DE HUISWERKPERIODE
Wat is het doel bij ons op school en hoe zetten we dit in?

SEPTEMBER 2016 – APRIL 2017
LINDA VERSTEEG
Jenaplanopleiding ‘Het kan!’

Voorwoord
Voor u ligt het meesterstuk ‘De huiswerkperiode.’ In dit onderzoek wordt duidelijk hoe belangrijk het
is om kinderen goed te leren leren. Natuurlijk niet alleen voor de huiswerkperiode, maar voor hun
hele leven. Dit meesterstuk is geschreven voor mijn afstuderen aan de Jenaplanopleiding ‘Het kan!’
Van september 2016 tot en met april 2017 ben ik bezig geweest met dit onderzoek en het schrijven
van dit meesterstuk. Echter zal mijn onderzoek doorlopen tot oktober 2017 voor de daadwerkelijke
resultaten.
Voor mijn opleiding ben ik op stage geweest naar de Dr. Schaepmanschool in Barendracht. Een
fantastische Jenaplanschool waar ik mijn inspiratie voor dit onderzoek heb opgedaan.
Al sinds ik werk op mijn huidige school, Jenaplanschool Antonius Abt, loopt de huiswerkperiode niet
goed. De kinderen vinden de periode saai en de geluiden zijn er ook naar dat ze er niets aanhebben.
Mijn opleidingsbegeleider, Anite van Oijen, kwam tijdens deze stage hele interessante boeken tegen
over leren leren. Al snel werd het idee geboren om mijn steentje te gaan bijdragen aan het leren
leren en de huiswerkperiode bij mij op school. Bent u net zoals ik ook zo benieuwd naar hoe kinderen
leren? Dan moet u echt verder lezen!
Ik wens u veel leesplezier.
Linda Versteeg
Eindhoven, 2 april 2016
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Samenvatting
Op de Jenaplanschool Antonius Abt, waar ik werkzaam ben, werken de kinderen in groep 8 een
periode aan het maken van huiswerk. Op dit moment valt deze periode in het niet. Zowel kinderen,
ouders als groepsleiders vinden de huiswerkperiode meer een last dan een toegevoegde waarde. Ik
ben echter van mening dat een huiswerkperiode wel degelijk een doel kan hebben waar de kinderen
iets van leren.
Het doel van dit onderzoek is de kinderen laten ervaren hoe het is om huiswerk te maken. Daarnaast
zijn er geluiden dat de kinderen van onze school slecht voorbereidt naar de middelbare school gaan
wat betreft het maken van huiswerk. Hiervoor heb ik de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
‘hoe kan ik de huiswerkperiode zo vorm geven dat onze groep 8 kinderen zo goed mogelijk voorbereid
zijn op het omgaan met huiswerk op de middelbare school?’
Om hier een antwoord op te geven heb ik het een en ander aan onderzoek gedaan. Ik ben begonnen
met een bezoekje aan het ds. Pierson college in ’s Hertogenbosch. Hier heb ik aan verschillende
medewerkers gevraagd wat precies de uitdagingen van onze kinderen zijn. Wat bleek? Het maken
van een planning en je hieraan houden is voor de meeste kinderen niet haalbaar. Ook het maken van
een samenvatting is een groot aandachtspunt.
Na deze informatie ben ik de theorie ingedoken en heb ik onderzoek gedaan naar verschillende
onderwerpen. Ik heb bekeken wat huiswerk nu precies is, wat het doel en het nut is. Daarnaast heb
ik gelezen over hoe kinderen precies leren. Kunnen zij wel plannen? Wat hebben ze van ons nodig?
De executieve vaardigheden spelen een grote rol, maar ook de betrokkenheid van ouders is van zeer
groot belang.
Uiteindelijk heeft dit theoretische onderzoek geleid tot het maken van een breintips boekje waarin
kinderen kunnen lezen over de werking van hun brein. Ook staan er allerlei tips in om aan de slag te
gaan met huiswerk, plannen en samenvatten. In januari is de huiswerkperiode van start gegaan en
heb ik alles ingezet wat ik vanuit de theorie heb meegenomen. Allereerst heb ik een ouderavond
georganiseerd om de betrokkenheid van ouders te waarborgen. Daarna ben ik begonnen met een
kringgesprek over huiswerk. Waarom hebben we huiswerk? Wat is het belang van huiswerk?
Vandaaruit zijn we elke week verder gegaan. Kinderen zijn met elkaar in gesprek gegaan over hoe zij
het huiswerk aanpakken. Er zijn zeer waardevolle gesprekken uit voortgekomen. Het resultaat dat
het grootste deel van de kinderen afsluit met:

‘Het is fijn om een beetje voor te bereiden op het huiswerk voordat we naar de middelbare school gaan. Ik krijg
hier wel een fijn gevoel van.’
‘Ik vind het heel fijn dat we veel aandacht hebben besteed aan het plannen. Ik kon altijd wel een goede planning
maken, maar om mij hier echt aan te houden… dat was een ander verhaal. Nu ik hier 8 weken heel veel mee
bezig moest zijn, heb ik geleerd om mij aan mijn planning te houden.’
‘Ik vind het heel fijn om samen in de kring naar het huiswerk te kijken. Zo kan ik vragen stellen en nog beter
worden in het maken van huiswerk.’

is voor mij voldoende om dit onderzoek geslaagd te noemen! Echter moeten de echte resultaten pas
volgen in oktober 2017 wanneer deze kinderen het huiswerk gaan ervaren op de middelbare school.
Deze huiswerkperiode was een geweldige, leerzame periode voor zowel de kinderen als voor mij als
groepsleider. Na het doen van dit onderzoek kan ik de volgende punten aanbevelen:
• Het verschil tussen jongens en meisjes in de gaten houden en aandacht aangeven.
• Betrokkenheid van ouders waarborgen.
• Kinderen eigenaar van hun eigen brein maken door middel van informatie en breintips.
• Kringgesprekken houden en vragen stellen om het zelfinzicht en het leren leren van de
kinderen te laten verwoorden. Gebruik hierbij denk-stimulerende vragen.
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Probleemomschrijving
De huiswerkperiode
Wat is het doel bij ons op school en hoe zetten we dit in?
Aanleiding
Naar aanleiding van mijn stage op de ds. Schaepmanschool in Barendrecht en alle geluiden omtrent
de huiswerkperiode op mijn school heb ik ervoor gekozen om aan de slag te gaan met de
huiswerkperiode. Er zijn al meerdere pogingen gedaan om deze periode te verbeteren, maar tot op
heden is dit niet gelukt. Zowel kinderen, groepsleiding als ouders zijn nog ontevreden over deze
periode.
Achtergrond
De huiswerkperiode is ooit bedacht om kinderen te laten kennis maken met huiswerk en te ervaren
hoe dit is. Het doel daarachter is wel dat de kinderen ook daadwerkelijk iets aan deze periode
hebben. Zo zijn de kinderen bezig met rekenen, Nederlands, Engels, geschiedenis, biologie en
natuurkunde. Het huiswerk was een bij elkaar geraapt ‘zooitje’ en viel letterlijk van ellende uit elkaar.
Relevantie
Het mag geen vraag meer zijn om er iets aan deze huiswerkperiode moet veranderen. Wanneer de
kinderen totaal geen baat hebben bij deze periode kunnen we het beter laten vervallen. Echter
willen wij dit als bovenbouwteam niet, dus ga ik met dit onderzoek de huiswerkperiode aanpakken.
Probleemstelling
De huiswerkperiode bij ons school verloopt niet naar wens. Zowel kinderen, groepsleiding als ouders
klagen over deze periode.
Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is erachter te komen hoe wij kinderen beter voorbereidt naar de
middelbare school kunnen laten gaan door middel van de huiswerkperiode. Hierbij heb ik de
volgende onderzoeksvraag opgesteld:

Onderzoeksvraag

Hoe kan ik de huiswerkperiode zo vorm geven dat onze groep 8 kinderen zo goed mogelijk
voorbereid zijn op het omgaan met huiswerk op de middelbare school?
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Verslag van het onderzoek uitgewerkt in de 7 fasen
Fase 1.

Introductie

Hoe ben ik op dit idee gekomen?
Geluiden van kinderen

Ik werk inmiddels voor het derde jaar in een bovenbouwgroep en ga dus voor de derde keer aan de
slag met de huiswerkperiode. De afgelopen twee keer heb ik vooral van de kinderen terug gehoord
dat ze het huiswerk niet zo leuk vonden. Niet omdat ze geen zin hadden in huiswerk, nee
integendeel, ze hadden er heel erg veel zin in, alleen het huiswerk viel tegen. Ze hadden er meer van
verwacht. De kinderen vonden het huiswerk saai, onoverzichtelijk en voor hun gevoel hoefden ze er
niet zoveel tijd en aandacht aan te besteden.

Geluiden van collega’s

Ook de bovenbouwcollega’s waar ik mee werk zijn niet helemaal tevreden met de opzet van de
huiswerkperiode zoals hij nu is. Ieder jaar opnieuw gaan wij met zijn allen bij elkaar zitten en
proberen we de huiswerkperiode weer anders vorm te geven. Ook de collega’s vinden het niet
overzichtelijk en vinden het ook vooral lastig in te plannen tijdens de dagelijkse planning. Hiermee
bedoel ik het bespreken van het huiswerk met groep 8.

Geluiden van ouders

Bij de afgelopen bouwavond voor ouders kwam ook de huiswerkperiode weer ter sprake. Ouders
geven aan dat zij het huiswerk niet vinden aansluiten bij het middelbaar onderwijs. Veel ouders
hebben namelijk al een oudere zoon of dochter op het VO zitten en zij hebben de ervaring dat de
kinderen eigenlijk niets leren van de huiswerkperiode bij ons op school. Zij zouden het fijn vinden als
wij hier beter op kunnen aansluiten. Eén ouder stelde bijvoorbeeld voor om het huiswerk op niveau
aan te bieden. Huiswerk voor vmbo, havo en vwo kinderen.

Mijn eigen visie op de huiswerkperiode zoals hij er nu is

Ik vind het idee van een huiswerkperiode een heel goed idee. Ik vind het belangrijk dat kinderen
voorbereid zijn op het middelbare onderwijs. Als ik naar mijzelf kijk, kwam ik in de eerste klas voor
een enorm onaangename verrassing te staan. Ik heb nooit geleerd om mijn huiswerk goed te leren
inplannen. Ik ging naar de havo/vwo brugklas en kreeg dus vrijwel vanaf de eerste week al bakken
met huiswerk. Het is mij eigenlijk mijn hele middelbare school periode niet gelukt elke dag netjes
mijn huiswerk te maken en mee naar school te nemen. Mijn geluk was dat ik eigenlijk net een niveau
te laag zat, uiteindelijk havo omdat ik te weinig aan mijn schoolwerk deed, waardoor ik alsnog ben
geslaagd zonder al te veel huiswerk te maken. Het lijkt mij zoveel fijner als je op de basisschool al
enigszins kan leren hoe je het huiswerk moet inplannen zodat je elke dag netjes je huiswerk af hebt.
In mijn ogen gaat de huiswerkperiode dus vooral over hoe je met plannen, hoe je huiswerk maakt en
hoe je toetsen kan leren. De inhoud is eigenlijk bijzaak.
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Fase 2.

Verkennen

Ik heb een aantal zaken gedaan om mijzelf in het onderwerp te verdiepen.
Zo heb ik bijvoorbeeld een mindmap gemaakt. Deze is te vinden als bijlage 1.
Daarnaast heb ik ook wat filmpjes bekeken op het internet die gaan over het maken van huiswerk.
Vervolgens ben ik gaan trechteren. Huiswerk is een erg goed onderwerp. Echter is het wel belangrijk
een aantal zaken duidelijk te hebben. De onderstaande vragen heb ik gebruikt om een duidelijker
beeld te krijgen van mijn onderzoek.

Welke vakken nemen wij op in ons huiswerkboekje?

In een overleg met ons bovenbouwteam hebben wij besloten dat we de kinderen willen laten
werken aan rekenen/wiskunde, Engels, geschiedenis, Nederlands, biologie en natuurkunde. Een
aantal vakken zijn bekend en een aantal vakken nieuw. Zo kunnen ze ook hier mee kennis maken.

Wat leren de kinderen met deze huiswerkperiode?

Willen we gaan voor vak inhoud, willen we de kinderen leren plannen/ omgaan met hun huiswerk,
willen we de kinderen leren omgaan met een agenda of willen we de kinderen leren leren voor
toetsen? In ons overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat het in deze periode niet gaat om de
inhoud, maar om de vaardigheden. We willen de kinderen vaardigheden aanbieden die zij nodig
zullen hebben op de middelbare school. Om er achter te komen welke vaardigheden dit zijn, ga ik in
gesprek met het ds. Pierson College in Den Bosch. Dit gesprek komt later in dit onderzoek terug.

Willen we differentiëren binnen de verschillen middelbaar onderwijs niveaus met de inhoud
van ons huiswerkboekje?
De conclusie over deze vraag is dat wij dit niet willen. Het zal veel tijd en energie kosten om dit te
realiseren. Het is wel een wens, maar het is nu niet het juiste moment om hieraan te werken. We
gaan wel proberen facultatieve opdracht aan het boekje toe te voegen. Kinderen met een VMBO
advies of lager, mogen die opdracht als keuze maken. Kinderen met een HAVO of hoger advies,
moeten deze opdracht maken.

Wanneer willen we de huiswerkperiode laten plaatsvinden?

Onze grootste wens is om de huiswerkperiode voor de kerstvakantie te laten plaatsvinden. Zo
kunnen wij de resultaten en de bevindingen meenemen bij de advisering. Echter gaat dat deze keer
niet lukken omdat dit onderzoek pas in september is gestart en het niet haalbaar is alles in oktober te
hebben afgerond. Volgend schooljaar pakken we dit weer op en gaan we kijken of we de
huiswerkperiode vervroegen. Nu vindt de periode plaats net na de kerstvakantie. We starten op
woensdag 1 februari en sluiten de periode af op woensdag 5 april.

Voor wie is de huiswerkperiode bedoeld?

Mijn bovenbouwteam en ik vinden dat deze periode bedoeld is voor de kinderen. De kinderen
mogen deze periode kennismaken met vaardigheden die je op de middelbare school nodig zult
hebben. In plaats van in het diepe gegooid worden, worden ze beter voorbereid en kunnen ze fijner
beginnen met de start van het huiswerk op de middelbare school.
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Theorie

Voor het theoriestuk zijn verschillende bronnen gebruikt. In het bijzonder wil ik er een uitlichten. Het
tienerbrein van Jelle Jolles heb ik mogen lenen van een vader van een meisje bij mij uit de groep. Deze
vader was aanwezig bij de ouderavond die ik heb georganiseerd over de huiswerkperiode, hier kom ik
later in het onderzoek op terug. Hij vond mijn presentatie ontzettend interessant en kwam een paar
dagen later de groep in om mij dit boek te geven. Hij had het idee dat ik het vast en zeker goed kon
gebruiken voor mijn onderzoek. Dat is zeker waar. Dit voorbeeld noem ik expliciet omdat dit voor mij
staat voor jenaplanonderwijs. Samen en met elkaar verbeteren wij het onderwijs. Ouders die met ons
meedenken zijn welkom!

Wat is huiswerk eigenlijk?

Om dit onderzoek goed te kunnen doen, is het belangrijk om te beginnen bij de basis. Wat is
huiswerk eigenlijk? Hoe is het ooit ontstaan en waarom is het ooit bedacht?
De definitie van huiswerk wordt als volgt omschreven: ‘Huiswerk is het gedeelte van de studie dat
scholieren en studenten thuis moeten uitvoeren of op school, buiten de contacturen met de docent.
Het kan hierbij gaan om leerwerk of maakwerk. Het leerwerk kan variëren van het leren van een rijtje
anderstalige woordjes tot het bestuderen van een compleet boek of een bezoek aan de bibliotheek.’ 1
Bernard Blogt schrijft in een artikel dat hij huiswerk niet als doel ziet, maar als hulpmiddel. Een
hulpmiddel om ervoor te zorgen dat het proefwerk goed gemaakt wordt.2
Mijn visie:
Zoals Bernard Blogt schrijft over huiswerk, zo zie ik onze huiswerkperiode ook. In dit geval zie ik het
huiswerk als hulpmiddel om kinderen vaardigheden aan te leren die zij op de middelbare school nodig
hebben. Hierbij denk ik zelf aan leren leren, plannen en samenvatten.

Voor- en nadelen van huiswerk.

Er zijn heel wat voordelen te noemen voor het maken van huiswerk. Met huiswerk maken oefenen
de kinderen met de in de les opgedane vaardigheden. Ze onthouden en begrijpen de lesstof beter.
Daarnaast bevordert het de verwerking van informatie en leren de kinderen kritisch na te denken
over de inhoud waarmee ze bezig zijn. Op de middelbare school is het maken van huiswerk
voorbereiding op de volgende les en kunnen de kinderen ervoor zorgen dat ze de stof beheersen
voor het komende proefwerk.3
In verschillende onderzoeken is te lezen dat het geven van huiswerk soms averechts kan werken. Dit
is voornamelijk bij het geven van te veel huiswerk. Het kan gebeuren dat er bij het kind desinteresse
en fysieke- en emotionele vermoeidheid optreedt. Het gevolg is dat het kind de opdracht niet goed
uitvoert en de interesse verliest. Zo verliezen kinderen de motivatie en wordt huiswerk maken iets
wat heel vervelend is.4

Nederlandse encyclopedie (2017). Definitie van huiswerk.
Blogt, B. (2013). Huiswerk: verplicht of facultatief?
3 Conradi, R. (2013). De effectiviteit van huiswerk.
4 Conradi, R. (2013). De effectiviteit van huiswerk.
1
2
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Mijn visie:
Na dit stuk gelezen te hebben betekent huiswerk voor mij misschien wel iets anders dan dat het
daadwerkelijke doel is. Het doel waarvoor huiswerk in het leven is geroepen, is een ander doel dan ik
voor ogen heb. Op de middelbare school is huiswerk bedoeld om de opgedane lesstof in te oefenen en
te herhalen. Het scheelt veel leraren tijd. Ik vind niet dat dit altijd thuis moet. In mijn ogen heeft
huiswerk het doel om kinderen vaardigheden aan te bieden die zij nog moeten leren. De voornaamste
zijn plannen en keuzes maken. Echter ben ik wel van mening dat het voor sommige kinderen goed kan
zijn om bepaalde leerstof te herhalen. Oefening baart nog steeds kunst en soms is daar in de les niet
genoeg tijd voor. In mijn ogen is dit alleen voor de kinderen die hier behoefte aan hebben, zeker niet
voor iedereen.

