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Inleiding 
Met veel plezier heb ik afgelopen tijd de Jenaplanopleiding van HetKan! gevolgd. Binnen de opleiding 

is de eindopdracht om een meesterstuk te schrijven over een zelfgekozen onderzoeksthema.  

Mijn meesterstuk heeft de volgende titel gekregen:  

Op weg naar spelenderwijs leren in de middenbouw: de inrichting van het stamgroeplokaal 

Dit onderzoek maakt deel uit van een schoolbreed vraagstuk waar we met alle collega’s van de 

Jenaplanopleiding van onze school mee aan de slag zijn gegaan.  

We hebben de wens om wereldoriëntatie meer onderdeel te laten worden van ons stamgroepwerk. 

Een kader mist nog, waardoor de keuze voor thema’s wordt bepaald op gevoel en uit gewoonte. We 

hebben onvoldoende zicht op welke kerndoelen we aan bod laten komen. En de thema’s worden 

veelal door de stamgroepleiders vormgegeven. We zouden de kinderen hier graag meer in 

betrekken, bewuster aan de slag willen gaan met de jenaplanessenties en een rijkere leeromgeving 

creëren. 

Na afloop van de Jenaplanopleiding zouden we onze school graag een advies willen kunnen geven: 

Wat hebben we nodig om een thema goed vorm te kunnen geven binnen onze Jenaplanschool? 

Hierbij zal er worden ingezoomd op 3 onderdelen: 

1. Cyclus en kerndoelen 

2. Jenaplanessenties 

3. Een rijke leeromgeving 

Ik heb me in mijn onderzoek vooral gericht op een onderdeel van de rijke leeromgeving, maar zal op 

een aantal momenten ook inzoomen op de bredere context die hierboven beschreven is.  

 

Veel lees- en kijkplezier!  
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Samenvatting  
Vanuit mijn wens om meer spelenderwijs aan de slag te gaan in de middenbouw en thema’s tot 

leven te laten komen, ben ik aan de slag gegaan met de volgende onderzoeksvraag:  

Hoe kan het stamgroeplokaal samen met de kinderen zo worden ingericht dat de betrokkenheid van 

de kinderen wordt vergroot en verschillende kerndoelen spelenderwijs en in een betekenisvolle 

context aan bod komen tijdens een thema? 

Het thema feest (november- december 2020) zag ik als voorproefje om alvast wat praktische 

ervaringen op te doen rondom mijn onderzoeksvraag. Evaluatie van dit thema leverde mij 4 

aandachtspunten op om mee te nemen in mijn onderzoek:   

- Zorg voor een themavoorbereiding met veel ruimte, zonder vaste tijdsplanning.  

- Leg doelen die ik verwacht te kunnen behalen met de kinderen van tevoren vast. 

- Zorg dat er ruimte is voor de inbreng van kinderen en betrek ze overal bij: Vraag het de 

kinderen! 

- Zorg dat er ruimte is voor de nieuwsgierigheid van kinderen: aan de slag met leervragen van 

kinderen.  

Daarnaast ben ik op zoek gegaan naar theorie gericht op de rijke leeromgeving. Stapsgewijs heb ik 

toegewerkt naar concrete handvatten die binnen de huidige situatie in te zetten zijn. Hieruit is een 

overzicht ontstaan met aandachtspunten. Door de aandachtspunten die hieronder opgesomd zijn 

tijdens een thema na te streven, kan je een stapje maken richting een stamgroeplokaal waar spelend 

leren een belangrijke plaats inneemt. 

Rijke leeromgeving Prikkelen van de nieuwsgierigheid 

Kinderen kunnen zelf initiatieven nemen en met voorstellen komen.  

Kinderen kunnen in de leeromgeving relaties leggen met de 
werkelijkheid.  

Mogelijkheden tot experimenteren en ontdekken 

Betekenisvolle context 

Stamgroepleider Richt je als stamgroepleider niet op kennisoverdracht, maar op het 
begeleiden van kinderen. 

Kennis van ontwikkelingsdoelen, aanbodsdoelen en leerlijnen 

Beweeg flexibel mee met kinderen en laat kinderen zelf oplossingen 
bedenken voor obstakels tijdens het spel.  

Inrichting Beschouw het stamgroeplokaal als een schoolwoonkamer. 

Goede basis met herkenbare hoeken 

Je kunt zien aan welk thema de groep werkt. 

Wisselende themahoek maakt standaard onderdeel uit van het 
stamgroeplokaal. 

Themahoek Voldoende bewegingsruimte 

Levensechte materialen 

Leervragen Vragenmachientje gebruiken voor leervragen. 

Leervragen zichtbaar in de stamgroep 

Themahoek en leervragen verweven met elkaar. 

 

Bij het thema weer en klimaat ben ik zelf aan de slag gegaan met de aandachtspunten en 

handvatten. Dit heeft mij veel inzichten opgeleverd met betrekking tot mijn onderzoeksvraag.  
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Voor je start met wijzigingen of toevoegingen aan de inrichting van het stamgroeplokaal, is het 

handig eerst met de kinderen te kijken naar de verschillende plekken in het lokaal en hun functies. En 

daarover in gesprek te gaan. In mijn onderzoeksvraag is het woord ‘samen’ een belangrijke 

toevoeging. Alles wat je doet met betrekking tot het stamgroeplokaal, doe je samen met de 

kinderen. Zo borg je dat het een plek wordt die voor alle kinderen als thuis voelt en dat ze zich 

verantwoordelijk zullen voelen voor deze gezamenlijke plek.   

Ook tijdens thema’s is het van belang dat er ruimte is voor de inbreng van kinderen. Betrek de 

kinderen overal bij. Leg elke vraag of overweging die je zelf hebt aan ze voor en neem hun ideeën en 

oplossingen serieus. Laat ze hun gang gaan en zelf ontdekken of iets werkt. Het is dus belangrijk dat 

die ruimte er is binnen een thema. Deze ruimte kan worden bereikt door met een 

themavoorbereiding te werken waarbij heel veel nog open ligt qua invulling en tijd.  

Als een thema nog niet helemaal ingevuld is, is het handig om als stamgroepleider de doelen die je 

voor ogen hebt, goed in je hoofd te hebben. Zo kan je in de gaten houden of de doelen voldoende 

aan bod komen tijdens een thema. Een gebruiksvriendelijk systeem kan hierbij hulp bieden.  

Wanneer een thema echt leeft in de groep, zorgt dit voor een hogere betrokkenheid. Een wisselende 

themahoek wordt door de kinderen in de middenbouw als heel positief ervaren en zorgt daarmee 

voor een hogere betrokkenheid. Kinderen in de middenbouw vinden het fijn om de hoek zo 

realistisch mogelijk in te richten. Na het realiseren van de hoek, wat samen met de kinderen wordt 

gedaan en waarbij kinderen al erg veel leren, wordt er in de hoek met plezier gewerkt aan doelen en 

vaardigheden. Onderdelen van leervragen van kinderen kunnen in de themahoek worden 

onderzocht, verwerkt of gepresenteerd, afhankelijk van de invulling van de themahoek. Zo wordt de 

themahoek optimaal ingezet.   

De stamgroepleider observeert het spel in eerste instantie alleen. Wanneer er aanleiding is tot 

aanpassing of uitbreiding van het spel, dan wordt eerst met de stamgroep besproken hoe kinderen 

het ervaren en wat de stamgroepleider heeft gezien. Mocht hulp van de stamgroepleider binnen het 

spel noodzakelijk zijn om het spel te verrijken, dan doet de stamgroepleider dat als teacher in role 

om het spel zo min mogelijk te verstoren. 

Kortom: luister naar de kinderen en heb vertrouwen!  
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Probleemomschrijving 
Voor mijn meesterstuk heb ik mij gericht op de rijke leeromgeving in de middenbouw. Ik heb voor 

deze richting gekozen omdat ik merk dat thema’s veelal vanuit de stamgroepleiders worden ingevuld 

en vormgegeven. We vinden het nog lastig om aan de slag te gaan met de inbreng van kinderen of 

zijn ons niet bewust hoe waardevol het kan zijn om samen met de kinderen een thema vorm te 

geven. 

Daarnaast merk ik dat de stap van de onderbouw naar de middenbouw een grote stap is voor 

kinderen. Kinderen in de middenbouw hebben net als in de onderbouw behoefte aan spelen. Ik zou 

graag veel meer spelenderwijs met ze aan de slag gaan.  

Na afronding van mijn deeltijdstudie Pabo in 2017 had ik het voornemen om ook in de middenbouw 

en bovenbouw met ‘spelhoeken’ te blijven werken. Toen ik op de Morgenster mocht beginnen, 

kwam er zoveel op me af, dat dit voornemen een beetje naar de achtergrond verdwenen is. Tijdens 

één van de thema’s waar ik voortrekker in was voor de middenbouw, richtten we het zoldertje van 

ons stamgroeplokaal in als slot Loevestein. Het verhaal van Hugo de Groot en de ontsnapping met de 

boekenkist werd hier o.a. enthousiast nagespeeld. Ik vermoed dat de kinderen dit niet snel zullen 

vergeten. Dat gaf mij ook voldoening als stamgroepleider. Ik wilde hier consequenter en samen met 

de kinderen verder mee aan de slag. Ik ben nu op het punt beland dat ik hier tijd voor ga maken.   

Ik merk dat ons stamgroeplokaal nog niet zo ingericht is dat ik hier meteen mee aan de slag kan. 

Daarom zal ik mij gaan richten op de inrichting van het lokaal. Ik hoop na het schrijven van dit 

meesterstuk advies te kunnen geven over de inrichting van het stamgroeplokaal. Wat willen we 

graag terug zien in het lokaal? Welke plekjes hebben we daarvoor nodig en waar kunnen die plekken 

het beste komen? Hoe komen de slo doelen terug in de hoeken/ inrichting? En hoe richt je een 

wisselende themahoek in samen met de kinderen? 

Mijn onderzoeksvraag is daarom ook:   

Hoe kan het stamgroeplokaal samen met de kinderen zo worden ingericht dat de betrokkenheid van 

de kinderen wordt vergroot en verschillende kerndoelen spelenderwijs en in een betekenisvolle 

context aan bod komen tijdens een thema? 
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Huidige situatie 
In dit hoofdstuk breng ik de huidige situatie binnen onze school in kaart. Hoe wordt er gewerkt aan 

thema’s en daarbinnen aan een rijke leeromgeving? Ik zal hierbij kijken naar:  

- Hoe wordt een thema vastgesteld?  

- Hoe komen cyclus en kerndoelen terug bij de voorbereiding van het thema?  

- Hoe komen de jenaplanessenties terug bij de invulling van het thema? 

- Hoe wordt er bij de invulling van het thema gezorgd voor een rijke leeromgeving? 

Daarnaast heb ik verder ingezoomd op de huidige situatie rondom mijn eigen onderzoeksvraag en 

gekeken naar de inrichting van mijn stamgroeplokaal.  

- Hoe is mijn stamgroeplokaal ingericht? 

Tijdens een studiemiddag op 29 september 2020, kregen we met het team uitgebreid de tijd om 

alvast wat voorbereidingen te treffen voor het (schoolbrede) sinterklaasthema. Een mooi moment 

om de huidige situatie in kaart te brengen. De uitkomsten en observaties van deze middag en de 

daaropvolgende voorbereidingsmomenten heb ik gebruikt om de huidige situatie te beschrijven. 

De benoemde vragen komen hieronder om de beurt aan de orde. 

  

Hoe wordt een thema vastgesteld? 
Verschillende thema’s worden aan het begin van het jaar vastgesteld of komen jaarlijks terug:  

- Poëzie 

- Kinderboekenweek 

- Techniek  

De overige thema’s worden met elkaar bepaald gedurende het schooljaar of aan het begin van het 

schooljaar. Soms verschillen de thema’s per bouw, daarnaast zijn er gezamenlijke thema’s. 

Het sinterklaasthema stond nog niet vast. Tijdens de studiedag werd er in kleine groepjes 

gebrainstormd. Kinderen waren niet betrokken bij deze brainstorm.  

Observaties tijdens deze brainstorm: 

• Collega's geven aan dat ze sinterklaas nog erg ver weg vinden. “Gaan we daar nu al over 

nadenken?” 

• Er wordt in groepjes uiteengegaan. Iedereen is druk in gesprek.  

• Binnen mijn groepje wordt er eerst nagedacht over waar we nog aandacht aan zouden 

moeten besteden. Met geschiedenis zijn we bezig in het kader van de Kinderboekenweek en 

het prehistorisch kamp van de bovenbouw. We komen al snel op tradities en bedenken of we 

daar vanuit de verschillende bouwen invulling aan kunnen geven. Vanuit verschillende 

culturen in gesprek over tradities is voor iedereen haalbaar, dat wordt daarom ons voorstel. 

