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1. Voorwoord
Het kiezen van een onderwerp voor mijn meesterstuk was voor mij niet heel erg
moeilijk. Ik werk iedere dag hartstikke hard om alle instructies voor mijn groep 3/4/5
in Riddertoren te verzorgen. Tijd om echt te genieten van de kinderen en de groep is
er niet... tijd, tijd, tijd, en PLEZIER! Het gevoel om maar door te razen, maakt me diep
ongelukkig: ongelukkig omdat ik zelf erg vermoeid ben na 1 dag! Maar voor
mij het belangrijkste: ongelukkig omdat ik me schuldig voel tegenover de kinderen die
mijn hulp nodig hebben maar deze niet altijd kunnen krijgen.
Hier moet ik verandering in aan kunnen brengen. Ik wil die luie stamgroepleider lijken
die doelgericht omgaat met het geven van haar instructies en vooral het plezier
daardoor terugkrijgt om in een geweldige stamgroep les te geven en te begeleiden.
Vol goede moed ga ik mijn onderzoek tegemoet, waarbij ik hoop iets dichter bij mijn
stip aan de horizon te komen.
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3. Samenvatting
In mijn meesterstuk neem ik jullie mee naar mijn zoektocht om een lui LIJKENDE
stamgroepleider te worden en te zijn. Ik verdiep me in het doelgericht geven van
instructies, waarbij ik start met het uitpluizen van onze rekenmethode “Alles Telt”.
Ik verdiep me in wat een goede instructie is. Hier is mijn onderzoek zichtbaar van het
geven van werkinstructies naar doelgerichte instructie, binnen het thema wat
behandeld wordt niet in de groep. Wat gaat er goed, wat zijn mijn leermomenten, wat
zie ik, wat hoor ik? Ik reflecteer na iedere cursus of instructie en herzie mijn
leerpunten.
Naast het geven van de juiste instructie, kom ik ook tot de conclusie dat andere
factoren bijdragen aan “een lui lijkende stamgroepleider”. Dit zijn handelingen die je
natuurlijkerwijs doet, maar die wel degelijk bijdragen aan het succes om een lui
lijkende stamgroepleider te willen zijn.
Het is een persoonlijk onderzoek waarin ik vertel over wat mijn gevoel is bij hoe ik
voorafgaande het onderzoek en naarmate het onderzoek vordert handel in de groep
op het gebied van de instructie. Lukt het me om die lui lijkende stamgroepleider te
zijn? Wat moet ik doen om dit te bereiken? Waar loop ik tegenaan?
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4. Probleemomschrijving
Als stamgroepleider van een middenbouwgroep 3/4/5, ervaar ik ontzettend veel druk:
tijdsdruk vooral! Er zijn een heleboel instructies te geven in de groep en dit zorgt
ervoor dat je als stamgroepleider van een drie-jarige stamgroep over vlieg- en
stuntwerk moet beschikken om dit allemaal in goede banen te leiden. Hard werken is
niet erg, maar tijd voor een kopje thee en even op adem komen tijdens het
observeren van mijn stamgroep moet toch echt wel kunnen, denk ik. Dit lukt me tot
nu toe niet. Ik voel me gehaast, ik voel dat ik te weinig tijd heb voor verlengde
instructies en individuele leergesprekken en dit geeft me een onvoldaan gevoel. Dit
kan en moet toch anders?
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5. Verslag onderzoek in 7 fases uitgewerkt
Stap 1: Introductie
Monique, de stamgroepleider die ik zou willen zijn
Een goede stamgroepleider, wat is dat eigenlijk?
In mijn beleving is dat een persoon die betrokken is bij de kinderen en hun
ontwikkeling, die het beste uit de kinderen haalt en kinderen motiveert om zich te
ontwikkelen. Hij of zij gebruikt hierbij de vaardigheden van zichzelf en van de
kinderen om dit tot uiting te laten komen. De stamgroepleider moet de stamgroep
goed in beeld hebben, dus kennis hebben van ontwikkeling van de kinderen. Die
persoon heeft “feeling” met de stamgroep, weet wat er speelt in de groep en zorgt
voor een ritmisch weekplan waarbij de kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en
kunnen laten zien.
Bezoek Dr. Schaepmanschool
Het bezoek aan de Dr. Schaepmanschool heeft me mijn ogen doen openen. Ik ben
eigenlijk al op de goede weg, ik mag daar best trots op zijn. Maar ik moet er zo hard
voor werken, wat niet verkeerd is, maar kan ik ook hetzelfde bereiken door minder te
doen? Ik liep daar een bovenbouwgroep binnen en daar zag ik dit plaatje:

Ik aarzelde niet en maakte meteen een foto. Ik werd geïnspireerd door deze
groepsleider die lui LIJKT! In de groep heerst rust en iedereen is met zijn eigen plan
bezig. De kinderen zijn met hun eigen ontwikkeling bezig, iedereen doet iets anders.
De groepsleider houdt het overzicht en kan meteen directe feedback geven aan
kinderen en voert individuele leergesprekken.
HOE DOET ZIJ DAT?! DAT WIL IK OOK! WAUW!
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Stap 2: Verkennen
Hoe kan ik als stamgroepleider door minder te doen meer bereiken, waardoor
ik een gelukkig stamgroepleider ben/word?
Dat is de onderzoeksvraag die ik me stel naar aanleiding van de verwondering op Dr.
Schaepmanschool. Voordat ik deze vraag kan onderzoeken, wil ik eerst mijn eigen
stamgroep en mijzelf als stamgroepleider onder de loep nemen.

Beginsituatie oktober 2016
Voor het derde jaar heb ik mijn eigen groep: Riddertoren. Het is een stamgroep met
kinderen uit groep 3,4 en 5.
Groep 3: 7 kinderen
Groep 4: 9 kinderen
Groep 5: 6 kinderen
Totaal: 22 kinderen

Ik merk aan het begin van het schooljaar dat de groep nog erg onrustig is. De
kinderen uit groep 3 zijn lekker beweeglijk en hebben nog veel vragen. Het zijn
vragen over hoe het allemaal gaat in de groep, ze weten nog niet waar spullen
liggen, maar de vragen ook veel uit nieuwsgierigheid. Ze zijn klaar om veel te gaan
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leren in groep 3 en ze zijn er echt aan toe. Mijn groep 4 is vrij groot en er zitten ook
kinderen in die graag het hoogste woord willen. Mijn groep 5 is relatief klein en
ik merk al snel dat deze kinderen nog ontzettend moeten wennen aan de rol als:
oudsten. Ze hebben tijd nodig om hier in te groeien. Ze vinden het (nog) lastig om
een maatje uit groep 3 te begeleiden en de dingen te leren in onze stamgroep. Dat is
ook logisch, want ze hebben deze rol ook nog nooit gehad. Ik verwacht dat dit in de
loop van het jaar anders word, zoals dat ieder jaar het geval is. Ze groeien mee in
hun rol als oudsten en ik zie vaak dat deze kinderen dan op gaan staan als leiders,
op een positieve manier. Ik ben er ook van bewust dat ik de kinderen hierbij kan
helpen: door zelf luier te lijken, hoe harder de oudsten hun best gaan doen om deze
rol als leider op zich te nemen.
De kinderen moeten erg wennen aan deze stamgroep. Ze zijn allemaal bezig om hun
plekje te veroveren in de groep. De jongsten zijn niet gewend om jongsten te zijn en
vragen nog erg veel aandacht. Ze zijn onbekend in de middenbouw, ze hebben veel
vragen en moeten leren om zelfstandig te werken binnen de groep. Ik ben de
persoon, de stamgroepleider, waar de kinderen naartoe komen met hun vragen. En
ik… ik beantwoord al deze vragen… ik kom armen en benen te kort en ik wil ze
allemaal helpen. In mijn achterhoofd weet ik dat ik dit anders wil zien en doen, maar
ik merk dat ik ZELF vooral erg lastig vind, ik houd graag de controle. Druk, druk, druk
en het kost veel energie. Ik zie deze kinderen worstelen met het vinden van hun
plekje. Er komt veel op hen af, zijn beperkt in hun bewegingsvrijheid, zij vinden het
(nog) moeilijk om zich voor langere tijd te focussen op een taak en moeten nog
wennen aan het feit dat ze nu in een middenbouw zitten en de overgang van de
onderbouw naar de middenbouw is toch best wel groot.
De middelste, groep 4, zijn al meteen gewend in de groep. Toch zie ik dat bepaalde
sociale verhoudingen veranderd zijn sinds de zomervakantie. Ze zijn onrustig, omdat
ze hun plekje binnen de groep weer moeten vinden. Het ene kind schreeuwt hard
van de daken en overschreeuwt zich om toch op te vallen, het andere stille kind is uit
zijn schulp gekropen en durft nu steeds meer van zich af te bijten en te vertellen in
de groep, heeft meer zelfvertrouwen gekregen en maakt meer vrienden, 2
vriendinnen hebben vaak onenigheid omdat de één naar kinderen toetrekt uit groep
5, waardoor de ander teleurgesteld en boos is en bang is om haar vriendin kwijt te
raken.
De oudsten gaan verder waar ze gebleven zijn in groep 4. Een deel van deze groep
doet wat het moet doen, blijft rustig en gaat op dezelfde voet verder, de ander voelt
zich al echt de oudste in de groep en straalt dit ook naar anderen uit en wil graag de
leider zijn, er is een nieuw kind die altijd op een reguliere school gezeten heeft in de
groep gekomen die wat verdwaasd om zich heen kijkt en nog niet precies weet wat
de bedoeling is in deze stamgroep.
Ik merk dat ikzelf ook niet rustig voor de groep sta. Dit frustreert me, want ik ben
eigenlijk een stamgroepleider die rust uitstraalt naar de kinderen in de groep, die
energie heeft en die vooral plezier heeft in wat ze doet. Ik herken mezelf totaal niet
meer terug… en daardoor raak ik mezelf en de grip op de groep kwijt merk ik…