Wat is het algemene doel van huiswerk maken?

Huiswerk kent een aantal verschillende doelen. Als eerste is er het doel oefenen of herhalen.
Kinderen oefenen en herhalen wat er in de les is geleerd of gedaan. Als tweede kan huiswerk
kinderen voorbereiden op wat er gaat komen in de volgende les. Als derde is er het doel extensie. Dit
dwingt kinderen om het geleerde toe te passen en te gebruiken in nieuwe situaties. Als laatste kan
het doel vaardigheden integreren worden genoemd.5
‘Als ik mijn huiswerk niet maak dan mis ik de nodige oefening om de lesstof goed te begrijpen.’
Het doel is dat kinderen bepaalde stof beheersen, bepaalde vaardigheden beheersen.

Mijn visie:
Voor mij heeft huiswerk maken het doel om kinderen vaardigheden aan te leren. Bijvoorbeeld
de vaardigheid plannen. Kinderen moeten van ons leren leren. Ik zie de huiswerkperiode hier als
een middel. Met de huiswerkperiode kunnen de kinderen een heleboel dingen bereiken. Zo
kunnen ook de ouders al kennismaken met een kind dat huiswerk heeft. Ouders zijn heel
belangrijk voor kinderen als het gaat om leren leren. Aangezien ouders niet aanwezig zijn
gedurende de dag, denk ik dat het goed is dat kinderen af en toe huiswerk hebben. Zoals ik al
eerder heb aangegeven, zie ik huiswerk ook als nuttig als het gaat om kinderen die veel
herhaling en oefening nodig hebben. Als ik mijzelf de vraag stel: ‘Moeten kinderen op de
basisschool geen huiswerk krijgen, omdat ze vooral moeten buitenspelen?’ dan vind ik dat dit
niet waar is. Ik vind wel dat kinderen moeten buitenspelen, maar het huiswerk wat ze van ons
krijgen is nog zo minimaal dat ze nog genoeg tijd over hebben om andere dingen te doen zoals
buiten spelen en sporten. Het is een feit dat kinderen op de middelbare school bakken met
huiswerk gaan krijgen. Op dit moment gaan de kinderen onvoldoende voorbereid het huiswerk
tegemoet en krijgen ze hier problemen mee. Ik vind dat wij er goed aan doen om kinderen
hiermee te laten oefenen en te laten ervaren hoe het is om met huiswerk aan de slag te gaan.
Op dit moment zitten er nog weinig consequenties aan, maar op de middelbare school wel en
kan het soms al te laat zijn om het huiswerk nog goed op te pakken. Moet een huiswerkperiode
alleen in groep 8? Misschien niet. Kinderen leren door ervaring en doen. Wij willen kinderen
dingen laten ervaren, dus misschien moeten we er eens over nadenken of we al iets eerder
willen beginnen met een huiswerkperiode. Begrijp mij echter goed, dit is niet bakken vol met
huiswerk, maar langzaamaan wennen aan wat huiswerk precies is en hoe je daarmee omgaat.

5

Kirschner, P. (24 januari 2016). Huiswerk: Ja, Nee, Waarom, Hoeveel, Hoe?
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Hoe kunnen kinderen het beste huiswerk maken?

Uiteraard is het een feit dat huiswerk maken voor ieder kind anders is. De een gebruikt een bepaalde
methode, terwijl voor de ander een andere methode beter werkt. Wat voor ieder kind wel geldt, is
het goed organiseren van je huiswerk. Een goede tip is het verdelen van je huiswerk in blokken van
ongeveer 20 minuten. De meeste kennis onthouden kinderen aan het begin van de huiswerktijd en
aan het einde. Alles wat in het middenstuk is geleerd, blijft minder goed hangen.
Iets wat ik de kinderen ook wil meegeven is het bewegen tijdens het huiswerk maken. Na elk blok
van 20 minuten is het goed om even op te staan en de armen en benen te bewegen. Hierdoor krijgen
de hersenen meer zuurstof, kan je beter functioneren en blijf je langer fit.
Iets wat kinderen heel moeilijk vinden om te doen is het inplannen van de tijd. Een manier om het
concreter te maken voor de kinderen, is de activiteiten die je op een dag kan doen verdelen in
kleuren. Er zijn vier kleuren mogelijk. De gele tijd, zijn activiteiten die belangrijk zijn en als eerste
moeten gebeuren. Hierbij kan gedacht worden aan een proefwerk leren voor morgen, met een
blessure naar de dokter en de fietsband die echt geplakt moet worden. Als tweede heb je de groene
tijd. Dit zijn activiteiten die wel belangrijk zijn, maar waar geen haast bij is. Sporten, een kring
voorbereiden, op tijd je huiswerk maken en bij vrienden op bezoek zijn hier voorbeelden van. Dit zijn
bij uitstek geschikte activiteiten om uit te stellen. De gedachte: ‘ach, dat komt later wel!’ is hier snel
gezegd. De volgende kleur is oranje. In de oranje tijd bevinden zich activiteiten die niet belangrijk zijn
en ook geen haast hebben. Voorbeelden hiervan zijn gamen, televisie kijken en op Facebook zitten.
Hier uiteraard de tip om zo min mogelijk tijd kwijt te zijn aan oranje tijd. Als laatste is er de rode tijd.
Deze activiteiten zijn niet belangrijk, maar hebben wel haast. Het kan zo zijn dat iemand zich
verplicht voelt om een ander te helpen. ‘Nee’ zeggen is geen optie en daarom gaan deze activiteiten
toch voor op de belangrijke activiteiten. De conclusie van dit verhaal is dat de voorkeur uitgaat naar
de meeste groene tijd. Activiteiten die wel belangrijk zijn, maar (nog) geen haast hebben. Om meer
groene tijd te creëren is het handig om een actielijst te maken, samen te werken, verschillende
leerstrategieën te gebruiken en altijd geconcentreerd te werken. Wanneer het huiswerk gemaakt is,
moet er direct een actielijst voor de volgende dag gemaakt worden. Dit moet de volgende dag dan
ook gemaakt worden. Zo nu en dan kan er ook samengewerkt worden. Praten over de leerstof helpt
bij het leren. Zo kunnen er ook ezelsbruggetjes worden gemaakt.6 Over het stukje plannen wordt
onder het kopje plannen uitgebreider op ingegaan.
Mijn visie:
Het lijkt mij dat het indelen van de tijd en de activiteiten in het juiste kleurenvakje zetten erg moeilijk is.
Hiervoor moeten kinderen van alles kunnen en hebben ze goede begeleiding nodig. Misschien wel door
hun ouders. Hier kom ik later op terug. De conclusie die ik hieruit trek is dat kinderen om huiswerk te
kunnen maken veel verschillende vaardigheden nodig. Ze moeten een heleboel dingen beheersen om
uiteindelijk tot leren leren te kunnen komen.

Leren leren.

Als we kinderen willen leren leren, moeten we natuurlijk eerst weten wat we precies onder ‘leren’
verstaan. Er zijn veel verschillende definities van leren. Kinderen kunnen motorische vaardigheden
leren zoals leren lopen of leren tennissen, kinderen kunnen feitenkennis leren, weten welke planten
giftig zijn of kennis hebben van verschillende automerken of kinderen kunnen procedurekennis leren.
Hoe wordt een kring voorbereid? Hoe wordt het beste een proefwerk voorbereid? De hersenen van
de kinderen stellen hen tot al het leren in staat. Zij slaan zintuigelijke prikkels op. Leren, geheugen,
onthouden en herinneren verwijzen naar al die aspecten van leren. In het boek Het Tienerbrein
(Jolles, 2017) staat beschreven dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er grote

6

Drost, M., & Verra, P. (2015). Slimmer leren met RTTI. Bodegraven, Nederland: Uitgeverijplus Bv.
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verschillen zijn tussen het motorisch leren, het kennisleren en het procedure-leren. Deze vormen van
leren berusten op andere hersenmechanismen en worden op verschillende manieren verworven.
Ieder kind leert anders en zij moeten er
Horen 5%
achter gaan komen welke manier het
beste bij hen past. Vrij bekend is de
Lezen 10%
leerpiramide van Bales zoals hiernaast
weergegeven. Hierin wordt aangegeven
Horen en zien 20%
welke manier van leren gemiddeld het
meest effectief is.
Voorbeeld zien 30%
Om goed te kunnen leren, is het van
Discussiëren 50%
belang dat kinderen zich kunnen
concentreren. Echter is het voor kinderen
Oefenen 70%
erg moeilijk om zich te kunnen
concentreren in een rumoerige omgeving,
Zelf doen of aan ander uitleggen 90%
thuis of op school. De hersenen krijgen
Leerpiramide van Bales.
een lading prikkels over zich heen. Het
kost de hersenen veel energie om langer
de aandacht vast te houden en de ‘denkspier’ wordt moe. Aandacht, concentratie, het
werkgeheugen, de planning en andere cognitieve processen zijn van groot belang. Het spreekwoord
‘al doende leert men’ gaat hier zeker op. Het brein leert namelijk van al deze prikkels. Het past zich
aan door de vorming en verbindingen en door het versterken of verzwakken van netwerken van
hersenstructuren en zenuwcellen in het brein. Om dit te verduidelijken staat er in het boek
Breindidactiek (Dirksen, 2016) een metafoor ‘van geitenpaadjes naar neutrale snelwegen in het
brein. ’Stel je eens voor dat je door een veld met hoge grashalmen loopt. Wanneer je terugkijkt, zie je
nog net een spoortje waar je gelopen hebt, een soort geitenpaadje. Dit spoor kan door de wind
gemakkelijk vervagen. Maar loop je keer op keer op keer hetzelfde geitenpaadje af, dan wordt het
geleidelijk aan een groter pad en ten slotte een snelweg. Het oorspronkelijke geitenpaadje staat voor
alles wat voor je brein nieuw is: een nieuwe gedachte, een feit dat je voor het eerst hoort of iets wat
je voor de eerste keer doet of leert. Wat gebeurt er dan in ons brein? Een aantal hersencellen,
neuronen, maakt samen contact en geeft elkaar een signaal door. De hersencellen verbinden zich, een
neuraal paadje vormt zich. Als dit patroon van zich verbindende hersencellen herhaald wordt,
verandert er iets in de verbindingen tussen de hersencellen. Er treden allerlei veranderingen op die
ervoor zorgen dat dit contact gemakkelijker verloopt: de signalen tussen de hersencellen kunnen
efficiënter worden doorgegeven en de verbindingen tussen de hersencellen worden sterker.
Uiteindelijk vormt er een snelweg in je brein.’7
Voor het proces van aandacht geven aan zinvolle prikkels, het selecteren en kiezen, het maken van
een plan en de evaluatie daarvan, oftewel ‘het leren!’ zijn er twaalf essentiële stappen bedacht:
1. de oriëntatie op prikkels de binnenkomen via de zintuigen;
2. Het maken van een eerste selectie van nieuwe informatie die mogelijkerwijs belangrijk
genoeg is om kort vast te houden;
3. het kort vasthouden in een soort tijdelijk buffertje: het werkgeheugen;
4. zodat de nieuwe prikkel kan worden vergeleken met wat ooit in de grote
geheugenbibliotheek is opgeslagen;
5. waardoor een vergelijking kan worden uitgevoerd: ‘Was een dergelijke prikkel eerder in het
leven relevant of niet?’
6. zodat vervolgens kan worden besloten om ook de nieuwe prikkel op te slaan,
7. of er juist géén aandacht meer aan te geven omdat de informatie niet belangrijk is,
8. waarna de informatie die voor de toekomst relevant kan zijn in het geheugen, de
hersenstructuur wordt vastgelegd,
Dirksen, G., & Boer, M. de., & Möller, H., & Willemse, J. (2016). Breindidactiek. Helpen leren met breinkennis. Utrecht,
Nederland: Uitgeverij Synaps.
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9. en wel op zo’n manier dat de opgeslagen informatie op een later moment kan worden
teruggeroepen: het proces van ‘herinneren,’
10. waarbij weerstand wordt geboden aan prikkels die zich opdringen in de aandacht (‘Ik ben
belangrijk, let op mij!’) maar feitelijk afleiden van de activiteit waar het kind op dat moment
mee bezig is,
11. en dus om impulsieve handelingen te onderdrukken,
12. waardoor uiteindelijk verantwoorde keuzes kunnen worden gemaakt op grond van eerdere
ervaringen en toekomstgerichte overwegingen.8
Wanneer het kinderen niet lukt om goed te leren, hebben zij een probleem bij één van deze stappen.
Als een kind zijn aandacht er niet bij kan houden, leert het minder goed en een kind die de informatie
wel kan onthouden, maar niet effectief zoekt in het geheugen, heeft niets aan hetgeen hij of zij ooit
netjes heeft opgeslagen in het werkgeheugen.
Het werken aan de ontplooiing van een kind vergt veel inzet op verschillende gebieden. School en
leraren zijn onder andere een voorwaarde voor de persoonlijke groei. De leerattitude kan verbeterd
worden door aandacht te geven aan het kind en zijn executieve vaardigheden: oefenen in zelfstandig
worden, ervaring krijgen met informatie, kennis en emotionele feedback, ervaring krijgen met vele
soorten materialen, oefenen in zelfevaluatie, op grond hiervan controle krijgen, daardoor in staat zijn
tot zelfregulatie, het perspectief van de ander leren herkennen en daarmee de lange termijn
consequenties kunnen beoordelen.9 Op deze vaardigheden wordt dieper in gegaan in het kopje ‘de
executieve functies.’
Iets wat zeker invloed heeft op het leren leren, is de mindset die het kind heeft. Zo is er de fixed
mindset en de groei mindset. In de volgende afbeelding staat goed weergegeven wat er met een kind
gebeurt.

Twee verschillende mindsets van Carol Dweck.

Jolles, J. (2017). Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving. Amsterdam, Nederland: Amsterdam
University Press B.V.
9 Jolles, J. (2017). Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving. Amsterdam, Nederland: Amsterdam
University Press B.V.
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De groene lijn staat voor leerstrategieën van kinderen met een groei mindset. Deze kinderen hebben
uitspraken als: ‘ik heb veel geoefend e uiteindelijk is het gelukt!’ of ‘wil je het mij nog eens uitleggen
zodat ik het nog beter snap?’ De groene lijn omarmt de strategieën, uitdagingen, hindernissen,
inspanning, kritiek en succes van anderen, en wordt steeds dikker. Kinderen met deze mindset
hebben een hoge leermotivatie en zijn toegewijd aan leren. Stimuleer deze mindset vooral.
De blauwe lijn staat voor leerstrategieën van kinderen met een fixed mindset. Deze kinderen hebben
uitspraken als: ‘ik kan niet rekenen’ of ‘ik heb echt hard geleerd, wel twee uur achter elkaar en toch
heb ik een onvoldoende. Dat lukt me nooit.’ Zoals te zien, gaat de blauwe lijn om alle strategieën
heen. Kinderen met deze mindset lopen steeds vast en blijven in een cirkeltje hangen.
Kinderen met een groei mindset zullen zich blijven ontwikkelen en zullen beter gaan presteren
omdat ze de uitdaging aangaan, leren van fouten en hindernissen, inspanning leveren en open staan
voor feedback. Kinderen met een fixed mindset doen dit niet of minder. Door de tegenslagen die zij
ervaren, gaan ze twijfelen aan zichzelf en ontstaat er een deuk in het zelfvertrouwen.
Om aan deze mindset te werken, is het belangrijk kinderen te leren dat het niet erg is om een fout te
maken. Een mooie term is: ‘Proud to be vout!’ Veel ouders en leraren hebben het idee dat kinderen
zelfvertrouwen krijgen als ze blijven benadrukken hoe goed dat kind ergens in is. Dit is absoluut niet
het geval, het stimuleert eerder een fixed mindset en mogelijks zelfs faalangst. Groeigerichte
feedback en waardering stimuleren daarentegen wel een groei mindset en meer zelfvertrouwen.
Niels Bohr heeft ooit gezegd: ‘Een expert is iemand die op zijn vakgebied alle mogelijke fouten heeft
gemaakt die er maar te maken zijn.’ In bijlage 3 staat een afbeelding met typerende uitspraken om
de verschillende mindsets te herkennen.10
De fysieke omgeving van de kinderen is uiteraard ook van groot belang voor het leren. Lucht, licht en
gebied spelen hierbij een rol. In de leeromgeving moet voldoende frisse lucht en zuurstof aanwezig
zijn. Als er te veel CO² in de ruimte is, presteren kinderen minder. Ze worden er moe van en kunnen
zelfs hoofdpijn krijgen. Ook is het lastiger om te concentreren. De leerprestaties zullen hier dus onder
lijden. Zorg er dus voor dat er voldoende zuurstof aanwezig is, door bijvoorbeeld een raam open te
zetten. Ook bewegingsoefeningen kunnen hierbij helpen. Ook het licht heeft invloed op de
leerprestaties van kinderen. Dit komt omdat kinderen van vooral daglicht alerter worden. Daarnaast
beïnvloedt daglicht de melatonineproductie. Van een te donkere kamer worden kinderen slaperig.
Hier kan voor worden gezorgd d.m.v. grote ramen in de ruimte waar wordt geleerd. Dit is niet alleen
goed voor het daglicht en de zuurstof, maar ook zodat kinderen even naar buiten kunnen kijken. Er
bestaat een zogenoemde ‘verbinding binnen-buiten’. Door af en toe naar buiten te kijken, verbinden
kinderen onbewust dat wat zij leren met de buitenwereld. Geluid kan kinderen afleiden en
vermoeien. Kinderen hebben al hun aandacht nodig bij het leerwerk. Uit meerdere studies blijkt dat
kinderen in lawaaiige ruimtes slechtere leerprestaties hebben dan kinderen in rustige ruimtes. Het is
dus belangrijk dat kinderen leren in ruimtes waar het rustig is.11
Samengevat;
Er zijn veel verschillende manieren van leren. Het is belangrijk om helder te hebben over welke
manier van leren wordt gesproken. Ieder kind leert anders en zij moeten erachter gaan komen welke
manier het beste bij hen past. Om goed te kunnen leren, is het van belang dat kinderen zich kunnen
concentreren. Echter is het voor kinderen erg moeilijk om zich te kunnen concentreren in een
rumoerige omgeving, thuis of op school. De hersenen krijgen een lading prikkels over zich heen. Het
kost de hersenen veel energie om langer de aandacht vast te houden. Het spreekwoord ‘al doende
leert men’ gaat hier zeker op. Het brein leert namelijk van al deze prikkels. Het past zich aan door de
vorming en verbindingen en door het versterken of verzwakken van netwerken van hersenstructuren
en zenuwcellen in het brein. Voor het proces van aandacht geven aan zinvolle prikkels, het selecteren
Dirksen, G., & Boer, M. de., & Möller, H., & Willemse, J. (2016). Breindidactiek. Helpen leren met breinkennis. Utrecht,
Nederland: Uitgeverij Synaps.
11 Dirksen, G., & Boer, M. de., & Möller, H., & Willemse, J. (2016). Breindidactiek. Helpen leren met breinkennis. Utrecht,
Nederland: Uitgeverij Synaps.
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en kiezen, het maken van een plan en de evaluatie daarvan, oftewel ‘het leren!’ zijn er twaalf
essentiële stappen bedacht. De leerattitude kan verbeterd worden door aandacht te geven aan het
kind en zijn executieve vaardigheden. Kinderen kunnen verschillende mindsets hebben. De fixed
mindset, waarin het kind weinig zelfvertrouwen heeft en de groei mindset. Kinderen met een groei
mindset zullen zich blijven ontwikkelen en zullen beter gaan presteren. Ook de fysieke omgeving is
van belang om goed te kunnen leren. Lucht, voldoende zuurstof, licht, voldoende daglicht en geluid,
rustige ruimte om te leren zijn essentieel.
Mijn visie:
De vraag die ik vaak hoor is: ‘Moet het onderwijs aanhaken bij de individuele leerstijlen van kinderen?’ Mijn
antwoord daarop is: ‘Ja!’ Ik vind het namelijk erg belangrijk dat kinderen niet te snel vast worden gepind op de
manier waarop zij leren. Ik ben ervan overtuigd dat de leerstrategieën voor ieder kind anders zijn. Ik ben hier
ook heel bewust mee bezig tijdens mijn dagelijks handelen en ook tijdens de huiswerkperiode. Ik lees in veel
onderzoeken dat het belangrijk is dat kinderen zich goed kunnen concentreren. Deze concentratie kunnen ze
vinden in een rustige omgeving met weinig prikkels. Dit vind ik heel lastig. Ik ervaar op dit moment veel
weerstand van de kinderen. Ze zijn niet gemotiveerd om aan de slag te gaan met de uitdagingen die zij
hebben. Dit is absoluut een punt van aandacht en daar wil ik mij in de toekomst op gaan richten. Ik weet dat
het te maken heeft met betekenisvol onderwijs, iets wat zeker bij Jenaplan past, maar dit is een hele puzzel. Ik
ben er zeker van dat bij een aantal kinderen bij mij in de groep minimaal één essentiële stap mist uit de twaalf
stappen voor leren leren. Mijn uitdaging wordt om er samen met de kinderen achter te komen welke stap dit
is en hoe we dit gaan aanpakken. Daarnaast wil ik ook weer aandacht geven aan de praktische dingen als
voldoende zuurstof en daglicht.