 

Na de brainstorm in kleine groepjes worden de ideeën met elkaar uitgewisseld. Nadat de ideeën zijn 

gebundeld blijven de volgende thema’s over:  

• Duurzaamheid met goed doel 
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• Tradities 

• Aardrijkskunde 

• Landschap 

Vervolgens wordt er democratisch gekozen voor een thema, door te stemmen. Duurzaamheid met 

een goed doel krijgt 5 stemmen. Tradities krijgt er 8.  

Veel collega's vinden het toch jammer dat het goede doel nu niet gekozen is. Het voorstel is daarom 

om een goed doel mee te nemen binnen het thema en het thema door te trekken richting kerst. 

Iedereen kan zich hierin vinden. We stemmen over het goede doel. Moet dit schoolbreed zijn of per 

groep/bouw? De meeste stemmen zijn voor schoolbreed. 

Conclusie: we gaan met tradities aan de slag. We trekken het thema door tot kerst. Binnen het thema 

(richting de kerst) gaan we ook met een goed doel aan de slag. 

De kaders worden nog op een rij gezet: 

• Vanuit culturen aan de slag 

• Tradities van Nederland komen terug. 

• Schoolbreed aan de slag met een goed doel 

• Mochten we vanwege de Corona thuisonderwijs gaan geven, dan gaan we ook digitaal door 

met het thema. 

Onze schoolleider geeft aan dat ze dit een mooie manier vond om met elkaar tot een thema te 

komen. Vervolgens gaat iedereen per bouw uiteen om het thema verder vorm te geven. Zelf sluit ik 

aan bij de middenbouw. 

 

Hoe komen cyclus en kerndoelen terug bij de voorbereiding van het thema? 
Tijdens de voorbereiding van een thema wordt er wel gekeken wat we afgelopen thema’s hebben 

gedaan. Dat willen we op korte termijn niet nogmaals aan bod laten komen. Er bestaat een 

document waarin we bijhouden welke thema’s aan bod zijn geweest. Dit document is niet bij 

iedereen bekend en niet up-to-date. Dit is een document per bouw. Er is geen afstemming tussen de 

bouwen wat betreft het werken aan de doelen.  

In de middenbouw hebben we wel een beeld in ons hoofd welke kant we op willen met een thema. 

Doelen worden er vooraf niet bij gepakt. Dit gebeurt wel voor de taallessen. Na voorbereiding van 

een thema bekijken we wel welke doelen we raken binnen het thema.  

Na afloop van het thema evalueren we de thema’s. We bekijken hierbij niet welke doelen aan bod 

zijn gekomen.    

 

Hoe komen de jenaplanessenties terug bij de invulling van het thema? 
De jenaplanessenties komen regelmatig terug in thema’s. Maar er wordt niet bewust over 

gesproken. Ook tijdens de voorbereiding van het thema is er niet gesproken over de 

jenaplanessenties. We vinden ze als school wel belangrijk. We houden niet bij hoe we er met 

kinderen aan werken.  
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Hoe wordt er bij de invulling van het thema gezorgd voor een rijke leeromgeving? 
Thema’s worden veelal vormgegeven en ingevuld door de stamgroepleiders. Bij dit thema zijn we 

gestart met een brainstorm met het hele middenbouwteam. Er komen veel concrete ideeën naar 

voren. We besluiten hierbij ook het thema tradities verder uit te werken als thema ‘Feest!’ In een 

klein groepje gaan we vervolgens verder met de uitwerking van het thema. Hiervoor gebruiken we 

een format waarin we vast kunnen leggen wat we wanneer gaan doen.  

We zorgen vaak voor een prikkelende opening van een thema. Voor het thema feest hebben we in 

de middenbouw gekozen voor een geïmproviseerd, interactief toneelstuk. We vierden de verjaardag 

van één van de collega’s. Tijdens het toneelstuk bedachten we wat er bij een traditionele 

Nederlandse verjaardag komt kijken. De jarige is wakker gezongen, er werden slingers opgehangen, 

ballonnen opgeblazen, cadeautjes gegeven, taart gegeten en er werd gekletst in een kringetje met 

een blokje kaas. Kinderen werden uitgenodigd om mee te doen.  

Voor in de stamgroepen werden er activiteiten voorbereid. Hiervoor hebben we als stamgroepleiders 

een indeling gemaakt. Aan bod kwamen: feestelijke tradities, muziek, eten en drinken en het 

sinterklaasfeest op school. Kinderen hebben hier geen inbreng in gehad.  

In de middenbouw is er geen vaste thema-/wisselhoek. Hier wordt bij de voorbereiding van thema’s 

wel eens over gesproken. Af en toe wordt er iets mee gedaan. 

 

Hoe is mijn stamgroeplokaal ingericht? 
Hieronder is een overzicht te vinden van de verschillende plekken die bij het lokaal van mijn 

stamgroep horen. Ik heb de huidige functie van de plekken beschreven. 

Plek Huidige functie 

Vaste kring 

 
 

- Start en afsluiting van de dag 
- Boekjeskring, dat weet ik kring, 

vertelkring 
- Instructies 
- Eten en drinken 
- Evalueren, reflecteren 

Tafelgroepjes 

 
 

- Opbergplaats voor eigen spulletjes 
- Verwerking van instructie 
- Samenwerkplek 
- Speelplek 

 
 
 

Tafeltje met stoeltjes 

 

- Extra opdrachten groep 3 
- Opbergplek Lijn 3 materialen 
- Spelletjes 
- Thema gerelateerde activiteiten 
- Samenwerkplek 
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Leeshoek 

 
 

- Boeken wisselen binnen het 
stamgroeplokaal 

- Opbergplaats stripboeken en 
tijdschriften 

- Leesplek 

Zoldertje 

 
 

- Speelplek 
- Leesplek 
- Samenwerkplek 
- RT werkplek 

Tafel net buiten de klas 

 
 

- Rustig werkplekje 
- Samenwerkplek 

 

Ophangrail net buiten klaslokaal 
 

 
 

- Werk tentoonstellen 
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Theoretisch kader  
Na het in kaart brengen van de huidige situatie ben ik op zoek gegaan naar theorie die mij zou 

kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in mijn onderzoeksvraag. In dit theoretisch kader richt ik 

mij op de rijke leeromgeving. Stapsgewijs werk ik toe naar concrete handvatten vanuit de theorie die 

ik kan inzetten als ik met mijn onderzoeksvraag aan de slag ga. De aandachtspunten en adviezen die 

ik meeneem, benoem ik aan het einde van de hoofdstukken.  

 

Rijke leeromgeving 
Allereerst zoom ik in op de rijke leeromgeving. Wat wordt daarmee bedoeld en waarom is een rijke 

leeromgeving eigenlijk zo belangrijk? 

 

Wat wordt er bedoeld met een rijke leeromgeving? 
Om meer zicht te krijgen op de inhoud van het begrip ‘rijke leeromgeving’ ben ik op zoek gegaan 

naar definities en kenmerken van een rijke leeromgeving. Ik zie in verschillende bronnen algemene 

definities van het begrip leeromgeving terugkomen. Een algemene beschrijving die het begrip 

volgens mij goed vertegenwoordigt is onderstaande definitie, te vinden op Wij leren:  

De leeromgeving is het totaal van middelen, personen, strategieën en voorzieningen die bijdragen 

aan het leerproces (Leeromgeving – uitleg begrippen onderwijs, z.d.). 

Als aanvulling op deze definitie komen de verschillende bronnen voornamelijk met lijsten met 

kenmerken die een leeromgeving rijk zouden maken. Ik heb er een aantal verzameld. Deze zijn te 

vinden in onderstaand overzicht. 

Kenmerken die de leeromgeving ‘rijk’ maken Bron 

- De kwaliteit van de gebruikte materialen 
- Pedagogisch-didactische kennis van de 

leerkracht  
- Luchtkwaliteit in het klaslokaal 
- Sfeer op de school 

van der Veen, C., & van der Wilt, F. 
(2019). Rijke leeromgeving. Zone, 
Tijdschrift voor Spelend en  
Onderzoekend Leren, 18 (4), 7. 
 

- Er is variatie in de wijze waarop kinderen 
informatie kunnen verkrijgen, compleet en rijk 
zijn. 

- De kinderen worden uitgenodigd zelf actief te 
zijn.  

- Er valt voor kinderen te kiezen; 
- Er zijn mogelijkheden tot experimenteren en 

ontdekken. 
- De kinderen kunnen in de leeromgeving 

relaties leggen met de werkelijkheid.  
- De kinderen kunnen zelf initiatieven nemen 

en met voorstellen komen. 
- Er is voor kinderen ruimte om volgens eigen 

leerstijl te werk te gaan. 

Mensink, T. (2015). Het geheim van een 
rijke leeromgeving. Mensenkinderen, 145, 
28-30. 
 

- Uitnodigende materialen en activiteiten  
- Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit 
- Ruimte voor samenwerking 
- Ruimte voor experimenteren 

Kerpel, A.(2014, 1 juni). Rijke 
leeromgeving. Geraadpleegd op 18 
januari 2021, van Wij leren: https://wij-
leren.nl/leeromgevingen.php 
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- Professionele leerkracht 

- De omgeving biedt kansen tot herhalen, 
verbreden en verdiepen van ervaringen.  

- Biedt kennis van de actuele thema-inhoud 
tijdens het (vrije) spel. 

Creemers, A. (2014, 12 maart). Rijke 
leeromgeving. Geraadpleegd op 18 
januari 2021, van Onderwijs maak je 
samen: 
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/
actueel/rijke-leeromgeving/ 

- De omgeving bevordert de aangeboren 
nieuwsgierigheid en daagt de lerende uit. 

- Er wordt voldoende informatie aangeboden. 
- Er wordt niet te veel informatie aangeboden. 
- De lerende wordt aangezet tot eigen 

denkactiviteiten en meningsvorming.  
- Er is ruimte voor gemeenschappelijke 

betekenisconstructie.  
- Er is ondersteuning bij het vormen van een 

totaalbeeld en het leggen van verbanden.  
- Er is aandacht voor het vastleggen van het 

geleerde en het reflecteren.  
- Er is gelegenheid voor het toepassen en 

gebruiken en voor het opsporen van 
toepassingsmogelijkheden en -condities. 

Simons, P.R.J. (1999). Krachtige 
leeromgevingen. Geraadpleegd op 18 
januari 2021, van Utrecht University 
Repository: 
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/
6897 

- Betekenisvolle contexten en/of authentieke 
taken passend bij de interesse 

- Doelgerichtheid  
- Zelfsturing 
- Samenwerken  
- Variatie in en leren met diverse 

leermaterialen of bronnen  
- Reflectie, feedback en beoordeling passend bij 

de taken, leerdoelen en vaardigheden 

Maas van der M. (2010). Een effectieve 

leeromgeving in het primair en voortgezet 

onderwijs. Onderzoeksrapportage 

inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-

2010. 's-Hertogenbosch: KPC Groep. 

 

 

Van der Veen en van der Wilt (2019, p.7) geven aan dat het goed is je te realiseren dat wat een rijke 

leeromgeving vraagt ten dele een normatief-ethische vraag is. Dat vind ik een belangrijke toevoeging. 

Het hangt samen met de ideeën over goed onderwijs die mensen hebben. Dit verschilt natuurlijk 

enorm per school en onderwijstype.  

Als ik vanuit het Jenaplanonderwijs naar de kenmerken kijk, haal ik er een aantal kenmerken uit waar 

ik me op wil richten wanneer ik aan de slag ga met de rijke leeromgeving en het spelenderwijs leren 

in de middenbouw.  

Dit neem ik mee: 

- Prikkelen van de nieuwsgierigheid 

- Betekenisvolle context 

- Kinderen kunnen zelf initiatieven nemen en met voorstellen komen.  

- Kinderen kunnen in de leeromgeving relaties leggen met de werkelijkheid.  

- Mogelijkheden tot experimenteren en ontdekken 

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/rijke-leeromgeving/
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/rijke-leeromgeving/
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/6897
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/6897
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Waarom is een rijke leeromgeving zo belangrijk? 
Nagtzaam & van Oijen (2019) geven aan dat een rijke leeromgeving kinderen prikkelt en op ideeën 

brengt (p.47). Als kinderen met hun eigen ideeën aan de slag kunnen, zal dat een positieve invloed 

hebben op de betrokkenheid van kinderen en daarmee op hun motivatie. Hattie (2016) geeft in zijn 

boek ‘Leren zichtbaar maken’ aan dat motivatie een grote invloed (effectgrootte: 0,48) heeft op het 

leerproces (p.304).   

