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1. Voorwoord - Inleiding
Mijn naam is Yvonne van Leeuwen en ik werk sinds 1979 op deze school die, met een pauze van 10
jaar, 30 jaar een Jenaplanschool is geweest. Sinds 5 jaar is mijn taak van stamgroepleider naar intern
begeleider een feit. Ik ben erg blij met deze taak en ga de uitdaging aan om de zorg anders aan te
pakken.
De ontwikkelingen rondom administratieve rompslomp in onderwijsland, onze veranderende visie op
onderwijs en de opleiding van HETKAN! waren voldoende aanleiding om gericht te kijken naar de
inrichting van onze ‘zorg’ en zaken eens goed onder de loep te nemen. Bij het omvormen naar het
Jenaplanonderwijs hoort ook een verandering in zicht op ontwikkeling. Bij HET KAN wil ik speciaal
Anite van Ojen bedanken voor haar feedback op dit meesterstuk en haar vaak zeer verhelderende
tips tijdens de opleiding.
Als interne begeleider vind ik belangrijk om het aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften
van het kind en het volgen en plannen van de leerontwikkeling in het werkveld vorm te geven. Het is
mijn verantwoordelijkheid om mijn “stamgroep” hierin te begeleiden. Met de stamgroep doel ik op
het team bij mij op school, de stamgroepleiders van onze groepen. Ik wil dan ook mijn stamgroep, en
meer specifiek Judith vd Kerk en Ingeborg van Schaik bedanken voor hun betrokkenheid bij dit
meesterstuk en de ruimte die ze me gegeven hebben om met hen samen dit onderzoek te doen.
Leiderschap vanuit het midden (Fullan 2015) is de beste positie om dingen te verbeteren, concrete
acties uit te voeren en wij als leraren vormen het midden!

2. Samenvatting
Dit meesterstuk is in opdracht van HET KAN geschreven. Het geeft een antwoord op de vraag hoe we
op de werkvloer meer zicht op de totale ontwikkeling van het kind kunnen krijgen. Hiervoor hebben
we bij een andere school een basisdocument gezien, een kindplan, en dat als uitgangspunt genomen
voor ons verbetertraject.
Het is mijn opdracht om te kijken of we een kindplan kunnen ontwerpen, dat past bij de wijze
waarop we naar kinderen kijken en hun ontwikkeling willen volgen en plannen.
Mijn groep in dezen is mijn team en samen met hen is de aftrap gegeven tot ontwikkeling van het
kindplan voor onze school.
Met het team zijn besprekingen gevoerd over de inhoud van het kindplan en in februari heeft men
een try out uitgevoerd met kindplan 2.0.
Iedereen was erg enthousiast over deze werkwijze en gaf aan dat er meer mogelijkheden zijn om het
te gebruiken dan we nu doen. Het kindplan was nu nog een plan dat op elke school gebruikt kon
worden. Wat maakt het nou specifiek een document voor onze school? Met andere woorden: hoe
kijkt de stamgroepleider op de Mijlpaal naar kinderen en hun ontwikkeling en wat hebben we
daarvoor nodig?
Dat gaf aanleiding om de volgende onderzoeksvraag te formuleren:
Zijn, en zo ja op welke wijze, de Jenaplanessenties zinvolle indicatoren voor ons kindplan?
Omdat we als leidend kindvolgsysteem gebruik maken van LOOQIN heb ik de theorie van Ferre
Laevers gelegd naast die van Petersen en gezocht naar overeenkomsten om van beiden het beste te
gebruiken. Dat de uitgangspunten van welbevinden en betrokkenheid voorwaardelijk zijn voor leren
is niet nieuw en een uitbreiding en koppeling met de Jenaplanessenties ligt dus voor de hand.
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Dit, samen met onderzoek naar taalgebruik op het kindplan en interview binnen het team, leidt tot
de ontwikkeling van het JENAkindPLAN, onze tool waarmee stamgroepleiders kunnen reflecteren
met kinderen en waar educatief partnerschap een plek in heeft.

3. Probleemomschrijving
Deze school is van Jenaplanschool, via de route het Nieuwe Leren en Onderzoekend Leren, LIST en
DENK opnieuw een Jenaplanschool geworden in 2016. We werken sinds 2017 met gesloten
stamgroepen, waar de stamgroepleider de instructies voor de groep verzorgt. Vanuit het bestuur is
de weg ingeslagen naar werken in units en met onderwijsteams, waardoor meerdere mensen
betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Deze verandering heeft consequenties voor de wijze
waarop je je handelen verantwoordt.
Op onze school werden de groepsoverzichten en -plannen keurig gemaakt maar ze bleven in de kast
liggen. Twee keer per jaar werden ze administratief geëvalueerd - geüpdatet. Over het algemeen
werden kinderen op basis van de IV/V - D/E score ingedeeld in subgroepen. Alles was heel
fragmentarisch en per vak ingedeeld.
De plannen waren niet van de stamgroepleiders, maar van ESIS. Ze gingen meer over de LVS toets
dan over de ontwikkeling van het kind.
We zagen in deze werkwijze geen toegevoegde waarde voor ons handelen en misten het kind in de
leerling.
Het roer moest om, de tijd is rijp!
Rijp door de noodzaak tot vermindering van administratieve ballast, door de ontwikkeling en
daarmee het voortschrijdend inzicht dat we als team doormaken op dit moment.
Hoe doe je dat dan wel goed en hoe voel je je goed toegerust op de toekomst?
Het zou geweldig zijn als je in 1 oogopslag kan zien wat kinderen, ouders en team belangrijk vinden
voor het leeravontuur van hun kinderen.
Het zou ideaal zijn als ik als zorgcoördinator, en andere professionals, op basis van die ene oogopslag
in gesprek kan zijn met mijn collega’s over het lerende kind in ontwikkeling, en vanuit de
Jenaplanessenties ons leerkrachtdenken en –handelen kan begeleiden.
Het zou ideaal zijn als de stamgroepleider een tool in handen krijgt om samen met het kind en de
ouders de ontwikkeling te evalueren en plannen te maken voor de toekomst.
Mijn onderzoek kan ik alleen uitvoeren als mijn ‘stamgroep’, wil meewerken aan deze
onderwijsverbetering. De stamgroepleider die actief betrokken wordt bij onderwijsveranderingen,
die de onderwijsverbetering als een oplossing van het probleem ziet, zal verantwoordelijkheid
nemen. Omdat dit verbeterplan vanuit interne verantwoordelijkheid ontworpen wordt, is de
betrokkenheid groot om er gezamenlijk vorm aan te geven.

4. Resultaten vooronderzoek/beginsituatie
Tijd voor onderwijsverbetering. We ‘vullen’ geen groepsoverzichten en groepsplannen meer.
Omdat ik mezelf als initiatiefnemer zie, voor dit proces, ga ik op zoek naar een boek, waar ik qua
leidinggeven bij veranderingen wat tips krijg. Fullan (2015) zegt dat we een vorm van vrijheid van..
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nodig hebben om tot verandering te komen. Deze mindset geeft ruimte om samen eens op een rij te
zetten wat nu echt belangrijk is om aan te pakken. Je komt dan samen in een vrijheid tot…. omdat je
de kaders duidelijk hebt en de weg voor ‘leeravontuur’ open staat.
Dit zijn onze kaders op dit moment en ze zijn de basis voor de start van het schooljaar:
- Looqin kindvolgsysteem gericht op welbevinden en betrokkenheid en competenties.
- In de onderbouw is KIJK een leidraad voor het volgen van de ontwikkeling van kleuters.
- Looqin jaaroverdracht van de vorige stamgroepleiders.
- Beschrijvingen van de stamgroepleider in het bestaande kindrapport en het vinkjesrapport.
- Registraties in ESIS van oudergesprekken, notities en evt onderzoeken.
- LVS cito gericht op cognitieve vaardigheden.

Als onderdeel van HGW doe ik als zorgcoördinator mijn ronde bij de stamgroepleiders, gericht op de
individuele ontwikkeling van een kind en in de bouw gericht op de ontwikkeling van de stamgroepen.
We zijn een kleine school, met 5 groepen. De lijntjes zijn kort, stamgroepleiders betrekken mij als
zorgcoördinator bij kinderen waar een hulpvraag is. In het teamoverleg bespreken we onze kinderen.
Ik ben gestart met een praktisch vooronderzoek en heb met een collega een bezoek gebracht aan
Jenaplanschool de Pandelaar in Gemert. Doel van het bezoek was om zicht te krijgen op de
zorgstructuur aldaar en verbeterpunten te zien voor onze situatie.
Onze aandacht werd direct getrokken door het “kindplan”.
Wat zou bij ons op school de meerwaarde van het invoeren van het kindplan zijn voor de
stamgroepleider en interne zorgcoördinator?
Voor de IBer aldaar is het kindplan ‘het’ instrument om alle kinderen in beeld te hebben en voor haar
de tool om alle kinderen met regelmaat te bespreken. Het kindplan is dus een ‘foto’ van het kind,
gemaakt door de stamgroepleider en een middel om stil te staan bij de ontwikkeling van een kind.
Ze evalueren de periode die achter hen ligt en kijken vooruit naar de volgende periode.
Samen met een collega heb ik een voorzetje gemaakt voor introductie van het kindplan in ons team.
Op dat moment was de ‘tool’ zoals op de volgende bladzijde te zien besproken, nog het
uitgangspunt.
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Hieronder zie je kindplan 1.0 de ruwe versie, na de eerste bespreking met het team.

In de teambespreking werd dit idee enthousiast ontvangen. Men wilde hier graag mee aan de slag en
uit alle bouwen kwamen tips om het document aan te passen aan onze situatie.
Zo werd het kindplan ons verbeterplan.
We hebben op dat moment afgesproken dat de oudergesprekken van februari de ‘pilot’ zou gaan
zijn. Deze fase noemen we de eerste cyclus. Samen hebben we de eerste stap gezet voor de
implementatie van kindplan 2.0.
Intussen vraag ik me af hoe we van een kindplan een Jenakindplan kunnen maken, wat past bij onze
school. Om LOOQIN als instrument zinvoller in te zetten dan nu het geval is, wil ik informatie
bundelen, formuleer ik twee deelvragen en ga op zoek naar de antwoorden:
•
•