De executieve functies.

De executieve functies zorgen voor persoonlijke groei en stellen een kind in staat om simpele, maar
ook zeer complexe handelingen te verrichten. Hiervoor zijn een groot aantal cognitieve processen
nodig die te maken hebben met waarneming, het werkgeheugen, de aandachtsfuncties en de
controle over emoties en met de bevrediging van behoeften. Het gaat dus om een groot aantal
cognitieve en niet-cognitieve processen die zorgen dat het kind kan functioneren in zijn directe
omgeving, maar ook in de bredere maatschappelijke context.
Volgens het SLO zijn er bij jonge kinderen tien verschillende executieve functies:
1. Reactie, inhibitie
Het vermogen om na te denken voordat het iets doet. Zo kan een kind wachten zonder de
orde te verstoren, zich aan de afspraken houden, niet gelijk beginnen, maar eerst nadenken,
afmaken waaraan het is begonnen en wachten op de beurt.
2. Werkgeheugen
Het vermogen om informatie in het geheugen vast te houden tijdens de uitvoering van
complexe taken.
3. Zelfregulatie van affect/ emotie-regulatie
Het vermogen om emoties te reguleren om doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag
te controleren. Zo kan een kind dingen met anderen delen en kan het een plan maken en zich
daar aanhouden.
4. Volgehouden aandacht
Het vermogen om de aandacht er bij te houden, ondanks afleidingen, vermoeidheid of
verveling.
5. Taakinitiatie
Het vermogen om zonder dralen met projecten te beginnen, op tijd, op efficiënte wijze.
Een kind kan meteen, nadat het aanwijzingen heeft gekregen, met een uitdaging beginnen.
6. Planning/ prioritering
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Het vermogen hebben om een plan te bedenken om een doel te bereiken of een uitdaging te
voltooien. Hierbij is het kind ook in staat beslissingen te nemen over wat belangrijk is en wat
niet belangrijk is.
7. Organisatie
Het vermogen om systemen te ontwikkelen en te onderhouden om op de hoogte te blijven
van informatie of benodigde materialen.
8. Doelgericht doorzettingsvermogen
Het vermogen om een doel te formuleren, dat te realiseren en daarbij niet afgeleid of
afgeschrikt te worden door andere behoeften of tegengestelde belangen.
9. Flexibiliteit
Het vermogen makkelijk van de ene situatie naar de andere te gaan en flexibel te denken om
adequaat op de situatie te reageren.
10. Metacognitie
Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te
bekijken hoe je een probleem aanpakt.12
Veel kinderen hebben moeite met het vinden van een effectieve studie aanpak, studiehouding en
leerattitude. In het onderwijssysteem van dit moment moeten kinderen zelfstandig kunnen werken.
De kinderen hebben de regie over het eigen leerproces. Het probleem zit hem nu net in het feit dat
veel kinderen dit niet kunnen. Het volledig zelfstandig leren, waarbij de kinderen hun eigen
studieplan trekken, is voor veel kinderen erg veel gevraagd. Het in je eentje zelfstandige beslissingen
nemen die een aanslag doen op langetermijnplanning en op de emoties van jezelf of van anderen, is
erg lastig. Dit betekent voor het leren leren van kinderen dat zij moeten leren om zelfstandig te
leren. Kinderen hebben begeleiding nodig in het proces dat leidt tot kiezen en in het opdoen van
ervaring als het gaat om nadenken over consequenties en die kunnen verwoorden, om vervolgens te
beslissen. Het kind moet gecoacht worden in hoe hij of zij dit kan aanpakken. Het kind krijgt feedback
en tips, krijgt uitleg over de factoren die hem of haar kunnen afleiden, het krijgt routes aangereikt
met voorbeelden van ‘hoe je het zou kunnen aanpakken’, die hem of haar helpen om ervaring op te
doen met effectief leren. Het is handig als er een soort extern brein is in de vorm van een leraar of
een ouder. Een vorm van een training in het ontwikkelen van de executieve functies. Het gaat hier
om de begeleiding van grote keuzes zoals het inplannen van een proefwerkweek. Door de input van
anderen, worden de executieve functies ontwikkeld en getraind.
Executieve functies moeten dus ontwikkeld worden en dit is een rol voor de leraar en de ouder. Een
aantal voorbeelden waarmee geholpen kan worden:
• Planning: Wat is het plan? Wat zou een doel kunnen zijn?
• Evaluatie: Wat was de bedoeling ook weer? Hoe heb ik het gedaan? Kan ik mijn aanpak nog
verbeteren?
• Prioriteren van complexere handelingen: Wat zijn de belangrijkste onderdelen van het plan?
Zijn er dingen die eerst moeten of juist later?
• Zelfinzicht: Wat wil ik, waar en ik, wat is het plan, waar wil ik heen? Waar ben ik echt goed
in? Waarin kan ik mijzelf verbeteren?
• Zelfregulatie: Wat zou de beste aanpak zijn? Heb ik het goed gedaan? Wat leidt mij af?
• Kiezen en overzien van keuzes: Wat zou er allemaal kunnen gebeuren? Wat voor invloed
heeft deze keuze?
• Overzien van lange termijn consequenties: Wat kan er gebeuren als ik niet goed leer?
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met goed ontwikkelde executieve functies op school beter
presteren dan kinderen die executief minder goed functioneren. Om deze functies goed te
ontwikkelen, is het belangrijk dat de leraar zicht krijgt op de persoon die het kind is. Leer het kind
kennen! Hierdoor kan de leraar een grotere rol spelen in de ontwikkeling van het kind. Het kind kan
extra aandacht krijgen op de functies die bij dat kind minder ervaren zijn. De executieve functies
SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. (2017). Executieve functies.
Opgehaald op 11 maart 2017, van http://www.slo.nl/primair/themas/jongekind/lexicon/ Executievefuncties/
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helpen kinderen om zich naar hun talenten te ontwikkelen en het is belangrijk dat de leraar, net als
de ouder, hun daarvoor de mogelijkheden biedt.13
Mijn visie:
Ik vind het mooi om te lezen dat er in de theorie genoemd wordt het kind echt te leren kennen. Dit is
iets wat ik binnen het jenaplanonderwijs ook zo belangrijk vind. Ieder kind is uniek en ieder kind leert
anders. Zij hebben allemaal een andere aanpak nodig en dit wordt bevestigd door deze theorie.
Daarnaast vind ik de genoemde voorbeelden om met de kinderen te werken aan de executieve functies
erg bruikbaar. Deze ga ik inzetten tijdens de huiswerkbesprekingen. Uit de gelezen literatuur en vanuit
het gesprek op het ds. Pierson college blijkt dat het plannen vanuit de executieve functies het
belangrijkste onderdeel van het huiswerk is voor kinderen die naar de middelbare school gaan.
Vanwege keuzes die gemaakt moeten worden, wordt hieronder alleen de functie plannen verder
uitgewerkt.

Plannen.

Voor het maken van huiswerk is het belangrijk dat kinderen kunnen plannen. Goed kunnen plannen
is lastig, maar met de nodige ervaringen moet dat lukken. Het plannen heeft als grote voordeel dat
kinderen niet in tijdnood komen en daarmee onnodige stress kunnen voorkomen. Plannen is voor
ieder kind handig. De een doet graag aan sport, een ander speelt nog graag buiten en weer een
ander is liever aan het gamen. Dit alles zullen de kinderen moeten gaan combineren met het maken
van huiswerk.
Een handig hulpmiddel bij plannen is een agenda. Ook een weekplanner kan hiervoor nuttig zijn. Het
verschil tussen een agenda en een weekplanner kan zijn dat kinderen in een agenda opschrijven
wanneer iets af moet zijn, of wanneer er een toets is en op een weekplanner wanneer zij dit
huiswerk daadwerkelijk gaan maken of gaan leren voor die toets.14
In bijlage 4 is een weekplanner te vinden die tijdens deze huiswerkperiode wordt ingezet voor de
kinderen die daar behoefte aan hebben.
Wanneer kinderen gaan plannen, moeten zij voor zichzelf een doel stellen. Daarna gaan ze een plan
maken, het liefste verdeeld in deelhandelingen en het prioriteren daarvan. Hiervoor is anticipatie
nodig. Ze moeten vooruitzien naar wat er kan gebeuren. Daarna moet het plan worden uitgevoerd in
overeenstemming met de gestelde doelen. Als laatste moet de uitvoering worden geëvalueerd. ‘Is
het gelukt en heb ik bereikt wat ik wilde?’15 Pas in de adolescentie ontwikkelen zich de complexe
hersensystemen die nodig zijn voor de integratie tussen handelingen en het plannen van complexere
activiteiten. De adolescent kan op dat moment al heel goed kiezen wat hij of zij die middag wil doen,
maar een planning voor volgende week is te veel gevraagd. Kinderen maken zeker fouten in het
maken van een planning voor het huiswerk. Vanaf het veertiende jaar gaat het plannen bij kinderen
al iets beter, maar het overzien van consequenties op de lange termijn is nog geen sterk punt. Dit
komt mede omdat de tiener handelt en denkt vanuit emotie. Plannen en keuzes maken speelt op het
de middelbare school een grote rol. Het kind is hier al wel in staat om beslissingen te nemen, maar
dat zijn beslissingen op een relatief laag complexiteitsniveau. Uit onderzoek van de laatste tien jaar
blijkt dat kinderen nog niet in staat zijn om: complexe afwegingen te maken, prioriteiten stellen,
voors en tegens te wegen en een afweging te maken tussen de dwingende opdrachten en de sociale
cognities rond groepsdruk. Een kind van tien jaar kan dat allemaal niet, een jongere van veertien jaar
begint enkele elementen van dat complexe gedrag te leren. Een voorbeeld; Een vwo-leerling kreeg
13

Jolles, J. (2017). Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving. Amsterdam, Nederland: Amsterdam
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als opdracht om een werkstuk over klonen te houden. Hierbij moest ze argumenten voor en tegen
van elkaar onderscheiden. Zij faalde bij deze opdracht. Niet omdat zij niet wist dat klonen is, maar
omdat ze de voors en tegens niet goed met elkaar in verband kon brengen en daardoor geen verhaal
kon maken met een kop en een staart. De leraar, en ook de ouder, moet het kind dus een ervaringsen leeromgeving aanbieden die dit ontwikkelingsproces optimaliseert.16
Mijn visie:
Zijn wij op school eigenlijk wel goed bezig met plannen? In mijn ogen betekent plannen voor velen
alleen het kiezen wanneer je welke taak doet, maar om echt goed te kunnen plannen komt daar veel
meer bij kijken. Hoelang duurt een activiteit? Hoelang heb ik op de dag eigenlijk de tijd? Daar
zouden wij meer mee bezig moeten zijn. Iets wat ik erg fijn vind om te lezen is dat kinderen leren
plannen voor ervaring. Vanaf groep 3 gaan de kinderen bij ons op school al aan de slag een
weektaak. Ervaringen opdoen voor het plannen. Echter heb ik wel mijn twijfels over de manier hoe.
In groep 3, 4 en 5 plannen de kinderen zelf weinig in. Het meeste wordt door de groepsleider
ingepland. Wanneer het kind in groep 6 komt, moet het ineens veel zelf gaan inplannen. In mijn
beleving klopt hier iets niet. Er zijn twee opties mogelijk; 1. Vanaf de middenbouw gaan we de
kinderen al meer zelf laten plannen, 2. In groep 6 krijgen de kinderen intensievere begeleiding bij
het plannen van de weektaak. Aangezien de theorie hierboven aangeeft dat plannen min of meer
een kwestie van ervaring is, lijkt mij de eerste optie het beste. Dit is iets wat ik graag met het
middenbouwteam wil bespreken. Daarnaast moet ik zeggen dat plannen een jenaplanessentie is en
ik daar heel bewust mee bezig ben. Dit werk ik verder uit onder het kopje ‘jenaplanessenties.’

Samenvatten.

Ook samenvatten blijkt een hekel punt op de middelbare school. Een goede samenvatting kunnen
maken is essentieel voor het leren van bijvoorbeeld een proefwerk geschiedenis. In bijlage 2 is een
stappenplan te zien hoe een samenvatting gemaakt kan worden. Dit stappenplan bieden wij de
kinderen aan.
Mijn visie:
Uit bovenstaande stukken blijkt dat kinderen erg veel moeten kunnen. Mogen wij dit eigenlijk wel vragen
van de kinderen? Zijn hun hersenen al zover? In het kopje ‘plannen’ is al beschreven dat kinderen nog
helemaal niet klaar zijn voor bepaalde vaardigheden. Hoe werkt eigenlijk het brein van een tiener?

Hoe werkt het brein van een tiener?