Van Herpen (z.j.) ondersteunt dit nog op zijn website door aan te geven dat als je iets met echte 

betrokkenheid leert, je dat niet meer vergeet. Een goed voorbereide omgeving speelt hierbij wel een 

belangrijke rol (p.1).  

Ook Mensink (2018) geeft in haar artikel in Mensenkinderen aan dat beter kan worden aangesloten 

bij behoeften van de kinderen als er sprake is van een goed overdachte inrichting van de 

leeromgeving (p.28). Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Het is goed om je daar bewust van 

te zijn en hier rekening mee te houden bij de inrichting. Er hoeft niet op eenzelfde manier te worden 

gewerkt door alle kinderen. Daarnaast biedt het kansen voor kinderen om verschillende talenten te 

laten zien.  

Als aanvulling hierop geeft Mensink (2018) nog aan dat het onderwijs door bewuster met de 

leeromgeving aan de slag te gaan aantrekkelijker en realistischer kan worden gemaakt voor kinderen. 

Ze kunnen hierdoor beter voorbereid worden op het functioneren in de maatschappij (Mensink, T., 

2015, p. 28). 

 

Spelend leren 
Na me te hebben verdiept in het begrip rijke leeromgeving, zoom ik verder in op het spelend leren. 

Hoe gaan spel en leren samen? En wat vraagt spelend leren in de middenbouw eigenlijk van de 

stamgroepleider?   

Wat me tijdens mijn theorie-onderzoek meteen opvalt, is dat veel van de theoretische bronnen zich 

voornamelijk richten op de onderbouw als het over spel en spelend leren gaat. Het is een stuk 

lastiger om bronnen te vinden die zich ook op de midden- en bovenbouw richten.  

 

Hoe gaan spel en leren samen?  
Janssen-Vos, F. (1997) geeft in haar boek basisontwikkeling aan dat vanaf de leeftijd van ongeveer 

drie jaar de spelactiviteit het meest voorkomend en leidend is in het ontwikkelingsproces. Deze 

spelperiode gaat geleidelijk over in de bewuste (productieve) leeractiviteit, die in de periode van 

circa 7 tot 12 jaar de overhand heeft (p. 18). Het leren is niet langer gebonden aan een inbedding in 

een andere activiteit (zoals spel), maar gaat een zelfstandige vorm aannemen (p.20).   

Ik vind het niet nodig deze scheiding tussen spel en leren zo expliciet te benoemen. Spel wordt 

gezien als een opstapje naar de leeractiviteit. Ik sluit me aan bij de gedachte van C. van der Veen. Hij 

geeft aan dat spel en leren juist hand in hand gaan (2011, p. 4-5). Ook Martine Delfos (2004) noemt 

doen-alsof spel van fundamenteel belang voor de ontwikkeling. Via dit spel leren kinderen de regels 

van de maatschappij en spel draagt bij aan het behouden van plezier in het leren (p.130). 

Nagtzaam & van Oijen (2019) geven aan dat de gerichtheid van kinderen binnen het spel geleidelijk 

verschuift en de complexiteit meer en meer toeneemt. Er wordt gesproken over de volgende fasen in 

het rollenspel:  
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- Manipulerend spel 

- Eenvoudige rolgebonden handelingen 

- Eenvoudig rollenspel  

- Uitgebreid rollenspel 

- Realistisch rollenspel 

Richting de bovenbouw wordt de imitatie vanuit de behoeften en motieven van kinderen steeds 

realistischer. Doen alsof wijkt voor doen zoals het hoort (p. 227).  

In de middenbouw zie ik dat kinderen uit alle fasen wel iets laten zien. Sommige kinderen zitten nog 

in de fase van een eenvoudig rollenspel of houden het in eerste instantie bij rolgebonden 

handelingen. Juist doordat de kinderen elkaar meenemen in het spel worden de rollenspellen steeds 

uitgebreider. Een deel van de kinderen speelt en leert het liefst in een situatie die zo realistisch 

mogelijk is. Dat kan soms ook voor frustratie zorgen als andere kinderen zich niet gedragen zoals dat 

in een realistische situatie van ze zou worden verwacht. Ook dit maakt dat spel een leerzaam proces 

blijft. Kinderen vinden hier, soms met wat hulp van de stamgroepleider, binnen hun spel een balans 

in.  

Spelend leren houdt wat mij betreft dan ook niet op na de onderbouw, maar groeit met de kinderen 

en hun behoeften mee. Ook in de bovenbouw kan er nog volop ontdekt en gespeeld worden.  

 

Wat vraagt spelend leren in de middenbouw van de stamgroepleider? 
Janssen- Vos (1997) geeft aan dat de pedagogische basishouding van de stamgroepleider een 

vereiste is om de voorwaarden voor ontwikkeling en leren bij kinderen te versterken. De leerkracht 

treedt op als bemiddelaar tussen de behoeften van kinderen en de betekenissen die zij aan 

activiteiten verlenen (p. 32).  

Om deze vertaling te kunnen maken is het wel van belang dat de stamgroepleider kennis heeft van 

de ontwikkeling, aanbodsdoelen en leerlijnen, zodat deze niet te dwingend aanwezig hoeven zijn 

(Oijen, A van & Nagtzaam,I , p. 30).  

Ebben en Ettekoven (geciteerd in Mensink, 2015) geven een opsomming van kenmerken voor de 

groepsleider om kinderen actief aan de slag te laten gaan in een rijke leeromgeving. 

- Maak je als groepsleider zo snel mogelijk overbodig wat kennisoverdracht betreft. 

- Motiveer kinderen om aan de opdracht te beginnen. 

- Begeleid de kinderen waar nodig tijdens het leren aan de taak.   

- Vertel de kinderen wat er verwacht wordt en hoe er (indien van toepassing) beoordeeld 

wordt (p.30). 

Wat ik hier mooi aan vind, is dat meteen duidelijk wordt dat kennisoverdracht niet je hoofddoel zou  

moeten zijn als stamgroepleider. Je zou je beter kunnen richten op de motivatie van de kinderen en, 

zoals Janssen- Vos (1997) ook al omschreef, op het begeleiden tijdens het leren.  

Tijdens één van de Jenaplanbijeenkomsten hebben we het gehad over meespelen. Meespelen 

bevordert de goede sfeer in de groep. Toch is het de vraag of meespelen altijd een positief effect 

heeft op het spel.  

Psycholoog Peter Gray (2013) geeft in een interview voor American Journal of play aan dat hij vindt 

dat het spel te veel wordt ingevuld door leerkrachten. Door je afzijdig te houden, kunnen kinderen 
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meer ontdekken en op die manier belangrijke eigenschappen en vaardigheden ontwikkelen (p. 271-

273).  

Ik ben het wel met hem eens, maar zie ook kansen voor mij als stamgroepleider. Op basis van wat ik 

heb gelezen en ervaren, is mijn mening dat ik het beste kan starten met observeren. Dit geeft mij 

meer inzicht in het spel en geeft kinderen de kans om het spel te ontdekken. Wanneer ik op een punt 

kom, dat ik zie dat er wat extra uitdaging nodig is in het spel of zie dat er veel obstakels zijn, laat ik de 

kinderen hierover in gesprek gaan. Nagtzaam en van Oijen (2019) geven aan dat kinderen prima in 

staat zijn om mee te denken over oplossingen voor obstakels (p. 117). Meespelen zou het spel 

kunnen verrijken. Als ik dit doe, zal ik me aan mijn rol houden binnen het spel (teacher in role) 

houden en me niet als stamgroepleider in het spel mengen.  

Nagtzaam en van Oijen (2019) vatten de rol van de stamgroepleider tijdens het spel mooi samen: De 

stamgroepleider is in staat flexibel mee te bewegen in hun ideeën en tegelijkertijd de kinderen te 

blijven prikkelen en uitdagen een stap te durven maken (p.84.). 

Dit neem ik mee: 

- Richt je als stamgroepleider niet op kennisoverdracht, maar op de hulp die jij kan bieden aan 

kinderen om te leren binnen de zone van naaste ontwikkeling.  

- Zorg dat je als stamgroepleider kennis hebt van ontwikkelingsdoelen, aanbodsdoelen en 

leerlijnen. 

- Beweeg flexibel mee met kinderen en laat ze zelf oplossingen bedenken voor obstakels 

tijdens het spel. 

  

Inrichting stamgroeplokaal 
Nu ik weet wat de toegevoegde waarde is van een rijke leeromgeving en spelend leren in de 

middenbouw, kan ik zeggen dat de inrichting van grote waarde is. Ik zoek uit wat dit betekent voor 

de inrichting van mijn stamgroeplokaal. Waar moet de inrichting aan voldoen? 

 

Waar moet de inrichting aan voldoen? 
Nagtzaam en van Oijen (2019) verwijzen naar de ruimte als één van de drie pedagogen. Malaguzzi 

benoemde de ruimte, naast het kind zelf en de volwassene als derde pedagoog (p.45). Het is voor die 

ruimte belangrijk dat de basis goed is. Onderdeel hiervan zijn herkenbare hoeken die makkelijk uit te 

breiden zijn en mee kunnen kleuren met de actualiteiten en thema’s die leven in de groep (p. 45-46). 

Om dit te realiseren zou een wisselende themahoek standaard onderdeel uit moeten maken van ons 

stamgroeplokaal.   

In plaats van over een schoollokaal spreekt Peter Petersen over een schoolwoonkamer. Meijer geeft 

in zijn artikel in Mensenkinderen (2010) aan dat Peter Petersen wilde benadrukken dat het belangrijk 

is dat je je er thuis voelt (p.8). Dat vind ik een mooie achterliggende gedachte.  

Ook tijdens de Jenaplanbijeenkomsten hebben we het gehad over deze schoolwoonkamer. 

HetKan!(www.hetkanvoorhetkind.nl) heeft checklists gemaakt rondom allerlei Jenaplanthema’s, 

waaronder de inrichting. Deze goed, beter, best checklist heb ik ingevuld. Wanneer ik me focus op 

het stamgroeplokaal, kan ik al wel wat vinkjes zetten. Vooral de vaste kring is een mooie opbrengst 

van de afgelopen tijd.  

Concrete dingen die ik nog mis zijn: 
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- een studiecabine; 

- een klassendagboek; 

- je kunt zien aan welk thema de groep werkt. 

Die laatste is binnen dit onderzoek van grote toegevoegde waarde. In mijn stamgroep leven thema’s 

nog niet altijd voldoende naar mijn mening.   

Dit neem ik mee: 

- Beschouw het stamgroeplokaal als een schoolwoonkamer. 
- Goede basis met herkenbare hoeken  
- Je kunt zien aan welk thema de groep werkt. 
- Maak de wisselende themahoek standaard onderdeel van het stamgroeplokaal. 

 

Samen een wisselende themahoek inrichten 
Een belangrijk onderdeel van de inrichting van het stamgroeplokaal is de wisselende themahoek. Hoe 
kunnen leervragen en kerndoelen aan bod komen in de themahoek? Waarop moet ik letten als ik 
deze hoek met de kinderen in ga richten? En zijn er nog personen/plekken te vinden waar ik 
inspiratie op kan doen?  
 

Hoe kunnen leervragen en kerndoelen aan bod komen in de themahoek? 
In de Jenaplanbijeenkomsten hebben we het gehad over de fiets van Jansen. Dat is een didactisch 

model voor leerlingparticipatie. Ik ben nieuwsgierig welke fasen van dit model in een themahoek 

invulling kunnen krijgen. Bij SLO (2018) is onderstaande afbeelding te vinden van dit model (p.3-4).  

  

Bij het model van de fiets van Jansen wordt er allereerst gesproken over prikkelen. In de 

Jenaplanbijeenkomsten zijn we ook in gesprek gegaan over deze prikkel. Het kan gaan om een prikkel 

die vanuit de stamgroepleider komt. Maar het is belangrijk om de prikkels van kinderen ook op te 

pakken. Hierin balanceren is de kunst. Als stamgroepleider moet je goed opletten of kinderen 

interesse hebben in een verhaal van een ander. Hebben ze bijvoorbeeld veel vragen? 

De prikkel resulteert in leervragen. Ook hier houdt de stamgroepleider in de gaten of de meest 

belangrijke woorden aan bod komen. Om te komen tot goede leervragen kan gebruik worden 

gemaakt van het vragenmachientje, ontwikkeld door het Wetenschappelijk Knooppunt Radboud 

Universiteit. Baren-Nawrocka & Dekker (2019) geven in hun boek Leidraad onderzoekend leren aan 

dat de gespreksvragen in het vragenmachientje kinderen stimuleren om uit te leggen waarom de 

vraag wel of niet onderzoekbaar is. Ook laten de gespreksvragen de kinderen nadenken over hoe het 
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onderzoek eruit zou kunnen zien (p.47). Dat lijkt me een mooi hulpmiddel om samen met de 

kinderen tot onderzoeksvragen te komen. Via mijn collega’s van de onderbouw kwam ik nog een 

variant tegen voor de onderbouw. Omdat we in de middenbouw al een tijdje niet meer met 

leervragen hebben gewerkt, zou ik deze simpelere variant in eerste instantie in willen zetten.  