Wat zegt de literatuur over de 7 Jenaplanessenties en het gedachtengoed van Ferre Laevers?
Welke verbanden zie ik tussen de Jenaplanessenties, de 12 kernkwaliteiten, de
betrokkenheidsverhogende factoren van Ferre Laevers en de competenties van LOOQIN?
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5. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk ga ik op zoek naar de oorsprong van de 7 jenaplanessenties en ik onderzoek wat
basisprincipe 19 zegt over beoordelen. Daarnaast is het belangrijk om te kijken wat de wet zegt over
‘zicht op ontwikkeling’ en of ons kindplan hierop aansluit.
Het gedachtengoed van Ferre Laevers neem ik mee in mijn theoretisch kader, omdat we werken met
LOOQIN als kindvolgsysteem en ik op zoek ben naar de grootste gemene deler.
5.1. De oorsprong van de 7 Jenaplanessenties.
Petersen zag destijds de school als oefenplaats voor een betere samenleving. Ik probeer de
Jenaplanessenties te ‘plaatsen’ en ga daarvoor even terug in de geschiedenis van het Jenaplan. Suus
Freudenthal heeft inhoudelijk een vertaalslag van het denken van Petersen gemaakt naar onze
actualiteit en cultuur.
In 1968 ontstaan zo de 8 redelijk theoretische grondprincipes van het Jenaplan:
1. Opvoeden tot inclusief denken (eigen belang versus groepsbelang)
2. Humanisering en democratisering van de schoolwerkelijkheid (samen besluiten nemen door
democratie)
3. Dialoog (met elkaar in gesprek in plaats van ieder voor zich)
4. Antropologisering van het onderwijs (belang van het kind in de leerling)
5. Authenticiteit (echt zijn en echte werkelijkheid)
6. Vrijheid (werken aan samenwerken)
7. Opvoeden tot kritisch denken (antwoorden bevragen)
8. Creativiteit. (verbeelden)
Suus Freudenthal zegt eigenlijk met deze 8 grondprincipes dat onderwijzen zonder opvoeden niet
mogelijk is en dat elke stamgroepleider op de Jenaplanschool in principe een opvoeder is. Ik zie in
ons kindplan de 8 grondprincipes van Suus terug. Eigenlijk zijn alle grondprincipes gericht op het kind
in de leerling. Daar gaat t om, ook in ons kindplan!
Deze 8 grondprincipes vormen in de negentiger jaren de onderlegger voor Kees Both en Kees
Vreugdenhil om de herkenbaarheid van de Jenaplanschool een boost te geven.
Leidende vraag hierbij was: Waarom doen we wat we doen, zoals we het doen?
De 20 basisprincipes geven hier antwoord op. De basisprincipes gaan over mens, samenleving en
school. Ze vormen de ‘waarden’ van het Jenaplanonderwijs.
5.2. Wat zegt basisprincipe 19 eigenlijk over het ‘beoordelen van leren en gedrag’ van een
kind?
In de school vinden gedrag- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de
eigen ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en in samenspraak met het kind.
Wat betekent de eigen ontwikkelingsgeschiedenis? De NJPV zegt dat de geleverde prestaties
gekoppeld dienen te worden aan wat het kind voorheen presteerde. In principe worden de prestaties
van kinderen in de stamgroep niet onderling vergeleken. Dat gebeurt nu wel, indien we de landelijk
genormeerde toetsen hanteren.
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Als we vorderingen van kinderen niet meer zouden uitdrukken in groeps- school en/of landelijke
gemiddelden dan zou dat betekenen dat:
- je niet meer kunt blijven zitten omdat leerstof en leerjaar niet gekoppeld zijn.
- je geen cijfers krijgt, en niet vergelijken wordt met anderen.
- toetsen worden gebruikt als objectief instrument om de stand van zaken in kaart te brengen, maar
niet op alle momenten voor alle kinderen hoeven te gelden.
Ik concludeer uit basisprincipe 19 dat de eerste stap richting ons kindplan een goede zet is in de
richting om het kind met zichzelf te vergelijken en niet met de ander. Voor het stukje samen met het
kind is het op dit moment nog te vroeg, maar dat is toekomst.
5.3 Criteria bij basisprincipe 19
De NJPV heeft voor het volgen en documenteren van de ontwikkeling een aantal criteria ontwikkeld
(Both, 2003). De volgende criteria zijn belangrijk voor mijn onderzoek naar de inhoud van
kindplannen.
1. Het systeem is erop gericht inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van kinderen.
2. De sterke punten van kinderen worden boven tafel gehaald.
3. Uitgangspunt vormt het volgen van de individuele progressie van een kind, niet het
vergelijken met landelijke standaarden.
4. De concept-eigen verscheidenheid van het Jenaplanveld maakt het ongewenst om te
komen tot één kindvolgsysteem voor alle Jenaplanscholen. Een kindvolgsysteem is de
spiegel van keuzen die mede afhankelijk zijn van de lokale situatie.
5. Vorderingen van de kinderen worden beoordeeld op basis van eerder geleverde prestaties,
niet in termen van verschil ten opzichte van landelijke gemiddelden.
Juist die concept-eigen verscheidenheid, die we met elkaar hier vormgeven, past bij ons. Het loslaten
van de bestaande zorgdocumenten heeft gezorgd voor het doorbreken van een standaard. Bij de
spiegel van keuzes hoort nu ons kindplan. In onze manier van werken is aandacht voor de sterke
punten van kinderen belangrijk. Het is wel een kunst om die ook te kunnen benoemen.
Wordt kijken door de bril onze ‘essentie’, onze nieuwe standaard?
Basisprincipe 19 hanteert nog een aantal criteria die we in de nabije toekomst willen implementeren.
• De participatie van een kind aan het schoolleven vormt een belangrijk onderdeel van een systeem
van volgen en documenteren van de ontwikkeling van kinderen. Hier is ruimte om het kindplan als
tool in te zetten en met kinderen samen hun ontwikkeling in beeld te brengen en vooruit te kijken
naar de zone van naaste ontwikkeling.
• Het systeem is mede gericht op het bevorderen van de eigen reflectie van kinderen op hun leren en
ontwikkeling. In de loop van de basisschool wordt het kind steeds meer betrokken bij een oordeel over
de eigen ontwikkeling en deelname aan het schoolleven. Het kindplan zou hier ook een rol kunnen
spelen. Reflecteren, op basis van de jenaplanessenties is toch echt 21-eeuws leren.
Welke basisprincipes sluiten nog meer aan bij de ontwikkeling van het kindplan?
Basisprincipe 1 zegt: Elk mens is uniek, zo is er maar één. Het Jenaplanonderwijs gaat uit van
verschillen. Kinderen ontwikkelen zich verschillend, in tempo en de manier waarop. De
schoolorganisatie moet op al deze verschillen afgestemd zijn. (Both, 1997). Het kind moet zich met
zichzelf vergelijken en niet met anderen.
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Ook basisprincipe 4 is uitgangspunt bij t ontwerpen van het kindplan: Elk mens wordt steeds als
totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.
Dit principe zegt iets over de totale mens. Kinderen worden als een uniek persoon met een unieke
ontwikkeling benaderd. We willen de ontwikkeling van het kind graag zien in het perspectief van de
voorgaande periode.
Basisprincipe 13 zegt: In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld
van de kinderen, als aan cultuurgoederen, die in de maatschappij als belangrijke middelen beschouwd
worden voor de hier geschetste ontwikkeling van persoon en samenleving.
Dit principe is ook ontwikkelingsgericht. Het maakt van kinderen authentieke en verantwoordelijke
mensen. Authentieke evaluatie beoordeelt de vaardigheden van kinderen aan de hand van
realistische taken en situaties. Hier leg ik de link met de essenties. Voorbereiden op het echte leven
leer je op de Jenaplanschool!
Om vanuit de basisprincipes een sprong te maken naar de essenties, zijn nog 2 interventies nodig
geweest: Het geheel aan basisprincipes heeft Kees Both de 21e eeuw ingezogen, door 6
kwaliteitskenmerken te formuleren en daar indicatoren aan te hangen. Een jenaplanschool is:
ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, coöperatief, wereldoriënterend, kritisch en zinzoekend.
Met deze kwaliteitskenmerken komen we dichter bij de praktijk van alledag.
Om als Jenaplanschool erkend te kunnen worden en vooral om ervoor te zorgen dat je je als
Jenaplanschool echt ‘onderscheidt’, hanteert de NJPV sinds 2006 de 12 kernkwaliteiten, die gaan
over relatie met jezelf, met de ander en met de wereld.
De eerste relatie is die van het kind met zichzelf.
- Voelt het zich competent?
- Leert het verantwoordelijkheid te dragen voor het leren?
- Beoordeel je een kind op de eigen voortuitgang in ontwikkeling?
- Kan het kind reflecteren op zijn ontwikkeling en ervoer in gesprek gaan met anderen?
De tweede relatie is die van het kind met de ander.
- Ontwikkelt het zich in een leeftijdsheterogene stamgroep?
- Leert het samen te werken, hulp te geven en te ontvangen en kan het daarover reflecteren?
- Neemt het verantwoordelijkheid en voelt zich verbonden met groep en school (welbevinden)?
De derde relatie is die van het kind met de wereld.
- Zijn er kansen om te leren in een levensechte situatie?
- Kan het kind voor zijn omgeving zorgen?
- Kan het kind binnen WO toepassen wat het geleerd heeft uit het schoolaanbod?
- Leert het kind spreken, spelen, werken en vieren volgens een ritmisch weekplan?
- Leert het kind initiatief nemen vanuit eigen interesse en vragen?
Terug naar het begin, waar Petersen zegt dat hij de school ziet als oefenplaats voor een betere
samenleving. Als we als school de plek zijn waar kinderen leren samenleven, dan moeten we wel
weten wat bij dat samenleven essentieel is om te leren. Welke skills moeten kinderen dan anno NU
leren om toegerust te zijn op LATER. Wat is nou essentieel om op een kindplan te vermelden en over
te spreken met elkaar?
Velthausz en Winters (2014) beschrijven in Jenaplan, school waar je leert samenleven, heel treffend
welke skills ze dan goed ontwikkeld moeten hebben. Ze noemen dat essenties. De NJPV noemt
de jenaplanessenties de extra vaardigheden en gedragslijnen waaraan kinderen gedurende hun
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schoolloopbaan op een jenaplanschool werken. Zij leveren een bijdrage aan het bevorderen van de
ondernemende houding bij kinderen.
Die vaardigheden en gedragslijnen zijn: leren ondernemen, leren plannen en samenwerken, iets
kunnen creëren en dat kunnen presenteren, nadenken over hun inbreng en reflecteren en ze moeten
verantwoordelijkheid willen dragen.
In het kort komen de essenties dus van ver en aangepast aan onze cultuur en actualiteit kunnen we
de vertaalslag maken naar de praktijk. Om ze in te kunnen zetten als tool is meer nodig.
Daarvoor moeten ze ingebed raken in het dagelijks handelen van de stamgroepleider.
Bij elke essentie is een 7-tal indicatoren ontwikkeld, waardoor je kunt aangeven wat je bij een kind
herkent. Nog belangrijker is dat de stamgroepleider aan deze indicatoren kan zien welke leerkansen
hij kinderen moet aanbieden en welke situaties hij moet organiseren om kinderen de laten leren.
Ik lees dat de essenties horen bij de ondernemende houding die we graag zien bij onze kinderen.
Kun je die ondernemende houding vatten in een kindplan en maakt dat dan een JENAkindPLAN?
bron: Velthausz en Winters, (2014) Jenaplan, school waar je leert samenleven, blz 42.

Veel Jenaplanscholen werken met kindvolgsystemen als een middel om het onderwijs te evalueren.
Ze vinden hun oorsprong in het ervarings- en ontwikkelingsgericht onderwijs.
Wij gebruiken LOOQIN. Belangrijk hierbij is het systematisch observeren van kinderen en hen
betrekken bij het bespreken van hun ontwikkeling. Ik merk dat het systematisch observeren goed
ingeburgerd is, maar dat men het moeilijk vindt om inhoud te geven aan de begrippen welbevinden
en betrokkenheid. Wat betekenen die begrippen eigenlijk? Daarvoor gaan we naar de grondlegger
van het ervaringsgericht onderwijs, Ferre Laevers.
5.4 Wat zegt de wet over ‘zicht op ontwikkeling’?
Dit zegt het Onderzoekskader 2017:
De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de kennisgebieden
taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide toetsen die tevens
een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus.
Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het
mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als
individuele leerlingen.
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Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling
stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren
om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen.
Wat betekent dat meer specifiek voor onze Jenaplanschool?
De wet zegt dat we als school niet verplicht zijn om alle methodegebonden toetsen af te nemen, te
analyseren en vast te leggen.
Wij werken met het vastleggen van de ontwikkeling in logboeken, en op dit moment is dat een goede
keuze, omdat we er de subgroepindeling aan koppelen en de ‘geschreven evaluatie’ van de toets en
observatiegegevens geven per blok een overzicht van de competenties van het kind. Dit is ook handig
voor andere professionals in de groep. Als er geen bijzonderheden zijn, schrijven we in het logboek
niets op. Deze logboeken zijn online vlot in te zien, maar ook in de groepsmap opgenomen.
De wet zegt dat je de vorderingen van de kinderen goed in beeld moet
hebben en ernaar moet handelen. Dit kan op basis van observaties,
werk van de kinderen of toetsen.
Wij werken met een kindmap, een systeem waar per groep alle
kinderen in verzameld worden met: het kindplan, een recent overzicht
LVS scores en evt toetsen, de groei in vaardigheidsscores op de kernvakken en de screening vanuit
LOOQIN.
Basisprincipe 4 zegt: Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo
benaderd en aangesproken. Met het werken met een kindplan kijk je naar het kind als totaliteit. Het
geeft je kansen om een kind vanuit de essenties in beeld te brengen. We willen de ontwikkeling van
het kind graag zien in het perspectief van een voorgaande periode. Met het kindplan kijk je terug op
wat een half jaar geleden zichtbaar was, je reflecteert daarop en maakt een aanpassing naar de
volgende periode. Zo vormen alle kindplannen samen een mooie ‘collage’, een basis voor gesprek
voor kind-ouder en stamgroepleider.
Vanuit de opleiding heb ik meegenomen dat een blanco blad met post-its een goede manier is om
tussentijds bij te houden wat je opvalt, en die bv 1x per maand te verwerken. Hoe we die verwerken
is op dit moment nog niet afgesproekn. Ook blijkt het lastig om tijd te vinden om met post-its
daadwerkelijk aan de slag te gaan. Ontwikkelpunt dus!
De wet zegt dat er geen richtlijnen zijn voor het aantal oudergesprekken en of je er een verslag van
moet maken. Wel ben je verplicht op ouders te informeren over de vorderingen van hun kind.
Wij zien de ouders minstens 3x per schooljaar en ons kindplan wordt de tool om met ouders te
reflecteren op de ontwikkeling van hun kind en vooruit te kijken naar wat komt. Dit maakt het
document een volg en plandocument. Op dit moment is daar het kind nog niet bij betrokken.
We zien in het kindplan in de toekomst een tool om samen met kinderen de volgende stap in
ontwikkeling te zetten. De link naar het werken met competenties in het rapport is hier een logische
stap. Zo zien wij een doorgaande lijn in kindplan - kindgesprekken –> rapportage.
Termen die op dit moment gonzen zijn kindportret, portfolio en competenties in rubrics aanbieden.
Hiermee willen we ook het educatief partnerschap goed neerzetten.
De wet zegt dat we als school zelf mogen bepalen op welke manier en hoe vaak ik als IBer de
stamgroepleiders ondersteun en met hen in gesprek ga.
Wij kiezen ervoor om 2x per jaar in de groep op bezoek te gaan, en ik hanteer dan de goed-beterbest kijkwijzer wat betreft zorg. We bespreken wat ik zie het liefst in de bouw, zodat we van elkaar
kunnen leren en weten wat er in de groepen gebeurt. Zo leren we we ‘onze’ kinderen kennen. In
onze gesprekken over kinderen is het kindplan uitgangspunt van gesprek. De afspraken die we
maken, worden hier genoteerd. De transfer naar het handelen in de groep is vanaf dat moment de
verantwoordelijkheid van de stamgroepsleider. In mijn onderzoek is dat ook een aandachtspunt.
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De wet zegt dat er geen richtlijnen zijn voor de overdracht naar de volgende groep. Het gaat om de
doorgaande ontwikkeling hier.
Wij laten die doorgaande ontwikkeling zien met ons kindplan. In het Kleine Jenaplan spreekt
Petersen over een ‘Mensenschool’. De nadruk niet ligt op leren, maar op opvoeden. Dat is wel n
mooi voorbeeld van een doorgaande ontwikkeling. De bakens van die ontwikkeling kunnen we
vastleggen in een stukje rapportage, als we kijken vanuit essenties. Vooral bij het werken met deze
essenties, vanuit de indicatoren, kunnen kinderen hun eigen ontwikkeling goed weergeven en voor
ons is dit DE doorgaande lijn.
Daarnaast zijn de toetsen van het LVS, de screenings van LOOQIN en de verwerkte observatie post-its
in de map, de tools waarmee we werken. De logboeken die we bijhouden voor rekenen, spelling en
lezen, vormen ook input voor het kindplan.
Eigenlijk geven alle kaders ons een gevoel van vrijheid tot….. (Fullan 2015). Dit leidt hopelijk ook bij
ons tot een verandering in waarneming en wellicht tot zin- en betekenisvol denken. Het boek van
Fullan: Vrijheid in verandering geeft me nu en in de toekomst houvast in het zetten van kleine stapjes
richting grote veranderingen.