Monique, als persoon: wie ben ik en waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?
Als ik mezelf moet omschrijven als stamgroepleider, als persoon, dan is het eerste
woord dat in mijn hoofd opkomt: openheid. Ik ben een open persoon, een open boek,
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zowel in de school als buiten de school. Ik wil graag die persoon zijn waarbij anderen
zich fijn voelen, dat ze het gevoel hebben dat ze bij mij terecht kunnen en met wie ze
een fijne, vertrouwde band op kunnen bouwen. Ik streef ernaar dat kinderen deze
openheid ervaren als positief en fijn, dat ze niet bang hoeven te zijn om zichzelf
gevoelig op te stellen en dat er naar ze geluisterd word. Maar ik wil niet dat ze dit
alleen bij mij mogen en kunnen, maar ook bij hun groepsgenoten.
Ik ben een persoon die graag de controle wil houden over alles wat er om haar heen
gebeurd. Ik houd van een goede voorbereiding, ik weet wat ik doe en waar ik mee
bezig ben. Dit betekent niet dat ik niet open sta voor onverwachte situaties, waardoor
ik van slag raak. Ik wil juist meegaan in de interesses van de kinderen in mijn groep
en hier op in spelen. Ik merk dat wanneer ik de controle kwijtraak over de groep,
zoals ik dat nu ook voel in de eerste maanden van het schooljaar, ik daar erg veel
last van heb. Ik twijfel aan mezelf, doe ik het dan wel goed? Wat kan er anders? Hoe
kan het beter?
Ik ben dus ook een perfectionist. Ik wil graag het beste voor de kinderen. Ik wil er
alles uithalen wat er in zit, stel hoge doelen voor mezelf en wil deze bereiken samen
met de kinderen. Ik denk dat ik dit ook van de kinderen verwacht. Dit zit in mij als
persoon en dus ga ik er van uit dat kinderen dit ook doen… is dat erg? Niet iedereen
is zo, vraag ik teveel van ze? Verwacht ik te veel aan het begin van het schooljaar?
Ik ben niet snel tevreden en misschien wil ik teveel voor mezelf en de kinderen. Ik ga
voor het optimale, voor mezelf en voor de groep, maar ga ik soms ook niet voor het
maximale? Hoe voelt dit voor de kinderen? Hoe voelt dit voor mij?
Ik ben een doorzetter en een harde werker. Ik geef me (bijna) altijd voor de volle
100% en neem niet genoegen met half werk. Ik ben veel met mijn werk bezig en vind
het ook lastig om dit los te laten buiten schooltijd. Ik ben continu bezig met
vernieuwing, oplossingen zoeken naar hoe het beter kan en het uitvoeren van
uitdagende plannen in de groep. Ik ben niet bang voor nieuwe dingen en wil er altijd
het beste van maken. Wanneer dit niet lukt, trek ik me dit erg persoonlijk aan.
Ik ben altijd de jongste in een groep geweest. Dit was al zo op de basisschool, het
voortgezet onderwijs en op de PABO. Ook in mijn vriendengroep was ik altijd de
Benjamin van de groep. Ik heb geleerd om op te boksen tegen oudere kinderen en
wilde toch uitblinken en de beste zijn. Toen ik klaar was met de PABO (20 jaar), wilde
ik zo snel mogelijk een eigen groep en ik had hier erg veel zin in. Maar dit bleek toch
echt anders te zijn! Ik begon met vele vervangingen en werkte voor 4 verschillende
invalpoules. Ik pakte alles aan om maar te kunnen werken en bij te leren. Of het nou
speciaal onderwijs, een school in een achterstandswijk of een jenaplanschool was,
een onderbouw, middenbouw of bovenbouw, het maakte me niets uit: ik ging altijd op
pad. Ik heb veel tegenslagen gehad op de weg naar een vast contract. Een directrice
(die terug kwam na een burn-out) van een school waar ik voor langere periode als
invalkracht had gewerkt, vertelde me dat ik niet geschikt was voor het onderwijs en
dat dat ook nooit zou gebeuren. Dit zorgde ervoor dat ik een ontzettend negatief
zelfbeeld kreeg en het gevoel had dat ik het inderdaad niet kon. Maar ik gaf niet op
en ging weer door met invallen.
Na 8 jaar kreeg ik dan eindelijk de beloning na al dat harde werken en doorzetten: ik
kreeg mijn eerste jaarcontract op Jenaplanschool Antonius Abt. Een school waar ik
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vele vervangingen gedaan had, ook te horen kreeg dat ik geen “Jenaplanner” was,
maar iedere keer weer terug kwam om te vervangen.
Deze gebeurtenissen hebben de persoon gemaakt wie ik nu ben. Ik leg de lat hoog
en ga ervoor om mijn doelen steeds te behalen. Ik ben nooit of niet snel tevreden en
ik wil altijd weer verder, beter en meer. Het kan altijd beter!
Ik ben me er ook van bewust dat ik het hierdoor niet altijd gemakkelijk maak voor
mezelf. Die prestatiedrang, perfectie en geen rust creëren voor mezelf, kan soms ook
omslaan tot een negatief gevoel. Ik moet toch ook eens tevreden kunnen zijn? Ik
moet toch ook eens een voldaan gevoel kunnen hebben? Ik moet toch ook kunnen
genieten van wat ik bereikt heb, ook nu in de groep? Ik kan toch ook eens de
positieve dingen opnoemen, in plaats van alleen de negatieve dingen?