 

Door de cirkels te zien als hoepels en kinderen ook echt door hoepels te laten bewegen, worden de 

stappen concreter. De leervragen kunnen vervolgens zichtbaar worden opgehangen in het 

stamgroeplokaal.  

In de volgende fase ‘3. Wie gaat wat doen?’ kan de themahoek een belangrijke rol spelen. 

Onderdelen van de leervraag kunnen in de themahoek worden onderzocht, verwerkt of 

gepresenteerd, afhankelijk van de invulling van de themahoek. Omdat ik verwacht dat leervragen in 

de middenbouw al snel een praktisch karakter zullen hebben, denk ik dat de themahoek kinderen in 

de middenbouw een kader kan bieden en het onderzoeken toegankelijker en betekenisvoller kan 

maken.  

Een leervraag kan ook onderdeel zijn van de inrichting van de themahoek. Of de inrichting van de 

themahoek kan (deels) in een leervraag aan de orde komen. Het zou naar mijn mening mooi zijn als 

de leervragen en de themahoek zoveel mogelijk met elkaar verweven raken in de loop van een 

thema. Het spel in de themahoek kan kinderen natuurlijk ook prikkelen om tot leervragen te komen 

of tot verdiepingsvragen. 

Tijdens de presentaties vertellen de kinderen elkaar wat ze hebben geleerd. Deze presentaties 

kunnen tijdens het onderzoek plaatsvinden en na afloop van het onderzoek. Ook hier komt terug dat 

het als stamgroepleider belangrijk is de kerndoelen goed in je hoofd te hebben. Je kan ze dan 

herkennen in de leervragen van kinderen en helpen bij de vertaling naar de themahoek. Ook kan je 

inspelen op de kennis die nog ontbreekt in de themahoek en leervragen, zodat aan het einde van de 

rit de bagagedrager goed volgepakt is.  

Dit neem ik mee:  

- Vragenmachientje gebruiken voor leervragen 

- Leervragen zichtbaar in stamgroeplokaal 

- Themahoek en leervragen verweven met elkaar 
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Waar moeten op gelet worden bij de inrichting van de themahoek? 
Nagtzaam en van Oijen (2019) geven aan dat het bij de onderbouw van belang is dat er voldoende 

plaats moet zijn om te spelen (p.45). Dit geldt naar mijn mening ook voor de middenbouw. 

Daarnaast zijn levensechte materialen een must bij het spel, omdat kinderen het echte leven na 

spelen (p.47). In de middenbouw wordt het spel steeds realistischer dus ook hier is het van belang 

dat er echte materialen worden gebruikt.  

Dit neem ik mee:  

- Genoeg bewegingsruimte 

- Levensechte materialen 

 

Inspiratie! 
Naast theorie heb ik ook rondgekeken wat er te vinden is over spelend leren in de middenbouw. 

Daarvoor vond ik naast het bezoeken van scholen de volgende websites interessant om eens te 

bekijken: 

https://jufbianca.nl/2018/04/de-themahoek-inrichten-met-de-kinderen-1-door-wendy-herijgers/ 

https://klasvanjuflinda.nl/thematisch-werken-in-de-middenbouw/ 

Beide leerkrachten hebben zich verdiept in het thematisch werken en het inrichten van een 

themahoek samen met de kinderen. Daarom sprongen deze twee er voor mij uit, in vergelijking met 

alle andere websites waar ideeën te vinden zijn over het inrichten van een themahoek.   

https://jufbianca.nl/2018/04/de-themahoek-inrichten-met-de-kinderen-1-door-wendy-herijgers/
https://klasvanjuflinda.nl/thematisch-werken-in-de-middenbouw/
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Pilot thema feest 
Om antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag heb ik het thema feest als eerste moment gekozen 

om kennis en vaardigheden op te doen. De voorbereiding van het thema is op de ‘oude’ manier 

gedaan, zoals omschreven bij de huidige situatie. Toch waren er voldoende mogelijkheden om met 

kinderen in gesprek te gaan en alvast aan de slag te gaan met spelenderwijs leren en de inrichting 

van ons stamgroeplokaal. Bij de inrichting heb ik me gericht op de opzet van een themahoek. Ik heb 

alles van tevoren opengelaten. Wel heb ik wat stappen voor mezelf geformuleerd die ik met de 

kinderen door wilde lopen. Deze staan in de opzet. Vervolgens beschrijf ik kort de uitvoering en ga ik 

in op de evaluatie en reflectie.   

 

Opzet  
Onderstaande stappen heb ik van tevoren vastgelegd om te doorlopen met de kinderen. 

- Prikkeling: Bij de start van het thema maken de kinderen kennis met het thema en wordt de 

nieuwsgierigheid gewekt. Kinderen worden enthousiast en willen meer weten over het 

thema.  

- In gesprek over inrichting stamgroeplokaal: Tijdens een kringgesprek wil ik de ideeën van de 

kinderen inventariseren en met ze in gesprek over hoe zij denken dat ons stamgroeplokaal er 

het beste uit zou kunnen zien. 

- In gesprek over themahoek: In een eerste gesprek wil ik graag te weten komen welke ideeën 

er zijn voor de themahoek. Waar denken de kinderen aan? 

- In gesprek over inrichting themahoek: Wanneer de kinderen het eens zijn over de invulling 

van de themahoek, gaan we in gesprek over de inrichting. Hoe moet de hoek eruit komen te 

zien? Wat zijn er voor activiteiten? Welke materialen hebben we nodig? Wie gaat wat 

regelen?  

- Aan de slag met inrichting themahoek: Na een overzicht te hebben gemaakt, kunnen de 

kinderen aan de slag met de inrichting en het maken en verzamelen van de benodigdheden.  

- Spelen: Als de basis van de themahoek staat, kunnen de eerste kinderen gaan spelen in de 

themahoek. Ik zal mijn rol in eerste instantie beperken tot het observeren van het spel.   

- Evalueren en uitbreiden: Na het spelen gaan we in gesprek, bijvoorbeeld over hoe het spel 

ging en of er nog iets mist in de hoek.   

 

Uitvoering 
In dit stuk beschrijf ik de totstandkoming van de themahoek. Ik zal dit doen door te beschrijven hoe 

de stappen van de opzet invulling hebben gekregen in de praktijk.  

Een impressie van de totstandkoming van de themahoek is ook terug te 

zien in het filmpje:  

Bakkerij het Rozenkransje 

prikkeling 

De eerste week was vooral gericht op de opening van het thema feest en 

de andere lessen die gepland stonden. Kinderen werden geprikkeld door 

een gezamenlijke opening met de middenbouw van het thema. Er vond 

een geïmproviseerd verjaardagsfeest plaats, waarbij allerlei typisch 
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Nederlandse tradities voorbijkwamen. Dit is ook terug te lezen in de huidige situatie.   

We zijn in de groep nog niet aan de slag gegaan met de themahoek. Kinderen kwamen zelf al wel met 

de vraag of we weer eens een themahoek zouden gaan maken. Ze hadden ook aanvullende vragen 

naar aanleiding van de lessen. Deze vragen hebben we opgehangen in het stamgroeplokaal. Kinderen 

zijn in kleine groepjes op zoek gegaan naar de antwoorden. Het ging hier voornamelijk om 

opzoekvragen. 

 In gesprek over inrichting stamgroeplokaal 

In een kringgesprek heb ik de kinderen gevraagd hoe we het stamgroeplokaal in zouden kunnen 

richten als we weer een themahoek zouden willen. Waar zou de themahoek kunnen komen? Zijn de 

andere hoekjes die we in het lokaal hebben wel fijn en hebben deze een logische plek? 

Kinderen gaven aan de ze het zoldertje zouden willen gebruiken voor de themahoek. Het werkhoekje 

en de leeshoek zouden moeten worden gewisseld. We zijn gestart met deze wisseling en het 

opruimen van het zoldertje. 

In gesprek over themahoek 

Later in de week zijn we in gesprek gegaan over de themahoek. Er waren meteen al veel 

verschillende ideeën, waaronder een restaurant, bakkerij of feestwinkel. De ideeën worden 

besproken en toegelicht door de kinderen. Uiteindelijk wordt er gestemd en is het merendeel 

enthousiast over het idee van de bakkerij. Omdat Sinterklaas inmiddels in het land is, wordt het een 

bakkerij met Sint en zijn pieten. 

In gesprek over inrichting themahoek 

Na een lijst te hebben gemaakt van spullen die er in de bakkerij moeten komen, o.a. een keuken, 

toonbank, prijslijst, kassa en eten, worden de taken verdeeld. De kinderen komen tot de conclusie 

dat het werken met echte etenswaren niet zo handig is, omdat het oud wordt en niet zo hygiënisch is 

in deze tijd. Ik geef het werken met zoutdeeg als suggestie. Dat vinden de kinderen een goed idee. 

Sommigen hebben er al eens vaker iets van gemaakt.  

Aan de slag met inrichting themahoek 

Groep 5 gaat aan de slag met het zoeken van een recept voor zoutdeeg. Ik zorg dat de ingrediënten 

er komen. In verband met Corona is samen boodschappen doen geen optie. Zelfstandig gaan ze op 

zoek naar benodigde spullen en maken ze 2 ballen zoutdeeg.  
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Groep 4 maakt posters waarop de prijzen vermeld staan. Deze presenteren ze aan de groep om te 

kijken of de anderen het eens zijn met de voorgestelde prijs. Ik zorg voor extra uitdaging door 

kinderen te stimuleren niet alleen met ronde prijzen te werken.  

 

Groep 3 maakt chocoladeletters van het zoutdeeg. 
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Alle kinderen helpen mee met het schilderen van de lekkernijen voor in de bakkerij. 

 

Een aantal kinderen gaat aan de slag met de inrichting van de bakkerij. Ze maken een toonbank van 

krukken en een plank uit de spelletjeskast. Ze gebruiken het bestaande keukentje. Toch komen ze 

erachter dat er nog spullen missen. Deze schrijven we op het bord. Er wordt een verdeling gemaakt, 

wie wat meeneemt. Zelf geef ik als aanvulling dat je bij de kassa altijd een bonnetje krijgt waarop 

staat wat je hebt gekocht, wat de prijzen zijn en wat de totaalprijs is. Dat vinden ze een goede 

aanvulling.     

 

Er moet nog een naam komen voor de bakkerij. Er komen verschillende ideeën naar voren. De 

kinderen vinden dat we moeten stemmen. Uiteindelijk wordt het: Bakkerij het Rozenkransje. De 
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kinderen willen samen een uithangbord maken, dus maakt iedereen 1 letter. Een aantal kinderen 

plakt de letters op. Het uithangbord wordt opgehangen en daarmee is de bakkerij geopend.  

  

Spelen 

De basisinrichting van de hoek is af. Er kan gespeeld worden. Maar hoe 

gaan we dit organiseren? De afspraak is dat er maximaal 5 kinderen 

tegelijk op het zoldertje mogen. Ik leg mijn ‘probleem’ voor aan de 

kinderen. Ze bedenken dat er een speelschema moet komen, zodat 

iedereen aan de beurt komt. Ze gaan aan de slag met het maken van 

een planning. Dat blijkt nog lastig. Iemand komt op het idee dat de 

klassendienst in de bakkerij mag spelen. Elke dag hebben 4/5 kinderen 

klassendienst. Elk kind komt aan de beurt in een week. We spreken af 

om dit een week uit te proberen.  

De kinderen staan te trappelen om te gaan spelen. Wanneer de eerste 

groep gaat spelen, zie ik dat ze meteen beginnen met het verdelen van 

rollen. Er komt een Sinterklaas met pieten en er is nog een andere klant 

(kind dat zich niet wil verkleden). Een vijfdejaars gaat achter de kassa 

zitten, een vierdejaars gaat aan het werk in het keukentje. De andere 

drie kinderen gaan op zoek naar lekkers en rekenen dat om de beurt af 

met het geld dat in de portemonnee zit. Wat verkocht is, wordt op een 
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bonnetje geschreven. Aan de tafel wordt een chocoladeletter opgegeten. Ik zie dat de kinderen ook 

gebruik maken van de andere helft van het zoldertje, waar een bank staat.    

Evalueren en uitbreiden 

Wanneer we met zijn allen in de kring zitten, vraag ik hoe het spel is gegaan. Kinderen vertellen wat 

ze hebben gespeeld en dat ze alles bij hebben gehouden wat er verkocht is. Ze geven aan dat ze nog 

wel inpakpapier missen. Ze willen graag cadeautjes inpakken en uit kunnen rusten op de bank. We 

besluiten daarom het hele zoldertje te gaan gebruiken. Iemand anders komt met de suggestie om 

met een bordje te komen waarop staat of de bakkerij open of dicht is. De spullen worden 

meegenomen en toegevoegd aan de bakkerij.  