5.5. Het gedachtegoed van Ferre Laevers.
Laevers F. en Heylen L (2013) spreken over het verschil tussen een omgeving waar je veel ervaringen
kunt opdoen en een school waarbij de stamgroepleider op een ‘ervaringsgerichte wijze’ met
kinderen omgaat. Ze bedoelen dat als je je kunt verplaatsen in de rol van het kind en zijn ervaringen,
dat je zoveel beter kunt begrijpen welke behoeften en verlangens het kind heeft. De didacticus en
pedagoog, die ik nu nog weleens leerkracht noem, wordt meer een procesbegeleider.
Volgens Laevers is het proces van het kijken naar kinderen, je aanpak aanpassen aan hun interesse,
hun motivatie en het proces in beeld brengen, belangrijker dan het product, dat afgeleverd wordt.
Wanneer kun je als leerkracht het gevoel hebben dat je klas goed draait, dat je de kinderen geeft wat
ze nodig hebben om zich goed te ontwikkelen?
Het draait allemaal om welbevinden en betrokkenheid! Maar wat betekenen die begrippen voor het
dagelijks handelen van de stamgroepleider?
Bij welbevinden spreekt Laevers over een bijzondere toestand van het gevoelsleven. Het is de eerste
indicator voor goed onderwijs.
Het welbevinden van kinderen groeit als de leerkracht tegemoetkomt aan de basisbehoeften: als zij
zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen.
Signalen van welbevinden zijn: spontaniteit, genieten, ontspannen zijn en zich open opstellen. Het is
belangrijk dat kinderen zich goed voelen, want hoog welbevinden zorgt voor een goede emotionele
ontwikkeling. Bij welbevinden denken we ook aan zich goed voelen – verbonden voelen - in relatie
met anderen.
Het observeren van welbevinden is goed omdat het een signaal afgeeft over emotioneel OK zijn.
Als welbevinden in onvoldoende mate aanwezig is, dan is dat zorgelijk en een signaal dat kinderen er
niet in slagen hun basisbehoeften te bevredigen.
We kunnen welbevinden indelen in grofweg 3 niveaus: (bronvermelding)
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Niveau 1-2
Nooit/zelden gelukkig of
genietend

Schaal voor welbevinden
Niveau 3
Voelt zich noch echt goed,
noch echt ongelukkig

Innerlijk onrustig of gestresst

Soms onrustig of gestresst

Weinig open en spontaan
Kwetsbaar en weinig soepel

Geniet af en toe in beperkte
mate
Soms kwetsbaar

Geen/weinig zelfvertrouwen
Nooit/zelden spontaan en
helemaal zichzelf

Beperkt zelfvertrouwen
Af en toe open of spontaan
Zelden/af en toe spontaan

Niveau 4-5
Voelt zich meestal/altijd goed
of gelukkig
Straalt meestal/altijd innerlijke
rust uit
Geniet vaak/altijd ten volle
Kan tegen een stootje en is
soepel
Blaakt van zelfvertrouwen
Meestal/altijd open en
spontaan
Meestal/altijd zichzelf

Bij betrokkenheid gaat het over een proces, waarbij het kind geconcentreerd en gemotiveerd is om te
leren. Dat vergt veel energie en zorgt voor voldoening. Kinderen worden betrokken als een activiteit
aansluit bij hun niveau en hun drang om te verkennen. Als een leerling betrokken is, is dat ook te
merken aan zijn houding, mimiek en reactiesnelheid. Bij een hoge betrokkenheid zit de leerling op de
grens van zijn mogelijkheden en vindt ‘duurzaam leren’ plaats. Er is verschil tussen betrokkenheid en
schijnbetrokkenheid. Bij echte betrokkenheid gaat het niet om extrinsieke motivatie of
entertainment, en t heeft ook niets te maken met een bepaalde werkvorm, aanpak of activiteit. Het
is belangrijk om hier te vermelden, hoe je dus kijkt naar kinderen. Het gaat hier om vanuit het
perspectief van het kind te kijken naar het onderwijsgebeuren en wat het met hen doet. Als een kind
een lage betrokkenheid laat zien, zijn de leerkansen minimaal.
De schaal voor betrokkenheid omvat dus de volgende indicatoren:

Niveau 1-2
Vaak niet actief, voor zich
uitstaren, prullen.
Geringe aandachtsspanne en
regelmatig afhaken vlug
afgeleid
Geen openheid voor het
aangebodene, toont geringe
aanspreekbaarheid
Activiteit als frustrerend
ervaren
Mentale activiteit doorgaans
ontbrekend

Schaal voor betrokkenheid
Niveau 3
Neemt deel aan de activiteiten
Zonder intensiteit evenwel:
routinematig functioneren

Laat zich nauwelijks door het
aanbod aanspreken
Geen plezier in lessen en leren
Zelden op eigen niveau
functionerend
Mentale activiteit is globaal
beperkt

Niveau 4-5
Scherp aandacht gevend, alert
Meestal uiterst
geconcentreerd
Persistentie: Is niet afleidbaar,
zelfs niet door sterke prikkels
Grote aanspreekbaarheid,
voortdurend geprikkeld om te
verkennen.
Voortdurend aan grens van
eigen mogelijkheden
Intense mentale activiteit

Kinderen verschillen en zo ook hun onderwijsbehoeften. Om tegemoet te komen aan ieder kind
hebben Laevers en Heylen betrokkenheid verhogende factoren ontwikkeld, die de basis vormen voor
een omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.
1. Werken aan positief klasklimaat: kinderen moeten zich veilig en geaccepteerd voelen.
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2. Aanpassing aan de mogelijkheden van elk kind: kinderen moeten uitgedaagd worden en we
houden rekening met het leervermogen en de ontwikkeling van het kind. Op zoek dus naar de zone
van naaste ontwikkeling volgens Vigotsky.
3. Werkelijkheidsnabijheid: de leerkracht verdiept zich in de leefwereld van de kinderen en luistert
goed naar de onderwerpen die zij aandragen.
4. Activiteit: er moet een mooie afwisseling zijn in activiteiten en rust. Kinderen willen graag dingen
ondernemen.
5. Ruimte voor leerlinginitiatief: kinderen krijgen mogelijkheden om te kiezen.
Sinds 2004 zijn aan deze lijst toegevoegd:
6. Expressie: Uiting geven aan wat je geleerd hebt, van impressie naar expressie! Hoe beter een
leerkracht kan aanvoelen wat er in een kind leeft, des te gemakkelijker kan hij het kind begeleiden bij
het zich leren uiten.
7. Samen leren.
Ik beantwoord de volgende deelvraag:
•

Welke verbanden zie ik tussen de Jenaplanessenties, de 12 kernkwaliteiten, de
betrokkenheidsverhogende factoren van Ferre Laevers en de competenties van LOOQIN?

In welbevinden en betrokkenheid, geformuleerd door Ferre Laevers als indicatoren voor een
‘gezonde basis’, zie ik een direct verband met de 12 kernkwaliteiten en de relatie met jezelf, de ander
en de wereld. Het je goed voelen, welbevinden doe je alleen in relatie met anderen. Ondernemen
kun je alleen als je je veilig voelt in je omgeving en met de mensen om je heen, als je voldoende
ruimte krijgt om te onderzoeken, als de omgeving je uitdaagt.
Welke verbanden zie ik nog meer?
Het werkelijkheidsnabije onderwijs, waarbij luisteren naar kinderen de basis vormt, sluit aan op ons
‘Vraag het de kinderen’, zoals we dat in de opleiding hebben geoefend.
Als je je verantwoordelijk voelt en verantwoordelijkheid kunt dragen, dan heeft dat voor mij te
maken met het begrijpen van de maatschappelijke wereld, er deel vanuit willen maken.
Bij plannen van je werk en een inschatting kunnen maken van tijd en activiteit is een grote mate van
zelfsturing nodig.
Samen leren, samenwerken doet een beroep op de sociale competentie, zoals die in LOOQIN
benoemd wordt. Een positief klasklimaat is voorwaardelijk om tot samen leren te komen.
Als je met een kind kunt reflecteren op de eigen vooruitgang in ontwikkeling (en niet afrekent op de
landelijke normen), dan is dat goed voor t zelfvertrouwen en gevoel van competentie. De vraag is
welke waarde we toekennen aan de landelijke toetsen van het LVS.
De beeldende en muzische expressie van Laevers vormen de ultieme vorm van leren en de essentie
creëren, en dus toepassen, is een uitingsvorm om te laten zien of door te geven aan de ander wat je
geleerd hebt. Taalvaardigheid is ook een vorm van expressie die we bij de essenties in presenteren
terugzien.
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Schematisch weergegeven:
Jenaplanessenties

12 kernkwaliteiten

ondernemen

- Zijn er kansen om te leren in
een levensechte situatie?
- Leert het kind initiatief nemen
vanuit eigen interesse en
vragen?

verantwoorden

Betrokkenheidsverhogende
factoren van Ferre Laevers
Activiteit
Werkelijkheidsnabij
Ruimte voor leerlinginitiatief

Looqin
competenties
Zelfsturing
Begrijpen fysische
wereld
Beeldende expressie
Muzische expressie

- Leert het
verantwoordelijkheid te dragen
voor het leren?
- Neemt het
verantwoordelijkheid en voelt
zich verbonden met groep en
school (welbevinden)?
- Kan het kind voor zijn
omgeving zorgen?

Werkelijkheidsnabij

Verbondenheid
Begrijpen
maatschappelijke
wereld

Plannen

- Leert het kind spreken, spelen,
werken en vieren volgens een
ritmisch weekplan?

Samen leren

Zelfsturing

Samenwerken

- Ontwikkelt het zich in een
leeftijdsheterogene stamgroep?
- Leert het samen te werken,
hulp te geven en te ontvangen
en kan het daarover
reflecteren?

Werken aan positief klasklimaat

Sociale competentie

Reflecteren

- Voelt het zich competent?
- Beoordeel je een kind op de
eigen voortuitgang in
ontwikkeling?
- Kan het kind reflecteren op
zijn ontwikkeling en ervoer in
gesprek gaan met anderen?

Aanpassen aan de mogelijkheden
van elk kind

Zelfvertrouwen

Creëren

- Kan het kind binnen WO
toepassen wat het geleerd
heeft uit het schoolaanbod?

Expressie

Beeldende expressie
Muzische expressie

Expressie

Taalvaardigheid

Presenteren

Samen leren

6 Methode zichtbaar maken
In dit hoofdstuk ga ik beschrijven wat het plan van aanpak is binnen mijn onderzoek. Hiervoor
hebben we eerst draagvlak gezocht en vervolgens een pilot uitgevoerd. De bevindingen hebben we
gedeeld in een teamvergadering. Ik weet uit vooronderzoek dat het team blij is met het kindplan. Ze
vinden het een prima alternatief voor het groepsoverzicht, het geeft ze in 1 oogopslag zicht op de
ontwikkeling van het kind en het ziet er overzichtelijk uit. Dit weet ik doordat we hier gezamenlijk
een evaluatie moment voor gekozen hebben.
Er zijn aanpassingen gedaan van technische aard. Alle resultaten hiervan beschrijf ik in hoofdstuk 8
bij beschrijving van cyclus één.
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Omdat het interessant is om te onderzoeken of er in het kindplan een koppeling van de
Jenaplanessenties met het gedachtengoed van Ferre Laevers te maken is, heb ik de theorie
bestudeerd van zowel de Jenaplanessenties in de moderne Jenaplanschool als wel het
gedachtengoed van Ferre Laevers.
Ik heb basisprincipe 19 uitgewerkt en heb hiervoor een aantal criteria gevonden, waar ik ons
kindplan aan kan spiegelen, maar ook voor de toekomst een tool om het kindplan echt JENAplan
proof te maken.
Door middel van een interview breng ik in kaart hoe goed de essenties al ingeburgerd zijn bij mijn
stamgroep. Hiervoor formuleer ik een 3-tal vragen.
Om inzicht te krijgen in de taal die mijn stamgroep gebruikt op de kindplannen, neem ik een aantal
plannen door, en formuleer schoolbreed mijn bevindingen.
Ik voer een try-out uit met het JENAkindPLAN met een deel van het team, uit elke bouw.
Vervolgens ontwikkel ik een kijkwijzer en stel deze bij met de feedback vanuit het team.
Alle resultaten van dit onderzoek beschrijf ik in hoofdstuk 8 bij beschrijving van cyclus 2.
Zo wordt ‘een’ kindplan ‘ons Jenakindplan 3.0’.
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7. Aktieplan
7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het onderzoeksdoel en de bestudeerde literatuur de
onderzoeksvraag en de bijpassende deelvragen beschreven.

