een leefomgeving. Ook daar bepalen de onderlinge
relaties hoe goed we ons voelen. Als stamgroepleider hebben we de kans en de taak om bewust
in te zetten op de basisactiviteiten gesprek en stilte. Er is immers geen wij-verhaal zonder een
goeie verbinding! En daar zijn we zelf een wezenlijk element bij. Dit kunnen we voorleven, we
kunnen mee genieten en bouwen aan een wij-verhaal dat we mee in handen hebben. Kinderen
blijken heel gevoelig te zijn om samen in die flow te geraken.
Het boek S.O.S. conflict van Pat Patfoort & Corry laura Van Bladel is een prima instrument om
rond gelijkwaardige verbinding en communicatie aan de slag te gaan. Het boek is geen tool om
brandjes te blussen, maar om in te zetten op een levenshouding waarbij iedereen gelijkwaardig
is, waarbij communicatie ook ‘luisteren, begrijpen, invoelen, durven zichzelf te zijn’ betekent.
Ook al leeft er een verbonden wij-verhaal op de Feniks en merken we dat onze kinderen zeer
sociaal zijn en het welbevinden hoog scoort, toch kunnen we nog extra inzetten op
communicatie. Meer bepaald op het bewust worden van hoe we praten, wat we vertellen, hoe
de ander zich daarbij voelt, waarom de ander reageert op een bepaalde wijze enz. Leren andere
perspectieven te zien dan dat van onszelf, leren hoe we menselijke reacties als frustraties, boos
worden, verdriet een waardige plaats kunnen geven zonder afbreuk te moeten doen aan onszelf
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of de ander. Komen tot begrip door te oefenen, door fouten te mogen maken, reflectie, door
elkaar erbij te helpen enz.
De papegaaiduikers gingen hiermee aan de slag. Aanvankelijk tweewekelijks met een
‘communicatiekring’, maar er was duidelijk behoefte naar meer momenten, waardoor de
frequentie wekelijks werd. We vertrokken vanuit een verhaal of vanuit contexten die met de
kinderen verzameld werden. Dit speelden we door rollenspel, toneel, … na. Nadien gingen we
daarover in gesprek. We toetsten af hoe het zat met gelijkwaardigheid: zit iemand in een
mindere of meerdere positie? Hoe zou die zich daarbij voelen? Wat precies veroorzaakte dat de
personages zich niet gelijkwaardig voelden?
Die gesprekken gebeurden in kleine groepjes of in grote groep. Vaak werd er gevraagd om, na de
gesprekken, de situaties opnieuw te spelen. Dit leek me cruciaal voor het inslijpen van andere
gewoontes. Want dat blijkt zo vaak een oorzaak: we zijn geconditioneerd om zus en zo te
reageren. Iedereen doet het toch? Enkel erover nadenken, bleek niet voldoende om tot een
ander gedrag te komen.
Daarnaast kreeg iedereen ook een gevoelensboekje dat volledig privé bleef. Dat boekje bleek
voor sommigen een tussenstap: durf je gevoel te benoemen, geef het voor jezelf een plaats.
Vaak is dit voldoende om stille kinderen te laten groeien in de stamgroepkring. Ze hebben het
voor zichzelf al eens opgeschreven en vinden het op de duur gemakkelijker om dit later ook met
anderen te delen.
Gaandeweg groeide vorig schooljaar ook een praktisch project: we wilden een stiltehuisje
bouwen op de speelplaats, zodat kinderen die het even moeilijk hadden, een plekje vonden om
tot rust te komen. Hoe het eruit moest zien, werd met de ganse groep besproken, maar het
bouwen zelf gebeurde vooral door die kinderen die het met zichzelf de afgelopen jaren moeilijk
hadden. Kinderen die snel ‘ontploften’, uitvlogen, maar die ondertussen helemaal uit dat gedrag
groeiden. Ze leerden zichzelf begrijpen in de puur menselijke reactie die ze stelden (vb.
ontploffen bij het zich onrechtvaardig behandeld voelen) en leerden zichzelf een time-out te
geven om nadien tot gesprek te kunnen komen. Eén van die jongens trok begin dit schooljaar
naar het middelbaar. Voor hem was zo’n huisje maken belangrijk zodat het idee erin zou slijpen
dat hij voor zichzelf mentaal altijd een plekje kan bouwen om tot rust te komen. Ook al is er
letterlijk geen plekje te creëren waar anderen hem gerust laten. Dat middelbaar kwam een jaar
te vroeg, dacht ik. Hij was zo gegroeid, maar nog niet klaar om los te laten. Dit schooljaar sluit hij
nog elk vrij schoolmoment aan in ons nest. Hij voelt zich nog steeds één van ons, de anderen
waarderen hem en ik zie hem nog oefenen en genieten in dat waar hij vorig schooljaar niet
helemaal klaar mee was. Ook dat vind is waardevol: zien dat kinderen de nodige tijd nemen en
krijgen.
Dit schooljaar werken we nog steeds intensief aan communicatie, maar vindt het voortdurend
plaats i.p.v. (twee)wekelijks. De nieuwe papegaaiduikers worden mee onder de arm genomen
door de oudere, leren gaandeweg echt met elkaar in gesprek te gaan door het dagelijks
reflecteren over het werken, maar ook over de pauze, de activiteiten die ze organiseerden, enz.
We nemen daar heel consequent voortdurend tijd voor en doen het op dezelfde wijze als vorig
jaar: we spelen situaties na, komen tot invoelen vanuit verschillende standpunten en groeien tot
meer begrip en bewustzijn van ons handelen en communiceren. Aanvankelijk vond ik de
tijdsinvestering niet in balans met de rest van de geplande activiteiten, maar gaandeweg was er
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steeds minder tijd nodig en zag ik hoe de groep zich steeds sterker verbond met elkaar. We
bestonden niet langer uit 3 niveaus met dan nog ’s een verdeling tussen jongens en meisjes,
maar uit één groep die zich zeer gelijkwaardig opstelde.
Leren samenwerken, is hierbij een logisch gevolg. Dat gaat voor de meesten ondertussen zeer
goed. En voor wie dit nog moeilijk is, zie ik kinderen in de bres springen. Ik zie hen onderling
benoemen wat ze structureel niet ok vinden en ik zie hen allerhande uitproberen.