Na een week spelen hebben we ook de planning van de spelmomenten geëvalueerd. Kinderen zijn 

tevreden dat ze in ieder geval 1x per week aan de beurt komen. Maar er zijn kinderen die aangeven 

dat ze het jammer vinden dat ze niet vaker kunnen spelen in de bakkerij. In de tweede week laat ik 

de kinderen daarom wat vrijer en zijn er meer mogelijkheden om te spelen. Dit loopt heel goed. Ik 

denk dat het wel heeft geholpen dat iedereen in ieder geval al een keer heeft gespeeld in de bakkerij.  

 

Evaluatie en reflectie 
Kinderen waren enthousiast en gaven aan dat ze vaker aan de slag willen met een themahoek. Ze 

kwamen met veel ideeën en gingen gemotiveerd aan de slag om wat moois te maken van de 

bakkerij. Onbewust was er, naast alle vaardigheden die het spel zelf al biedt, aandacht voor 

cognitieve vakken zoals schrijven, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Het viel mij vooral op dat er 

juist bij de voorbereiding en totstandkoming van de bakkerij veel leermomenten zijn. Het is dus heel 

waardevol om dit proces samen met de kinderen te doorlopen.  

Ik kwam ook tot een aantal aandachtspunten die ik graag mee zou willen nemen bij thema’s in de 

toekomst:  

1. Themavoorbereiding zonder vaste tijdsplanning: Ik heb gemerkt dat ik gehaast te werk 

ben gegaan op een aantal momenten, omdat ik bang was achter te gaan lopen op onze 

planning die van tevoren was gemaakt. Daarom zou ik graag willen gaan werken met een 

themavoorbereiding zonder vaste planning, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

cursussen.  

2. Doelen van tevoren vastleggen: Tijdens het thema hebben kinderen veel geleerd, maar ik 

heb niet bewust toegewerkt naar doelen waar ik van tevoren over nagedacht had. Ik zou 

dus kunnen zorgen dat ik ze nog beter in mijn hoofd heb van tevoren. Bij een toekomstig 

thema wil ik de doelen die passend zijn bij het thema en die ik verwacht te kunnen 

behandelen van tevoren vastleggen.  

3. Vraag het de kinderen! Ik kan nog veel meer gebruik maken van de inbreng van de 

kinderen. Ik heb nu gemerkt dat ik door een vraag te stellen heel veel uit de kinderen kan 

halen. Toch was veel van het thema al zonder kinderen voorbereid.  

4. Aan de slag met leervragen van kinderen: Tijdens dit thema hebben we gewerkt met van 

tevoren bedachte activiteiten. Er was weinig ruimte voor de interesse en vragen van de 

kinderen. Bij een toekomstig thema wil ik uitgebreider aan de slag gaan met de 

leervragen van de kinderen. 
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Pilot thema weer en klimaat 
Het thema weer en klimaat is met de midden- en bovenbouw opgezet. Alle ‘idealen’ uit onze 

onderzoeken vormen binnen dit thema een belangrijk onderdeel. 

Ik heb de aandachtspunten die ik tegenkwam in mijn theorieonderzoek in een overzicht gezet. Dit 

heb ik meegenomen en in mijn achterhoofd gehouden bij de voorbereiding.  

Rijke leeromgeving Prikkelen van de nieuwsgierigheid 

Kinderen kunnen zelf initiatieven nemen en met voorstellen komen.  

Kinderen kunnen in de leeromgeving relaties leggen met de 
werkelijkheid.  

Mogelijkheden tot experimenteren en ontdekken 

Betekenisvolle context 

Stamgroepleider Richt je als stamgroepleider niet op kennisoverdracht, maar op het 
begeleiden van kinderen. 

Kennis van ontwikkelingsdoelen, aanbodsdoelen en leerlijnen 

Beweeg flexibel mee met kinderen en laat kinderen zelf oplossingen 
bedenken voor obstakels tijdens het spel.  

Inrichting Beschouw het stamgroeplokaal als een schoolwoonkamer. 

Goede basis met herkenbare hoeken 

Je kunt zien aan welk thema de groep werkt. 

Wisselende themahoek maakt standaard onderdeel uit van het 
stamgroeplokaal. 

Themahoek Voldoende bewegingsruimte 

Levensechte materialen 

Leervragen Vragenmachientje gebruiken voor leervragen. 

Leervragen zichtbaar in de stamgroep 

Themahoek en leervragen verweven met elkaar. 

 

Daarnaast heb ik de ervaringen en aandachtspunten vanuit het thema feest meegenomen in mijn 

voorbereiding. Daar ben ik actief mee aan de slag gegaan.  

- Themavoorbereiding zonder vaste tijdsplanning  

- Doelen van tevoren vastleggen 

- Vraag het de kinderen! 

- Aan de slag met leervragen van kinderen  

Ik zal de opzet, uitvoering en evaluatie van dit thema hieronder kort beschrijven. 

 

Opzet  
Om aan de slag te kunnen met de themahoek was het voor mij belangrijk dat er ruimte zou zijn in de 

planning. Daarom heb ik met mijn middenbouw collega, die ook de opleiding volgt, onze opzet voor 

de themavoorbereiding aangepast. De aangepaste opzet is te vinden in bijlage 1. In deze opzet is er 

geen vaste tijdsplanning, wordt er gewerkt met cursussen en is er ruimte voor leervragen van 

kinderen.  

Met betrekking tot de wisselende themahoek heb ik voor mijn middenbouwcollega’s een suggestie 

gedaan in de themavoorbereiding. Hierbij ligt de nadruk op het gesprek en de inbreng van de 

kinderen en het samen vormgeven van de themahoek.  
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Van tevoren hebben mijn collega en ik gekeken welke doelen passend zijn bij het thema. We hebben 

hierbij gebruik gemaakt van de tool Beredeneerd Aanbod van HetKan! Het overzicht van deze doelen 

is te vinden in bijlage 2.   

 

Uitvoering 
In dit stuk beschrijf ik de totstandkoming van de themahoek. Ik zal dit doen door te beschrijven hoe 

de onderdelen uit de themavoorbereiding invulling hebben gekregen in de praktijk.  

Een impressie van het thema en de totstandkoming van de themahoek is ook terug te zien in het 

filmpje: 

Van seizoenswandeling tot weerstudio!  

Prikkeling  

Het thema weer en klimaat startte voor de middenbouw met een wandeling over het schoolplein. 

Elke hoek van het schoolplein was door de bovenbouw ingericht als seizoen. Er was van alles in 

elkaar geknutseld. Er waren activiteiten en er was een filmpje gemaakt wat door het raam kon 

worden bekeken. Het oorspronkelijke plan dat de bovenbouw de middenbouw rond zou leiden kon 

helaas niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Toch zorgde de bovenbouw ervoor dat de 

middenbouw een inspirerende wandeling kon maken. Na de wandeling hebben de kinderen in de 

klas opgeschreven wat ze allemaal tegen zijn gekomen.   
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Leervragen 

Om aan de slag te kunnen met de leervragen van de kinderen, is eerst de interesse van elk kind 

afzonderlijk in kaart gebracht. Elk kind schreef op een geel strookje waar hij/zij meer over zou willen 

leren. Sommige kinderen schreven al meteen vragen op, anderen een steekwoord. De 

hoofdonderwerpen, zoals vastgelegd in de themavoorbereiding, heb ik uitgeprint en in de kring 

gelegd. Vervolgens hebben we gekeken waar de gele strookjes van de kinderen het beste bij zouden 

passen. Op basis hiervan hebben we groepjes gemaakt. 

  

De groepjes kregen allemaal een mapje en zijn daarin op gaan schrijven wat ze al wisten over het 

onderwerp.  

De volgende stap was het formuleren van een leervraag. Hiervoor is gebruik gemaakt van het 

vragenmachientje voor de onderbouw. 

Sommige groepjes kwamen tot de conclusie dat ze een 

opzoekvraag hadden in plaats van een onderzoeksvraag. Ook een 

vraag die mij erg complex leek, hebben we toch opgehangen in 

het stamgroeplokaal. Het leek me goed dat kinderen dit zelf 

zouden gaan ontdekken en het op een later moment eventueel 

nog bij te sturen. Bovendien waren ze erg enthousiast over hun 

vraag en dat leek me minstens zo belangrijk.  
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Uiteindelijk leidde dit tot de volgende vragen: 

 

We hebben ze zichtbaar opgehangen in het stamgroeplokaal. Na een cursus samenwerken en een 

cursus informatie verwerken zijn de groepjes met hun onderzoekjes gestart.  

In gesprek over inrichting 

Parallel aan het proces van de leervragen zijn we in gesprek gegaan over de inrichting en een 

themahoek. Kinderen kwamen meteen met het idee om het zoals tijdens het thema feest te doen: 

een themahoek op het zoldertje. We hebben 

hier verder over nagedacht aan de hand van 

een gezamenlijke onderzoeksvraag die ik heb 

ingebracht, namelijk:  

Hoe kunnen we aan het einde van dit thema 

laten zien en presenteren welk weer het is 

geweest?   

Een eerste brainstorm leverde het plaatje 

hiernaast op. 

Een jongen kwam met de suggestie om op het 

zoldertje een televisiehoek te maken en 

beneden een onderzoekhoek. Andere 

kinderen reageerden enthousiast op zijn idee, 

dus werd dat het uitgangspunt voor de 

inrichting. 



29 
 

Inrichten hoeken 

Er waren dus 2 hoeken om ingericht te worden: de onderzoekhoek en de tv-hoek. We gebruikten de 

aantekeningen van de brainstorm om aan de slag te gaan.  

Onderzoekhoek 

Allereerst werd de onderzoekhoek verder ingericht. Samen met wat kinderen maakte ik een format 

waarop de kinderen elke dag dingen over het weer op kunnen schrijven. Per onderdeel van het 

weerbericht bekijken we samen hoe we het bij kunnen gaan houden. We komen er al snel achter dat 

sommige dingen die we bij willen houden (regen meten, wind meten) samenhangen met een 

leervraag van een groepje. Deze groepjes nemen het mee in hun plannetje. De temperatuur en 

wolken komen niet terug in de leervragen van de kinderen. We besluiten om daar samen mee aan de 

slag te gaan. 

2 kinderen willen meteen aan de slag gaan met het bijhouden van de temperatuur. We bekijken 

samen voorbeelden op het digibord van hoe dit zou kunnen. Er wordt gekozen om een grafiek met 

de temperatuur bij te gaan houden op een groot vel. 2 kinderen maken de grafiek. De afspraak wordt 

gemaakt dat elke dag 2 kinderen de temperatuur in de ochtend (groen) en in de middag (oranje) 

meten buiten.  

 

Na de eerste meetervaringen blijkt al snel dat de temperatuur niet klopt als je maar even kort met de 

thermometer naar buiten loopt. Daarom wordt er een tijd afgesproken om buiten te wachten en een 

hoogte om te meten (1 meter).  
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De regenmeter en windmeter worden gaandeweg het thema toegevoegd aan de onderzoekhoek.  

Voor groep 3 komen er nog extra weer gerelateerde opdrachten in het onderzoekhoekje. 

   

Na een cursus met de hele groep over wolken, wordt de wolkenzoekkaart ook toegevoegd aan het 

onderzoekhoekje.  
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Bij binnenkomst in het stamgroeplokaal ’s ochtends kijken kinderen vaak meteen even welke soorten 

wolken er zijn. Er zijn ook kinderen bezig geweest met naschilderen van de wolkensoorten. Deze 

wolken hebben we opgehangen op de gang. 

  

Na een cursus topografie wordt ook de kaart van Nederland nog toegevoegd.   

De tv hoek studio 

De inrichting van de tv-hoek komt wat later tijdens het thema op gang. We bekijken nog eens wat 

weerberichten met elkaar. Een kind komt met de opmerking dat de tv-hoek eigenlijk een tv-studio is. 

Vanaf nu hebben we het over de tv-studio. Het groepje met de leervraag die gaat over het 

presenteren van een weerbericht, buigt zich over de inrichting. Ze komen er niet helemaal uit, dus 

besluiten we met de hele stamgroep te brainstormen om ze op weg te helpen. Na deze brainstorm 

worden de taken verdeeld. 



32 
 

 

Ook vinden de kinderen het belangrijk dat de studio een naam krijgt. Zoals bij het thema feest mag 

iedereen met een idee komen en wordt er gestemd. Weerstudio het Roosje wordt de naam van de 

tv-studio. Een groepje meiden dat even niet verder wil/kan met hun leervraag, besluit een bord te 

gaan maken met de naam van de studio.  