7.2 Onderzoeksvraag
Zijn, en zo ja op welke wijze, de Jenaplanessenties zinvolle indicatoren voor ons kindplan?

7.3 Deelvragen en instrumenten
Vanuit de hoofdvraag en de probleemstelling heb ik aantal deelvragen geformuleerd.
Vanuit vooronderzoek (bezoek aan de Pandelaar) beantwoord ik de volgende vraag:
• Welke zorgdocumenten passen bij onze school?
Vanuit vooronderzoek (teamoverleg) beantwoord ik de volgende vraag:
• Hoe creëer ik draagvlak voor een kindplan bij ons op school en is dat er?
Vanuit de theorie beantwoord ik de volgende vragen:
• Wat zegt de literatuur over de 7 Jenaplanessenties en het gedachtengoed van Ferre Laevers?
• Welke verbanden zie ik tussen de Jenaplanessenties, de betrokkenheids verhogende factoren
van Ferre Laevers en de competenties van LOOQIN?
Vanuit mijn observatie van de kindplannen beantwoord ik de volgende vraag:
• Welke conclusies kan ik trekken wat betreft de taal die men spreekt op de kindplannen?
Ik hou een interview met collega’s over de toepassing van essenties en competenties LOOQIN in het
kindplan en beantwoord daarmee de volgende vragen:
• Wat weten stamgroepleiders over indicatoren welbevinden en betrokkenheid en kunnen ze de
indicatoren correct plaatsen?
• In hoeverre zijn stamgroepleiders bekend met de mogelijkheden van LOOQIN om
competenties in beeld te brengen?
• Op welke manier vormen de essenties een essentiële aanvulling voor ons kindplan?
• Wat hebben stamgroepleiders nodig om de Jenaplanessenties in het kindplan te kunnen
invullen?
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In het tijdpad hieronder worden de deelvragen overzichtelijk geordend. Ook mijn verwachtingen
beschrijf ik kort. De antwoorden van de deelvragen vormen het uiteindelijke antwoord op de
hoofdvraag.

7.4 Toekomst
Wat betreft de toekomst zal het ontwikkelen van de kijkwijzer meer tijd in beslag nemen dan ik voor
dit onderzoek beschikbaar heb. Ik wil hier ook de andere criteria vanuit basisprincipe 19 meenemen
in onze ontwikkeling. Daar komt de rol van het kind aan bod. Hoe maken we van het kindplan een
tool, waarbij kind, ouder en stamgroepleider samen de ontwikkeling volgen en vervolgstappen
plannen.
Met het kindplan baan ik de weg richting een nieuwe vorm van ‘rapportage’ en het is goed dat die
ontwikkeling volgend schooljaar plaatsvindt. Een andere collega onderzoekt op dit moment wat
kinderen zelf belangrijk vinden om in te schalen en op welke manier dat dan het beste kan?
Omdat we met het kindplan inzetten op anders leren kijken naar kinderen, is deze ontwikkeling van
praten met en over kinderen vanuit de essenties een logische volgende stap. Waarschijnlijk is de
term rapportage dan niet meer lading dekkend en zal het kindportret of misschien wel trotsfolio
worden.
Het is ook belangrijk om de logboeken en blauwdrukken goed te monitoren. We willen minder
werkdruk en moeten goed kijken hoe en of we hieraan tegemoet kunnen blijven komen. Misschien is
de blauwdruk gekoppeld aan subgroepen de oplossing en wordt het logboek op post-its in de
observatiebladzijde opgenomen.
Dit is een nieuw thema, wat ik zeker met het team zal verkennen en vanuit de stamgroepleiders wil
ontwikkelen.

7.5 Tijdsplanning
Deelvraag verwachte gevolgen bij
onderzoeksactiviteit
Vooronderzoek:
Welke zorgdocumenten passen bij onze school?

Ik verwacht meer grip en zicht te krijgen op de
zorgstructuur zoals die op deze Jenaplanschool
vormgegeven wordt.
Cyclus 1:

onderzoeksacti
viteit
Bezoek aan de
Pandelaar,
Gemert.

Dec
17
x

Jan
18

X

Hoe creëer ik draagvlak voor het kindplan bij ons op
school en is dat er?

Teamactiviteit:
Pilot
“kindplan”
aanbieden
Input uit team
verwerken.

Ik verwacht dat de stamgroepleider blij is met het
overzicht dat 1 kind-1 plan geeft.
Ik verwacht dat hij / zij hierbij ook meer zicht heeft
op de kk en gerichter gaat observeren en evalueren.

Format maken,
als onderdeel
van vooronderzoek.

x

Feb
18

Mrt
18

Apr
18

Mei
18
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Theoretisch kader:

kindplan PILOT
tbv oudergesprekken.
Literatuuronderzoek

x

X

Wat zegt de literatuur over de 7 Jenaplanessenties
en het gedachtengoed van Ferre Laevers?
Ik verwacht dat dit kindplan op elke school
gehanteerd kan worden. Wat maakt het specifiek
Jenaplan?
Welke verbanden zie ik tussen de Jenaplanessenties,
12 kernkwaliteiten, betrokkenheids verhogende
factoren van Ferre Laevers en de competenties van
LOOQIN?
Ik verwacht dat er veel overlap zal zijn en dat ik door
deze vraag te beantwoorden, beter in staat ben de
info uit LOOQIN over te dragen op het team en dat
instrument met meer diepgang gebruikt zal worden.
Cyclus 2:
Deelvraag (kijkje kindplan)
Welke conclusies kan ik trekken wat betreft de taal
die men spreekt op de kindplannen?
Deelvragen (interview)
1.Wat weten stamgroepleiders over indicatoren
welbevinden en betrokkenheid en kunnen ze de
indicatoren correct plaatsen?
2.In hoeverre zijn stamgroepleiders bekend met de
mogelijkheden van LOOQIN om competenties in
beeld te brengen?
3.Op welke manier vormen de essenties een
essentiële aanvulling voor ons kindplan?
4.Wat hebben stamgroepleiders nodig om de
Jenaplanessenties in het kindplan te kunnen
invullen?
Ik verwacht dat iedereen de essenties kent, de poster
kent, maar nog niet direct een koppeling legt met
handelen in de groep.
Komt welbevinden en betrokkenheid voldoende terug
in het kindplan?
Hoe passen de LOOQIN competenties in de
essenties?
Welke koppeling is er met KIJK onderbouw in relatie
tot LOOQIN en ESSENTIES?
Ik verwacht dat bij interventie 2 de aanpassingen
vanuit essenties meer gericht zullen zij op Leren leren/
executieve functies.
Ik verwacht dat men met deze aanpassing zoekende
is naar een manier om bestaande gegevens te
formuleren binnen de kaders van essenties.

Onderzoeksvraag:
Vormen, en zo ja op welke wijze, vormen de
Jenaplanessenties en de LOOQIN competenties
zinvolle indicatoren voor ons kindplan?

kijkje in de
kindplannen
schoolbreed

X

interview team
essenties

x

Implementatie
essenties in
Kindplan

x

x

Kindplan 3.0
invullen voor 2
kk uit de groep
van
- Anja (ob)
- Ingeborg (mb)
- Judith (bb)

Meesterstuk
inleveren

x
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Ik verwacht dat er veel overlap is tussen beide
indicatoren en dat ik ze kan samenvoegen.
Ik verwacht dat men nog niet denkt in ‘essenties’ bij
het invullen van het kindplan en dat er een kijkwijzer
nodig zal zijn om doelgericht te kunnen werken.
Ik verwacht dat ik met de koppeling van gegevens
moeite heb, om het plan “werkbaar”en “compact”
te houden.
Cyclus 3:

Welk type kijkwijzer werkt voor het team?
Hoe kan het kindplan en kijkwijzer schoolbreed
ingezet worden?
Ik verwacht dat het invullen met een kijkwijzer veel
knip en plakwerk wordt. Hoe kunnen we dat
voorkomen?
Ik verwacht dat de onderbouwcollega’s andere items
belangrijk vinden om op het kindplan in te vullen. Is
dat zo??

Kijkwijzer
ontwerpen
voor
Jenakindplan
3.0

Implementatie
kindplan 3.0

X
Sept
18

X
Okt
18

8. Verslag resultaten cyclus 1: DE PILOT
Deelvraag:
• Hoe creëer ik draagvlak voor het kindplan bij ons op school en is dat er?
Met een collega ben ik op zoek gegaan naar informatie over zorg in de breedste zin van het woord.
Op de Pandelaar in Gemert is een aantal documenten in omloop, waarbij er 1 voor ons met kop en
schouders bovenuit stak. Dit was het kindplan. De versie die we daar zagen hebben we samen
omgebouwd naar een Mijlpaalprodukt, om in het team te kunnen introduceren.
Ik vind de teamvergadering de beste manier om iedereen te bereiken. Ik vind het belangrijk om van
en met elkaar te leren en het persoonlijk contact is hierbij voor mij een voorwaarde. Een manier om
draagvlak te creëren is ‘Vraag het je team”. Hiervoor hebben we het kindplan op het digibord laten
zien. In deze fase hebben we mensen enthousiast gemaakt. Doordat iedereen direct kon meedenken,
ontstond er een sfeer van sparren van goede tips. Vanaf dit moment heb ik de ontwikkeling van het
kindplan op me genomen, en is mijn collega met ‘rapportage’ aan de slag gegaan.
Op welke wijze kan een ‘kindplan’ op onze school dan een functie krijgen? Aan welke behoefte moet
het voldoen?
•

•
•
•

Men geeft aan dat het slim is als dit document zo opgezet wordt dat het kan fungeren als
overdracht naar de volgende stamgroep / stamgroepleider. Pas dan zou het echt een
meerwaarde hebben.
We spreken af dat we het kindplan 3x per jaar bijwerken (okt – febr – juni). We koppelen het
bijwerken aan de oudergesprekken en zetten die versie na de gesprekken in ESIS.
Tussen de oudergesprekken door werken we met een exemplaar in de Cloud.
Het werken met vinkjes/zinnen lijkt minder tijd in beslag te nemen en dus nemen we die op.
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•

We maken pro forma afspraken over het formaat. Het plan is om vast te houden aan 1-A4 tje
en we gaan kijken hoe haalbaar dat is en of dat voor alle kinderen, maar ook voor alle
stamgroepleiders haalbaar is. We willen ook graag een foto van het kind toevoegen, en die
1x per jaar aanpassen. We zien nu dat dat in ESIS niet gebeurt. Daarmee laat je ontwikkeling
zien.

Het doel van het kindplan wordt nu duidelijk. Men is op zoek naar een middel om het kind op
‘holistische’ wijze in beeld te krijgen.
Er ontstaat een discussie over het vak ‘begrijpend lezen’, die interessant is om mee te nemen hier.
We hebben een discussie over het ‘vak’ begrijpend lezen en de paraplu van ons onderwijs:
wereldoriëntatie. Aangezien we geen methode begrijpend lezen hanteren en niet werken met het
aanleren van strategieën, maar uitgaan van vragen stellen (DENK) is het onwenselijk om begrijpend
lezen als vak op het kindplan te zetten. Het wordt dus gezien als onderdeel van Wereldoriëntatie wat
men tegenwoordig stamgroepwerk noemt. Begrijpend lezen is dus geen geïsoleerde vaardigheid,
maar staat ten dienste van stamgroepwerk. Voor mij logisch, maar dus niet voor alle collega’s. Een
eye-opener en groei momentje!
De termen leerplezier / leerpijn / leergemak zeggen wat mij betreft al meer over welbevinden als
basis voor het al dan niet tot leren kunnen komen. Die nemen we op. Gijzen en van Hasselt (2015)
spreken in hun aanpak over hoe je goede afspraken kunt vastleggen op 1 A4tje.