Een mooie koppeling naar een eerder genoemd kopje is dat de ontwikkeling van de executieve
functies direct samenhangt met de rijping van het brein. Tijdens de kindertijd vormen zich in de
hersenen complexe netwerken. Deze vormen een verbinding tussen de vele tientallen kleinere
hersenstructuren die ieder een min of meer specifieke taak hebben in de hersenen. Het ontstaan van
de netwerken vindt plaats op grond van de ervaringen die het kind opdoet. De hersenen zijn namelijk
dol op prikkels. Ze willen continue worden uitgedaagd en nieuwe ervaringen opdoen. Het brein wil
dingen ervaren om die ervaringen, zowel positief als negatief, te kunnen opslaan. Het brein wil
neutrale ervaringen juist niet opslaan, om zo kostbare opslagruimte in het brein te kunnen uitsparen.
Het kind moet daarom leren prioriteiten te stellen tussen de nieuwe prikkels.17
Het brein kan in grote lijnen worden omschreven als volgt; de hersenen, de zintuigen en de
inwendige organen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De hersenen sturen het lichaam aan,
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maar krijgen zelf weer feedback vanuit het lichaam. De hersenen zijn meervoud. Ze bestaan uit heel
veel deelorganen of systemen. Zij organiseren de verwerking van informatie vanuit de zintuigen en
de inwendige organen en sturen onze motoriek en ons gedrag. De hersenrijping betekent het
functioneel actief worden van de hele hersencentra en hersensystemen: deze ontwikkeling verloopt
volgens een volgorde die mede genetisch is bepaald. De honderd miljard neuronen in de hersenen
zijn georganiseerd in een groot aantal structuren. Alleen al de hersenschors bevat 180 aparte
gebieden die ieder een eigen functie heeft. 18 Recentelijk werd duidelijk dat de hersenrijping en de
ontwikkeling van hersenfuncties niet stopt in de jonge tienertijd. Sterker nog: zelfs nog na het
twintigste jaar zijn er structuren die selectief in omvang groeien en sterk veranderen in functionele
activiteit. Oftewel: een tienerbrein van vijftien jaar is niet klaar. Integendeel, de hersenen rijpen nog
wel een paar jaar door. Kunnen inzichten uit MRI-onderzoek leiden tot beter onderwijs? Kunnen we
dankzij de kennis over het limbisch systeem en de prefrontale schors zorgen dat kinderen beter
luisteren in de les of beter hun huiswerk kunnen plannen? Deze vragen stelt Jolles zich in het boek
het tienerbrein (Jolles, 2017). Zijn antwoordt: Nee! Onze kennis en inzichten over het kind en zijn
brein hebben betrekking op wat anders. Het gaat om het kind in zijn context. Ook heeft de nieuwe
kennis te maken met de factoren waardoor een kind problemen heeft met de ontwikkeling van zijn
executieve functies. We begrijpen die ontwikkeling van vaardigheden nu veel beter dan vroeger,
want we weten hoe de biologische en psychosociale factoren samenwerken. We begrijpen ook dat
de hersenrijping een belangrijkere rol speelt dan we eerder hadden gedacht. Het is duidelijker dat
een goede ontwikkeling en ontplooiing van het kind afhankelijk zijn van de aard en omvang van de
kennis die hij of zij krijgt uit zijn omgeving, vooral leraren en ouders. De leraar staat centraal in de
ontwikkeling van het kind waar het gaat om kennis over onze samenleving.19 Iets wat op dit moment
een grote rol speelt binnen het onderwijs is dat kinderen niet weten waar alle leerstof voor dient.
‘Waar heb ik dit door nodig?’ ‘Waar gaat dit om?’ Pas op het vervolg onderwijs worden veel kinderen
gemotiveerd, vooral omdat zij weten welke kant ze op willen gaan. Het kind dat we proberen wat te
leren is meestal helemaal niet geïnteresseerd in wat wij hem of haar aanbieden. Het kind staat open
voor spelen en vrienden, wat minder voor school. Er is nog niet veel aandacht voor ‘sociaal leren’.
Dat is jammer, aangezien het sociaal gedrag van kinderen een sleutel bevat tot het begrijpen van wat
er beter zou kunnen gaan in het onderwijs, en hoe. Biologisch gezien zijn kinderen met heel andere
dingen bezig dan met hun toekomst of met de kennisontwikkeling en het stilzitten in de klas. Ze zijn
bezig met sociale relaties, met nieuwe dingen die chill zijn en in datgene wat hun leeftijdsgenoten
bezighoudt.20 Kinderen blijken heel gevoelig te zijn voor beloningen. Dat blijkt omdat de pleziercentra
in de hersenen meer activiteit vertonen. Dit is ook een reden waarom ze spannende situaties
opzoeken. Kinderen zien eerder de mogelijkheid tot plezier en beloningen, en hebben veel minder
oog voor de mogelijkheid dat het mis kan gaan. Dit verklaart ook waarom kinderen het lastig vinden
om hun eigen leerproces zelfstandig in te plannen en zich daar aan te houden. Uiteraard is het niet
zo dat deze ontwikkeling bij ieder kind hetzelfde loopt. Er zijn grote verschillen tussen kinderen
onderling. Ook tussen jongens en meisjes bestaat een verschil. Hier wordt in een volgend kopje
verder op ingegaan. Ieder brein ontwikkelt zich op eigen snelheid. Als een kind minder ervaring heeft
in een bepaalde functie, kan het juist in een andere functie uitblinken. Er hoeft niet altijd ingegrepen
te worden, vaak is het gewoon een kwestie van het brein van het kind wat tijd gunnen om verder uit
te rijpen, en ondersteunen en begeleiden in die functies die nog wat minder ervaren zijn.21
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Een aantal breinweetjes;
• Je brein is plastisch: het brein wordt gevormd door wat het kind doet, denkt en voelt. Hoe
vaker en intenser de ervaring, des te groter de verandering in het brein.
• Leren is het vormen van nieuwe, sterke en uitgebreide neutrale netwerken.
• Als kinderen wat meer weten over hun brein, zijn ze meer gemotiveerd om te leren. Het
heeft een positief effect op leren en leerprestaties.
• Het brein is pas uitgerijpt rond het 23e levensjaar waarbij de prefrontale cortex als laatste
ontwikkelt. Het tienerbrein is nog niet in balans. De leraar is nodig voor richting en
ondersteuning bij onder andere planning. De prefrontale cortex is geen excuus voor een
slechte planning, plannen is te leren.
• Ieder brein is uniek. Ieder brein ontwikkelt zich in een verschillend tempo.
• Het leren van nieuwe kennis en vaardigheden kost veel energie.
• Afleren is bijna onmogelijk, er kan beter gesproken worden van omleren.
• Monkey see is monkey do. Geef het goede voorbeeld aan kinderen en zijn volgen.22
Er zijn zes breinprincipes
opgesteld, die een handig
handvat kunnen zijn voor de
opbouw van lessen in het
onderwijs. Dit is didactiek met
onderbouwing vanuit het
functioneren van het brein,
breindidactiek. De zes
breinprincipes zorgen ervoor
dat de neurale verbindingen
in het brein worden
aangelegd, sterker worden en
meer uitgebreid worden en
dat er dus geleerd wordt. De
hersenen zijn een
geïntegreerd systeem en dus
zijn er vaak meerdere
breinprincipes werkzaam. Als
je alle zes de breinprincipes in
een les hanteert, maak je
optimaal gebruik van de
De zes breinprincipes
werking van het brein.
• Focus à Maak het aandachtig, nuttig, voorstelbaar
en realistisch
• Herhaal à Herhalen, oefenen, spreiden en pauzeren
• Voortbouwen à Activeer voorkennis en reflecteer
• Emotie à Maak het spannend en uitdagend
• Creatie à Actief aan de slag en dieper laten nadenken
• Zintuiglijk rijk à Zet zoveel mogelijk zintuigen in en laat bewegen.23
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Wat kunnen de inzichten in het tienerbrein betekenen voor de leraar?
Het kan de leraar inzicht geven op de persoon van het kind.
• Het kind heeft support nodig. Feedback op vragen en aanpak, een aanwijzing, bemoediging,
soms steun in het omgaan met moeilijke gedachten en steun voor ontwikkeling van het
zelfinzicht.
• De leraar zorgt voor de voorwaarden voor leren op school en persoonlijke groei.
• School, ouders en samenleving reiken kennis aan en stimuleren ervaringsleren.
• Lichaam en brein moeten vele en brede ervaringen opdoen, dit moet gefaciliteerd worden.
• Leer de gebruiksaanwijzing van het kind kennen.
De leraar kan vele rollen spelen.
• De leraar moet het kind in staat stellen om fouten te maken, maar geef wel feedback.
• De leraar kan sturen, suggereren, routes wijzen, inspireren, faciliteren, spelen en strategieën
aanleren.
• De leraar kan vele rollen aannemen zoals, verhalenverteller, opvoeder en sturende coach.
De leraar draagt kennis en inzichten over, maar stimuleert ook heel veel.
• Nieuwsgierigheid en brede interesses.
• Goed ontwikkelde executieve functies, strategieën en zelf plannen.
• Ondernemend zijn.
De leraar heeft naast aandacht voor de didactiek ook aandacht voor de psychologie en pedagogiek.
• De leraar werkt aan de persoonlijke groei van het kind.
• De leraar werkt samen met het kind aan de leerattitude.24
Het advies: richt je als leraar op de persoon van het kind en niet alleen op diens prestaties. Als leraar
moet je interesse hebben in de achtergrond van het kind, in diens cognitieve en psychosociale
functioneren en in zijn of haar eerdere leer- en levenservaringen. Zo kun je elementen herkennen in
gedrag, beleving en handelen die nog nadere groei kunnen en moeten doormaken. Herken je dit als
leraar? Dan kun je een grote rol spelen in de ontwikkeling van het leren leren van de kinderen en kun
je zelfs de motor zijn van hun talentontwikkeling.

Mijn visie:
Allereerst denk ik dat een tienerbrein bij ons op school erg gelukkig moet zijn. In de theorie lees je
dat een brein prikkels nodig heeft. Een brein bij ons krijgt heel veel prikkels! Er zijn tal van
voorbeelden te noemen, maar de belangrijkste en mooiste vind ik de prikkeling bij een nieuw WO
thema. Als ik een thema ga opstarten zorg ik ervoor dat er iets is dat de kinderen prikkels om over
het onderwerp na te denken. Bijvoorbeeld: het thema menselijk lichaam, een gastles van een
ouder (driehoek school, kind, ouder) met een torso. Iets wat ik herken in de theorie is het
volgende: ‘Biologisch gezien zijn kinderen met heel andere dingen bezig dan met hun toekomst of
met de kennisontwikkeling en het stilzitten in de klas. Ze zijn bezig met sociale relaties, met nieuwe
dingen die chill zijn en in datgene wat hun leeftijdsgenoten bezighoudt.’ Ik wil dit betekenisvol
onderwijs noemen. De kinderen willen weten waarom ze iets moeten leren of waar ze het voor
nodig hebben. Ik probeer hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar dat lukt niet altijd.
Tijdens de huiswerkperiode heb ik gemerkt dat ‘oefenen voor de middelbare school’ voor velen
een goede motivatie was en reden genoeg om ermee aan de slag te gaan. Iets wat een echte pijler
binnen Jenaplan is, ieder kind is uniek, wordt in dit stukje duidelijk benoemd. Ik kan het hier alleen
maar volledig mee eens zijn. Ik zal zeker rekening houden met de verschillen van de kinderen
onderling bij de huiswerkperiode.
Z.o.z.
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Monkey see is monkey do , is een echte eyeopener voor mij. Ik weet natuurlijk wel dat dit zo is,
maar ik ben mij daar niet genoeg van bewust. Ik ben een rolmodel voor de kinderen. Als ik ergens
enthousiast over ben, zijn de kinderen dat (bijna) automatisch ook. Hier mag ik wel iets meer
gebruik van maken tijdens mijn dagelijks handelen.
De inzichten in het tienerbrein hebben mij van het een en ander bewust gemaakt;
Ik vind het belangrijk dat ik de kinderen support, feedback geef, aanwijzingen geef, aanmoedig en
steun in moeilijke situaties. Ik wil een leeromgeving bieden waarin de kinderen kunnen leren,
ervaringen opdoen en werken aan persoonlijke groei. Hierbij wil ik de ouders ook zeker betrekken.
Ik wil kinderen fouten laten maken, maar er ook voor zorgen dat ze niet in een fixed mindset
belanden door juiste feedback te geven. Ik wil de kinderen strategieën aanbieden zodat zij deze
kunnen gebruiken. Twee grote voorbeelden in dit onderzoek zijn plannen en samenwerken. Ik wil
samen met het kind werken aan hun executieve functies en dit alles om het kind zich optimaal te
laten ontwikkelen.
Als ik het advies van het stukje hierboven lees, dan word ik heel gelukkig. Dit is precies de reden
waarom wij als bovenbouwteam hebben gekozen om de kinderen te helpen bij het proces van
huiswerk maken. Ik wil de kinderen leren kennen, ik wil een grote rol spelen in de ontwikkeling
van leren leren en dolgraag de motor zijn van hun talentontwikkeling. Ik geloof dat dit de sleutel
tot geluk is voor kinderen en daarom heb ik gekozen voor het onderwijs.

Ouders en huiswerk.

Al op jonge leeftijd kunnen ouders een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind. Ook als we
het bijvoorbeeld hebben over de executieve functies die eerder zijn genoemd. De ontwikkeling hiervan
is afhankelijk van persoonlijke levensgeschiedenis en van eerdere gebeurtenissen en leermomenten.
Wat heeft het kind bijvoorbeeld in het leven aan ervaringen opgedaan? In wat voor een omgeving is
hij of zij opgegroeid? Met wat voor speelgoed is er gespeeld? Is er veel voorgelezen? Komt hij of zij uit
een praatcultuur? Veel speelmateriaal thuis helpt met ruimtelijk denken en redenen, veel voorlezen
helpt met het zich een voorstelling maken en in het als-dan-denken. Ouders die aan het kind opties
voorleggen, stimuleren het om over consequenties na te denken. Al deze uitdagingen helpen het kind
om brede cognitieve ervaringen om te doen, en ze stimuleren de ontwikkeling van de executieve
functies.25 In de afgelopen jaren is gebleken dat de ontwikkeling van kinderen sterk wordt beïnvloed
door de fysieke omgeving. Zoals al eerder te lezen was, bepalen lucht, licht en geluid veel. Ook de
omgeving waar kinderen zich bevinden is van invloed. Zijn ze thuis of op school? Wat doen zij thuis en
op school? Zijn ze vooral bezig met gamen of gaan ze ook leren? Mag er nog worden gesport? Voor de
ouders het antwoord: Ja! Het sportende tienerbrein ontwikkelt zich enorm. Een aantal voorbeelden:
• Simpele en complexe motoriek
• Coördinatie van bewegingen van ledematen en romp
• Waarnemingsfuncties, auditief, visueel, ruimtelijk en evenwicht
• Plannen en handelen, kiezen, beslissen en handelen onder tijdsdruk!!
• Het begrijpen van intenties van medespelers, tegenspelers en coach
• Zelfinzicht en zelfregulatie, aanpassing van je gedrag!!
• Verwoorden van de eigen bedoelingen en kunnen communiceren
• Frustratietolerantie
• Sociaal gedrag en attitude.26
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Op school hebben de kinderen hun leraar om hierin te sturen. Thuis hebben kinderen hun ouders nodig
om dit proces goed te laten verlopen. Ouders scheppen namelijk de voorwaarden waarbinnen het kind
het beste kan leren en waarmee ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ze zorgen bijvoorbeeld voor
een omgeving waarin veel ervaringen opgedaan kunnen worden. Als het kind zich ontwikkelt in een
omgeving waarin veel en rijke taal wordt gebruikt, dan is dat een voordeel. Het lerende kind heeft er
ook baat bij wanneer er niet te veel afleidende zaken in de ruimte aanwezig zijn. Hiervoor is de
structurerende rol van ouders belangrijk. Ook is het belangrijk dat ouders hun kinderen stimuleren en
motiveren om plannen te maken voor hun huiswerk en deze ook uit te voeren en niet halverwege over
te stappen op een nieuw plan. Achteraf mag er natuurlijk altijd geëvalueerd worden en een nieuw plan
van aanpak gemaakt worden. Het brein van kinderen is zo gemaakt om nieuwe dingen te ontdekken
en ervaringen op te doen. Professionals en ouders moeten waar nodig sturing geven. Ze moeten
kinderen inspireren en de routes aanwijzen die ze mogelijk kunnen volgen. Jonge kinderen moeten
worden geholpen in het overzien van de consequenties van keuzes. Uiteindelijk moeten de kinderen
alle vaardigheden hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Dit zal leiden tot meer zelfreflectie, betere
prestaties, grotere motivatie, betere keuzes en hogere cijfers. Uiteraard heeft dit proces vele jaren
nodig en vergt dat veel steun, sturing en inspiratie van leraren, maar vooral ouders.27

Mijn visie:
Ik vind dit een heel belangrijk stukje. Vooral het
stukje over sport. In mijn groep 7 zit op dit moment
een meisje dat tijdens ons laatste ouder-kind gesprek
heeft aangegeven volgend jaar te gaan stoppen met
sporten. De reden hiervoor is dat alle tijd moet gaan
naar het laatste basisschooljaar. De focus moet
volgens haar moeder op het schoolwerk. Echter is
hierboven te lezen dat kinderen hier juist heel veel
baat bij hebben op allerlei verschillende gebieden.
Ik vind het de moeite waard om dit tijdens
de ouderavond van volgend jaar te noemen.
Daarnaast is binnen het Jenaplanonderwijs
de driehoek, school, kind, ouder erg belangrijk.
Ik vind ouders onmisbaar en dat wordt o.a. hierboven voor mij bevestigd. Natuurlijk heb je ouders
niet alleen nodig bij het huiswerk, maar gedurende het hele schooltraject.

Het verschil tussen jongens en meisjes.

Iedere leraar is zich ervan bewust dat jongens en meisjes verschillend zijn. Echter wordt hier maar
weinig rekening mee gehouden is te lezen in het artikel van Bettine Winters. Winters zegt
bijvoorbeeld: ‘Jongens worden door school onvoldoende uitgedaagd, er worden eisen aan ze gesteld
waar ze nog niet aan toe zijn en gaan het avontuur elders zoeken.’28 De reden hiervoor is volgens
Winters simpel. In de afgelopen jaren is het onderwijs vervrouwelijkt. Het aantal mannelijke leraren
is aanzienlijk afgenomen. Niet alleen qua personeel, maar ook qua inrichting van de lessen, de
didactiek, de nadruk op taal en het zeer risicomijdende gedrag van scholen en de vereiste langdurige
concentratie. Jongens kregen vaker op hun donder, omdat ze meer experimenterend leren. zij
proberen uit, kijken waar het misgaat en leren daarvan. We verlopen uit het oog hoe jongens leren.
Winters: ‘Het ontwikkeltempo van jongens moet beter begrepen en gevolgd worden. Meisjes kunnen
al heel vroeg grote taken op lange termijn plannen. Jongens moet je korte taakjes geven, waarna je
die langzaam oprekt. De frontale cortex, het deel in je brein waarmee je anticipeert en de gevolgen
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van je eigen handelingen overziet en daarop reageert, ontwikkelt zich bij jongens een tot twee jaar
later. Als we de klas gaan instrueren op een meisjesachtige manier, dan haken de jongens af.’29
Hetgeen wat Winters schrijft wordt in het boek het Tienerbrein (Jolles, 2017) bevestigd. Jongens zijn
al vroeg in hun ontwikkeling motorisch veel actiever dan meisjes. Het brein heeft programma’s die
jongens stimuleert te rennen, te springen, in bomen te klimmen en met stenen te gooien. Vandaar
dat jongens nogal veel tijd besteden aan het oefenen op een skateboard of crossfiets en aan het
rondstruinen zijn door de omgeving. Jongens worden dus door hun omgeving vaak als onrustig, druk
en agressief beoordeeld. Maar eigenlijk is het normaal dat ze dat zijn, tenminste in de periode tussen
de zeven en veertien jaar. Ze moeten in deze periode nog leren om de rem-knop te ontwikkelen.
Jongens zijn veel beter in ruimtelijk denken. Dit is een lichamelijke ontwikkeling van de jongen om
hem voor te bereiden op gedrag wat hij in de volwassenheid dient te beheersen. Voor een leraar kan
dit lastig zijn, veel jongens zijn erg actief en ook impulsief, maar het gedrag is wel in
overeenstemming met hun biologische programmering. Bij meisjes ontwikkelen belangrijke
structuren zich gemiddeld wat eerder dan bij jongens. Dit kan een reden zijn dat zelfinzicht en
zelfregulatie zich eerder bij meisjes dan bij jongens ontwikkelen. Daarnaast is er ook een verzicht in
hersenrijping. ‘De verschillen in gedrag en cognitie tussen jongens en meisjes berusten op subtiele
verschillen in de rijping van het brein. Er zijn structuren die zich wat anders en vooral volgens een
ander tijdpad ontwikkelen. In de afgelopen tien jaar heeft MRI-onderzoek van Giedd overtuigend
aangetoond dat er structuren zijn die bij meisjes eerder zijn uitgerijpt dan bij jongens. Bij meisjes is de
totale omvang van de hersenen op zijn grootst als ze ongeveer tien en een half jaar zijn. Bij jongens is
dat als ze ongeveer veertien jaar oud zijn. Zonder al te veel op details in te gaan kan worden gezegd
dat er zich een consensus ontwikkelt dat de hersenontwikkeling bij jongens in zijn algemeenheid
achterloopt bij die van meisjes en dat hun hersenrijping aan het eind van de adolescentie zo’n
anderhalf jaar later is voltooid. Dit betekent niet dat alle hersensystemen of structuren bij jongens
achterlopen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er wel degelijk structuren waarin de ontwikkeling bij
jongens voorloopt, bijvoorbeeld de structuren die een rol spelen in complexe motoriek, het
lichaamsschema en ruimtelijke vaardigheden.’30 Uiteraard bestaan er bij zowel de jongens als de
meisjes forse individuele verschillen. Als voorbeeld kan er zelfs binnen een gezin forse verschillen
bestaan tussen broertjes en zusjes. Dit betekent dat er een complexe interactie zal bestaan tussen
biologische factoren (nature) en opvoeding en gezinsfactoren (nurture). Hiermee moet natuurlijk
rekening worden gehouden in het onderwijs. Zo zouden jongens en meisjes van jongs af aan moeten
worden gestimuleerd op die gebieden die ze van nature nog wat minder beheersen, maar waarvoor
ze in principe wel het talent hebben. Meisjes hebben behoefte aan het ruimtelijk inzicht en jongens
moeten meer beweging, uitdaging en sturing aanboden krijgen.31