  

Spel in de hoeken:  

De activiteiten in het onderzoekhoekje verlopen soepel. Elke dag zijn 2 kinderen verantwoordelijk 

voor het bijhouden van het weerbericht. Deze kinderen kijken naar de wolken, windrichting, regen, 

zon en of er bijzonderheden zijn. Tijdens het eten wordt het met de groep gedeeld. De temperatuur 

wordt los hiervan ook elke dag gemeten door 2 kinderen.  

Zodra de tv-studio ingericht is, kan daar het spel beginnen. Het weerbericht van de dag wordt mee 

naar boven genomen en de eerste weerberichten worden gefilmd door cameramannen en -vrouwen.  

Om een weerbericht goed voor te kunnen bereiden in de studio, gaan 2 jongens aan de slag met 

voorbeeldzinnen. Omdat ze wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken en we Engels op allerlei 

manieren terug laten komen, vraag ik ze de zinnen ook te vertalen in het Engels. Vanaf dat moment 
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worden er tijdens het spel ook weerberichten gepresenteerd in het Engels. Regelmatig worden er 

wat extra woordjes vertaald. 

Ik bemoei me niet met het spel. Soms is het alleen even nodig om mee te denken over wie er 

presenteert en wie er gaat filmen. De rol van cameraman/vrouw is erg populair in de tv-studio.  

Presentaties leervragen 

De uitkomsten van de leervragen, worden gepresenteerd zodra groepjes er klaar voor zijn. Voor de 

hele groep is er een cursus presenteren gegeven in de tussentijd. Deze cursus was gericht op hoe je 

voor de groep staat en wat belangrijk is als je informatie presenteert. De cursus was niet gericht op 

het presentatiemiddel.  

 

Tussendoor zijn we met elkaar in gesprek geweest over de plannen van groepjes en wat de groepjes 

nodig hadden om verder te kunnen. Kinderen vullen elkaar aan en soms help ik een groepje op weg 

door een filmpje of proefje voor ze op te zoeken.  

In de laatste week, wanneer ik merk dat het thema zijn einde nadert, geef ik de laatste groepjes een 

datum voor hun presentatie. De kinderen luisteren geïnteresseerd naar elkaar en vinden het heel 

interessant als er proefjes worden gedeeld.    

 

Evaluatie en reflectie 
In deze evaluatie en reflectie zal ik de aandachtspunten vanuit het thema feest en uit het theoretisch 

kader evalueren. Ik zal ook kort ingaan op wat dit betekent voor toekomstige thema’s.  

Aandachtspunten n.a.v. pilot feest 

Themavoorbereiding zonder tijdsplanning 

Weer en klimaat: Vlak voor de start van het thema, is de themavoorbereiding kort toegelicht tijdens 

een middenbouwvergadering. De opzet en gedachte erachter werden positief ontvangen door 

collega’s. Tijdens het thema was het fijn om het overzicht bij de hand te hebben en erop aan te 

kunnen geven wat wel en niet behandeld is. Ik heb ervaren dat het grote voordeel van deze opzet 

vooral was dat de middenbouwgroepen zelf konden bepalen wanneer ze aan welke stappen en 

welke cursussen toe waren. Elke groep kon op deze manier zijn eigen pad bewandelen binnen het 
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thema en er was daarbij ruimte voor inbreng van de kinderen. Ook de kinderen vonden het fijn dat er 

veel ruimte was om met hun leervragen aan de slag te gaan. 

De vrijheid en flexibiliteit kwam bij de middenbouwcollega’s ook terug als positief punt, toen we het 

thema na afloop tijdens een teamvergadering hebben geëvalueerd. Collega’s die niet betrokken 

waren bij de voorbereiding van het thema, gaven wel aan dat het voor hen lastiger was het thema 

echt in gang te zetten in de groep, omdat ze de doelen en opzet niet voldoende in hun hoofd 

hadden. 

Toekomstige thema’s: In de toekomst zou het format van de themavoorbereiding als basis kunnen 

worden gebruikt. Thema’s kunnen het beste gezamenlijk voorbereid worden, bijvoorbeeld tijdens 

een studiedag. De taken die er nog uit voortvloeien kunnen worden verdeeld na zo’n studiedag. Een 

gezamenlijk hulpmiddel, zoals een methode of platform zou kunnen helpen om op één lijn te komen 

als team. Met het schoolteam kunnen we op zoek gaan naar een hulpmiddel wat past bij onze school 

en het Jenaplanonderwijs.  

Doelen van tevoren vastleggen 

Weer en klimaat: Ik heb het zelf als heel zinvol ervaren om alle doelen van tevoren even door te 

spitten en te kijken welke doelen logischerwijs binnen het thema behandeld zouden kunnen worden. 

Zoals eerder benoemd hebben we hierbij in de middenbouw gebruik gemaakt van Beredeneerd 

aanbod van HetKan! Het was fijn om dit overzicht erbij te hebben. Ik heb hierbij wel gemerkt dat er 

weinig mogelijkheden waren bij het exporteren, waardoor ik de beoogde doelen niet snel met 

collega’s kon delen. Ik heb nu zelf het nodige knip- en plakwerk verricht om tot een verkort overzicht 

te komen, maar dat is niet wenselijk om bij elk thema opnieuw te doen.  

Het overzicht met de doelen heb ik tijdens en ook na afloop van het thema nogmaals bekeken. Ik 

kwam er al snel achter dat we de doelen op het gebied van muziek, zoals we voor de start van het 

thema voor ogen hadden, niet tijdens dit thema meer zouden kunnen behandelen. Daarentegen 

kwamen de kinderen uit mijn groep wel met het initiatief om ook met Engels aan de slag te gaan. Dit 

hadden we wel als mogelijke optie meegenomen in de voorbereiding maar niet verder uitgewerkt. 

Mooi om te merken dat kinderen hier wel behoefte aan hadden en mogelijkheden zagen om het te 

integreren binnen het thema. Ik heb hier zelf op ingespeeld door een Engels liedje over het weer aan 

te leren en kinderen te stimuleren weerberichten in het Engels te presenteren. 

Ook op het gebied van presenteren kwamen er andere doelen aan bod dan in eerste instantie door 

de middenbouw aangegeven in Beredeneerd aanbod. Deze doelen bleken tijdens het thema van 

meer toegevoegde waarde.   

De doelen op het gebied van woordenschat zijn verwerkt in een apart overzicht. Dit overzicht heeft 

zichtbaar in het stamgroeplokaal gehangen. Ik heb er regelmatig naar gekeken en dat ook gedeeld 

met de kinderen. Na afloop van het thema heb ik het overzicht doorgenomen met de kinderen en 

hebben we bekeken welke woorden we wel en welke we niet hebben behandeld binnen het thema. 

We kwamen tot het overzicht dat te zien is in bijlage 3.    

Toekomstige thema’s: Het is zinvol om ook bij toekomstige thema’s van tevoren te bekijken welke 

doelen en woorden er bij het thema passen. Het zou daarbij handig zijn als we een hulpmiddel 

hebben waarin de doelen op een gebruiksvriendelijke manier kunnen worden bijgehouden en 

geëxporteerd. Hiervoor moeten we uitzoeken of de mogelijkheden van Beredeneerd aanbod kunnen 

worden uitgebreid of dat we hiervoor een ander hulpmiddel willen gebruiken als school.  
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Daarnaast is het goed om eens verder na te denken over hoe de doelen die behoren bij een thema 

het best zichtbaar kunnen worden gemaakt voor de kinderen.     

Vraag het de kinderen! 

Weer en klimaat: Ik merk dat de kinderen bij de start van het thema verwachten dat we het zoldertje 

weer zo in zouden gaan richten zoals met het thema feest. Ze komen meteen met het idee om 2 

plekken in te richten voor het thema, een onderzoekhoekje en een tv-hoek (later: tv-studio → 

weerstudio). Dit biedt mij mooie kansen om in gesprek te gaan over hoe ze het voor zich zien en wat 

dat betekent voor de inrichting van het stamgroeplokaal. Ook tijdens de rest van het thema leg ik 

bewust alles aan de kinderen voor en gaan we met hun inbreng aan de slag. De kinderen zijn 

betrokken en hebben zichtbaar plezier in het spel en de cursussen die aangeboden worden.  

Toekomstige thema’s: Eigenlijk heeft het voor mij alleen maar positieve gevolgen gehad voor dit 

thema. Bij toekomstige thema’s wil ik dit erin houden en alles met de kinderen blijven bespreken. 

Aan de slag met leervragen van kinderen  

Weer en klimaat: Dit was de eerste keer dit schooljaar dat we met eigen leervragen hebben gewerkt. 

Indelen op basis van interesse pakte voor de meeste groepjes goed uit. Bij een enkel groepje 

verloopt de samenwerking moeizaam of lijken kinderen toch niet gemotiveerd. Deze groepjes en 

kinderen heb ik een zetje in de goede richting gegeven door ze opnieuw te prikkelen. Sommige 

kinderen hadden behoefte aan meer begeleiding en heb ik echt bij de hand moeten nemen om ze 

een stapje verder te helpen. 

Wat mij vooral opviel was dat kinderen nog erg weinig voorkennis hadden om tot een leervraag te 

komen en ermee aan de slag te gaan. Enkel de fasen van de fiets van Jansen volgen bleek nog niet 

voldoende om hier wat meer verdieping te kunnen bereiken. Hierdoor werd de zoektocht naar 

informatie ook lastig. Dit hoorde ik tijdens de evaluatie van het thema ook terug van de bovenbouw.  

De plekken waar kinderen aan informatie konden komen waren ook erg beperkt. Kinderen waren al 

snel geneigd om een chromebook te pakken en hun onderzoeksvraag in te tikken. Ik heb dit wel 

geprobeerd bij te sturen door elk groepje na te laten denken over zoveel mogelijk vragen die ook bij 

de leervraag hoorden. Deze hebben de groepjes opgeschreven. Ik merkte dat dat de groepjes hielp 

om iets breder te gaan zoeken en je eerst te verdiepen in een onderwerp.  

Toekomstige thema’s: Voor toekomstige thema’s is het zinvol om nog eens te bekijken hoe de Fiets 

van Jansen kan worden toegepast in combinatie met de cyclus van onderzoekend leren. Met name 

de verkenningsfase uit de onderzoekscyclus zou nog een toevoeging kunnen zijn om tot mooie 

leervragen te komen en te starten vanuit basiskennis.  

 

Aandachtspunten theorie rijke leeromgeving:  

 Aandachtspunt Weer en klimaat Toekomstige thema’s 

Rijke 
leeromgeving 

Prikkelen van de 
nieuwsgierigheid 

Kinderen waren enthousiast 
over de wandeling door de 
verschillende seizoenen 
heen. Mooi om te zien dat 
de bovenbouw dit op deze 
manier toch voor elkaar 
heeft gekregen, ondanks alle 
corona-maatregelen. Ook 
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tijdens het thema werden 
kinderen regelmatig 
geprikkeld door proefjes of 
cursussen.  

Kinderen kunnen zelf 
initiatieven nemen en 
met voorstellen komen.  

Er is ruimte binnen het 
thema om zelf met 
voorstellen te komen. Ook ik 
heb de kinderen hier ruimte 
voor gegeven. Wel merk ik 
dat sommige kinderen het 
lastig vinden om deze ruimte 
te pakken en er zinvol 
invulling aan te geven. 

Kinderen wat meer 
stimuleren om met 
initiatieven en 
voorstellen te komen. 

Kinderen kunnen in de 
leeromgeving relaties 
leggen met de 
werkelijkheid  

Tijdens dit thema is het 
weerbericht zo realistisch 
mogelijk nagespeeld. Ook 
het onderzoek rondom het 
weer speelde daarbij elke 
dag een belangrijke rol.  

 

Mogelijkheden tot 
experimenteren en 
ontdekken 

In de onderzoekhoek is er 
volop ontdekt en 
geëxperimenteerd. Kinderen 
hebben bijvoorbeeld zelf 
ontwerpen gemaakt voor 
meetinstrumenten, zoals 
een windmeter en 
regenmeter.  

 

Betekenisvolle context Het weer buiten gaf 
regelmatig aanleiding tot 
gesprek. Van een week met 
zon tot storm en zelfs 
sneeuw. Alle weertypen 
deden zich voor tijdens het 
thema. Het was logisch om 
er op die momenten in de 
groep aandacht aan te 
besteden.   

 

Stamgroepleider Richt je als 
stamgroepleider niet 
op kennisoverdracht, 
maar op het begeleiden 
van kinderen. 

Grootste deel van de tijd 
gericht op kinderen. Veel 
geëvalueerd en in een 
reflectiekring gevraagd wat 
kinderen nodig hadden om 
verder te kunnen.   