Dit A4tje noemen wij de blauwdrukken van ons onderwijs. Hierin illustreren we onze werkwijze, we
hangen er doelen aan, uitgedrukt in cruciale leerdoelen, betrokkenheidsdoelen en
vaardigheidsscores vanuit een methodeonafhankelijke toetsing. Vanuit de opleiding krijg ik de
aanwijzing om hier de subgroepen aan te hangen, de kinderen met potlood erin te plaatsen en
daarmee de administratieve ballast te verkleinen.
Op dit moment werken we met logboeken waarin we kinderen in subgroepen plaatsen, zodat je in 1
oogopslag kunt zien welk kind welke instructiebehoefte heeft. Ook voor de invaller en andere
groepsleiders is het een makkelijk middel om snel zicht te krijgen op inhoudsdoelen voor de
instructie in kleine kring en de indeling van de groep op dit domein. Omdat we in deze logboeken op
een andere manier dan voorheen de toetsen voor rekenen en spelling evalueren, nl beschrijvend en
niet in goed of fout scores en percentages, hebben we op inhoud meer zicht op de volgende stap in
onderwijsbehoefte. We kijken per blok waar kinderen zich competent voelen en niet zoals voorheen
per half jaar gekoppeld aan een LVS-meting. De stap naar blauwdrukken met subgroepen is voor ons
toekomstmuziek en ik neem het mee naar volgend schooljaar.
Op basis van het teamoverleg trek ik de conclusie dat er draagvlak is voor het kindplan, met name
omdat dit kindplan een antwoord is op de versnippering die we ervaren met ons gangbare systeem.
Ik bespeurde veel enthousiasme en betrokkenheid. Volgens Ferre laevers zou het niveau 4/5 zijn!
Reden om door te pakken.
Ik heb een aantal tips gekregen die ik kan uitvoeren en doe aanpassingen in lay-out en omschrijving.
Figuur 1 is voor de midden en bovenbouw, figuur 2 voor de onderbouw.
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e

Ter vergelijking: 1 kindplan.

Figuur 1: Midden- en bovenbouw.

Vanuit de onderbouw komt
de vraag om het kindplan
aan te passen naar
passende omschrijvingen
om de kleuterontwikkeling
weer te geven en meer
schrijfruimte te realiseren.

Figuur 2: onderbouw

In februari heeft het team voor de eerste keer voor alle kinderen een kindplan gemaakt. Dit is een
enorme investering geweest, voor iedereen. Toch heb ik gemerkt dat men dit kindplan als een prima
instrument ziet en vooral omdat het tot stand gekomen is door er samen aan te werken.
Dit is voor mij reden om door te ontwikkelen.
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Men geeft aan dat het kindplan een goed middel is om stil te staan bij de ontwikkeling van dat kind….
een middel om tot bezinning te komen… dat kind de revue te laten passeren. Ik merk ook dat het op
dit moment nog een ‘volg’ document is en is dat voldoende? Ik zou graag zien dat dit document meer
is dan alleen volgen, dat ook plannen een plek krijgt.
Elke groep maakt een kindmap. Hierin zitten tijdens de oudergesprekken de nieuwste versie van de
kindplannen, de zelfevaluatie van LOOQIN, observatiegegevens die je verzamelt middels post-its en
de resultaten van LVS toetsen met eventueel de toetsen zelf als dat iets toevoegt. (IV en V scores)
Deze afspraken maken het systeem nog niet waterdicht. Verbinden en borgen is een aandachtspunt.
Oorspronkelijk is de functie van de rechter kolom voor kindgesprekken met IB gereserveerd. Vanuit
het eerste format van de Pandelaar heb ik dit overgenomen. Het is daar gebruikelijk om alle kinderen
individueel te bespreken met de IBer.
Dit vraagt van mij dat ik met alle groepsleiders individueel alle kinderen doorspreek voordat de
oudergesprekken plaatsvinden. Deze ronde is dat nog niet gelukt. Ik heb er dit keer voor gekozen om
alleen de zorgkinderen mee te nemen in mijn besprekingen.
Moet ik van alle kinderen weten wat er op het kindplan staat? Ja, dat moet ik.
Moet ik alle kinderen individueel doorspreken met de stamgroepleiders? Dat zegt iets van de
invulling van mijn taak als IBer op de Jenaplanschool. Hier komt voor mij de autonomie van de
stamgroepleider ook in beeld. De professional die zijn kinderen kent.
Ken ik mijn kinderen, mijn stamgroep? Ik heb vertrouwen in het handelen bij mijn team en ja, ik weet
wie meer ondersteuning nodig heeft en dat vraagt en niet vraagt, maar ook wie graag zelf autonoom
in de groep staat en mij niet direct zal consulteren. Dat zegt ook iets over mijn taakinvulling als
groepsleider van mijn team. De kijkwijzer competenties van HET KAN is een mooie tool om
vaardigheden bij stamgroepleiders in kaart te brengen. Ik doe dit 1x per jaar, maar daar verslag van
en bespreek dat heel bewust in de bouwen. Ook groepsbezoeken met de kijkwijzers goed-beter-best,
gericht op zorg vind ik een fijne manier om te kijken hoe ‘veilig’ de thuisgroep is voor onze kinderen
en of we schoolbreed een ontwikkeling zien hierin.
(In de kijkwijzer van HET KAN ‘zorg’ is het t beste om vanaf dag 1 van het schooljaar veel aandacht te
geven aan groepsvorming en het creëren van een veilig groepsklimaat, een veilige thuisgroep, waar
je lief en leed kunt delen met elkaar. Ik vind deze kijkwijzer een fijn middel om met de
stamgroepleiders hun ontwikkeling hierin te reflecteren).
Ik heb zelf bij een aantal kk (op weg naar OPP) in overleg met de stamgroepleider de LVS toets
geanalyseerd en de gegevens daarvan in de rechterkolom geplaatst, om ze tijdens de
oudergesprekken bij de hand te hebben. Als je daar puntsgewijs noteert, kun je veel zeggen met
weinig woorden.
Ook naar andere professionals is het kindplan het uitgangspunt voor gesprek. Ik heb dat gemerkt bij
een kindbespreking met de jeugdarts. Ik vond het een prima manier om de ontwikkeling van dat
moment weer te geven en kreeg terug dat dit wel een prima tool is.
Hoe zit het hier met de nieuwe wet op de privacy? Ouders hebben wel vooraf toestemming gegeven
over ‘delen van gegevens’.
De wijze van notatie bij rekenen vraagt om een update.
Bij rekenen spreken we over subgroep handelend – schematisch en abstract. Tijdens de opleiding
heb ik dit in een reflectiegesprek met mijn begeleider besproken. Dit dekt meer de lading dan de
traditionele subgroepen intensief – basis – verdiept, temeer omdat het ons inzicht geeft in de wijze
waarop kinderen kunnen aanhaken. Omdat we in de stamgroep rekenen met instructie in de kleine
kring, is het belangrijker om te weten welke interventies je als stamgroepleider moet doen, dan in
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welke ‘subgroep’ een kind zit. Bovendien kijken we per rekenblok waar de onderwijsbehoefte van
een kind ligt en hoe we kunnen aansluiten bij de competentie.
Met de terminologie handelend geef je aan dat je de materialen veelvuldig inzet ter ondersteuning
en een modelfunctie hebt voor dat kind. Met schematisch geef je aan dat het kind al toe is aan een
vorm van abstractie, maar visuele ondersteuning, de platte versie de juiste strategie is voor een kind
in deze fase. Bij abstract weet je dat kk een behoorlijk inzicht laten zien bij rekenen en dat je dus
meer muit de kast moet halen, om dit kind in de zone van naaste ontwikkeling te krijgen. De
informatie uit de logboeken zou hier compact een plek moeten krijgen. Is het allemaal niet teveel en
dubbelop?
Gebruiksgemak en werkdrukverlaging staan bij dit verbetertraject hoog in het vaandel. Daarom zijn
aanbevelingen van technische aard ook van belang.
Er staan bij onderwijsbehoefte een heleboel zaken die je kunt aanvinken, die echter niet op alle kk
van toepassing zijn. Dat geeft een heleboel ruis in het plan en neemt ruimte in beslag, waardoor we
bang zijn meer dan 1A4tje nodig te hebben. Hoe up-to-kind ben je dan eigenlijk?
Misschien minder belangrijk maar wel van belang voor de doorgaande lijn is het gebruik van de
koptekst. Dat gebeurt niet eenduidig.
Hoe vatten we het kind in ‘vinkjes’ en willen we wel zo over kinderen denken?
Nee, met de invoering van logboeken voor kernvakken hoort het bijhouden van resultaten in vinkjes
en punten tot het verleden. We noteren in woorden wat van belang is voor elk kind. Deze lijn willen
we doortrekken op het kindplan.
Hoe formuleer je dan positief als het gaat om sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind? Hoe
praten we dan over en met kinderen? Welke taal spreken we en hoe formuleer je dat compact?
Wordt het dan een opsomming, of verhalend?
Het voorstel voor een kijkwijzer komt ter sprake…. kun je de mogelijkheden goed op een rij zetten,
zodat er een keuze gemaakt kan worden? Welke mogelijkheden dan? Moet ik dan niet eerst gaan
kijken in de plannen zoals ze nu zijn ingevuld? Zo krijgen we zicht op de taal die men gebruikt heeft
deze ronde en kunnen we een start maken met de doorgaande lijn in ‘taal’.
Welke conclusies kan ik trekken wat betreft de taal die men spreekt op de kindplannen?
Kunnen de jenaplanessenties en hun indicatoren hier duidelijkheid verschaffen?
Eigenlijk hebben een paar collega’s al meteen een upgrade in gang gezet. Men heeft de rechter
kolom in functie een uitbreiding gegeven en gebruikt om het oudergesprek in te beschrijven. Ook
hebben ouders meegekeken op het plan. Wat goed om te delen!
Dit is de eerste stap op weg naar een ouder – kind- school document. Hiermee zou het een
planningsfunctie kunnen krijgen. En we doen een stap in de richting van educatief partnerschap. Ik
constateer dat dit plan dus ook al aan (een paar) ouders beschikbaar gesteld is? Dat heeft ook impact
op de taal die je gebruikt, toch?
Het is goed te zien dat men initiatief neemt om met dit groeidocument aan de slag te gaan. Ik kan
hiermee de deelvraag beantwoorden. Ja, er is draagvlak voor het kindplan!
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9. Beschrijving bijstellen interventie
Na de eerste cyclus wordt een aantal zaken helder. Zo ontdekt men dat de tekstvakken verschuiven
en sommige kk wel meer dan 1 A4tje nodig hebben. In de feedback die ik vraag en ontvang krijg ik
terug dat een format waarbij de ruimte beperkt wordt, misschien wel handig is.
Ik vind dit tweeledig. Enerzijds dwing je mensen om kort en bondig te zijn in hun taal, maar dat is niet
iedereen gegeven. Door kort en bondig wordt het doel van het kindplan – in 1 oogopdracht zicht op
ontwikkeling – wel gehaald.
Maar voor sommige kinderen is meer ruimte nodig. Ga je dan verwijzen naar andere bronnen?
Wordt het dan niet een rommeltje?
En niet iedereen is even ICT vaardig. Hoe ondervang je dat bij het invullen van het plan? Als je veel
energie moet steken in het technisch invullen, ben je dan in je hoofd wel vrij om het kind te
portretteren?
Hoe gaan we hiermee om? Ik doe in cyclus 2 onderzoek naar het gebruik van de taal die men
gebruikt bij het invullen van het kindplan. Ook zal ik een interview uitzetten om het team te bevragen
naar hun ondersteuningsbehoefte hierbij. Ik zal dan in mijn interview aandacht geven aan de wijze
van invullen. Wordt het aanvinken, beschrijven, beide of iets anders? Even viel al de term kijkwijzer.
Wat bedoelen we daarmee?
Misschien minder belangrijk maar wel van belang voor de doorgaande lijn is het gebruik van de
koptekst. Dat gebeurt niet eenduidig. We maken hierover een afspraak en een voorbeeld. Ik weet dat
mijn team het belangrijk vindt dat ik wat dit soort dingen betreft de kar trek.
Moet ik van alle kinderen weten wat er op het kindplan staat? Dat is deze ronde niet gelukt.
Moet ik alle kinderen individueel doorspreken met de stamgroepleiders? Ik denk dat dat in de
bouwen prima kan. Omdat we samen voor alle kinderen zorgen en ons verantwoordelijk voelen voor
elkaar, is het juist goed om kindplannen in de bouw te bespreken. Dat hoort wat mij betreft bij mijn
taak als IBer op onze Jenaplanschool.
Met het initiatief van een paar collega’s die opmerken dat het plaatsen van de afspraken in de
rechterkolom, zoals ze met ouders tijdens de oudergesprekken gemaakt zijn, is de weg gebaand naar
educatief partnerschap. Mijn volgende vraag is dan:
Is het dit kindplan waar we het kind zelf ook bij gaan betrekken? Gaan we dan met het kind zelf ook
afspraken maken voor de komende periode? Welke taal gebruiken we dan op het kindplan? Wat wil
het kind leren?
Het allerbelangrijkste wat ik ontdekt heb, is dat het kindplan zoals het nu functioneert, eigenlijk op
elke school gebruikt kan worden. Wat onderscheidt ons nou echt van een reguliere school als het
gaat om het volgen van de ontwikkeling van een kind? Het kindplan wordt nog eenzijdig ingevuld en
we willen toch graag een reflectiedocument waarin we een link leggen tussen het kind – de ouders –
de stamgroepleider en afspraken maken voor een periode die gaat komen?
Het is het de stamgroepleider die nog ‘beoordeelt’. Wat moet er gebeuren om er óns JENAkindPLAN
van te maken? Hoe kunnen we basisprincipe 19 op een goede manier integreren in het kindplan?
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Hiervoor moeten we toch echt kijken naar de essentie van ons onderwijs, de JENAPLANESSENTIES.
Daarmee aan de slag is mijn volgende opdracht. Ik moet onderzoeken of men nut en noodzaak ziet
om die op te nemen in het kindplan. Ik formuleer de volgende deelvragen:
•
•

Op welke manier vormen de essenties een essentiële aanvulling voor ons kindplan?
En wat hebben stamgroepleiders nodig om de Jenaplanessenties in het kindplan te kunnen
invullen?