Genieten en plezier… dat is het belangrijkste maar hoe doe ik dat?
Ik ben bang dat ik het overzicht kwijt ben in de groep. doordat ik de lat voor mezelf en
dus ook voor de kinderen misschien wel, te hoog leg lukt het me niet om te genieten
samen met de kinderen. Het lukt me niet om de rust te creëren in de groep die ik zo
graag zou willen in de groep. Ik ga maar door, ik wil alle kinderen zien en begeleiden,
maar kan dat op de manier zoals ik dat nu doe? Ik wil de groepsleider zijn die lui
LIJKT, want ik denkt dat dit aan het eind ten goede komt van de kinderen. Vooral
voor hun zelfstandigheid. Ze zijn gewend dat ik er 5 dagen in de week voor hen ben,
maar wat als ik eens een stapje terug doe? Wat gebeurt er dan? Kan ik dat? Wil ik
dat? Hoe moet ik dat doen?
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Monique, de stamgroepleider nu
Om te beginnen: ik heb er niet voor gekozen om op een Jenaplanschool te werken.
Dit klinkt heel negatief, maar het is wel zo. Omdat ik 7 jaar op heel veel scholen
ingevallen heb, heb ik altijd aangepakt wat er op mijn pad kwam. Ik was blij dat ik te
werken had en op welke school, welke groep dat maakte me helemaal niets uit. Wel
had ik altijd het gevoel dat wanneer ik op Jenaplanschool Antonius Abt in mocht
vallen, dat dat onderwijs wel bij me zou passen, maar ik vond het toch allemaal
ingewikkeld om met 3 jaargroepen in één stamgroep te werken. Wanneer je invalt,
doe je wat je wordt opgedragen en duik je niet de diepte in. Toen ik voor een langere
periode mocht vervangen, werd het me al een beetje meer duidelijk. Maar toen ik
fulltime voor een stamgroep mocht staan, leerde ik pas echt wat het allemaal inhield.
Ik zou nu niet eens meer willen ruilen met een reguliere basisschool, ik voel me thuis
in dit onderwijs en ik kan nu ook verantwoorden waarom nu bewust zou kiezen voor
een Jenaplanschool:
Op een Jenaplanschool heeft ieder kind recht op zijn eigen ontwikkeling op
zijn of haar eigen manier. Ik als stamgroepleider bied de kinderen de ruimte
om dit te kunnen doen. Door te werken in een 3-jarige stamgroep leren de
kinderen iedere jaar weer opnieuw een nieuwe rol op zich te nemen: die van
jongste, middelste of oudste. Verschillen mogen er zijn, in leeftijd en in
ontwikkeling. Samen leren, samen delen, samen spelen, samen helpen en
samen de wereld ontdekken. Door de 4 speerpunten van het onderwijs,
gesprek, spel, werk en viering, te combineren in mijn ritmisch weekplan met
WO als hart van ons onderwijs, leren de kinderen op een betekenisvolle
manier. Ze leren zelfstandig te zijn en zelfverantwoordelijk te zijn voor wat ze
moeten en willen leren. Ik vind het geweldig dat ik hier deel uit mag maken en
de kinderen hierbij te begeleiden.
Maar hoe zie ik mezelf NU als stamgroepleider?
• Ik ben een stamgroepleider die veiligheid bied aan de kinderen in de groep.
Ik wil ervoor zorgen in mijn groep dat kinderen zich durven te uiten. Wanneer
ze boos zijn, bang, blij, dat maakt niet uit. Ik wil dat ze weten dat ik er ben voor
ze wanneer ze zich niet lekker in hun vel voelen of wanneer ze een leuk
verhaal willen vertellen over het weekend. Ik probeer een openheid te creëren
in mijn groep voor de kinderen naar mij, maar ook naar de ander. Ik vind het
belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar. Dit probeer ik te
bereiken door een probleem met de hele stamgroep te bespreken, door met
elkaar in de kring te gaan en plezier te hebben, verhalen te vertellen en dan
ook te reageren op elkaar op een passende manier. Ik hecht veel waarde aan
de gesprekken die we voeren in de groep.
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•
Ik besteed veel tijd aan
het geven van instructies.
Met een driejarige stamgroep
moet ik op een dag veel
instructies geven. Ik wil deze
instructies goed overbrengen
op de kinderen, daardoor zijn
deze vaak tijdrovend. Maar of
ze effectief zijn? Soms wel,
soms niet denk ik. Ik houd me