Winters, B. (18 maart 2017). De juf wil van elke jongen een meisje maken. Het AD, blz. 7.
Geciteerd uit het boek: Jolles, J. (2017). Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving. Amsterdam,
Nederland: Amsterdam University Press B.V.
31 Jolles, J. (2017). Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving. Amsterdam, Nederland: Amsterdam
University Press B.V.
29
30

Pagina | 22

Mijn visie:
De informatie uit dit stukje tekst vind ik zeer waardevol. Er staat letterlijk dat jongens minder goed
kunnen plannen dan meisjes. Jongens moeten korte taken krijgen en deze langzaamaan opbouwen.
Het is voor de jongens dus heel fijn dat ze bij ons op de basisschool al aan de slag mogen gaan met
plannen. Maar vragen we stiekem niet toch teveel? Zowel de jongens als de meisjes moeten bij ons
in de bovenbouw hun weektaak op precies dezelfde wijze inplannen. Het is dan ook niet gek dat ik
zeker twee jongens in de klas heb, die totaal niet met deze weektaak om kunnen gaan. Hun
oplossing: a.d.h.v. de weektaak elke dag een dagtaak maken en daarmee aan de slag gaan.
Daarnaast is er natuurlijk ook het verschil in gedrag. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook zo’n leraar
ben die soms heel geïrriteerd kan zijn door de drukte van de jongens, maar ik zal hen hier nooit om
veroordelen. Iets wat ik vaak tegen mijzelf zeg: ‘Onthoud goed: Druk is niet hetzelfde als
ongeïnteresseerd of dom.’ Wij zoeken altijd samen naar een oplossing, zoals een rondje om de
school rennen of een actief klusje doen. Echter ben ik nog niet geheel tevreden en wil ik hier met de
jongens uit mijn groep eens naar gaan kijken. Als ik de afgelopen jaren iets heb ervaren is het dat
kinderen zelf met geweldige oplossingen kunnen komen.

Na dit theoretisch onderzoek is het tijd geworden om aan de slag te gaan in de praktijk. Vanaf hier
volgt alles wat er is uitgevoerd en uitgeprobeerd met in het achterhoofd alles wat er in de theorie is
gelezen en hierboven is beschreven.
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Fase 3.

Opzetten van het onderzoek

Wat zijn de doelen die wij als bovenbouwteam hebben gesteld aan de huiswerkperiode
voordat ik aan dit onderzoek begon?
•
•
•

De kinderen maken kennis met het maken van huiswerk.
De kinderen leren een planning te maken voor het opgegeven huiswerk.
De kinderen maken kennis met het krijgen van cijfers.

Wat wordt er van kinderen verwacht bij het maken van huiswerk?
•
•
•

Netjes met de spullen omgaan die ze van school mogen lenen.
Dat ze gaan ervaren hoe het is om huiswerk te maken en hier ook serieus mee aan de slag
gaan.
Een goede inzet zodat we met zijn allen een leerproces ingaan.

Wat gaan we deze huiswerkperiode inzetten?
•
•
•
•
•
•
•

Het huiswerkboekje met daarin alle teksten en opdrachten.
Het huiswerk nakijkboekje met daarin alle antwoorden.
Het breintips boekje ontwikkeld door Anite van Oijen en Linda Versteeg
Wekelijks kringgesprekken over het verloop van het proces.
Weekplanningen om de planning van het huiswerk in te vullen.
Toetsen.
Tussen- en eindevaluaties voor zowel kinderen, groepsleiders als ouders.

Wat is de grove planning van mijn onderzoek?

Dit onderzoek is gestart in september. In maart moet uit onderzoek zover afgerond zijn dat het
ingeleverd kan worden. Helaas gaat mij dit niet in zijn geheel lukken. De huiswerkperiode eindigt pas
op woensdag 5 april. Dit is één week later dan de inleverdatum. Daarom zal ik dit onderzoek zover
mogelijk uitvoeren en afronden waar kan. Dit onderzoek zal een vervolg hebben nadat ik de
opleiding heb afgerond. Voor een planning van het onderzoek wijs ik u naar het kopje actieplan op
pagina 24.

Alles in dit onderzoek draait om ervaren.
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Fase 4.

Uitvoeren van het onderzoek

Het huiswerkboekje.

Het huiswerkboekje is ontstaan door de bovenbouwcollega’s op mijn school. Wanneer kinderen
ergens aan willen werken, moet het interessant zijn. Voorgaande jaren waren het losse bladen. Deze
waren gebundeld in een snelhechter en viel van ellende uit elkaar naarmate de kinderen hiermee
werkten. Het motiveerde allerminst om netjes om te gaan met de materialen en ook om hiermee aan
het werk te gaan, laat staan iets te leren. Mijn idee is dat het huiswerkboekje er netjes en verzorgd
uit moet zien, zodat de kinderen hier ook netjes mee omgaan. Ook verwacht ik dat ze meer
gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met het huiswerk. In bijlage 5 ziet u een foto overzicht van
het huiswerkboekje. Het boekje zelf is met 135 pagina’s te groot om aan dit onderzoek toe te
voegen.

Bezoek aan het ds. Pierson college.

Omdat wij veel reacties krijgen van de middelbare school en oud-leerlingen over de slechte
prestaties op het gebied van omgang met huiswerk, ben ik op bezoek geweest bij het ds. Pierson
college in ‘s Hertogenbosch. Tijdens dit gesprek bleek al snel dat de kinderen die bij ons vandaan
komen, slecht kunnen samenvatten en plannen. Ze hebben erg veel moeite met het maken van een
samenvatting om deze vervolgens te leren voor een toets. Ook vinden ze het maken van een
planning en zich daaraan houden heel lastig. Het samenvatten begrijp ik helemaal. Dit is een
vaardigheid die wij kinderen meer mogen aanbieden. Het plannen begrijp ik totaal niet. Vanaf groep
3 werken de kinderen al met een weektaak, hoe is het dan mogelijk dat zij op de middelbare school
niet kunnen plannen? Mijn conclusie: ze leren het plannen niet op een goede manier aan. Sterker
nog? Leren zij ze wel plannen of moeten ze gewoon zonder enig begeleiding een goede
weekplanning maken? Er wordt naar mijn mening al te veel op de weektaak ingevuld. Tijdens de
huiswerkperiode kunnen we hier mee gaan oefenen. Een totaal lege weekplanning, hoe gaan we
deze nu invullen?

Breintips.

In de theorie heb ik gelezen dat kinderen gemotiveerder zijn om te leren wanneer zij wat meer
weten over hun brein. Het heeft zelfs een positief effect op het leren en de leerprestaties. Om
hieraan tegemoet te komen, heb ik samen met Anite van Oijen het boekje breintips ontwikkeld.
Hierin staat veel informatie over het brein van de kinderen. Ook staan er heel veel tips in om met het
huiswerk om te gaan. Om de kinderen nog enthousiaster te maken en zich nog bewuster van hun
eigen brein, hebben we er ook een aantal ‘breingeheimen’ aan toegevoegd.
Een selectie van deze breingeheimen is te vinden in bijlage 6.

De ouderavond.

Op maandagavond 30 januari heb ik samen met Anite van Oijen de ouderavond voor alle groep 8
ouders gehouden. Ik vind het heel belangrijk dat de ouders op de hoogte zijn van wat wij op school
met de kinderen omtrent huiswerk doen. Daarnaast vind ik, nadat ik heb gelezen hoe belangrijk de
rol van ouders is bij het maken van huiswerk, dat het ook de taak van ouders is om de kinderen thuis
te begeleiden bij het maken van het huiswerk. In bijlage 7 staat de uitnodiging voor de ouders.
De avond is door de ouders als positief ervaren. Ze zijn blij met de aandacht die wij als school geven
aan het leren leren. Daarnaast hebben de ouders mij direct wat tips gegeven om mee te nemen
tijdens de periode. als eerste de tips van ouders, na de pijl mijn directe actie:
Ø Ouders vinden het fijn dat er met de kinderen veel gesproken gaat worden over hoe maak je
het huiswerk, oftewel het proces. Wat lukt, wat is lastig, hoe heb je het aangepakt, welke tips
hebben we voor elkaar etc. Als tip geven ze mee om niet te vergeten aandacht te geven aan
de inhoud. Hoe heeft het kind het gemaakt, hoeveel fout, hoeveel goed, waarom is deze fout
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Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

gemaakt en hoe kan het de volgende keer beter. Ouders zien dit als stimulans om het nog
beter en anders aan te pakken.
è Het boekje breintips is speciaal ontwikkeld om kinderen extra tips te geven hoe zij hun
huiswerk kunnen aanpakken. Wij als groepsleiding moeten het stimuleren dit boekje
goed te gebruiken. Gebruik het ook zelf met het bespreken van het huiswerk met de
kinderen. Kies zelf een manier hoe je ook aandacht besteedt aan het gemaakte werk,
probeer hier niet te veel tijd aan kwijt te zijn.
Laat de kinderen op verschillende manieren nakijken.
è De ene keer kunnen de kinderen zelf nakijken, de andere keer kijken ze elkaars werk na
en de volgende keer bijvoorbeeld in groepjes.
Neem na afloop een evaluatie af zodat aangegeven kan worden wat de kinderen ervaren
hebben. Ouders willen graag zelf ook een evaluatie invullen.
è Aan het einde vullen zowel ouders als kinderen een BONO formulier in als evaluatie over
de huiswerkperiode. Inmiddels is er tijdens de periode ook een tussenevaluatie ingevuld
door de kinderen. Deze wordt verder op in het stuk verwerkt.
Ouders willen het graag horen als er een bijzonder patroon bij een kind wordt ontdekt.
è Schakel de ouder op tijd in om thuis te ondersteunen.
Ouders vinden het fijn als we rekening houden met dyslecten.
è Bespreek vooral met de kinderen hoe ze het beste kunnen leren, zoek samen naar een
passende vorm.
Let ook op de kinderen voor wie het allemaal heel makkelijk is, moeten zij misschien iets
meer doen?
è Er wordt onderscheid gemaakt bij het vak natuurkunde. Kijk per groep of er een kind is
dat nog meer uitdaging nodig heeft.
Bespreek met de kinderen goed waarom hun planning niet lukt zodat ze daar beter mee om
kunnen gaan.
è Besteed elke bijeenkomst tijd aan de planning.
Ouders die al een kind op het VO heeft zitten vinden dat kinderen moeite hebben met
samenvatten. Ze zien hier graag veel aandacht naar toe gaan.
è Gebruik vooral het vak geschiedenis om goede samenvattingen te kunnen maken.
Bespreek deze met de kinderen. Laat elkaar voorbeelden zien. Hoe ziet die van jou eruit?
Waarom heb je voor deze manier gekozen?
Besteed aandacht aan het plannen, wanneer moet je sporten, wanneer heb je een feestje of
een verjaardag? Op welke dag ga je dan je huiswerk maken?
è Besteed zoals eerder gezegd elke bijeenkomst tijd aan de planning.
Het zou fijn zijn als kinderen al eerder hun huiswerk na kunnen kijken i.p.v. op de dag dat het
huiswerk af moet zijn.
è In elke groep zijn drie nakijkboekjes aanwezig. De kinderen weten deze te vinden en
kunnen het huiswerk dus nakijken wanneer zij zelf willen.

De planning voor de kinderen.

De kinderen krijgen elke week het huiswerk opgegeven. Zij krijgen te zien middels een dia wat de
week erop af moet zijn. Deze planning is ook al naar de ouders gestuurd, zodat de kinderen al vooruit
kunnen kijken. Dit is belangrijk zodat de kinderen weten wat er de komende weken van ze wordt
verwacht. Dit is dan weer nodig om een goede planning te kunnen maken. De planning van alle
weken huiswerk is te vinden in bijlage 8.

Tussenevaluaties.

Na drie weken huiswerkperiode is er bij de groep 8 kinderen een tussenevaluatie afgenomen.
Hier staan enkele opvallende opmerkingen beschreven. In bijlage 9 staan alle reacties en een aantal
originele tussenevaluaties.
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Ø Waar gaat deze tussenevaluatie over?

Je bent nu drie weken bezig met de huiswerkperiode waarin je huiswerk hebt gemaakt en je
hebt geleerd voor toetsen. Je hebt een huiswerkboek met schrift en breintips gekregen.

Ø Hoe vind je het? Eerste gevoel opschrijven.

Over het algemeen zien alle kinderen de huiswerkperiode positief in. Van de vijfenveertig
kinderen die een tussenevaluatie hebben ingevuld, hebben tweeëndertig kinderen hun
eerste gevoel positief beschreven. Negen kinderen hebben een gemiddeld gevoel zoals
‘gewoon’. Vier kinderen hebben een negatieve reactie gegeven.
Uit deze tussenevaluatie kan worden geconcludeerd dat de kinderen de huiswerkperiode
positief ervaren. Ik vind dit niet opvallend, ik ben blij met dit resultaat. De kinderen moet het
ook leuk vinden om überhaupt iets te leren van deze periode.

Ø Wat gaat er fijn en goed? Wat lukt je al goed?

Veel kinderen geven aan het prettig te vinden dat ze hun huiswerk eigenlijk altijd af hebben.
Ze hebben voor hun gevoel goed gepland. Veel kinderen geven ook expliciet aan dat ze het
plannen veel makkelijker vinden dan voorheen omdat ze hier veel bewuster mee bezig zijn
geweest. Ook het leren van de Engelse woordjes vinden de kinderen erg leuk. Het wordt
regelmatig genoemd in de tussenevaluatie.
Uit deze tussenevaluatie kan worden geconcludeerd dat de kinderen het heel belangrijk
vinden om met plannen bezig te zijn. Ze vinden het belangrijk en willen het huiswerk graag
afhebben. Ik vind het opvallend dat veel kinderen het plannen zo expliciet hebben genoemd.
We hebben aan het begin van de huiswerkperiode uitgebreid besproken wat het doel is.
Schijnbaar hebben veel kinderen dit onthouden en zijn ze heel fanatiek hiermee aan de slag
gegaan. Ik hoop alleen dat ze meer hebben geleerd dan alleen het plannen. Gelukkig hebben
veel kinderen ook wel andere positieve punten genoemd. Zoals eerder gezegd, zijn deze te
vinden in bijlage 9.

Ø Wat gaat er niet zo goed en niet zo prettig? Is er kritiek en waarom?

Een opvallend punt bij wat er minder goed gaat, is dat kinderen aangeven dat er niks niet
goed gaat. Verder is de kritiek vooral op praktische zaken. Ze moeten bijvoorbeeld teveel
heen en weer bladeren om biologie goed te kunnen maken.
Uit deze tussenevaluatie kan worden geconcludeerd dat de kinderen vinden dat het eigenlijk
heel goed gaat, want er is niets wat niet zo goed gaat of niet zo prettig is. Dat vind ik jammer,
want er zijn altijd wel verbeterpunten. Misschien is het ver gezocht en mogen we ook
gewoon tevreden zijn met deze resultaten, maar ik wil graag dat kinderen blijven leren. Lukt
het plannen je al heel goed? Hoe zit het dan bijvoorbeeld met leren? Deze vragen hebben we
ook besproken tijdens de bijeenkomsten en kom ik in het volgende kopje op terug.

Ø Wat wil je voor de komende periode gaan veranderen? Hoe wil je dat veranderen?
Wat wil je nog leren?

Hetgeen hier opvalt, is dat kinderen graag wat meer uitleg over het huiswerk willen krijgen.
Ze bedoelen vooral even doornemen wat er van hen wordt verwacht. Dit is een simpel te
verwerken aandachtspunt, dus dat heb ik gelijk ingezet. De kinderen reageerden hier positief
op en vonden het erg fijn. Daarnaast noemen een aantal kinderen ook nog het puntje
plannen. Iets wat ik niet raar vind en eigenlijk in de lijn der verwachtingen ligt… Kinderen
vinden plannen erg moeilijk en in de gelezen theorie blijkt ook dat dit volkomen normaal is.
Echter moeten ze hier wel mee blijven oefenen. Gelukkig doen ze dit ook aangezien ze het
niet voor niets bij de groene hoed hebben gezet.
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De bijeenkomsten.