 

Kennis van 
ontwikkelingsdoelen, 
aanbodsdoelen en 
leerlijnen 

Van tevoren heb ik de 
doelen uitgebreid bekeken 
en gekeken wat er bij het 
thema zou passen. 
Gedurende het thema heb ik 
doelen nog wel bekeken, 
maar ik had nog steeds niet 
alles helemaal scherp. 

Doelen nog beter in 
mijn hoofd hebben.  
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Beweeg flexibel mee 
met kinderen en laat 
kinderen zelf 
oplossingen bedenken 
voor obstakels tijdens 
het spel.  

We zijn continu in gesprek 
geweest. Daaruit kwamen 
vaak ideeën van kinderen 
waar ik in mee bewogen 
ben. Dat leverde veel op. Na 
het bekijken van het eerste 
opgenomen weerbericht 
vonden de kinderen het toch 
wat saai overkomen. Ze 
bedachten dat de 
cameraman van alles zou 
kunnen doen om dat beter 
te maken. Ik moedigde ze 
aan om hiermee te gaan 
experimenteren.   
Een aantal kinderen gaf aan 
dat ze met Engels aan de 
slag wilden gaan. Ook hierin 
ben ik meegegaan. Ik heb ze 
geprikkeld om er nog wat 
meer uit te halen.  

 

Inrichting Beschouw het 
stamgroeplokaal als 
een schoolwoonkamer. 

Met de groep ben ik in 
gesprek gegaan over het 
stamgroeplokaal. Ik heb de 
kinderen inbreng gegeven in 
de inrichting en plaatsen van 
de hoeken. Stapje voor 
stapje wordt het steeds 
meer een plek waarvoor 
iedereen zich 
verantwoordelijk voelt. Met 
opruimen mis ik dit 
verantwoordelijkheidsgevoel 
nog wel.  

Verder onderzoeken: 
hoe gaan kinderen 
zich verantwoordelijk 
voelen voor het 
netjes houden van 
het stamgroeplokaal. 

Goede basis met 
herkenbare hoeken 

Het was voor de kinderen  
duidelijk welke functies de 
hoeken hadden. Stap voor 
stap werken we samen toe 
naar een goede basis. 

Nog meer in gesprek 
over de rest van het 
stamgroeplokaal. Wat 
missen de kinderen 
nog? 

Je kunt zien aan welk 
thema de groep werkt. 

Dit was tijdens het thema 
zichtbaar in het 
stamgroeplokaal. Naast de 
onderzoekhoek en de 
weerstudio kon je in het 
stamgroeplokaal heel goed 
zien aan welk thema er 
gewerkt werd.  

 

Wisselende themahoek 
maakt standaard 
onderdeel uit van het . 

De afgelopen twee thema’s 
hebben we een themahoek 
gehad op het zoldertje. Bij 
weer en klimaat werd deze 

Met collega’s in 
gesprek hoe we dit 
binnen elk thema een 
plek kunnen geven. 
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uitgebreid met een 
onderzoekhoek. Voor de 
kinderen is het al 
vanzelfsprekend, voor de 
middenbouwcollega’s ligt dit 
anders.  

Themahoek Voldoende 
bewegingsruimte 

Doordat de themahoek 
verdeeld was over 2 plekken 
in het stamgroeplokaal was 
er voldoende 
bewegingsruimte.   

Bekijken welke 
mogelijkheden er zijn 
om beweegruimte 
toe te voegen in de 
hal. 

Levensechte materialen Er is gebruik gemaakt van 
levensechte materialen, 
bijvoorbeeld weerkaarten, 
een thermometer en een 
vlogcamera. 

 

Leervragen Vragenmachientje 
gebruiken voor 
leervragen 

Er is een cursus gegeven 
over gebruik van het 
vragenmachientje. 
Leervragen zijn getest met 
behulp van het overzicht en 
hoepels. Toch bleken de 
leervragen niet altijd 
geschikt.  

Kinderen meer 
helpen bij het 
formuleren van de 
vragen of later 
helpen bij het 
aanpassen.  

Leervragen zichtbaar in 
de stamgroep 

De leervragen waren 
zichtbaar voor iedereen en 
hingen op het raam in de 
onderzoekhoek.  

 

Themahoek en 
leervragen verweven 
met elkaar 

Er werd in het 
onderzoekhoekje een 
regenmeter en 
windrichtingmeter gemaakt 
zodat dit in het weerbericht 
verwerkt kon worden.  

Binnen andere 
thema’s bekijken 
welke mogelijkheden 
er zijn om dit nog 
verder uit te breiden.  
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Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk benoem ik de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot mijn 

onderzoeksvraag.  

Hoe kan het stamgroeplokaal samen met de kinderen zo worden ingericht dat de betrokkenheid van 

de kinderen wordt vergroot en verschillende kerndoelen spelenderwijs en in een betekenisvolle 

context aan bod komen tijdens een thema? 

 

Conclusies 
Voor je start met wijzigingen of toevoegingen aan de inrichting van het stamgroeplokaal, is het 

handig eerst met de kinderen te kijken naar de verschillende plekken in het lokaal en hun functies. En 

daarover in gesprek te gaan. In mijn onderzoeksvraag is het woord ‘samen’ een belangrijke 

toevoeging. Alles wat je doet met betrekking tot het stamgroeplokaal, doe je samen met de 

kinderen. Zo borg je dat het stamgroeplokaal voor alle kinderen als thuis voelt en dat ze zich 

verantwoordelijk zullen voelen voor deze gezamenlijke plek.   

Ook tijdens thema’s is het van belang dat er ruimte is voor de inbreng van kinderen. Betrek de 

kinderen overal bij. Leg elke vraag of overweging die je zelf hebt aan ze voor en neem hun ideeën en 

oplossingen serieus. Laat ze hun gang gaan en zelf ontdekken of iets werkt. Het is dus belangrijk dat 

die ruimte er is binnen een thema. Deze ruimte kan worden bereikt door met een 

themavoorbereiding te werken waarbij heel veel nog open ligt qua invulling en tijd.  

Als een thema nog niet helemaal ingevuld is, is het handig om als stamgroepleider de doelen die je 

voor ogen hebt, goed in je hoofd te hebben. Zo kan je in de gaten houden of de doelen voldoende 

aan bod komen tijdens een thema. Een gebruiksvriendelijk systeem kan hierbij helpen.  

Wanneer een thema echt leeft in de groep, zorgt dit voor een hogere betrokkenheid. Een wisselende 

themahoek wordt door de kinderen in de middenbouw heel positief ervaren en zorgt daarmee voor 

een hogere betrokkenheid. Kinderen in de middenbouw vinden het fijn om de hoek zo realistisch 

mogelijk in te richten. Na het realiseren van de hoek, wat samen met de kinderen wordt gedaan en 

waarbij kinderen al erg veel leren, wordt er in de hoek met plezier gewerkt aan doelen en 

vaardigheden. Onderdelen van leervragen van kinderen kunnen in de themahoek worden 

onderzocht, verwerkt of gepresenteerd, afhankelijk van de invulling van de themahoek. Zo wordt de 

themahoek optimaal ingezet.   

De stamgroepleider observeert het spel in eerste instantie alleen. Wanneer er aanleiding is tot 

aanpassing of uitbreiding van het spel, dan wordt eerst met de stamgroep besproken hoe kinderen 

het ervaren en wat de stamgroepleider heeft gezien. Mocht hulp van de stamgroepleider binnen het 

spel noodzakelijk zijn om het spel te verrijken, dan doet de stamgroepleider dat als teacher in role 

om het spel zo min mogelijk te verstoren.  

 

Aanbevelingen 
In mijn onderzoek zijn tips naar voren gekomen, maar ook onderwerpen waar nog verder onderzoek 

naar gedaan kan worden. Soms waren dit algemene aanbevelingen, maar in andere gevallen waren 

het specifieke onderwerpen voor onze school. Hieronder staan beiden opgesomd.   
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Algemene aanbevelingen 

• Ga in gesprek met de kinderen van je stamgroep over de inrichting van het stamgroeplokaal. 

• Zorg dat er binnen een thema ruimte is voor inbreng van de kinderen.   

• Zorg dat je als stamgroepleider de doelen goed in je hoofd hebt tijdens een thema. 

• Richt een themahoek altijd samen met de kinderen in.  

• Bekijk de raakvlakken van de themahoek en de leervragen van kinderen en kijk hoe deze 

elkaar aan kunnen vullen.  

• Beperk de rol van de stamgroepleider bij de start van het spel tot observeren. 

• Kort geleden kwam ik een naam van iemand tegen die heeft geschreven over spelend leren, 

maar niet alleen gericht is op jongere kinderen: Rob Martens. Mijn onderzoek was al in een 

ver gevorderd stadium dus ik heb zijn inzichten niet meer mee kunnen nemen. Toch is het 

interessant om nog eens te lezen wat de visie is van Martens en om te kijken of dit nieuwe 

inzichten oplevert wanneer het gaat om spelend leren en de inrichting van een 

stamgroeplokaal. Hij heeft ook een boek geschreven: we moeten spelen! Lezen over dit boek 

maakte mij in ieder geval erg nieuwsgierig naar de inhoud. 

Om verder te onderzoeken:    

• Hoe kunnen kinderen nog meer worden gestimuleerd om met initiatieven en voorstellen te 

komen tijdens een thema? 

• Hoe kan de rol van leervragen binnen de themahoek worden uitgebreid?  

• Wat is ervoor nodig om kinderen zich verantwoordelijk te laten voelen voor het netjes 

houden van het stamgroeplokaal? 

• Hoe kan er in de middenbouw het beste worden gewerkt met leervragen. Hoe pak je dit aan 

met kinderen van groep 3 die nog maar net een beetje kunnen lezen en schrijven?   

• Hoe kan de Fiets van Jansen gecombineerd in worden gezet met de cyclus van onderzoekend 

leren. Welke fasen overlappen? Waarin kunnen de modellen elkaar aanvullen als je ze gaat 

vergelijken?   

 

Aanbevelingen Jenaplanschool de Morgenster  

• Zorg voor een gezamenlijke start/voorbereiding van een thema om iedereen betrokken te 

krijgen bij het thema en er zo het maximale uit te kunnen halen binnen de verschillende 

stamgroepen.   

• Het format van de themavoorbereiding (zie bijlage 1) kan door midden- en bovenbouw als 

basis worden gebruikt om een thema gezamenlijk voor te bereiden. 

Om verder te onderzoeken: 

• Welke methode of welk platform, passend bij ons Jenaplanonderwijs, kan ons gaan helpen 

om op één lijn te komen als team met betrekking tot de organisatie van wereldoriëntatie?  

• Welke tool is geschikt voor het registreren van de behandelde doelen binnen een thema? 

• Hoe gaan we ervoor zorgen dat we doelen goed in ons hoofd hebben en houden tijdens 

thema’s? 

• Wat is een goede manier om de doelen ook voor kinderen zichtbaar te maken? 

• Welke mogelijkheden zijn er om thema gerelateerde hoeken toe te voegen in de hal van 

onze school?  

• Wat is de volgende stap voor het inrichten van het stamgroeplokaal? Wat missen de 

kinderen nog? 
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Evaluatie en reflectie onderzoeksproces 
Nu ik mijn onderzoek heb afgerond, kan ik wel zeggen dat ik echt veel geleerd heb afgelopen tijd. 

Veel kennis, die ik tijdens de opleiding op heb gedaan, heb ik in de praktijk kunnen brengen. Dat 

heeft mij weer iets dichter gebracht bij mijn ideaal: een stamgroepleider die tijd heeft om te 

begeleiden, te luisteren, gesprekjes te voeren en zelf ook elke dag te leren.   

Als ik één leerpunt zou mogen noemen wat er voor mij echt bovenuit steekt, is dat het luisteren naar 

en gebruik maken van de inbreng van kinderen. Als stamgroepleider was ik met mijn collega’s al snel 

geneigd de dingen zelf in te vullen, te regelen en te plannen. Ik heb nu ervaren dat ik veel meer 

dingen aan de kinderen over kan laten. Er komt altijd wel een goed idee naar boven rollen en ook 

problemen worden in de kring met elkaar opgelost.    

Daarnaast heb ik het verschil kunnen ervaren tussen een thema met een vaste strakke planning en 

een open thema met veel mogelijkheden. Ik vond het heerlijk om niet tegelijkertijd met de andere 

middenbouwgroepen ergens mee bezig te hoeven zijn. De tijd kunnen nemen om in te spelen op 

datgene wat er speelt in mijn stamgroep. Deze flexibiliteit gaf mij ook de kans om te experimenteren 

met het spelenderwijs leren in de middenbouw en uit te zoeken hoe ik met de kinderen samen 

dingen kan veranderen aan ons stamgroeplokaal, zodat een thema ook echt gaat leven. De 

wisselende themahoek is hier een mooi voorbeeld van. Deze past echt binnen het plaatje wat ik in 

mijn hoofd heb als ik denk aan leren in de middenbouw. Kinderen hebben behoefte aan spelen en 

leren in een betekenisvolle context. En ik heb nu kunnen zien wat het betekent voor het 

enthousiasme en de betrokkenheid.      