nog veel vast aan de methode,
terwijl ik dit minder zou willen
doen.
•
Ik ben een perfectionist
en ik stel hoge eisen aan mijn eigen handelen en functioneren.
Ik wil het graag goed doen, voor mezelf, mijn cluster, ouders en vooral voor de
kinderen in mijn stamgroep. Dit is een goede eigenschap, maar het zit me
soms ook wel eens in de weg. Maar ik zie het vooral als een goede
eigenschap, want hierdoor blijf ik ontwikkelen, aanpassen en verbeteren. Ik wil
dat mijn stamgroep goed draait en wanneer er iets niet lekker loopt doe ik er
alles aan om dit beter te laten gaan.
• Ik ben een duizendpoot die na schooltijd op adem komt (meestal…).
• Ik kom voor mijn gevoel tijd te kort, ik ren de hele dag door.
Deze twee horen bij elkaar naar mijn idee, want ze komen eigenlijk op hetzelfde
neer: waar is mijn tijd om “achterovergeleund” te zitten en te observeren wat er
gebeurt? Ik heb het gevoel dat ik maar door dender, dat de dag te vol is en dat ik
geen tijd heb om gas terug te nemen. Veel instructies, veel verschillende
activiteiten (tekst schrijven, WO, muziek, drama, handvaardigheid, blokuur,
instructies), waardoor ik soms het overzicht verlies in mijn stamgroep. Ik ben
bekaf om 14.00 uur.
• Ik probeer er voor ieder kind te zijn, ook al lukt me dit lang niet altijd.
Ik probeer ieder kind te zien en te horen. Hebben ze hulp nodig ik ben er, hebben
ze meer uitdaging nodig, ik ben er, hebben ze een ander probleem, ze mogen bij
me komen. Ik wil deze kinderen graag helpen en ze het gevoel geven dat ik ze
vooruit wil helpen in hun ontwikkeling. Er zijn dagen dat ik ervan baal dat ik een
bepaald kind niet gezien heb, “omdat het op dat moment te druk was”, of “omdat
ik veel instructies moest geven”.
• Ik ben de hele dag door bezig met het geven
van instructies, tenminste zo voelt het.
Een blokuur bestaat soms wel uit het geven
van 6 instructies. Ik wil deze instructies
allemaal zo goed mogelijk geven, zodat de
kinderen vooruit kunnen. Ik heb hierdoor te
weinig tijd om een klassenrondje te doen en
te zien wat ze eigenlijk allemaal doen. Dit lukt
me soms wel, maar soms ook totaal niet. Ik
zie dat kinderen vragen hebben, maar ik kan
niet naar ze toe omdat ik toch echt nog een
instructie moet geven voor rekenen anders
kan groep 5 niet aan de slag. Dit voelt niet goed! Ik wil iets veranderen aan die
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instructies, maar wat ik me nog niet helemaal duidelijk. Dit is echt iets waar ik
tegenaan loop.
• Ik differentieer voor ieder kind (dat probeer ik).
Ik ben vrij intensief bezig met het maken van de weekplanner voor mijn
stamgroep. Ik maak de weekplanners voor de hele middenbouw, maar ik pas ze
vervolgens ook aan voor de individuele kinderen in mijn groep. Waarom? Ik vind
dat de kinderen recht hebben op een eigen weekplanner waar taken opstaan die,
in overleg met hen in portretgesprekken of individuele gesprekjes, bij hen passen
en die ten goede komen aan hun ontwikkeling. Wat wil jij leren? Heb je meer
nodig? Waar moet je aan denken? Dit kost wel even wat tijd, maar dit is de basis
van mijn schoolweek en ook voor de kinderen. Ik vind het niet erg om hier extra
werk in te stoppen, want hier heb ik de hele week profijt van.
• Ik mis het geven van individuele aandacht aan kinderen.
Ik probeer dit zoveel en zo vaak mogelijk te doen, maar nog niet tot mijn eigen
tevredenheid. Ik vind dat ik dit meer zou moeten doen. TIJD, TIJD,TIJD, ik zou
willen dat er meer uren in een dag zaten, zodat ik aan dit soort dingen toe kwam.
Ik vind het echt belangrijk om met de kinderen terug te koppelen wat er goed
gaat, wat niet, en ze vooruit te helpen bij een probleem en samen tot een
oplossing te komen. Samen de weekplanner bespreken, nabespreken, wat heb jij
nodig, waarom is het je vandaag niet gelukt?
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Ik heb een beeld van welke stamgroepleider ik zou willen zijn en wat ik dan zou
willen voor mijn stamgroep:

Ik wil een stamgroepleider zijn die:
• Meer rust en plezier uitstraalt
• Doelgerichte instructies geeft, waardoor ik meer tijd overhoud voor verlengde
instructies en individuele gesprekken.
• Energie krijgt van het werken met de kinderen in mijn groep, in plaats van aan
het eind van de dag opgebrand te zijn.
• De zelfstandigheid van de kinderen in de stamgroep bevordert.
Maar waar moet ik dan beginnen? Hoe kan ik dit bereiken? Hoe word ik die lui
LIJKENDE stamgroepleider op de DR. Schaepmanschool? Ik wil gaan onderzoeken
wat ik in mijn stamgroep kan veranderen, kan aanpassen, kan behouden, zodat ik
meer tijd en rust heb voor anderen dingen (zoals het voeren van individuele
leergesprekken) die ik ook belangrijk vind, het overzicht kan bewaren en me weer die
gelukkige stamgroepleider kan en mag voelen.
Dit filmpje heb ik gemaakt het moment dat de kinderen
LUI LEZEN. We noemen dit zo, omdat je even een rustig
plekje op mag zoeken, mag gaan zitten en liggen hoe je
wilt en lekker weg mag dromen in een leuk boek.
Het lukt de kinderen al goed om even lui te zijn.
Zou mij dit ook gaan lukken over een tijdje?