Door sterk te investeren in het ganse wij-verhaal, werd er gebouwd aan die voorwaarden die
nodig zijn om tot goed samenwerken te komen.
Observeren van het groepswerk door een objectieve waarnemer (Door Ann-Sophie
Sleeuwaert).

Wanneer ik op school rondloop, zie ik regelmatig mooie voorbeelden van samenwerken. Dat
begint al van in de kleuterklas, als kinderen samen spelen aan de zandtafel, in de poppenhoek of
met de autobaan. Al van kleinsaf aan zie je hen onderhandelen over wie welke rol mag spelen en
zie je hen afspraken maken over het materiaal. Dit gebeurt natuurlijk niet altijd zonder slag of
stoot. Maar naarmate kinderen ouder worden, zie je hen groeien. In de midden- en bovenbouw
worden de opdrachten complexer en wordt er steeds meer verantwoordelijkheid verwacht van
de kinderen. Sommigen zijn geboren groepsbeesten, anderen hebben op het einde van hun
lagere schoolcarrière nog steeds sturing nodig. Maar het is mooi om te zien hoe goed nestleiders
39

hun kinderen kennen. Zij kunnen perfect inschatten wie wat aankan. En ook de kinderen kennen
elkaar. Hun beste vriend op de speelplaats is niet altijd degene met wie ze best kunnen
samenwerken. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe goed kinderen dit onderscheid kunnen
maken.
Als buitenstaander heb ik telkens veel bewondering voor mijn collega’s. Het lijkt me niet
eenvoudig om altijd even creatief te blijven met werkvormen en methodieken. En ook wanneer
de kinderen aan de slag zijn, is het niet zo dat de nestleider tijd heeft om even achterover te
leunen. Op dat moment fungeert hij als observator en coach. Ik zie nestleiders rondlopen,
opdrachten opnieuw uitleggen, kinderen herinneren aan de afspraken, kinderen aanspreken op
hun taak en verantwoordelijkheid, in de gaten houden dat de opdrachten uitgevoerd worden,
bepaalde kinderen extra observeren. En tegelijkertijd zie ik een vorm van loslaten: leerkrachten
geven kinderen de ruimte om te experimenteren, ze laten hen soms eens bewust ‘falen’ opdat ze
zouden leren, ze hebben er vertrouwen in dat kinderen hun taak ernstig nemen en elkaar hierin
ook ondersteunen.

Hoofdstuk 11. Reflectie m.b.t. de bovenbouw.
Dit onderzoek hebben we vrij individueel verwerkt en nadien samengebracht.

We merken dat dit onderzoek nooit zal eindigen. We voelen ons vrij zelfzeker wat betreft een 4-5
groep in de bovenbouw. Enerzijds door de ervaring die we onderhand opbouwden, maar ook
door de uitwisseling en de variaties op werkvormen die we ondertussen verzamelden.