Deze vragen neem ik mee naar cyclus 2.

10.Verslag resultaten cyclus 2: op weg naar….

Jenakindplan 3.0
In de tweede fase ga ik twee methodieken inzetten om zicht te krijgen op de taal die men gebruikt bij
het invullen van de kindplannen en om duidelijk te krijgen in hoeverre LOOQIN leeft op school, hoe
belangrijk de essenties eigenlijk zijn en welke ondersteuning de stamgroepleider nodig heeft bij het
invullen van het kindplan. Mijn eerste interventie is studie op de kindplannen zoals ze in februari zijn
ingevuld door het team.

KINDPLANNEN EN TAALGEBRUIK

In mijn onderzoek heb ik de ingevulde kindplannen van alle kinderen van februari bekeken. Ik ‘Vraag
mijn team” waar ze tegenaan lopen en wat anders of beter kan. Wat is verwarrend? Wat hoort in
welke kolom? Natuurlijk neem ik de technische kant ook mee. Is er ruimte genoeg om te
beschrijven? Is de koptekst slim van indeling? Is hier ondersteuning nodig?
Ik heb vooral gekeken naar het taalgebruik, omdat ik vind dat een kindplan een reflectie-instrument
moet worden van stamgroepleiders, kinderen en ouders. Hoe schrijft men nu op de kindplannen?
Kun je ze op deze manier aan ouders laten zien? Hoe omschrijf je dan een ontwikkelpunt?
Verder kijk ik naar de manier van schrijven. Werkt men met volzinnen, of opsommingstekens, bondig
of uitgebreid, vanuit de derde persoon of vanuit het kind. Is het een bloemlezing of een handleiding?
We moeten hierin als team een keuze maken. Volgende week dus: ‘Vraag het je team’.
De gegevens zet in in een verzamelstaat, per bouw en trek daarna conclusies, die ik mee neem naar
hoofdstuk 11: Consequenties voor andere stamgroepen, het team en de school.
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Algemeen;

onderbouw

middenbouw

bovenbouw

koptekst

Bij niet alle kleuters staat in welke groep ze
zitten. Hoort dat ook in de koptekst?

Voor en achternaam op kindplannen aangeven.

Binnen de stamgroep het leerjaar aangeven?

Koptekst verplaatst als je iets
invult. Mag dat?

Nieuwe kleuters hebben nog geen foto. Dat
maakt het kindplan meteen heel anders, heel
onpersoonlijk. Aandachtspunt. Wie regelt de
foto?

Sociaal emotioneel

in verhaalvorm beschreven.

Bij de Korenwolven wordt in de koptekst midden
geel gekleurd.

sociaal, impulsief, behulpzaam, nieuwsgierig,
opgewekt. Wat hoort waarbij?
Noteer je bij LOOQIN iets over welbevinden en
betrokkenheid? Kijkwijzer nodig?

talent

Hoe omschrijf je talenten: Is nieuwsgierig en
enthousiast een talent?

Bij talent kort omschrijven, dus niet: kan leuk
dansen, maar ‘dansen’.

gezinsinfo

-weergave puntsgewijs
-meest beschrijvend in volzinnen, maar wel
to the point.

Is het een talent als je behulpzaam bent?
Waar hoort dit dan te staan?
Bij gezinsinfo: samenstelling keuzes
weergeven. NT2, plaats in het gezin.

basishouding

Waar hoort dan ontwikkelings-voorsprong/slim?
Bij leergemak?

Goede basishouding: wat is goed? Hier wordt
minder uitgegaan van leerpijn, leerplezier of
leergemak.

beschrijvend weergegeven

Bij onderwijsbehoefte worden feed-back en
werken aan groepstafel toegevoegd en ook
individueel toetsen afnemen LVS.

de behoefte in een andere kleur schrijven.

Aanpassen weekplan ook aangeven welke
aanpassing ( bv van elk rijtje 2 sommen, …)

Wat niet is, wordt verwijderd.

Als aanpassen weekplan aangevinkt staat, wat
doe je dan? Aanpassen weekplan zegt dus te
weinig.

Bij externe ondersteuningsbehoefte staan een
heleboel zaken die nog niet van toepassing zijn.

Bij aanvinken zie ik bij de korenwolven een zwart
vakje, bij andere groep een kruisje.

Bij de basishouding wordt consequent gekozen
voor leerplezier, leerpijn, leergemak.
Onderwijsbehoefte intern / extern

Extra ondersteunings-behoeften
weglaten als ze niet van toepassing
zijn?

Bij aanvinken zie ik in de onderbouw een kruisje.
Bij extra onderwijsbehoefte intern worden zelf
zaken ingevuld die van toepassing zijn op het
kind.

Bij extern staat plusklas.

De extra onderwijsbehoefte wordt in de BB
minder aangevinkt.

Aanvinken en details dan onder de
aanvinkvakjes schrijven
Motivatie/Werkhouding

Motivatie – werkhouding – concentratie aandacht. Wat schrijf je waar op?

Lees bij motivatie regelmatig wat helpend is.
Is dit geen onderwijsbehoefte?

Wat bedoel je met leergebieden: niveau is niet
erg hoog…

Bij technisch lezen: begeleiden in boekkeuze
als aanvulling.

Concentratie / aandacht
kernvakken

Hier en daar wordt de ontwikkelingslijn van KIJK
nog gebruikt. ( bv rekenontw KIJK: 6.6)
Bij de kernvakken wordt puntsgewijs aangegeven
wat al lukt. Als iets nog niet beheerst is, staat er:
in ontwikkeling.
Ook de resultaten van de afname van de
Aarnoutse zien we hier terug.
De subgroepen worden aangevinkt.

WO

Wordt stamgroepwerk

Bespreking IB

Bij afspraken kindbespreking IB worden de
afspraken van de oudergesprekken genoteerd.

Analyse van toets bij
kindbespreking. Is dat de juiste
plek?

Ook worden hier zaken geplaatst die met
doorstroming te maken hebben.

Oudergesprek: ‘verder geen opmerkingen’ kan
weggelaten worden. To the point.

Hier worden bij bijna alle kk de
oudergesprekken ingevuld.
Hier worden observatie en analysegegevens
van het LVS ingevuld bij zorg.

In het kindplan wordt bij ‘oudergesprek’ de naam
van een ander kind vermeld. Richting educatief
partnerschap moet dit aangepast worden. Hoe
ga je daarmee om?

Bij veel info vanuit ouders schuift
het kindplan door naar de volgende
blz. Mss onderaan de blz invoegen?
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Opvallend is de ongelofelijk positieve manier waarop men schrijft over kinderen. Dat zegt wat mij
betreft iets over betrokkenheid van het team bij dit onderwerp en dat ze de kinderen goed kennen
en benoemen hun ontwikkelpunten op een positieve manier.
Het wordt steeds duidelijker voor mij dat het een ontwikkeldocument is.
In hoeverre worden afspraken van het kindplan uitgevoerd ( ondersteuning, opzoekboekje etc). Ook
dat er een afspraak gemaakt wordt over … maanden. Vergeet men deze informatie niet na t
uploaden in ESIS?
Het laatste exemplaar wordt steeds in ESIS geplaatst. Dat gebeurt 3x per jaar. Nemen we dan een
nieuw exemplaar of werken we een heel schooljaar in 1 kindplan. Wat is de functie van het plan? Nu
wordt duidelijk dat er grenzen zijn aan mogelijkheden en dat schoolbrede afspraken gemaakt
moeten worden.
Indien het echt een kind met extra ondersteuningsbehoefte betreft en je werkt niet met een OPP,
dan is het noodzakelijk om afspraken en ontwikkelingen die na februari plaatsvinden op te nemen in
het kindplan. Je werkt dan het beste met het werkexemplaar uit de cloud en voegt deze aan het eind
van de volgende periode weer in in ESIS.
Indien een ouderbespreking veel informatie oplevert, schuiven alle kolommen mee naar beneden.
Het kindplan kan zo heel lang worden. Staat de kolom rechts wel op de goede plek, of is onder aan
het document een betere plaats. Moeten we de ruimte krijgen of moeten we ons afvragen wat echt
belangrijk is om te noteren. En … hoe noteren we wat de ouders ons aan info geven, en ook wat we
delen?
Soms staan onderdelen niet bij de juiste kolom. Het lijkt lastig om bij de juiste onderdelen te
schrijven. Dit zou met een kijkwijzer gestuurd kunnen worden.
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INTERVIEW MET COLLEGA’S UIT ELKE BOUW
Mijn tweede interventie is een interview. Ik heb gesproken met stamgroepleiders uit elke bouw.
Doel van het interview is om te achterhalen welke ondersteuningsbehoefte er leeft bij het werken
met kindplannen en of LOOQIN inhoudelijk beantwoordt aan de criteria gebruiksvriendelijkheid en
toegankelijkheid.
Om de volgende deelvraag te beantwoorden heb ik de schalen voor welbevinden en betrokkenheid
genomen. Ik ben nieuwsgierig naar de inhoud achter de begrippen. We werken toch structureel met
LOOQIN en schalen een kind in op niveau 1 – 5. Wat hoort daar dan bij en weet mijn team dat wel? Ik
merk nl dat men LOOQIN twee keer per jaar invult omdat ik dat vraag en wil dit instrument beter
inzetten en koppelen aan het kindplan. De kinderen werken niet met onderstaande schaal. LOOQIN
bevraagt de kk met een bolletjesblad en smileys. Deze bladen vormen een bijlage in de kindmap.
Kan het team ‘gedrag’ goed plaatsen? Als ‘vorm volgt functie’ de leidraad is, dan kun je je afvragen of
dit instrument voldoen aan onze wensen en behoeften. Deze vraag neem ik mee naar het team voor
het komende schooljaar. Ik start met deze vraag mijn interview om de volgende deelvraag te kunnen
beantwoorden:
vraag 1:
Welbevinden en betrokkenheid hangt als een paraplu boven ons onderwijs. Met de screening van
LOOQIN brengen we deze 2 indicatoren in beeld. Wat hoort waarbij?
Blauw: niet voorgelegd aan team. Groen: voorgelegd aan het team.

Niveau 1-2
Nooit/zelden gelukkig of
genietend

Schaal voor welbevinden
Niveau 3
Voelt zich noch echt goed,
noch echt ongelukkig

Innerlijk onrustig of gestresst

Soms onrustig of gestresst

Weinig open en spontaan
Kwetsbaar en weinig soepel

Geniet af en toe in beperkte
mate
Soms kwetsbaar

Geen/weinig zelfvertrouwen
Nooit/zelden spontaan en
helemaal zichzelf

Beperkt zelfvertrouwen
Af en toe open of spontaan
Zelden/af en toe spontaan

Niveau 1-2
Vaak niet actief, voor zich
uitstaren, prullen.
Geringe aandachts-spanne en
regelmatig afhaken vlug
afgeleid
Geen openheid voor het
aangebodene, toont geringe
aanspreekbaarheid

Schaal voor betrokkenheid
Niveau 3
Neemt deel aan de activiteiten
Zonder intensiteit evenwel:
routinematig functioneren

Laat zich nauwelijks door het
aanbod aanspreken
Geen plezier in lessen en leren

Niveau 4-5
Voelt zich meestal/altijd goed
of gelukkig
Straalt meestal/altijd innerlijke
rust uit
Geniet vaak/altijd ten volle
Kan tegen een stootje en is
soepel
Blaakt van zelfvertrouwen
Meestal/altijd open en
spontaan
Meestal/altijd zichzelf

Niveau 4-5
Scherp aandacht gevend, alert
Meestal uiterst
geconcentreerd
Persistentie: Is niet afleidbaar,
zelfs niet door sterke prikkels
Grote aanspreekbaarheid,
voortdurend geprikkeld om te
verkennen.
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Activiteit als frustrerend
ervaren
Mentale activiteit doorgaans
ontbrekend

Zelden op eigen niveau
functionerend
Mentale activiteit is globaal
beperkt

Voortdurend aan grens van
eigen mogelijkheden
Intense mentale activiteit

Deelvraag:
Wat weten de stamgroepleiders over indicatoren van welbevinden en betrokkenheid en kunnen ze
de indicatoren correct plaatsen?
Onderzoek wijst uit dat men de indicatoren redelijk tot goed kan plaatsen als ik een voorbeeld geef.
Bij welbevinden gaat het duidelijk over hoe het kind zich voelt en bij betrokkenheid over hoe het dat
laat zien, zegt men.
Ook geeft men aan dat het lukt om de indicatoren juist te plaatsen, omdat ik met voorbeelden kom.
Zonder voorbeelden kan men geen goede omschrijving geven van welbevinden en betrokkenheid.
Als men in het programma werkt, gebruikt men de i knop indien extra info nodig is.