Tijdens de huiswerkperiode ga ik met de kinderen wekelijks in de kring zitten om het huiswerk te
bespreken. We hebben het hier eigenlijk niet over het inhoudelijke deel. De kinderen kijken het
gemaakte werk zelf na en mogen met eventuele vragen altijd naar mij toekomen. De bedoeling van
de kringgesprekken is vooral om te praten over de vaardigheden, het leren leren. We bespreken
bijvoorbeeld of het gelukt is met de planning en of het leren van de toets is gelukt. Daarnaast
bespreken we ook het behaalde resultaat van de toetsen. Hoe komt het dan je dit cijfer hebt
gehaald? Is er iets mis gegaan tijdens het leren? hoe wil je het de volgende keer aanpakken? Heeft
iemand misschien een hele goede tip voor de volgende keer? Zou jij misschien kunnen uitleggen hoe
jij het hebt aangepakt? Deze vragen stel ik om het zelfinzicht en het leren leren van de kinderen te
laten verwoorden. Hierbij gebruik ik denk-stimulerende vragen:
• Wat doe je?
• Waarom doe je het?
• Hoe werkt het?
• Heeft het een naam?
• Wat bereik je ermee?
• Wat zou er gebeuren als..? 32
Kinderen vinden het fijn om hier samen over te praten. Sommige kinderen weten echt niet meer hoe
ze het anders kunnen aanpakken en alle tips en tops van de anderen zijn meer dan welkom.
De volgende uitspraken zijn regelmatig uit de mond van de kinderen gekomen tijdens de
bijeenkomsten in de kring:
‘Het is fijn om een beetje voor te bereiden op het huiswerk voordat we naar de middelbare
school gaan. Ik krijg hier wel een fijn gevoel van.’
‘Ik vind het heel fijn dat we veel aandacht hebben besteed aan het plannen. Ik kon altijd wel
een goede planning maken, maar om mij hier echt aan te houden… dat was een ander
verhaal. Nu ik hier 8 weken heel veel mee bezig moest zijn, heb ik geleerd om mij aan mijn
planning te houden.’
‘Ik vind het heel fijn om samen in de kring naar het huiswerk te kijken. Zo kan ik vragen stellen
en nog beter worden in het maken van huiswerk.’
‘Ik vind het heel fijn om te oefenen met het maken van huiswerk, omdat ik anders alleen maar
buiten speel. Dat is vanaf volgend jaar natuurlijk over, dus kan ik alvast een beetje wennen.’
‘Ik vind het fijn dat het nog niet zoveel huiswerk is. Ik weet wel dat we vanaf volgend jaar
veeeeeeel meer huiswerk gaan krijgen, maar nu kon ik ook nog andere dingen doen. Het was
precies genoeg zo.’
‘Ik vind het huiswerk wel een beetje makkelijk, kan het niet wat moeilijker gemaakt worden?’
Ik heb niet alleen aan deze huiswerkperiode gewerkt. Op mijn school werken wij met 9
bovenbouwgroepen. De andere groepsleiders hebben allemaal informatie van mij gehad en
hetzelfde gedaan als ik heb gedaan. Ik heb hen gevraagd de opvallende zaken aan mij door te geven
en hier zijn de volgende reacties opgekomen:
• ‘De kinderen hebben geleerd om beter in te plannen. Ze kwamen erachter dat ze niet alles op
het laatste moment moeten doen, maar echt kijken: wat moet ik maken? Hoeveel is dat? Hoe
ga ik het verdelen.’
• ‘Het gesprekje met Levi was mooi, omdat hij er te makkelijk over denkt. 'Ja ik kon al inplannen
en vooruit werken, dus dat lukt me wel.' 'Maar hoe komt het nu dan dat je een 5 voor
Nederlands hebt gescoord?' Daarvan gaf hij dan de schuld dat je dat niet echt kunt leren. Tja
oefenen en oefenen en Pieke gaf als tip: 'Gewoon heel veel de uitleg doorgelezen en toen

Jolles, J. (2017). Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving. Amsterdam, Nederland: Amsterdam
University Press B.V.
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•
•

•

snapte ik het.' En Gijs: 'Mijn ouders hebben gewoon af en toe wat woorden gegeven en dat
moest ik dan goed opschrijven.' Ze geven elkaar dus hele goede tips!’
‘Ouders zijn voor de meeste kinderen ook wel echt een ondersteuning.’
‘Het is belangrijk dat we rekening houden met de kinderen. Een kind uit mijn groep krijgt
volgend jaar geen huiswerk. Hij gaat naar speciaal onderwijs. Moet het kind dan echt
meedoen als het doel wat wij hebben niet op hem van toepassing is? Nee! In overleg met
ouders hebben we ervoor gekozen dat dit kind niet mee moet doen, maar mee mag doen. Hij
heeft zelf keuzes gemaakt. De ene keer had ie wel iets gemaakt, de andere keer niet. Hij was
er zelf helemaal tevreden mee en daar gaat het om.’
‘Ik merk dat de kinderen het beter doen dan vorig jaar. Ze zijn gemotiveerden, willen graag
leren en gaan er echt voor. Super fijn!’

Mijn visie:
De woensdagochtenden waren voor mij heel waardevol. Ik vind het jammer dat het nog maar één
weekje is. Tegelijkertijd denk ik dat ik dit soort kringgesprekken heel makkelijk veel vaker kan toepassen.
Ik vind het fijn dat ik deze manier van leren heb mogen leren via deze huiswerkperiode. Ik zie een
uitdaging om veel vaker met kinderen in gesprek te gaan via denk-stimulerende vragen. De
huiswerkperiode was een ideaal middel om dit te leren, maar ook een mooi opstappunt om hier verder
in te ontwikkelen. Ik weet ook zeker dat de kinderen echt hebben geleerd na te denken over hoe zij
leren fijn vinden en hoe zij dit het beste kunnen.

De resultaten.

Tijdens de huiswerkperiode hebben de kinderen een aantal toetsen gemaakt. Alleen de laatste toets
is niet toegevoegd, omdat deze pas 5 april afgenomen wordt. In bijlage 10 staan alle resultaten van
de kinderen.

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten zijn eigenlijk niet om de kinderen in een bepaald hokje te plaatsen. De resultaten zijn
bedoeld om kinderen direct feedback te kunnen geven. Alleen een bepaald aantal fout maakt niet
zoveel indruk op de kinderen. Een onvoldoende en dan ook nog een 1 bijvoorbeeld wel. De bedoeling
is dat de kinderen direct samen gaan nadenken hoe het kan dat er een onvoldoende is gehaald. Ze
gaan zichzelf en elkaar vragen stellen als: ‘Heb je wel goed geleerd? Hoe heb je dan geleerd? Heb je
je ouders om hulp gevraagd? Heb je www.wrts.nl gebruikt? Wil je de volgende keer met mij samen
leren? Lukt het je niet goed om een samenvatting te maken? Wil je die van mij lenen? Of zullen we er
eentje samen maken?’

Wel of niet cijfers geven?

Een grote discussie is het wel of niet geven van cijfers voor toetsen. René Kneyber stelt in een artikel
dat kinderen na het ontvangen van een cijfer ophouden met leren. na het uitdelen van een cijfer
houdt het namelijk voor veel leraren op. Cijfers geven is volgens hem een behoorlijk vruchteloos
proces.33
Wat zijn de voordelen van het geven van cijfers?
• Voor zowel de kinderen als de leraar wordt de balans opgemaakt van het leren. Is het doel
van de afgelopen periode behaald?
• Voor de leraar is het een vorm van feedback. Hebben de lessen van de leraar wel genoeg
kwaliteit?
• Het verhoogt de kind betrokkenheid. Als ergens een cijfer aanhangt, geven kinderen hier
prioriteit aan.
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• Een cijfer heeft een beeld van de prestaties van de kinderen.
• Een cijfer is meetbaar en biedt duidelijke taal.34
Wat zijn de nadelen van het geven van cijfers?
• Wanneer een cijfer wordt gebruikt als ‘ranking’ van de kinderen ten opzichte van elkaar, kan
dit als negatief worden ervaren.
• Cijfers kunnen voor kinderen dienen als prestatiedruk.
• Kinderen zijn extrinsiek gemotiveerd in plaats van intrinsiek gemotiveerd.
• Het geven van cijfers kan leiden tot een fixed mindset zoals eerder beschreven onder het
kopje ‘leren leren.’35

Mijn visie:
De gesprekken die voortvloeiden uit het bekend maken van de resultaten vond ik prachtig om te
zien. Niemand heeft elkaar uitgelachen of gek gedaan over een 1. In het begin was het onwennig om
je cijfer in een kring te horen, maar aan het einde wilden ze dit juist heel graag. Ze hadden gezien
dat je hele handige tips ontvangt en daarmee aan de slag kan gaan. Ik ben er dan ook erg trots op
dat er voor de op een na laatste toets door iedereen (behalve de kinderen die ziek waren) een
voldoende is gehaald! Ik ben het niet met René Kneyber eens omdat het bij mij na het uitdelen van
een cijfer absoluut niet stopt! Sterker nog, hier begint het voor mij pas. Het cijfer is voor mij het
startpunt om kinderen te laten praten over hun handelen zoals ik hierboven heb beschreven. Echter
is het wel heel belangrijk dat kinderen hier respectvol mee om kunnen gaan. We hebben hier heel
open over gesproken en ik heb nooit een negatieve reactie naar iemand toe gehoord. Alleen maar
positieve geluiden om elkaar nog beter te leren leren. Wanneer dit niet het geval is, zoals vaak op
middelbare scholen, vind ik dat cijfers absoluut afgeschaft moeten worden. Mijn doel in deze
periode is niet ‘kinderen laten wennen aan het krijgen van cijfers’, maar van en met elkaar leren wat
deze cijfers ons precies zeggen.

Jenaplanessenties.

Binnen het Jenaplanonderwijs werken we met de Jenaplanessenties. Deze tien essenties zijn een
uitgangspunt binnen het onderwijs. Het is dan ook mooi om de essenties tegenover dit onderzoek te
zetten. Als eerste is er de essentie ondernemen, jouw initiatief is welkom. De kinderen werken in de
huiswerkperiode zeker aan deze essentie. Zo moeten de kinderen nieuwe dingen en oplossingen
bedenken. Wanneer het niet goed lukt om bijvoorbeeld een planning te maken, moeten ze initiatief
nemen, de zaken op orde stellen en met een voorstel komen voor een nieuw plan. Daarnaast moeten
ze nieuwe manieren van leren uitproberen die ze kunnen vinden in het breintips boekje die ze tijdens
de periode hebben gekregen. Ook zetten ze hun eigen kwaliteiten in om goed door deze periode
heen te komen. Als laatste moeten de kinderen ook doorzetten. Niet elke week is van het leien dakje
gegaan. Ze hebben manieren moeten vinden die het beste bij hen past zodat ze de periode toch gaan
afronden. Als tweede is er de essentie samenwerken, samen kunnen we meer. Ook deze essentie
komt terug in de huiswerkperiode. De kinderen gaan tijdens de kringgesprekken elkaar tips geven. Ze
vertellen hoe zij het huiswerk hebben aangepakt, of hoe zij hebben geleerd. Ze bieden elkaar zelfs
aan om samen een toets te leren, elkaar te overhoren en elkaar te helpen met het maken van
bijvoorbeeld een mindmap. Als derde is er de essentie plannen, durf te dromen. Dit is een essentie
die 100% bij dit onderzoek past. De kinderen hebben deze periode echt moeten nadenken over een
planning maken. Elke week hebben ze nieuw huiswerk gekregen wat weer ingepland moest worden.
Elke week ging dit een stukje beter. Ze wisten steeds beter wat er van hen werd verwacht, ze wisten
welke spullen ze nodig hadden, ze wisten hoeveel tijd een bepaald vakgebied ging kosten en ze
konden eigen leerdoelen stellen om aan te werken. Bij de een lag de nadruk op woordjes leren, bij de
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ander op samenvatten. Als vierde is er de essentie creëren, alles is mogelijk. Ook deze essentie komt
uitgebreid terug in de huiswerkperiode. De kinderen vonden het erg leuk om hieraan te werken, dus
ze wilden echt het beste uit zichzelf halen. Elke week wilden ze op een andere manier gaan leren
wanneer het toch niet helemaal gelukt was. De kinderen waren niet tevreden met een 6 of een 8, de
volgende keer gaan ze voor een 10! Dit hebben ze op verschillende manieren gedaan. Ze hebben
naar elkaar geluisterd en zijn met de ideeën van anderen verder gegaan. Of ze zijn overgeschakeld
naar een andere gezichtspunt, ze beseften dat ze toch echt anders moesten gaan plannen. Als vijfde
is er de essentie presenteren, laat zien wie je bent. Deze essentie is iets minder duidelijk, maar komt
ook zeker terug. De meesten voelden zich continu verantwoordelijk om het werk netjes en verzorgd
te houden om dit aan mij en de anderen te kunnen laten zien. Ze hebben bijvoorbeeld soms een
mindmap of een samenvatting moeten presenteren. Als zesde is er de essentie zorgen voor, wij
helpen elkaar. Ook dit komt terug tijdens de huiswerkperiode. Zo moesten de kinderen bijvoorbeeld
netjes om gaan met het huiswerkboekje wat ze van ons hebben geleend. Dit boekje is van school en
moet elk jaar opnieuw worden gebruikt. Tot nu toe zien alle boekjes er nog netjes uit. Als zevende is
er de essentie reflecteren, wat is jouw wens, waar word jij blij van? Deze essentie is ook een hele
belangrijke binnen dit onderwerp. De kinderen zijn eigenlijk altijd aan het reflecteren. Elke woensdag
zitten we in de kring om het huiswerk te bespreken. Ze laten aan elkaar zien wat ze hebben gemaakt.
Ze kijken het werk na en vragen waar nodig feedback aan elkaar of aan mij. De kinderen geven elkaar
tijdens deze gesprekken veel tips en tops. De kinderen krijgen de vrijheid om te vertellen hoe ze de
volgende keer dingen anders gaan aanpakken. Ze vertellen daarbij ook waarom ze het anders gaan
aanpakken. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege een slecht cijfer of een verkeerde planning. De hele
woensdag staat eigenlijk in het teken van reflecteren. Als achtste is er de essentie communiceren,
jouw mening telt. Op de woensdag tijdens de kringgesprekken komen veel aspecten van
communiceren terug. Zo luisteren de kinderen actief naar elkaar om op elkaar te reageren. De
kinderen leren hun gedachten onder woorden te brengen zodat de ander begrijpt waar hij of zij het
over heeft. Dit is nodig om elkaar feedback te kunnen geven. Als negende is er de essentie
verantwoorden, hoe vind je het effect van wat je gedaan hebt? Veel kinderen hebben zeker geleerd
zich te verantwoorden. Wanneer zij het huiswerk niet af hadden, of het werk waren vergeten,
hebben ze uitgelegd hoe dit komt. Meestal was het een prima reden en konden ze zelf met een
oplossing komen. Ook namen veel kinderen initiatieven om dingen te verbeteren. Dit was
voornamelijk wanneer het huiswerk niet af was of wanneer ze een onvoldoende hadden gehaald en
beter of vooral anders wilden gaan leren. Als laatste is er de essentie respecteren, zijn wie je bent.
Ook deze essentie is teruggekomen tijdens deze periode. Ik hoor vaak dat kinderen iets niet eerlijk
vinden. Zo kunnen kinderen het niet eerlijk vinden dat iemand zijn huiswerk bijvoorbeeld niet
afheeft, maar daar geen consequentie van de juf of meester aan vast zit. Ik heb dit deze periode niet
één keer gehoord. De kinderen luisterden naar elkaars verhaal en begrepen de situatie en konden
hier respectvol mee opgaan. Meestal zeiden ze zelf: ‘Ah joh, kan gebeuren!’ ‘Volgende week beter!’
Mijn visie:
Het is voor mij duidelijk geworden dat de Jenaplanessenties altijd terugkomen bij elke
activiteit. Alle tien de essenties zijn aanbod gekomen. De een meer dan de ander, maar dat
maakt niet uit. Ik vind het heel mooi om te zien dat je met zo’n klein onderdeel van de week,
één keer een half uurtje, zoveel goede dingen kan bereiken en aan zoveel vaardigheden
tegelijk werkt. De kinderen leren eigenlijk meer dan ik zelf op dat moment besef. Natuurlijk
werken zij hier ook een groot deel van de tijd thuis aan, maar dat vind ik ook belangrijk. Vanaf
volgend jaar moeten ze veel huiswerk thuis maken.
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Jenaplancompetenties.