Wat een 4-5-6 groep betreft, blijven we nog zoekend. We merken dat onze 4des in een snelle en
brede stroom worden meegenomen. Ze worden gerust gesteld door de 5des die in een vrij
comfortabele positie zitten: het meeste hebben ze al eens gezien in andere werkvormen, de
leerstof wordt herhaald en alles valt in de juiste plooien. We hebben het gevoel dat onze
kinderen aan het eind van het 5de de leerstof grondiger beheersen en kunnen toepassen dan ze
dat konden toen we nog de leerstof per niveau gaven.

We merken dat overleg met de middenbouw ook af en toe noodzakelijk is om de beginsituatie
van de vierdes goed met elkaar af te stemmen. We ervaren dat vooral wat getallenkennis –
hoofdrekenen betreft onze vierdes een enorme sprong moeten nemen om in de bovenbouw
mee te kunnen. De getallen gaan al snel tot 10 000 en kommagetallen worden al ergens de
eerste 3 maanden aangebracht, wat noodzakelijk is door de 4-5 groepering. Dit vereist zonder
meer een goeie begeleiding. Dit kaarten we aan op de algemene bouwvergadering van 3 februari
2015.
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We merken dat kinderen in het 5de, die eigenlijk al op niveau 6de zouden kunnen werken, niet
gestild worden in hun leerhonger in een 4-5 groep. Ze willen meer en het liefst ook op een fijne
manier. Omdat de begeleiding van de 4des (afhankelijk van de samenstelling van de groep) nog
te sterk moet ingevuld worden, zijn de kinderen die veel meer aankunnen vaak op zichzelf
aangewezen. Ze zijn zo gewend aan het samen leren, dat ze het ook samen willen blijven doen,
maar dan wel op zo’n manier dat ze ook zelf nog tot leren komen. Een uitdaging, prikkeling is niet
altijd voldoende. Ze willen iemand die mee op weg gaat, die blijft prikkelen of minstens ‘sterk
aanwezig’ is bij wat ze doen. Dit combineren, blijft een moeilijk dilemma. De instructiemomenten
lijken te kort om dit goed te kunnen doen. Puur op vlak van leerstof kunnen we dan ook
begrijpen waarom sommige Jenaplanscholen opteren voor een tweejarige stamgroep. Maar door
de voordelen die een driejarige stamgroep biedt op andere vlakken, blijven wij voluit gaan voor
een driejarige stamgroep.

Elke bovenbouwleerkracht ervaart de moeilijkheden die een 4-5-6 groep in zich draagt. Jonathan
en Marco overwogen om een onderdeel wiskunde al in een gesloten stamgroep uit te proberen,
dit schooljaar, maar ook dit kwam er niet van. Uiteindelijk moeten onze zesdes het eindniveau
6de behalen en kunnen we qua tijd niet meer ‘rekken’. Tegelijk kunnen onze vierdes niet nog
sneller gaan of kunnen we hen niet nog meer belasten onder leerstof. Hoe pakken we dit
concreet aan terwijl elke groep de nodige leerwinst ervaart? Terwijl het nog een samen leren
blijft zodat we al het waardevolle van de huidige heterogeniteit niet verliezen? Terwijl wij, als
leerkracht, het overzicht blijven houden en in onze kracht blijven?

We zijn er nog niet.
We merken ook dat het intensieve werken de afgelopen jaren een zekere tol vraagt. Er lijkt een
noodzakelijke pauze voelbaar, een nood aan even kunnen berusten voordat we er weer met
evenveel energie in kunnen vliegen. Dat merken we ook aan ons overleg. De onrust en het
zoeken van de één, is moeilijk te dragen voor de ander. En dat kunnen we niet omzeilen, maar
moet ook een plaats krijgen.

We blijven in proces. Zoals we bij onze kinderen merken dat ze onbewust tot inzichten komen
door hen tijd te geven, geloven we erin dat dit proces ook bij ons gaande is. En dat we vanuit die
groei tot de juiste gezamenlijke beslissingen zullen komen eind dit schooljaar.

41

Hoofdstuk 12. Bijlagen
-

Activiteitenkaart
Literatuurlijst:

•
•
•

S.O.S. conflict! Bladel, Corry Laur van, Abimo, 2009, 155 pag.
K. Both, De stamgroep als onderzoeksgemeenschap, Mensenkinderen 120, januari
2010, p. 2-5
Coöperatief leren binnen adaptief onderwijs. Joep M.C.G. van Vugt. HB uitgevers,
2002.

42