Ik concludeer dat men uit het hoofd voldoende kennis heeft van indicatoren die horen bij
welbevinden en betrokkenheid. Verder blijkt dat deze vorm van vragen vanaf een voorbeeld
verhelderend werkt en neem dit mee als tip naar het kindplan. Er is dus behoefte aan een soort
kijkwijzer.
vraag 2:
Als we praten over competenties in LOOQIN, weet je dan over welke competenties we het hebben
en waar je die kunt vinden in het programma?
Deelvraag:
In hoeverre zijn de stamgroepleiders bekend met de mogelijkheden van LOOQIN om competenties
in beeld te brengen?
Het blijkt allereerst al aan dat men geen goed beeld heeft van LOOQIN omdat er te weinig mee
gewerkt wordt. Wel is duidelijk dat je met spoor 1 middels bolletjes welbevinden, betrokkenheid en
competenties in kaart brengt. Men geeft aan niet te weten voor wie we dat doen!
Spoor 2 wordt ingezet als je meer wil weten van een kind. Als ik vraag welke competenties er dan zijn
in LOOQIN, wordt het stil. Men geeft aan dat zo uit het hoofd niet te weten. Eén stamgroepleider vult
aan dat ze er verder niets mee doet en het ziet als hulpmiddel met vragenlijsten als je een kind
verder in kaart wil brengen. Meestal gebeurt dat dan in overleg met mij als IBer. Als ik een
opsomming maak van de soorten competenties, dan ontstaat er wel een AHA Erlebnis bij de geinterviewden. Uit de onderbouw komt de kritiek dat het allemaal niet specifiek genoeg benoemd
kan worden, dat de insteek, het helder krijgen van het probleem, niet altijd lukt. Hoe komt dat dan?

Mijn conclusie is dat men onvoldoende bekend is met de mogelijkheden van LOOQIN wat betreft
competenties. Vooral de koppeling van competenties naar het kindplan is een aandachtspunt. ‘We
vullen het wel in, maar voor wie?’ Hieruit trek ik de conclusie dat er onvoldoende draagvlak is om de
ondersteuning van LOOQIN als helpend te ervaren. Dit betekent dat we bij de volgende ronde de
vertaalslag van de competenties naar het werkveld in gang moeten zetten.
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vraag 3:
Vind je dat we de essenties moeten opnemen als basis van het kindplan en dat die indicatoren
leidend moeten zijn of denk je daar anders over?
Deelvraag:
Op welke manier vormen de essenties een essentiële aanvulling voor ons kindplan?
Men geeft aan dat de essenties leidend zouden moeten zijn voor het document, om het een echt
JENAKINDPLAN te maken. Wel wordt aangegeven dat de items die er nu opstaan, heel zinvol zijn en
misschien is samenvoegen een optie. Ook wordt al aangegeven dat essenties duidelijke indicatoren
zijn om een ontwikkeling weer te geven. Een stamgroepleider geeft aan in haar onderzoek aan te
willen sluiten op essenties en rapportage en verwacht dat er een koppeling kan plaatsvinden. In de
onderbouw is men wel tevreden met het kindplan zoals het er nu uitziet. Men zegt daar dat
welbevinden en betrokkenheid echt wel de kern van het onderwijs is. In de onderbouw heeft men
WO zelf toegevoegd, omdat dat veel zegt van de kinderen wat betreft betrokkenheid en
ondernemingszin. Een uitbreiding met essenties is mogelijk, als het maar een werkbaar document
blijft.

Ik concludeer dat de essenties de basis van het kindplan gaan worden en dat we kritisch kijken naar
de andere items, om een compleet beeld te krijgen en met het doel 1 kindplan gedurende de hele
schoolperiode, met aanpassingen per bouw op onderdelen. Ik kom hiertoe met een voorstel.

vraag 4:
Wat heb jij nodig om de essenties in te kunnen invullen op het kindplan?

Deelvraag:
Wat hebben stamgroepleiders nodig om de Jenaplanessenties in het kindplan te kunnen invullen?
Men heeft op dit moment behoefte aan helder omschreven zinnen, die helpen om de essentie te
beschrijven. Dat heeft te maken met het feit dat de essenties nog onvoldoende ingeburgerd zijn. Ook
voor nieuwe collega’s geeft dit onze kijkrichting aan. Zo kijken we hier naar kinderen, is dan de
boodschap! De essenties beschrijven de toegevoegde waarde van Jenaplan. Dat maakt dit kindplan
anders dan alle andere concepten. De wijze van reflecteren over en met kinderen en evalueren van
een periode en plannen maken voor de volgende is geheel des Jenaplans, als men denkt vanuit de
essenties.
Vooral met het oog op de toekomst denkt men dat het handig is om in kindertaal te schrijven, zodat
je een relatie kunt leggen tussen ouder-kind-stamgroepleider en kindgesprekken kunt voeren met dit
kindplan.

Yvonne van Leeuwen Jenaplanschool De Mijlpaal te Nuenen Jenaplanopleiding HetKan! Mei 2018

31

ondernemen - plannen - samenwerken - creëren – presenteren – reflecteren - verantwoorden

Ik concludeer dat men behoefte heeft aan een kijkwijzer bij de essenties met eventuele hulpzinnen
en mijn ondersteuning lijkt nodig bij het invullen van het kindplan voor nieuwe maar ook bestaande
collega’s. Vinger aan de pols dus. Dat zegt van mijn vaardigheden dat ik bij de kijkwijzer opnieuw
“vraag het mijn team” ga doen.
vraag 5:
Op welke manier zou jij graag het kindplan invullen? Vinken, typen, kijkwijzer….
Omdat het doel is om in 1 oogopslag de ontwikkeling van een kind te zien, moet het werkbaar zijn en
vooral compact blijven. Een kijkwijzer zou helpend zijn, omdat we nog niet zo ingeburgerd zijn met
de essenties, maar ook open ruimte is belangrijk, voor de eigen inbreng van de stamgroepleider.
Men ziet de voor en nadelen van aanvinken. Bij het formuleren van de onderwijsbehoefte zou het
handig en vlot kunnen werken, maar misschien ook informatie kunnen bevatten die niet van
toepassing is op het betreffende kind. Dat is dan weer zonde van de ruimte.
Omdat er in de onderbouw veel kinderen tussentijds instromen, is men blij met een kindplan wat
weinig tijd kost bij het invullen. Jammer dat de onderbouw ‘tijd’ hier als een criterium neemt. Het
zou mooi zijn als we efficiënt en effectief met het kindplan aan de slag kunnen gaan. Wat is daarvoor
nodig? Het huidige plan voldoet, zegt men. Daar is men meer voor aanvinken en voor hulpzinnen,
vooral om ook meer zicht te krijgen op de inhoud van de essenties. Dit is volgens de onderbouw een
proces… ze moeten er nog mee leren werken. Omdat er nu puntsgewijs genoteerd wordt, is het nog
niet geschikt om met ouders samen te bekijken. Men geeft aan dat we dan in de ‘taal’ die we
gebruiken wel rekening moeten houden met het juist formuleren van ontwikkelpunten, omdat het
voor ouders heel confronterend kan overkomen. Wel is men groot voorstander van een kindportfolio
en zien daar de rol van het kind in de onderbouw wel meer. Wellicht in de toekomst een link met
kindplan, zodat we de ontwikkeling aan de hand van de essenties kunnen weergeven.
Ik concludeer uit bovenstaande dat er verschil in omgaan met het kindplan is, tussen onder- midden
en bovenbouw. Het is belangrijk om te kijken of we 1 kindplan maken, of dat er tussen de bouwen op
items een aanpassing nodig is. In ieder geval nemen we de essenties op in elke bouw.
vraag 6:
Hoe ziet jouw kindplan er in de toekomst uit?
Het JENAkindPLAN is een ontwikkelplan. De functie is het regelmatig in beeld brengen van de
ontwikkeling van het kind. Een sterk punt is “talenten”. Het is een trigger om goed over een kind na
te denken en positief ontwikkelpunten te formuleren. Men ziet toekomst in kindgesprekken tussen
kinderen, ouders en stamgroepleiders, met het kindplan erbij. Er zouden dan samen doelen gesteld
kunnen worden die terugkomen op het kindplan. Men hecht de meeste waarde aan procesdoelen
gericht op het leren leren. Hier komen de essenties goed van pas. Enkele stamgroepleiders werken
nu al met aparte kindafspraken en zien een relatie met het kindplan in de toekomst.
Met kind en ouders samen kun je dan planmatig moeten werken aan ontwikkeling.
Ook wil men het JENAkindPLAN compact houden. De kracht is dat er veel informatie op staat.
Verwijzingen volstaan, bv naar ESIS, een onderzoeksverslag, OKR of naar een OPP.
Ik trek de conclusie dat dit kindplan de weg vrijmaakt voor wat in basisprincipe 19 gesteld wordt.
Dit kindplan voldoet dan al aan het eerste deel van dit basisprincipe en geeft ook direct de
ontwikkeling die we moeten gaan, aan.
In de school vinden gedrag- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de
eigen ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en in samenspraak met het kind.
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Kan ik antwoord geven op mijn onderzoeksvraag? Ja, dat kan.
Zijn, en zo ja op welke wijze, de Jenaplanessenties zinvolle indicatoren voor ons kindplan?
Ik concludeer uit de theorie die ik gelezen heb en de wijze waarop het team naar kinderen wil en
gaat kijken, af te leiden dat het implementeren van de essenties op het kindplan van groot belang is
om er een echt JENAkindPLAN van te maken. Men ziet wereldoriëntatie, vanaf nu stamgroepwerk,
als de kern van ons onderwijs in de hele school en de essenties zijn mooie indicatoren om daaronder
te hangen. Men ziet in de toekomst een relatie met kindgesprekken en educatief partnerschap. Het
kindplan zal hier een rol in gaan spelen. Samen met het kind en de ouders plannen maken voor de
volgende periode, essenties benoemen als ontwikkelpunt, beschrijven op het kindplan en ook op
welke wijze kinderen die willen gaan bereiken. Op het kindplan kan het allemaal een plek krijgen.
Deze nieuwe versie zal uitgewerkte essenties bevatten, waarbij ik waarschijnlijk ook al resultaten van
het onderzoek van mijn collega kan gebruiken. Haar onderzoeksvraag luidt:
Hoe zouden kinderen het liefst hun ontwikkeling zichtbaar maken voor zichzelf, hun ouders en de
toekomst?
Ze heeft kinderen essenties laten ‘waarderen’ door de kinderen en deze informatie kan wellicht
meegenomen worden in de vormgeving van een nieuwe vorm van waarderen.
Ik heb ook een kolom mediawijsheid toegevoegd, als onderdeel van 21 Century skills. Binnen de
essenties worden deze skills wat mij betreft goed afgedekt.
Ik concludeer dat er praktisch gezien, een mix van vinkjes en hulpzinnen nodig is, om het geheel
werkbaar te houden, en ook dat het weleens zo kan zijn, dat er per bouw specifiek iets toegevoegd
wordt, naast de essenties.
Voor de laatste ronde oudergesprekken en de overdracht zal ik de mensen die ik geïnterviewd heb
vragen, of zij de nieuwe versie bij wijze van PILOT willen invullen voor 5 kinderen uit hun groep.
Al deze gegevens, samen met de uitvoering einde schooljaar neem ik mee naar het nieuwe
schooljaar, om met het hele team aan de slag te gaan met het JENAkindPLAN in oktober 2018.
Het is nu mijn opdracht om dit plan verder uit te werken. Ik zal bij de kijkwijzer duidelijk moeten
aangeven wat het doel en functie van het JENAkindPLAN is. Hiervoor leg ik een link naar de
basisprincipes die van toepassing zijn op het ‘beoordelen van kinderen’. Zo is het voor ieder teamlid
duidelijk waarom we doen wat we doen. Pas dan kan het goed gaan functioneren en ben ik bezig
met borgen.
Ook moet ik met mijn team praten over de screening van de LOOQIN competenties en de inzet van
dit kindvolgsysteem. Ik merk dat er onvoldoende draagvlak is, wellicht in combinatie met
onvoldoende kennis en ervaring, om met dit programma aan de slag te gaan.
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11. Consequenties voor de andere stamgroepen, het team, de
school.
De onderbouw werkt naast LOOQIN met de observatielijsten van KIJK. Omdat men bij KIJK op een
totaal andere manier kijkt naar kinderen, moeten we ons afvragen of deze gegevens leidend moeten
zijn op het kindplan. Dit heeft consequenties voor de wijze van werken in de onderbouw en dient
besproken te worden. Welke visie op observeren en registreren hanteert de onderbouw en hoe komt
dit op het kindplan?
De figuur hiernaast is een voorbeeld
van hoe we een link kunnen leggen
tussen de Jenaplanessenties, LOOQIN
competenties en KIJK OB.
Het werken met LOOQIN als
beeldvormend instrument voor
welbevinden, betrokkenheid en
competenties moet meer aandacht
krijgen van mij. Hiervoor zal ik het
team volgend schooljaar meenemen
in een workshop.
JENAkindPLAN 3.0 Kijkwijzer:
Welbevinden en betrokkenheid krijgen op het nieuwe JENAkindPLAN een prominente plek, omdat
het de basishouding van ons onderwijs is. Stamgroepwerk wordt een beschrijfvak, omdat je zo de
paraplu van ons onderwijs kunt gebruiken om ontwikkeling te beschrijven. De doelen worden in de
ik-vorm geschreven, omdat dat de richting is die we samen uitgaan. Hiervoor ga ik met mijn collega
die onderzoek doet naar het kindportret in gesprek om de doorgaande lijn zichtbaar te maken. Onder
aan het JENAkindPLAN is ruimte voor reflectie met het kind samen, het oudergesprek, en het
plannen van onderwijs voor de volgende periode.
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Aanpassing voor de onderbouw ( nog in overleg)