Met dit onderzoek wil ik graag iets bijdragen aan het jenaplanonderwijs op mijn school. Ook wil ik
mijzelf verder ontwikkelen binnen het jenaplanonderwijs. Ik heb daarom de competenties naast mijn
onderzoek gelegd en de volgende indicatoren binnen de competenties zie ik hier in terug:
Interpersoonlijk competent:
• Ik ga positief om met kinderen en kan hen op een democratische wijze begeleiden.
• Ik kan interactie met de kinderen en tussen de kinderen onderling aangaan.
• Ik zorg voor een positieve sfeer in de stamgroep, waardoor verkennen van de wereld
mogelijk wordt.
• Ik heb een visie op Jenaplanonderwijs en kan de keuze voor Jenaplan verantwoorden.
• Ik toon een open, creatieve en veranderingsgezinde houding.
Tijdens de kringgesprekken van de huiswerkperiode kan ik goed luisteren naar de kinderen en stel ik
de juiste vragen om de kinderen te laten nadenken over hun eigen werkproces. Ik geef hen daarna
goed feedback, maar kan zelf ook feedback ontvangen van mijn collega’s en kinderen om de
huiswerkperiode nog beter te maken. Ik vind het erg belangrijk dat ieder kind zich prettig voelt bij mij
in de huiswerkkring en behartig dan ook de belangen van ieder kind. Het voorbeeld van het kind dat
niet meer mee hoeft te doen als een verplichting. Ik kan goed uitleggen d.m.v. het breintips boekje
waarom we met deze huiswerkperiode aan de slag gaan. Ook het kringgesprek over het belang van
het oefenen met huiswerk is erg zinvol. De kinderen met oudere broers en zussen hebben hier een
toegevoegde waarde. Ik kan zelf erg goed een planning maken en mij hieraan houden. Een goed
voorbeeld voor de kinderen tijdens deze periode. Ik zorg er ook voor dat ik mijn zaken op orde heb,
zoals op tijd alle toetsen hebben nagekeken.
Pedagogisch competent:
• Ik geef aan op welke manier ze bij onderwijs en opvoeding op een Jenaplanschool uit gaan
van verschillen die er tussen kinderen zijn.
• Ik ben me bewust van het primaat van de pedagogiek in een Jenaplanschool en ik
verantwoord me hierover.
• Ik maak een vergelijking met de eigen opvattingen t.a.v. opvoeding en onderwijs.
Het pedagogische stuk komt in mijn ogen sterk naar voren. Ik doe wat ik beloof tijdens deze periode
en ik vertel waarom ik de dingen die ik doe, zoals ik ze doe. Daarnaast hebben ook hier de
kringgesprekken veel waarde. Ik geef de groep veel tijd om dingen zelf op te lossen. We praten
hierover, maar ze mogen dit ook thuis met hun ouders oplossen. Ik laat altijd merken dat ik
nieuwsgierig ben naar de oplossingen van de kinderen. Elke week wil ik horen hoe het is gegaan en
wat er anders of beter ging dan de week ervoor. Ik geef de kinderen wekelijks veel vertrouwen door
te zeggen dat ik trots op ze ben, ze hebben het deze weken zo goed gedaan! Ik spreek de groep dus
bemoedigend aan en geef veel complimenten. Ik begeleid ieder kind op de manier die bij hem of
haar aansluit. Niet iedereen hoeft namelijk hetzelfde te doen. Als laatste kan ik zeer zeker vertellen
dat er veel verschillende manieren van leren zijn! Na het doen van dit onderzoek kan ik met
zekerheid zeggen dat ik verschil in de voorkeuren van leren respecteer en waardeer.
Didactisch competent:
• Ik heb kennis van de achtergronden en praktische mogelijkheden van de didactische
werkvormen binnen het Jenaplanonderwijs.
• Ik geef aan op welke manieren rekening gehouden wordt met verschillen die er tussen
kinderen zijn en hoe daarbij wordt aangesloten.
• Ik heb kennis van de verschillende soorten (kring)gesprekken en beargumenteer de waarde
van deze gesprekken voor de Jenaplanschool.
• Ik toon aan op welke plaatsen en wijzen cursussen worden ingezet en hoe ik daar zelf in de
praktijk mee omga.
Zoals in een tussenevaluatie te lezen is, kan ik heel duidelijk uitleggen tijdens de huiswerkperiode. In
het begin was dit iets minder omdat ik dacht dat de kinderen de opdrachten wel zouden begrijpen,
maar toen de kinderen hierom vroegen heb ik dat zeer zeker gedaan. In eerste instantie heb ik de
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kinderen dus veel vrijheid en ruimte gegeven om zelf te ondernemen. Ik wil niet alles uitleggen, ik
help de kinderen liever op weg. Ik merk dat de kinderen de periode ook heel fijn hebben gevonden
omdat ik zelf erg enthousiast was tijdens de kringgesprekken. Mijn enthousiasme maakt kinderen
gemotiveerd en nieuwsgierig. Door het doen van dit onderzoek heb ik nu zeker kennis over de
manieren van leren en weet ik precies welke vaardigheden de kinderen nodig hebben. We hebben
het altijd over deze vaardigheden en het doel van deze periode gehad, zodat de kinderen ook weten
waar de periode voor bedoeld is en zijzelf ook kunnen werken aan dit doel. Tijdens de
kringgesprekken ben ik eigenlijk alleen maar bezig met het stellen van vragen zoals te lezen is onder
het kopje ‘bijeenkomsten.’ Daarnaast vind ik het leuk als kinderen zelf met ideeën en initiatieven
komen. Ik sta hier altijd voor open en ga er graag in mee. Verder houd ik rekening met het verschil
tussen de kinderen onderling. Ook bijvoorbeeld het verschil in leren tussen jongens en meisjes.
Organisatorisch competent:
• Ik maak een planning voor een verantwoord en veelzijdig ritmisch dag plan.
• Ik stel me flexibel op en ik houd rekening met de inbreng van de kinderen.
Tijdens de periode heb ik elke woensdagochtend de tijd gehad om met de kinderen aan de slag te
gaan met de huiswerkperiode en de revue(eindmusical). Een hele ochtend groep 8 was heel erg
leerzaam. Omdat ik hulp had van wat moeders heb ik de groep (34 kinderen) steeds in kleine
groepjes kunnen indelen. Zo had ik iedere keer ongeveer 8 tot 10 kinderen in de kring zitten om het
huiswerk te bespreken. De anderen waren met de moeders aan het oefenen voor de revue, of het
huiswerk aan het nakijken. Deze planning heeft erg goed gewerkt. De woensdagochtenden vlogen
letterlijk voorbij omdat we het zo goed naar ons zin hadden en de planning tiptop voor elkaar was.
Dit komt omdat ik al precies een idee had hoe deze ochtend eruit moest zien en dat heb ik geregeld.
Deze ochtenden heb ik altijd goed voorbereid. Alle materialen zoals nieuwe weekplanners had ik
klaarliggen. Als laatste wil ik bij deze competentie noemen, zoals ik al vaker genoemd heb, laat ik de
kinderen veel met elkaar bespreken en van en met elkaar leren tijdens deze momenten.
Competent in samenwerken met collega’s:
• Ik ben me bewust van de voorbeeldfunctie en inspiratie die het samenwerken binnen een
schoolteam vervult voor de kinderen en de omgeving en ik handel ernaar.
• Ik werk samen in kleinere en grotere groepen aan concrete taken, visieontwikkeling en de
inhoud van het onderwijs in de groep.
Tijdens deze periode heb ik veel overleg gehad met mijn collega’s uit de bovenbouw. Van te voren
heb ik in een vergadering uitgelegd wat de bedoeling is van deze periode. Alle groepsleiders hebben
deze informatie meegekregen en zijn hiermee aan de slag gegaan. Daarnaast heb ik veel geëvalueerd
met de collega’s op mijn cluster. Wat ik erg mooi vond, is dat een collega die van ZZP’er bij ons op
school werkt, van mijn onderzoek had gehoord en mij nog extra informatie heeft aangereikt. Deze
informatie wil ik verwerken onder het kopje ‘verdiepen en verbreden’, omdat ik net aan het
afronden was wat betreft de theorie.
Competent in samenwerken met de omgeving:
• Ik treed ouders tegemoet als actieve participanten van onderwijs en opvoeding op de school.
Ik denk dat in dit onderzoek heel duidelijk naar voren is gekomen dat ik de ouders betrek bij mijn
onderzoek. De ouderavond heeft geleid tot veel betrokken ouders. Ik heb zelfs een boek mogen
lenen van een vader die het speciaal had gekocht om zelf te lezen na mijn presentatie aan de ouders.
Competent in reflectie en ontwikkeling:
• Ik reflecteer op regelmatige basis, zowel in de breedte als in de diepte.
• Ik toon de stand van zaken betreffende de Jenaplancompetenties aan in b.v. een (digitaal)
portfolio of ander dossier.
• Ik ben me bewust van de inspiratie die ik bij collega’s en bij andere Jenaplanscholen kan
opdoen en handel ernaar.
Ik ben graag in ontwikkeling, sterker nog, ik ben niet snel tevreden en wil altijd meer, meer en meer.
Dit onderzoek is misschien ook een vrij groot onderzoek geworden omdat ik het zo interessant vond.
Ik vind dit helemaal niet erg. Ik leer heel graag en ga er ook heel graag mee door!
Pagina | 33

Fase 5.

Concluderen

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: Hoe kan ik de huiswerkperiode zo vorm
geven dat onze groep 8 kinderen zo goed mogelijk voorbereid zijn op het omgaan met huiswerk op
de middelbare school?
Uit de theorie en de praktijkuitvoering is gebleken dat er met een aantal zaken rekening gehouden
moet worden. Zo leren jongens anders dan meisjes en ook met het geven en maken van huiswerk
dient hier rekening mee gehouden te worden. De executieve functies spelen een belangrijke rol bij
het maken van huiswerk. Dit komt omdat het plannen, evalueren en reflecteren een onderdeel van
de functies zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat kinderen de dingen niet zomaar kunnen. Zij
moeten dit van ons als leraar aangeboden krijgen en daadwerkelijk leren. We moeten ze denkstimulerende vragen stellen zodat zij over zichzelf gaan nadenken. We zijn als leraar een grote
inspirator. We zijn geboren vertellers, iemand die een kind kan uitdagen en ervoor kan zorgen dat
deze zijn grenzen verlegt. Iemand met overwicht, met een inspirerende persoonlijkheid. Een leraar
die de deur opendoet naar een onbekend kennisland dat nieuwsgierig maakt en die nieuwe routes
wijst en de leermotivatie aanwakkert.
De kinderen vonden het huiswerkboekje er erg mooi uit zien en het motiveerde inderdaad om netjes
met de spullen om te gaan. De reacties waren erg enthousiast. ‘Wauw! Dit ziet er echt veel mooier
uit dan de boekjes die de kinderen vorig jaar in groep 8 hadden!’ Alle boekjes zien er tot op heden
allemaal netjes uit. Veel kinderen vonden het boekje met de breintips inderdaad erg leuk om te
lezen! Ze wisten een aantal dingen over hun eigen brein niet en konden er smakelijk om lachen. Het
werkte echt als motivatie, maar ook als hulpmiddel. Het doel waarvoor wij het boekje hebben
gemaakt, is dus bereikt.
Een groot discussiepunt wat in dit onderzoek ook is aangestipt, is het geven van cijfers. Moeten we
dit wel of niet doen? In de setting zoals hij in dit onderzoek wordt neergezet, kan het geen kwaad en
is het een brug naar een mooi kringgesprek. Wanneer het een ander doel krijgt en eigenlijk totaal
geen functionele waarde meer heeft, moet men afstappen van het geven van cijfers. Het kan fixed
mindsets opleveren en dat willen we juist niet.
Een huiswerkperiode is zeker geschikt om kinderen kennis te laten maken met huiswerk. Ook al trek
ik het in twijfel of het geven van huiswerk de oplossing is waarvoor kinderen huiswerk krijgen, is het
een feit dat onze kinderen met huiswerk te maken gaan krijgen. Ik vind dan ook dat wij het de
kinderen verplicht zijn hen een goede voorbereiding hierop te geven. Sommige kinderen starten
anders met een 1-0 achterstand en dat gun ik niemand.
Als laatste wil ik aangeven dat dit onderzoek mij veel geleerd heeft over het tienerbrein. De doelen
die wij stellen in de huiswerkperiode zijn absoluut hele belangrijke vaardigheden die aangeleerd
moeten worden. Ik zet er echter vraagtekens bij of dit nodig is in de vorm van een huiswerkperiode?
Moeten we niet al veel eerder met deze vaardigheden beginnen? Zoals al eerder aangegeven wil ik
met het middenbouwteam om de tafel om te kijken wat er in de middenbouw al aangeboden kan
worden. Dit lijkt mij geen enkel probleem aangezien wij op onze Jenaplanschool al enorm veel
aandacht besteden aan het onderdeel plannen. We zijn al zo goed bezig, ik weet alleen zeker dat we
er meer uitkunnen halen dan dat er nu uitkomt.
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Fase 6.

Presenteren/ communiceren

Wat ga ik presenteren op 20 april?

Op de presentatieavond van 20 april ga ik een PowerPoint presenteren over mijn onderzoek.
Samengevat komt hierin het volgende aan bod:
Waarom heb ik voor dit onderzoek gekozen?
Naar aanleiding van mijn stage op de ds. Schaepmanschool in Barendrecht en alle geluiden omtrent
de huiswerkperiode op mijn school heb ik ervoor gekozen om aan de slag te gaan met de
huiswerkperiode. Er zijn al meerdere pogingen gedaan om deze periode te verbeteren, maar tot op
heden is dit niet gelukt. Zowel kinderen, groepsleiding als ouders zijn nog ontevreden over deze
periode. Hoe kunnen we onze groep 8 kinderen voorbereiden op het maken van huiswerk?
Hoe dacht ik er aan het begin van dit onderzoek over?
Voor mij was de huiswerkperiode alleen een middel om kinderen kennis te laten maken met
huiswerk. In de middelbare school gaan zij veel huiswerk tegenkomen en vind ik dat de kinderen
moeten ervaren hoe dit is.
Hoe denk ik er aan het einde van dit onderzoek over?
Na het doen van dit onderzoek ben ik erachter gekomen dat de huiswerkperiode voor veel meer
doeleinden gebruikt kan worden. Maar is het maken van huiswerk nog wel nodig?
Welke denkbeelden zijn veranderd?
Ik ben niet meer van mening dat huiswerk alleen maar goed is om lesstof te verwerken. Sterker nog,
is huiswerk nog wel nodig? Kunnen we de kinderen niet beter tijd op school geven om aan deze
verwerking te werken?
Wat heeft het onderzoek mij opgeleverd?
Het onderzoek heeft mij een aantal aanbevelingen voor andere collega’s opgeleverd zoals:
• Het verschil tussen jongens en meisjes in de gaten houden en aandacht aangeven.
• Betrokkenheid van ouders waarborgen.
• Kinderen eigenaar van hun eigen brein maken door middel van informatie en breintips.
• Kringgesprekken houden en vragen stellen om het zelfinzicht en het leren leren van de
kinderen te laten verwoorden. Gebruik hierbij denk-stimulerende vragen.
Hoe ga ik nu verder?
De resultaten van dit onderzoek volgen in oktober, dan zitten deze groep 8 kinderen op de
middelbare school. Ik zal hen dan opnieuw om feedback vragen om onze huiswerkperiode nog beter
aan te scherpen. Ik wil zeker verder gaan binnen dit onderwerp, om de volgende huiswerkperiode
weet beter vorm te geven. Denk hierbij ook aan het geven van cijfers.

Hoe ga ik dit onderzoek communiceren met mijn team?

Ik wil mijn meesterstuk aan twee verschillende groepen presenteren.
Als eerste wil ik graag met de clusterleiders van onze middenbouw in gesprek. Als het goed is zijn dit
drie collega’s. Ik wil met hen eens praten over het plannen in de middenbouw. Hoe geven zij het op
dit moment vorm? Zouden we daar a.d.h.v. dit onderzoek iets in kunnen veranderen of krachtiger
kunnen neerzetten?
Ook wil ik graag met de clusterleiders van de bovenbouw om de tafel. Ik zal aan de clusterleiders
vragen of ze met hun cluster de huiswerkperiode willen evalueren met een BONO formulier.
Daarnaast wil ik met hen kijken wat deze resultaten betekenen voor onze huiswerkperiode, maar ook
voor onze blokperiode en de weektaak. Zijn wij op de juiste manier bezig met plannen? Graag hoor ik
hun ideeën na het lezen van dit onderzoek.
Uiteraard wil ik ook met mijn directeur en teamleider naar dit onderzoek kijken als zij dit willen. Zij
zullen mijn presentatie al zien op de presentatieavond van 20 april. Wanneer zij vragen hebben over
dit onderzoek, wil ik hier graag met hen over in gesprek.
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Fase 7.

Verdiepen/ verbreden

Door het doen van dit onderzoek zijn mijn ogen open gegaan en zie ik nog allerlei mogelijkheden om
mij verder te verdiepen in dit onderwerp.
Als eerste kreeg ik nog tijdens het onderzoek, maar net iets te laat om het nog aan het theorie deel
toe te voegen, een interessant artikel over leren. Dit artikel is bijgevoegd als bijlage 11 aangezien ik
niet goed kon achterhalen waar het artikel vandaan komt. Ik heb het artikel van een collega gekregen
die bij het leren ervan direct aan mij moest denken. Heel fijn dat collega’s zo meedenkend zijn.
In het artikel gaat het over de leerkuil. Een leerweg is namelijk geen geasfalteerde snelweg waar je
overheen kunt racen, maar deze is bezaaid met leerkuilen. Een echte leerervaring zorgt ervoor dat je
eerst een kuil inglijdt, waarna je er met de juiste tools weer uit kunt krabbelen. Wanneer je aan de
andere kant van de kuil weer vaste grond onder je voeten hebt, kun je zeggen dat je echt iets hebt
geleerd. Kinderen die een leerkuil ingaan voelen zich niet fijn en hebben gedachten als: Ik snap het
niet, het is te moeilijk, ik ben hier slecht in en ik stop ermee. Hierdoor ontstaat er onderin de leerkuil
een denkbeeldige muur. Hier kom je niet doorheen wanneer je het opgeeft. Kinderen moeten zich
hier realiseren dat ze juist op dit punt aangekomen zijn bij het echte leermoment. Ook in het artikel
wordt bevestigd dat een goede begeleiding door leraren en ouders ervoor zorgt dat de kinderen de
juiste tools in handen krijgen en deze goed leren inzetten. Hierbij gaat het om de volgende
gereedschappen:
• Gebruik je kwaliteiten,
• Geloof dat je altijd beter en slimmer kunt worden,
• Wees niet bang om fouten te maken,
• Heb het lef om uitdagingen aan te gaan,
• Doe je best voor de dingen die je wilt bereiken,
• Onthoud dat leren stap voor stap gaat,
• Geef niet op als het lastig wordt,
• Stel doelen en maak een plan,
• Vraag hulp als dat nodig is.
Wanneer kinderen deze gereedschappen gaan inzetten en hierbij gedachten krijgen als: Ik probeer
het nog een keer, misschien kan iemand mij helpen en het gaat steeds beter, ervaren zij dat de muur
steen voor steen verdwijnt. Zij stevenen af op een succeservaring. Een volgende leerkuil zal minder
vervelend aanvoelen, omdat het kind al doende heeft gewerkt aan het zelfvertrouwen.
Zodra je een kind over deze leerkuil heen ziet ‘springen’, weet je dat de uitdaging te makkelijk voor
hen of haar was en dat je dieper moet gaan graven. Het is dus belangrijk dat ieder kind op zoek moet
gaan naar een echte leerervaring. Al het bovenstaande is in een prachtige afbeeldingen
weergegeven. Ook deze is te vinden in bijlage 11.
Als tweede wil ik mij verder gaan verdiepen in het wel of niet geven van huiswerk. Er is hier veel over
te lezen. Ik heb daar inmiddels al een heel interessant artikel over gelezen. Lisette Douma spreekt in
haar artikel met verschillende leraren uit het middelbaar onderwijs. Veel scholen werken met het
geven van huiswerk, maar de Roncalli mavo in Rotterdam is helemaal huiswerkvrij. Zij hebben aan
het begin en aan het einde van de dag studiewerktijduren. In deze uren kunnen de kinderen onder
begeleiding van een leraar of een klassenassistent huiswerk maken en vragen stellen. In principe
maken de kinderen al hun huiswerk op school. Op de mavo van het Trivium College in Amersfoort
werken ze met Trivium-uren waarin kinderen leren hoe ze moeten leren en hun huiswerk kunnen
maken. Het betekent niet per se dat ze thuis nooit meer iets hoeven te doen, maar het haalt wel de
druk van de ketel. Deze uren zijn nodig omdat de manier waarop vakken worden gegeven, in de loop
der tijd zijn veranderd. Vroeger hoefde je als kind alleen maar bepaalde feiten uit je hoofd te leren en
kwam het inzicht pas veel later. Nu wordt er meteen al een beroep gedaan op het inzicht van de
kinderen. Het maken van huiswerk is dus moeilijker geworden. Wekelijks besteden vijftienjarigen
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gemiddeld 5,8 uren aan hun huiswerk. Het blijkt ook dat huiswerk een positief effect heeft op
resultaten. Door huiswerk onthouden en begrijpen kinderen de lesstof beter. Ook bevordert het de
verwerking van informatie en leren kinderen kritisch nadenken over waar ze mee bezig zijn. Deze
redenen geven niet eens een gek beeld van waarom het goed is om huiswerk op te geven, maar
helaas is voor sommige leraren de voornaamste reden om huiswerk op te geven, omdat dat het zo
hoort. Hoe meer hoe beter. Dit is juist totaal niet waar, want teveel huiswerk heeft een averechts
effect. Sowieso is het effect van huiswerk maken relatief heel klein. Veel leraren geven de kinderen
inmiddels ook de laatste tien minuten van de les de tijd om huiswerk te maken. Ook hier halen deze
leraren de druk een beetje van de ketel.36 Als ik dit zo lees, dan vraag ik mij af waarom we
tegenwoordig nog zoveel huiswerk geven? Kunnen we de naam niet veranderen en het gewoonweg
schoolwerk noemen? We geven de kinderen de tijd om hun werk op school te maken zoals ze
bijvoorbeeld doen op de Roncalli mavo in Rotterdam. Als leraren toch heel graag huiswerk willen
geven, dan heb ik hiervoor de volgende tips:
• Geef alleen huiswerk op dat nuttig is. Het doel van huiswerk moet bijvoorbeeld zijn het
introduceren van nieuwe informatie of het oefenen van een vaardigheid die de leerling
zelfstandig, maar nog niet vloeiend kan uitvoeren.
• Sta stil bij de moeilijkheidsgraad om een fixed mindset en een hapering in de leerkuil te
voorkomen.
• Denk na over de rol van de ouders. Zorg ervoor dat ouders niet de rol van leraar op zich
hoeven te nemen.
• Houd de hoeveelheid huiswerk in de gaten. Bedenk dat de taak niet te veel tijd in beslag
moet nemen, omdat het kind dan sneller zijn interesse verliest.37
Last but not least: Kinderen zijn en blijven kinderen! Het is belangrijk dat kinderen na school even
een stukje kunnen fietsen, kunnen buitenspelen, kunnen gamen en in een andere omgeving terecht
komen om individuele aandacht krijgen van hun ouders zonder dat hier schoolwerk bijkomt kijken.
Als derde wil ik mij verder gaan verdiepen in het wel of niet geven van cijfers. In mijn onderzoek
beweer ik dat het geven van cijfers op deze manier geen kwaad kan. Ik heb dan ook cijfers gebruikt
tijdens onze huiswerkperiode. Echter geven wij op school ook cijfers voor Engels. Verder worden er
geen cijfers gegeven. Kunnen wij het geven van cijfers in de huiswerkperiode en voor Engels niet
vervangen door een andere manier van feedback geven waardoor je toch zo’n interessant
kringgesprek met de kinderen kan voeren? Dit lijkt mij een heel leuk onderwerp om dieper in te
duiken.
Als laatste wil ik mij verder gaan verdiepen in het leren plannen. Ondanks dat wij op onze
Jenaplanschool al zoveel aandacht besteden aan het leren plannen, hebben onze kinderen het nog
niet voldoende onder de knie wanneer zij op de middelbare school komen. Ik vind het eigenlijk best
een beetje vreemd aangezien plannen een van onze essenties is en we al vanaf de middenbouw
hieraan werken. Hierbij stel ik mijzelf twee vragen die ik verder zou willen onderzoeken:
1. Hoeveel kinderen van onze school hebben daadwerkelijk moeite met plannen? Deze
cijfers heb ik niet bij de hand en zou ik willen onderzoeken.
2. Hoe wordt er in de middenbouw gewerkt aan het leren plannen? Alleen door de
weektaak of met meerdere onderdelen? Hoe gaan ze eigenlijk om met deze
weektaak? Staan ze bewust stil bij de vaardigheid plannen samen met de kinderen?