Natuurlijk verliep niet alles perfect en zoals het in de ideale situatie zou gaan. Vooral het werken met 

leervragen en daarmee meer diepgang bereiken, vraagt nog de nodige aandacht. Als ik dat stukje 

opnieuw zou kunnen doen, had ik de leervragen nog wat meer gestuurd en een stukje verkenning 

toegevoegd alvorens te starten met de onderzoekjes.   

Maar als ik terugkijk op afgelopen periode ben ik best een beetje trots op wat er zich binnen de 

muren van mijn coronabubbel heeft afgespeeld.  

Door Corona moest mijn planning en een deel van de invulling van het thema worden aangepast. Als 

stamgroepleider probeer ik altijd flexibel te zijn en ook nu heb ik me er niet door uit het veld laten 

slaan. Uiteindelijk heeft het onderzoek veel inzichten opgeleverd. En deze inzichten hebben ook wel 

weer veel nieuwe vragen opgeroepen. Dat zie ik als mooie aanknopingspunten om als school verder 

te gaan met de ontwikkeling van ons Jenaplanonderwijs. 

Zoals al eerder genoemd, maakt dit onderzoek deel uit van een schoolbreed onderzoek. Heel zinvol 

om ons eens met een grotere groep collega’s over een uitdaging te buigen en ideeën te bundelen. 

Tegelijkertijd was dit ook een hele uitdaging. Hoe valt een ieders expertise bijvoorbeeld met elkaar 

samen tijdens de voorbereiding van een thema? Daar hebben we naar mijn mening een mooie weg 

in gevonden.  

De grootste vraag is nu: hoe gaan we verder? Hoe gaan we onze inzichten delen en gebruiken? Met 

welke adviezen gaan we als school concreet aan de slag? Mooie stof tot nadenken en verder overleg!    
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Bijlage 1: themavoorbereiding ‘weer en klimaat’ 
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Bijlage 2: doelenoverzicht beredeneerd aanbod ‘weer en klimaat’  
 

 

 

8

Samen onderzoeken van filosofische vragen zonder vaststaande antwoorden te veronderstellen of aan het eind te verwachten weer en klimaat 01

'21

14

Zelfstandig uitvoeren van taken/zelfstandig werken weer en klimaat 01

'21

19

Samenwerken in een groep: taken verdelen en uitvoeren, afspraken maken en nakomen, hulp vragen en accepteren (b) weer en klimaat 01

'21

65

Ervaren en onderzoeken wat het weerbeeld per seizoen is (in regen, hagel en sneeuw, wind, temperatuur en mate van bewolking) weer en klimaat 01

'21

66

Beseffen van weersverschillen in de ruimte (plekken in Nederland) en in de tijd weer en klimaat 01

'21

67

Realiseren dat weer en seizoenen invloed hebben op mensen, dieren en planten weer en klimaat 01

'21

68

Samenhang zien tussen weer en klimaat weer en klimaat 01

'21

69

Waarnemingen doen aan het weer met passende weersinstrumenten weer en klimaat 01

'21

93

Ervaring opdoen in het lezen, selecteren, analyseren, interpreteren en visualiseren van informatie op kaarten weer en klimaat 01

'21

96

Lokaliseren van landen, gebieden en plaatsen op verschillende kaarten van Nederland, Europa en de wereld (bijv. aan de hand van actualiteit of vakantie) weer en klimaat 01

'21

99

Ontwikkelen van een kaartbeeld ('mental map') van de eigen regio en van Nederland weer en klimaat 01

'21

100 Verwerven van basis kaartkennis (topografie) als kapstok voor informatie en gebeurtenissen van allerlei aard weer en klimaat 01

'21

102

Ervaren van schoonheid en esthetische waarde van natuur voor de mens weer en klimaat 01

'21

175

Ervaring opdoen met en onderzoeken van temperatuur (warmte): warmtebronnen; warm en koud is relatief; verandering van temperatuur verandert stoffen 

(vriezen/koelen leidt tot stollen/- krimpen; verwarmen/koken leidt tot smelten/verdampen/uitzetten)

weer en klimaat

180 Opzetten en uitvoeren van een eenvoudig experiment met een natuurkundig verschijnsel weer en klimaat

195

Toepassen van technische principes bij het oplossen van een vraag of probleem door deze functioneel te gebruiken in eigen ontwerpen (onderzoeken en 

ontwerpen)

weer en klimaat 01

'21

197

Opzetten en uitvoeren van een eenvoudig experiment met behulp van een technisch principe weer en klimaat 01

'21

o r i ë n t a t i e   o p   j e z e l f   e n   d e   w e r e l d 
Jezelf en de ander

De ruimte om je heen

Weer en klimaat

Gevoelens, wensen en opvattingen

Samen leven en samenwerken

De samenleving

Tijd

Kaart en kaartbeeld

Planten, dieren en de mens

Omgaan met de natuur

Technische principes en systemen

Verschijnselen uit natuurkunde en techniek

Natuurkundige verschijnselen
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80
Herkennen en benoemen van thema's in muziek (van een breed repertoire) weer en klimaat 01

'21

81
Herkennen en benoemen van verschillen in klank en de vormaspecten herhaling en contrast in muziek van een breed repertoire weer en klimaat 01

'21

82
Ontwerpen van muziekstukjes met gebruikmaking van muzikale tegenstellingen (bijv. hard-zacht, snel-langzaam, hoog-laag, kort- lang, veel-weinig instrumenten), 

herhaling en contrast

weer en klimaat 01

'21

83
Weergeven van eigen muzikale ideeën en reproduceren met behulp van tekeningen en grafische notaties weer en klimaat 01

'21

84
Beluisteren, herkennen en benoemen van het schoolinstrumentarium en van enkele veelvoorkomende instrumenten uit de pop en (Westerse) klassieke muziek weer en klimaat 01

'21

91
Op de juiste wijze bespelen van schoolinstrumentarium weer en klimaat 01

'21

92
Luisteren naar anderen tijdens het zingen en spelen in groepsverband weer en klimaat 01

'21

93
Uitvoeren (alleen of in groepsverband) van een kort muziekstukje, een eigen idee of bestaande compositie aan anderen weer en klimaat 01

'21

94
Muzikale keuzes maken (in overleg) en daarover vertellen weer en klimaat 01

'21

1

Herkennen van verschillen tussen media weer en klimaat 01

'21

20

Nagaan wat je al weet over het onderwerp weer en klimaat 01

'21

21

Afbakenen van het onderwerp weer en klimaat 01

'21

22

Opstellen van een passende informatievraag weer en klimaat 01

'21

23

Oriënteren op verschillende soorten vragen (bijv. open/gesloten) weer en klimaat 01

'21

24

Bepalen van bruikbare zoektermen weer en klimaat 01

'21

25

Vaststellen van digitale bronnen waar bruikbare informatie te vinden is weer en klimaat 01

'21

26

Inschatten van de aard van digitale informatiebronnen weer en klimaat 01

'21

27

Kiezen van een passend medium bij verschillende informatiebehoeften weer en klimaat 01

'21

28

Combineren van meerdere digitale informatiebronnen weer en klimaat 01

'21

29

Verzamelen van informatie uit een digitale bron en daaruit een selectie maken weer en klimaat 01

'21

30

Vergelijken van informatie uit enkele digitale bronnen weer en klimaat 01

'21

31

Beoordelen of de verkregen informatie bruikbaar en representatief is weer en klimaat 01

'21

32

Onderscheiden van feiten en meningen in digitale informatie weer en klimaat 01

'21

33

Verbinden van de gevonden informatie met wat al over het onderwerp bekend is weer en klimaat 01

'21

34

Beantwoorden van de informatievraag weer en klimaat 01

'21

35

Opstellen van lijst met gebruikte digitale bronnen weer en klimaat 01

'21

36

Presenteren van het antwoord op een vooraf bepaalde manier weer en klimaat 01

'21

37

Bespreken van de kwaliteit van het antwoord op de informatievraag weer en klimaat 01

'21

38

Evalueren aan de hand van concrete vragen, hoe het proces van informatieverwerving is doorlopen weer en klimaat 01

'21

k u n s t z i n n i g e   o r i ë n t a t i e 

Beeldende vorming

Cultureel erfgoed

STAP 2: Zoekstrategieën bepalen

STAP 5: Presenteren van informatie

ICT-basisvaardigheden

Drama

STAP 3: Verwerven en selecteren van informatie

STAP 4: Verwerken van informatie

STAP 6: Evalueren en beoordelen

STAP 1: Informatieprobleem formuleren

Dans

d i g i t a l e   g e l e t t e r d h e i d 
Mediawijsheid

Medialisering van de samenleving

Kennismaken met klank, vorm en notatie van muziek

Muziek maken: zang en instrumentaal

Reflecteren op muziek van zichzelf en anderen

Muziek

Informatievaardigheden

Computational thinking
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weer en klimaat 01

65 ‘21

weer en klimaat 01

72 ‘21

weer en klimaat 01

81 ‘21

weer en klimaat 01

111 ‘21

weer en klimaat 01

112 ‘21

weer en klimaat 01

113 ‘21

weer en klimaat 01

114 ‘21

weer en klimaat 01

115 ‘21

weer en klimaat 01

116 ‘21

weer en klimaat 01

51 '21

weer en klimaat 01

52 '21

weer en klimaat 01

56 '21

weer en klimaat 01

57 '21

weer en klimaat 01

58 '21

weer en klimaat 01

59 '21

weer en klimaat 01

60 '21

weer en klimaat 01

61 '21

weer en klimaat 01

75 '21

weer en klimaat 01

76 '21

weer en klimaat 01

77 '21

weer en klimaat 01

78 '21

weer en klimaat 01

105 '21

weer en klimaat 01

106 '21

weer en klimaat 01

107 '21

Plannen

METEN & MEETKUNDE: meten

VERHOUDINGEN

GETALLEN: getalbegrip

GETALLEN: Bewerkingen

Rekenen- wiskunde 

Tijd

gebruiken van begrippen rond tijd zoals dag, nacht, vandaag, morgen, nu, straks, lang, kort, even(tjes), snel, ochtend, middag, avond, gisteren, morgenvroeg, 

gisteravond; vroeg, vroeger, laat, later, eerder, toen, uur, kwartier, half uur, jaar, seizoen, maand, week, etmaal, dag en de relaties hiertussen

kritisch denken en redeneren over inhoud in probleemsituaties*

weten dat inhoud aangeeft 'hoeveel er in kan', nadenken en praten over het begrip 'inhoud' en situaties noemen waarin sprake is van inhoud (blokjes in een doos, 

limonade in een glas)*

Inhoud

VERBANDEN

Verbanden in tabellen, diagrammen en grafieken

onderzoeken wat de meerwaarde kan zijn van het ordenen en schematiseren van losse gegevens in een tabel, staaf- of beelddiagram en vanuit een tabel in een 

staafdiagram

Essenties

METEN EN MEETKUNDE: Meetkunde

Ondernemen

aflezen en interpreteren van gegevens in eenvoudige tabellen, beeld- en staafdiagrammen

geordend weergeven van ongeordende gegevens (uit tellingen) in een voorgestructureerde beeld- of staafdiagram

uitvoeren van eenvoudige bewerkingen met gegevens uit tabellen, beeld- en staafdiagrammen

aflezen en interpreteren van legenda's

kritisch denken en redeneren over gegevens in eenvoudige tabellen, staaf-, en beelddiagrammen

Ik begrijp dat anderen meer of minder tijd nodig hebben

Ik kan wachten met vertellen over mijn eigen ideee?n zodat anderen ook tijd krijgen om na te denken

Aanwijzingen volgen en geven

Ik kan luisteren naar anderen

Samenwerken

Anderen denktijd geven

Delen met anderen

Ik durf aan te geven wat we beter kunnen doen

Ik kan openstaan voor anderen

Ik kan tips geven aan anderen

Ik luister naar anderen die meer weten

Ik toon initiatief

We verdelen de taken goed

Presenteren

Ik kan materialen delen

Ik kan vertellen wat ik bedoel

Ik deel in de groep wat ik meemaak en hoe ik mij voel

Creëren

Reflecteren

Gedachten goed verwoorden

Ik onthoud mijn plan en vertel

Ik vertel mijn plan zo dat anderen het snappen

Ik kies de juiste woorden, leg uit en geef voorbeelden
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