In juni zal ik mijn collega’s van mijn interview vragen om 5 kinderen volgens het nieuwe format van
het JENAkindPLAN in te vullen. De bevindingen neem ik mee naar het volgende schooljaar.
Dan zal ook duidelijk welke werkwijze het meest handig is. De volgende stap in ‘Vraag het je team’.
Van twee collega’s heb ik de feedback hieronder geplaatst.
Hoi Yvonne,
Wat een mooie ontwikkeling heeft het Kindplan doorgemaakt! Doordat je de koppeling hebt gemaakt met de
jenaplanessenties, komen we hopelijk los van het vergelijken met anderen en richten we ons op de eigen ontwikkeling van
het kind. Hierdoor gaan we met het kind en de ouders in gesprek en formuleren we ontwikkelpunten. Dat past mooi binnen
de visie van de school waarbij we in ons onderwijs vorm willen geven aan de jenaplanbasisprincipes en - kernkwaliteiten. Ik
zie alleen maar overeenkomsten met het kindportfolio ( kindportret/trotsfolio) en denk dat we zeker samen in gesprek
moeten gaan om te kijken of het kindplan een plek kan krijgen in het portfolio. Het kindplan is voor mij een manier om over
de ontwikkeling van kinderen na te denken en vormt voor mij een uitgangspunt om met kinderen in gesprek te gaan. Zo
krijgt het nog meer waarde voor mij: hoe maken we de ontwikkeling van kinderen zichtbaar?
Ik zou dan ook graag in juni het nieuwe format samen met de kinderen willen invullen. Misschien is het dan wel handig om
de bevindingen uit mijn onderzoek hierin mee te nemen?
Groet Judith

Yvonne van Leeuwen Jenaplanschool De Mijlpaal te Nuenen Jenaplanopleiding HetKan! Mei 2018

36

ondernemen - plannen - samenwerken - creëren – presenteren – reflecteren - verantwoorden

Hallo Yvonne,
Yvonne heeft het kindplan geïntroduceerd tijdens een teamvergadering. We waren als team meteen enthousiast omdat dit
kindplan ons in één overzicht de mogelijkheid zou geven om het complete beeld te schetsen van het kind. Yvonne stond open
voor onze feedback en we gaven één tip om medische gegevens in een apart kolommetje mee te nemen. Dat heeft ze
gedaan.
We hebben allemaal het kindplan ingevuld. Het bracht mij het volgende:
Het dwong mij om goed over het kind na te denken. Het invullen verliep op een makkelijk, vlotte manier. Tijdens de
oudergesprekken heb ik het kindplan als gespreksdocument gebruikt. Voor de ouders was het ook prettig om te horen hoe
wij het kind zien en ook hoe we op alle domeinen de gegevens in hadden gevuld. De ouders herkenden zich hierin.
Het verslag van die oudergesprekken hebben we kort en bondig vermeld in de laatste kolom van het kindplan. Als er
gesprekken waren waarbij de IB’er (Yvonne v L) bij aanwezig zou zijn, werden de bespreekpunten ook in die laatste kolom
vermeld.
Yvonne heeft korte lijntjes met het hele team. Als we vragen hadden dan stuurde zij ons hierin aan, maar ook stond zij open
voor onze feedback. Het gaf een prettige wisselwerking. Waar we allemaal over eens zijn is dat het kindplan een verrijking
is. Yvonne is nu bezig om de Jenaplanessenties te koppelen aan dit kindplan.
Al deze acties tonen aan het een document is dat in ‘beweging’ is en steeds meer verfijnd wordt. Het wordt niet aan ons
‘opgelegd’ maar juist in samenspraak met het team ingericht zodat het past bij onze school.
Ingeborg van Schaik, 18 april 2018

12. Aanbevelingen voor verder onderzoek.
Volgend schooljaar wil ik in oktober JENAkindPLAN 3.0 in gebruik gaan nemen. Het voeren van
kindgesprekken is de volgende stap in onze ontwikkeling. Volgend schooljaar wil ik daar een aanzet
voor geven.
Het voeren van kindgesprekken en invullen van JENAkindPLAN 3.0 heeft consequenties voor de wijze
waarop we werken, onze werktijd indelen, onze studiemomenten invullen en de ruimte krijgen om
deze kunde middels goed – beter – best te verbeteren.
Het werken met kindplannen vraagt blijvende betrokkenheid van de stamgroepleiders, iets waarvoor
ik me verantwoordelijk voel. Het implementeren en borgen van het kindplan vraagt mijn aandacht.
Wellicht kunnen we in de toekomst dit JENAkindPLAN door een professional ICT-proof laten maken.

13. Reflectie.
Als ik terugkijk op de periode waarbij ik mijn onderzoek heb gedaan naar nut en noodzaak van
kindplannen als middel om de totale ontwikkeling bij kinderen in beeld te brengen, dan ben ik trots
op het resultaat. Ik heb mogen werken met een team dat het fijn vond om iets nieuws in gang te
zetten en regelmatig krijg ik terug dat het werken met het kindplan een toegevoegde waarde heeft
voor de stamgroepleider. Bij de eerste implementatie in februari was ik af en toe onzeker over de
eisen die we stelden aan het werken met deze plannen, maar ik heb geleerd dat die eisen vanuit het
werkveld ontstaan, en samen afgesproken worden. Juist samen met je team iets nieuws ontwikkelen
geeft kracht en zorgt ervoor dat het ook een blijvertje is. Ik zie mijn rol hierin als een van coaching en
de vinger aan de pols houden. Regelmatig de kindplannen lezen en regelmatig inzetten als tool heeft
ook invloed op de manier van werken. We gaan anders kijken naar kinderen en dat is de grootste
winst van deze actie. Kijken naar kinderen vanuit de Jenaplanessenties, hoe mooi is dat!
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Als ik de 7 essenties die ik ga implementeren in het kindplan voor mezelf naloop, kan ik er het
volgende over zeggen:
ondernemen: jouw initiatief is welkom.
Tijdens dit onderzoek heb ik de ruimte gekregen om iets nieuws te ontwikkelen. Dit
komt mede door de wijze waarop mijn stamgroep ( lees: team) mij de kans gaf om
initiatief te nemen zodat ik zaken kon onderzoeken. Zonder hun medewerking zou dit
kindplan niet van de grond gekomen zijn. Omdat ik al eerder dit jaar ben gestart met
werken zonder groepsplannen, was het een logische stap om op een andere manier
kinderen in beeld te brengen, een manier die bij ons past, die we samen vormgeven,
die we samen onderzoeken. Hiervoor ben ik op onderzoek uitgegaan en heb mijn team
meegenomen in het proces. Dit was een belangrijke fase, omdat door hen mee te
nemen in het proces, dit plan vanuit de werkvloer ontstaan is. Dit zorgt voor draagvlak,
betrokkenheid en stimuleert het ondernemerschap van het individu.
plannen: durf te dromen.
Het heeft me veel tijd en energie gekost om mijn onderwerp te trechteren en mijn
aanpak is niet goed geweest. Al vanaf het begin van het jaar had ik de keuze voor het
kindplan als meesterstuk moeten nemen. Ik weet zeker dat mijn activiteiten dan beter
afgestemd zouden zijn op elkaar. Hierdoor ben ik gaan uitstellen, en dat past niet bij
mij.
Ik vind overigens wel dat een planning er is om bij te stellen. Voor mij is een planning
een rode draad, waar ik mezelf telkens aan spiegel om te kijken of we nog ‘op weg zijn’,
maar geen strak keurslijf, waar we ons aan moeten onderwerpen.
creëren: alles is mogelijk.
Vooral vanuit de vragen van het team kreeg ik ideeën om het kindplan verder te
ontwikkelen. Ik merk dat ik niet op alle vragen een antwoord heb en dat creëren ook
alles te maken heeft met doorzetten en volhouden. Vragen blijven stellen om helder te
krijgen wat leeft bij het team geven je richting. Hulpvragen formuleren die echt hout
snijden, is een vaardigheid waardoor je leert trechteren. Na het lezen van de theorie
vond ik het een stuk makkelijker om te trechteren. Er is dus hier en daar sprake van de
omgekeerde wereld in dit meesterstuk.

samenwerken: samen kunnen we meer.
Zonder de samenwerking met mijn team had ik nooit een kindplan 2.0 ontwikkeld. Het
team heeft de schouders eronder gezet om de try out uit te voeren. Met regelmaat
kwam men met vragen, waarop ik ook direct het antwoord niet wist. Gewoon omdat we
de antwoorden nog niet hadden samen. De try out heeft iedereen veel energie gekost,
maar ook veel saamhorigheid gegeven. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen om de
eerste versie te testen en daarmee het sein op groen gezet voor doorontwikkeling
richting 3.0. Dat zegt nog niets van mijn samenwerken met collega’s. Ik ben van
mening, dat ‘jouw mening telt’ en laat dat ook in mijn werk merken. De response uit
gesprekken heb ik meegenomen in de laatste versie van ons kindplan.
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presenteren: laat zien wie je bent.
Presenteren doe ik het liefst met ondersteuning van ‘middelen’. Ik merk dat ik dat
enthousiast doe en daarmee de mensen wel meekrijg. Ik vind het belangrijk om een
presentatie goed te verzorgen. Wel praat ik altijd veel te snel en ik gebruik altijd mijn
handen als ik praat. Heel vervelend en storend voor de luisteraar. ( Ik vind het nl
storend om te zien bij een ander). Belangrijk bij presenteren is toch dat je je veilig
voelt om je kwetsbaar op te stellen. Een veilige leeromgeving gunnen we onze
kinderen, maar ook wij als team hebben dat nodig. Respect voor elkaar en wie je bent,
wat je kunt bijdragen, dat is belangrijk. Ik kan op deze school met dit team zijn, wie ik
ben, wie ik wil en kan zijn.
Volgens mij is bij je presentatie de eerste klap een daalder waard, en moet je goed
nadenken hoe je dat vormgeeft. Dat is het moment om de kans op grote betrokkenheid
te vergroten, hoewel ik ook gelezen heb, dat die niet afhankelijk zal zijn van mijn
activiteit maar of het me lukt de zone van naaste ontwikkeling te treffen bij t team,
doordat we ‘duurzaam kunnen leren’.

reflecteren: wat is jouw wens, waar word jij blij van?
Als ik terugkijk naar dit proces, dan vond ik mijn eigen betrokkenheid groot. Ik heb een
mooie ontwikkeling doorgemaakt en zit er eigenlijk nog middenin. In eerste instantie
kon ik niets met de opdracht en heb ik lang nagedacht over mijn zinvolle bijdrage
daaraan. Ik kan er nu handen en voeten aan geven. De essenties zijn voor mij
tastbaarder geworden. Vorig schooljaar heb ik de essenties overal in school zichtbaar
gemaakt, maar ze leefden nog niet bij de kinderen. Nu weet ik dat we eerst zelf meer
kennis en inzicht moeten hebben in de materie, voordat we onze kinderen ermee
moeten confronteren. Dat geldt voor meer verandertrajecten die ik ben aangegaan. We
verwachten dat de kinderen t wel zullen oppakken, maar ook zij hebben tijd nodig om
te wennen aan iets nieuws en het zich eigen maken kost ook hen kruim.
Feedback ontvangen vind ik altijd moeilijk, omdat Ik niet meteen voor me zie wat ik
ermee moet doen. Ik vind het lastig om niet in de aanval te belanden. In dit geval was
de feedback heel praktisch, en kon ik daardoor weer door naar de volgende interventie.
Als feedback op mijn gedrag, op de wijze waarop ik (samen)werk met mijn team, krijg ik
vaak terug dat ze vinden dat ik open sta voor verandering. Ik zie altijd licht aan de
horizon en denk in kansen en mogelijkheden, bij team en kinderen. Zelf vind ik dat ik
moet zorgen dat de uitdaging niet verslapt, dat mijn betrokkenheid GROOT blijft.
verantwoorden: hoe vind je het effect van wat je gedaan hebt?
Als IBer voel ik een grote verantwoordelijkheid richting de zorgdocumenten en de wijze
waarop we dat als school vormgeven. Ik zie aan kindplan 2.0 al dat mijn team daar op
een verantwoorde manier mee omgaat, het serieus neemt en mogelijkheden ziet tot
verdere ontwikkeling. We kunnen ook allemaal uitleggen waarom dit kindplan bij ons
past. Het blijft mijn verantwoordelijkheid om deze kindplannen niet te laten verworden
tot verplichte documenten, maar als DE tool om naar kinderen te kijken, hun
ontwikkeling te volgen en samen de volgende stappen te zetten. Ik ben en voel me
verantwoordelijk voor een grondige implementatie van dit kindplan
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