36
37

Douma, L. (5 november 2016). De druk van de ketel. Onderwijsblad, blz. 13-15.
Douma, L. (5 november 2016). De druk van de ketel. Onderwijsblad, blz. 13-15.
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Actieplan
Wat?
Grove planning gemaakt

Wanneer?
9 november 2016

Interviews oud-leerlingen, ouders, stamgroepleiders
en VO docenten afnemen en verwerken in verslag

November 2016

Keuzes maken welke vaardigheden wij deze
huiswerkperiode willen gaan inzetten
Klaar om het onderzoek te gaan uitvoeren à
Aanname
Bovenbouwcollega’s plan van aanpak presenteren

November en december 2016

Ouderavond organiseren over huiswerkperiode

Week 2,3 of 4

Start huiswerkperiode

30 januari 2017

Tussen meting

20 februari 2017

Einde huiswerkperiode

5 april 2017

Eerste meting à Wat vonden de kinderen, ouders en
stamgroepleiders van deze werkwijze?
Presenteren onderzoek + resultaten eerste meting

7 april 2017

Eerste aanpassingen n.a.v. de eerste feedbackronde

Vanaf april 2017

Tweede meting à Wat hebben de kinderen
uiteindelijk aan de huiswerkperiode gehad nu ze op
het VO zitten?
Tweede aanpassingen n.a.v. de tweede
feedbackronde

Oktober 2017
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11 januari 2017
Week 2,3 of 4

20 april 2017

Vanaf oktober 2017

Evaluatie van het onderzoek
Het schrijven van dit meesterstuk heb ik als erg interessant en leerzaam ervaren. Ik bleef maar lezen
en meer informatie opzoeken. Ik ben erg blij met het resultaat en hoop dat we in de toekomst hier
nog veel meer uitgaan halen.
Het plan wat ik in september had bedacht, is ook helemaal uitgevoerd, misschien nog wel beter dan
in eerste instantie in mijn hoofd zat. Ik heb door dit onderzoek mijn hele bovenbouwteam op een
ander spoor weten te zetten met resultaat dat 244 kinderen en 13 groepsleiders op een andere
manier aan de slag zijn gegaan met de huiswerkperiode. De reacties zijn positief en daar ben ik erg
trots op.
Persoonlijk heb ik vooral geleerd dat ik het leren leren zo onwijs interessant vind. Ik bleef maar
doorlezen en er kwamen steeds meer hoofdstukken bij. Er valt nog zoveel te winnen op dit gebied
binnen het onderwijs, dat ik wel kan stellen dat ik mij hier de komende tijd nog verder in wil
verdiepen. Vooral het verschil van leren tussen jongens en meisjes intrigeert mij enorm. Ik merk het
verschil in mijn eigen stamgroep. Dit is tijdens de huiswerkperiode, maar ook tijdens de gewone
dagen en daar wil ik veel meer mee doen, dan dat ik op dit moment doe. Daarnaast vind ik het leuk
om het verloop van mijn eigen gedachten over het leren van de kinderen te zien. Toen ik ruim drie
jaar geleden op deze Jenaplanschool kwam werken, had ik de gedachten vanuit de pabo
meegekregen: ‘Kinderen kunnen vrijwel niets, jij moet ze met alles helpen en alles voordoen.’ Al vrij
snel kwam ik erachter dat kinderen juist heel erg veel kunnen. Ze konden mij helemaal wegwijs
maken in hoe zij op deze school leerden. Ik merk nu dat ik toen in een valkuil terecht ben gekomen
met het idee dat kinderen eigenlijk wel alles zelf kunnen. Ik hoef ze maar weinig te helpen en zij doen
alles zelf. Dit is een verkeerde gedachten geweest en gelukkig heb ik deze maar heel even gehad.
Door dit onderzoek denk ik op dit moment: ‘Nee, ze kunnen niet alles zelf. De kinderen zijn er wel
klaar voor, maar hebben van ons de tools nodig op zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen.
Daarvoor ben ik en ik doe dat met alle liefde en plezier.’
De ‘echte’ resultaten van dit onderzoek volgen pas in oktober 2017 wanneer deze groep kinderen op
de middelbare school actief bezig zijn geweest met het maken van huiswerk. Ik zal hen dan nogmaals
om feedback vragen om onze huiswerkperiode voor volgend jaar weer een stapje verder te
ontwikkelen.
Linda Versteeg
Eindhoven, april 2017
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Bijlagen
Bijlage 1
Hieronder de gemaakte mindmap over huiswerkperiode.
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Mindmap huiswerkperiode

Bijlage 2
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Stappenplan samenvatting maken

Bijlage 3

Mindsets herkennen

Fixed mindset
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Groei mindset

Bijlage 4

Pagina | 44

Een weekplanner

Bijlage 5
Een aantal bladzijden uit het huiswerkboekje
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Het huiswerkboekje

Bijlage 6

Breintips

Hieronder een aantal breingeheimen zoals weergegeven in het breintips boekje.
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Bijlage 7

Uitnodiging ouderavond

Beste ouders en verzorgers van groep 8,
Maandag 30 januari begint de huiswerkperiode voor alle kinderen van groep 8. In deze
periode maken zij kennis met het maken van huiswerk. Hoe is dat eigenlijk? Wat houdt het
precies in? Wat moet ik er allemaal voor doen en wat kan ik verwachten? Het zijn allemaal
vragen die de kinderen kunnen hebben.
Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de kinderen meer te begeleiden tijdens het proces.
Wij hebben een boekje ontworpen om de kinderen hierin te begeleiden.
Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat de kinderen thuis ook begeleiding krijgen. Het
lijkt ons voor jullie als ouder of verzorger fijn om op de hoogte te zijn van welke vaardigheden
de kinderen nodig hebben voor het maken van huiswerk. Hiervoor willen wij graag een
voorlichtingsavond organiseren.
Op maandag 30 januari om 19.00u zijn jullie van harte uitgenodigd om informatie in te
winnen over de huiswerkperiode. Deze informatieavond houden wij op locatie Park.
Wij hopen jullie dan allemaal te zien.
Met vriendelijke groet,
Het bovenbouw-team
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Bijlage 8
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Planning voor de kinderen

Bijlage 9

Tussenevaluaties van de kinderen

Hieronder de resultaten van de tussenevaluatie:

Ø Waar gaat deze tussenevaluatie over?

Je bent nu drie weken bezig met de huiswerkperiode waarin je huiswerk hebt gemaakt en je
hebt geleerd voor toetsen. Je hebt een huiswerkboek met schrift en breintips gekregen.

Ø Hoe vind je het, eerste gevoel?

Positieve reacties

Positieve/negatieve reacties

Negatieve reacties

32x Totaal

9x Totaal

4x Totaal

3x Leerzaam
15x Goed
3x Fijn
2x Handig
7x Leuk
1x Grappig
1x Gemotiveerd

1x Niet leuk en niet stom
3x Oké
2x Anders
1x Gewoon
1x Mwah
1x Makkelijk, maar niet
te makkelijk

Ø Wat gaat er fijn en goed? Wat lukt je al goed?
-

1x Saai
1x Kan beter
1x Niet leuk
1x Het is te veel

Ik vind dat het goed gaat met plannen en ik heb het tot nu toe altijd af gehad. Dat geeft mij
een fijn gevoel. Ik ben ook tevreden met mijn cijfers.
Ik vind dat Linda heel fijn uitlegt en het lukt mij goed om alles af te krijgen.
Ik vind het goed gaan omdat ik meestal wel op tijd mijn huiswerk af heb en ik vind het best
wel makkelijk.
Ik vind het belangrijk dat het af is. Rekenen gaat goed, Nederlands ook. Duidelijke uitleg.
Het op tijd klaar zijn met mijn huiswerk.
Ik heb het eigenlijk altijd wel af en het gaat dus goed.
Het plannen en het afmaken, omdat ik het snel maar goed af heb.
Het gaat wel goed, maar soms zit ik wel in tijd nood.
Het gaat goed omdat ik het gewoon maak, niet dat ik over werk.
Het huiswerk.
Bijna alles.
Ik vind het plannen heel makkelijk en het lukt mij eigenlijk altijd om het af te krijgen.
Het inplannen gaat goed, ook het leren voor de toetsen.
Het leren lukt mij goed omdat het fijn wordt uitgelegd. Het plannen gaat goed omdat we een
planner hebben gekregen.
Ik vind dat ik het goed oppak en goede cijfers haal.
Het huiswerk maken gaat wel goed.
Ik vind het fijn om te voelen hoe het is om huiswerk te hebben en het gaat heel goed.
Alles gaat wel goed.
Plannen gaat goed, het huiswerk heb ik ook vaak af.
Het huiswerk op tijd af krijgen en het plannen.
Het inplannen en leren voor de toetsen, want ik heb altijd netjes mijn huiswerk af en tot nu
toe heb ik altijd een voldoende voor de toets.
Ik krijg altijd mijn huiswerk op tijd af.
Ik vind het fijn dat we op woensdag het huiswerk bespreken.
Natuurkunde, rekenen, het concentreren thuis en het samenwerken.
Het huiswerk op tijd af hebben en het inplannen van mijn huiswerk.
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-

Mijn huiswerk afmaken en het plannen van mijn huiswerk.
Ik krijg mijn huiswerk af, het plannen en het concentreren.
Het plannen en het huiswerk wat ik moet maken.
Geschiedenis, het samenwerken, Nederlands en het bespreken in de klas.
De inhoudsopgave van het huiswerkboekje is fijn, Engelse woordjes leren en dat mijn vader
of moeder helpt met het huiswerk.
Natuurkunde, omdat je eerst kan lezen en daarna pas de opdracht krijgt, geschiedenis omdat
de opdrachten naast de tekst staan, zo kan je het gelijk maken.
Ik krijg het huiswerk goed af en ik vind het ook wel fijn om het met iemand samen te maken.
Het huiswerk is best weinig, dat vind ik fijn. Het is goed uitgelegd en niet te moeilijk of te
saai.
Het leren omdat mijn ouders daar goed bij helpen en het samenwerken met vrienden.
Engels vind ik leuk om te maken en om te leren. Het indelen in mijn agenda lukt mij goed.
Het samenwerken met vriendinnen.

Ø Wat gaat er niet zo goed en niet zo prettig? Is er kritiek en waarom?
-

Dat ik mijn tas soms niet op tijd heb ingepakt, waardoor ik het vergeet.
Terug bladeren vind ik niet zo fijn dus dat is jammer, maar het is maar voor 8 weken dus
opzicht geeft het niks.
Biologie is wel vervelend, want je moet dan steeds terug bladeren. Sommige dingen kan je
niet goed leren. Dat is wel vervelend.
Ik vind het vervelend om het op te schrijven in mijn schrift i.p.v. het boek. Biologie vind ik
best wel onduidelijk om op te zoeken waar je de tekst moet lezen.
Ik vind het rekenen in rijtjes niet zo leuk omdat ik het niet altijd snap.
Soms heb ik het niet af, maar dan weet ik dat ik anders moet plannen.
Ik begin vaak pas op zaterdag en dan heb ik het pas laat af.
Soms gaat leren en mindmap maken niet zo goed.
Het leren van de toetsen vind ik soms wel moeilijk, maar het lukt wel.
Ik vind eigenlijk dat alles wel goed gaat.
Het is niet zo fijn dat je bij biologie de hele tijd terug moet bladeren voor de tekst.
Iets meer noodtijd inplannen.
Biologie bladeren van opdrachten naar tekst.
Ik vind het niet zo fijn dat ze het huiswerk niet uitleggen voor wat we moeten maken.
Het lukt me niet altijd om alles te onthouden. Ik word een beetje gestrest met al mijn
schriftjes en soms raak ik een van mijn schriftjes kwijt.
Vaak snap ik iets niet. Meer inhoudelijke instructie, het is best moeilijk.
Ik vind het onduidelijk en soms lastig.
Biologie, want je moet telkens terug bladeren. Engels, oefenen voor de toets.
Soms snap ik de opdrachten niet helemaal (meer uitleg).
Rekenen omdat ik vind dat het niet duidelijk genoeg uitgelegd staat. Biologie omdat je steeds
helemaal terug moet bladeren om de tekst weer te lezen.
Niks.
Er gaat niet echt iets fout, behalve dat de tekst van biologie zo ver van elkaar af zijn.
Niks.
Het meenemen van de spullen in mijn tas.
Ik vind het fijner als ik gewoon in het boek kan werken.
Netjes schrijven.
Ik zit vaak in tijdnood.
Ik kan mijn moeilijk motiveren voor het werk.
Niks.
Het gene maken wat ik dan moet doen. Ik kom soms in tijdnood.
Niks.
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-

Niks.
Het plannen gaat niet altijd zo goed en het ook nagaan.
Iets duidelijker in de PowerPoint want een keer was ik ziek en wist ik niet goed wat ik moest
doen.
Ik moet soms beter mijn planning opschrijven.

Ø Wat wil je voor de komende periode gaan veranderen? Hoe wil je dat veranderen?
Wat wil je nog leren?
-

Beter mijn planning opschrijven.
Hoe is het tijdens de vakantie?
Het plannen nagaan.
Niks.
Niks.
Maken wat ik moet doen.
Dat ik ook alles nakijk, door na te gaan kijken.
Inplannen.
Beter inplannen.
Beter schrijven.
Niks.
Beter opletten bij instructie, welke lessen ik moet maken.
Meer eraan denken dat ik woordjes moet leren.
Ik wil eigenlijk niks veranderen, want alles gaat echt toppie.
Het moet niet makkelijker en niet moeilijker worden. Natuurkunde opdrachten is een idee.
Iets buiten doen voor biologie of natuurkunde.
Geschiedenis omdat het een fijne indeling is. Engels, beter uitleg.
Ik wil beter leren inplannen en samenvatten.
Beter Engels leren. Biologie op dezelfde bladzijde. Een dag extra in de week bespreken als je
iets niet snapt.
Niks, ik vind het goed gaan.
Graag instructie.
Mijn huiswerk op een vaste plek neerleggen zodat ik niks kwijtraak.
Graag uitleg over het huiswerk.
Het met mijn juf blijven doen en het bespreken vind ik fijn. De toetsen zijn handig.
Iets meer noodtijd inplannen.
Het lijkt mij wel fijn als er zo’n boekje komt met alle teksten daarin.
Volgens mij hoef ik niet zoveel te veranderen.
Ik ga zorgen dat ik het huiswerk inplan voor de week.
Beter Engels leren.
Eigenlijk bijna niks, alleen iets sneller beginnen.
Ik zou het fijn vinden als we het huiswerk krijgen wat we moeten maken, daar even met z’n
allen naar kijken, zo weet je wat het is.
Ik wil beter gaan plannen want meestal werk ik vooruit.
Ik wil nog beter leren oefenen voor een toets. Me beter concentreren voor huiswerk.
Een beetje meer uitleg hoe het moet zoals Engels. Dat vond ik heel moeilijk want ik wist niet
hoe het moest. De hoeveelheid is goed.
Niks, ik vind het wel prima zo.
Dat ik de dag voordat je het huiswerk in moet leveren, het in de avond al in mijn tas doe.
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Hieronder een aantal tussenevaluaties van de kinderen.
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Bijlage 10
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De resultaten van de toetsen

Bijlage 11
Artikel: ‘De leerkuil’ geschreven door Floor Raeijmaekers.
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De leerkuil
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