13

Groepsbezoek Peter
Op 1 november 2016 brengt Peter ter Riele, mijn opleidingscoach, een bezoekje aan
mijn groep. Zo leert hij mij als stamgroepleider beter kennen en kan hij mij gericht
helpen bij mijn onderzoeksvraag:
Hoe kan ik als stamgroepleider door minder te doen meer bereiken, waardoor
ik een gelukkig stamgroepleider ben/word?
Peter maakte een filmpje bij mij in de groep. Het filmpje laat zien hoe de dag wordt
opgestart in Riddertoren:

Het is 14.00 uur en de kinderen gaan naar huis. Peter
vraagt mij: ”Lust je misschien een kopje thee of koffie?”
Ik reageer met rode wangen en een klein zuchtje: ”Ja, dat
zou ik nu best wel eens lusten!”
Peter komt terug met een kopje thee en zegt “Goh, jij zal wel moe zijn na zo’n dag”.
Tja, het is hard werken dat geef ik toe. We raken in gesprek over wat hij gezien heeft
in mijn groep en wat dit zou kunnen betekenen voor mijn onderzoeksvraag.
Een aantal opmerkingen die me bij zijn gebleven na dit gesprek:
•
•
•

Je werkt hard voor je kinderen.
Wanneer je even een vrije minuut hebt op de dag, ga je bij kinderen zitten om
deze kinderen te helpen.
Je neemt niet eens de tijd om je fruit op te eten
14

•
•
•
•
•
•
•

De kinderen weten dat jij er voor ze bent en zo is de stap voor hen minder
groot om eerst een ander te vragen. Jij bent er toch voor ze.
Je vraagt veel van jezelf en je vraag dit ook van de kinderen in je stamgroep.
Je geeft veel instructies op één dag. Je zou eens moeten kijken hoe je dit
efficiënter kunt doen.
De kinderen werken zo hard!
Neem je wel eens de tijd om achterover te leunen en te zien wat er gebeurd in
jouw groep?
Ze weten wat ze moeten doen.
Ik zie dat je te weinig plezier beleeft aan het lesgeven. Kijk eens wat ze
allemaal al kunnen en doen, daar mag je best van genieten!

Als ik deze punten zo bekijk denk ik: Monique, je doet het zo slecht nog niet. Maar je
vraagt teveel van jezelf en van de kinderen… Hoe kan ik het roer omgooien?
Peter tikt me meteen op mijn vingers bij deze uitspraak:
“Het roer hoeft niet om. Maar van de zeilboot met hulpmotor kan de motor uit. Zet in
plaats daarvan een zeil bij. Laat de wind het werk doen. Zodra kinderen harder en
effectiever kunnen werken zonder van jou afhankelijk te zijn, zullen ze meer leren en
meer plezier hebben daarin”.
Het allerbelangrijkste vind ik voor mezelf is dat ik meer plezier beleef aan wat ik doe,
dat ik trots mag zijn op mezelf maar ook op de kinderen. Bekijk het eens wat
positiever en geniet van deze mooie stamgroep. Ik ga voor mezelf plannen maken
om zo kleine stapjes te maken naar die lui lijkende stamgroepleider.
Wat ik aan wil pakken (eyeopeners na het bezoek van Peter in mijn stamgroep):
- Meer rust creëren voor mezelf op een dag
- Instructies effectiever en efficiënter inrichten
- GENIETEN!
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Stap 3: Opzetten van het onderzoek
Wat wil ik als eerste aanpakken zodat ik die luie stamgroepleider kan zijn die door
minder te doen meer bereikt met de kinderen?
Om te kunnen weten waar ik moet beginnen, ben ik gaan nadenken over wat voor mij
het meest energie kost op een schooldag, maar waar ik niet veel energie uit haal.
Dat is voor mij zeker de vele instructies die gegeven moeten worden in de
middenbouw. Ik wil gericht gaan kijken naar mijn instructies. Kan ik deze instructies
zo aanpassen, zodat de opbrengst hetzelfde of zelfs meer is? Hoe geef ik mijn
instructies? Zijn de instructies effectief?
Het is van belang dat ik inzicht krijg in de instructies die gegeven moeten worden op
een dag. Ik maak voor mezelf een overzicht dat me beter inzicht geeft in de te geven
instructies:
DAG:

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Maandag

*3 leesinstructies
* rekeninstructie

*spellinginstructie

*rekeninstructie

Dinsdag

*3 leesinstructies

*rekeninstructie
*strategielezen

*spellinginstructie
*strategielezen

Woensdag

*3 leesinstructies

*spellinginstructie

*rekeninstructie

Donderdag

*3 leesinstructies

*rekeninstructie

*spellinginstructie

Vrijdag

*3 leesinstructies

*spellinginstructie
*MZL zwakke lezers

*rekeninstructie
*MZL zwakke lezers

Groep 3/4/5
*tekst schrijven
*schrijfinstructie

*schrijfinstructie

*schrijfinstructie

Gemiddeld gezien zijn er 6 instructies op een dag te geven. Een blokuur in mijn
groep is verdeeld in 2 gedeeltes:
• Blokuur in de ochtend: 9.00-10.00 uur
• Blokuur in de middag: 12.30-13.15 uur.
Ik kies ervoor om het blokuur in tweeën te splitsen is, omdat op deze manier het
weekplan er meer ritmisch uitziet. Ik wil de verschillende activiteiten zo ritmisch
mogelijk aanbod laten komen. Zo hebben de kinderen een afwisselende dag van
luisteren, leren, spelen, werken en vieren. Ik kijk goed naar wat de kinderen nodig
hebben op een dag en probeer dit zo afwisselend mogelijk voor hen op de dag te
laten passeren.
“Petersen onderscheidt twee manieren van leren: individueel leren en sociaal leren.
Hij onderscheidt vier basisactiviteiten bij het ‘samen leren’: samen spreken, samen
spelen, samen werken en samen vieren. Als er één ontbreekt, klopt er iets niet! Wil je
werken aan de opvoeding, dan moet je er voor zorgen dat deze 4 activiteiten aan
bod komen, het liefst in een ritmische afwisseling”. (uit: Jenaplan school waar je leert
samenleven, Freek Velthausz en Hubert Winters, 2014).
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Verwijderd: d

Ik merk dat ik veel tijd kwijt ben aan het geven van de rekeninstructies. Ik vraag me
daarom ook af of deze wel effectief genoeg zijn. Kijk ik goed naar het doel van de
les? Geef ik instructie of leg ik alleen de opdrachten uit. Het knaagt aan me en ik
weet dat ik hier iets mee wil en moet doen. Ik besluit om kritisch naar mijn instructies
(cursussen) te gaan kijken.
Wat gaat er goed?
• Ik heb mijn spullen
klaarliggen
• Ik weet wat het doel is van
de les
• Er zit naar mijn idee een
redelijk tempo in
• Er zijn geen klassikale
instructies, ik werk met
kleine groepjes, vaak in
jaargroepen
• Ik geef complimenten aan
individuele kinderen en de
groep
Wat kan beter?
• Ik denk dat mijn instructies (cursussen) niet altijd betekenisvol zijn voor de
kinderen
• Kinderen weten niet altijd waarom ze het moeten oefenen.
• Het neemt nog teveel tijd in beslag
• Ik geef te vaak een werkinstructie in plaats van een echte instructie over het
lesdoel
• Mijn instructies zijn niet altijd interactief genoeg
Wat is een goede instructie eigenlijk? Waar moet deze aan voldoen?
“In cursussen wordt een deel van de grote werkelijkheid aangeboden. Onderdelen
worden geïsoleerd en ingeoefend. Kinderen, maar ook volwassenen weten vaak niet
waarvoor je het kunt gebruiken en waarom je dit moet oefenen. De reden “goed voor
later” is meestal niet echt motiverend. De motivatie om je in te spannen is natuurlijk
veel groter als je begrijpt wat je met het geleerde kunt gaan doen. Het is logisch dat
de opbrengst veel groter is als aan het geleerde een persoonlijk doel is gevonden:
wat kun jij met het geleerde?
In jenaplanscholen proberen we de cursussen zo veel mogelijk functioneel te maken.
In de school leren kinderen op twee manieren: door middel van cursussen en door
middel van stamgroepwerk. Cursussen zijn het meest effectief als er een relatie is
met stamgroepwerk. Stamgroepleiders moeten bij de instructie dan ook aangeven
wat de relatie is met stamgroepwerk. Goede instructie zorgt ervoor dat het niet veel
tijd in beslag neemt, effectief is. De volgende aandachtspunten zijn hierbij belangrijk:
Voorbereiden: zorg voor een goede voorbereiding.
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Activeren: zorg dat je goed zichtbaar bent voor de instructiegroep, geef een duidelijk
startsignaal en begin met een motiverende “binnenkomer”. Daarna het voorgaande
samenvatten, peilen wat de kinderen al weten en duidelijk maken wat je kunt met wat
je nu gaat leren.
Presenteren: geef het leerdoel aan “Jullie of jij gaat nu leren…”. En stel dan samen
met de kinderen vast wie de instructie nodig heeft. Dan begint de presentatie:
• Kleine stappen nemen
• Goed tempo aanhouden
• Heldere taal gebruiken
• Hoofdzaken aangeven
• Voorbeelden geven
• Illustraties laten zien
• Verbeelden, bijvoorbeeld tekenen
• Interactief presenteren
• Lange pauze na een vraag
• Humor gebruiken
• Samenvatting geven
• Checken of iedereen het begrepen heeft
• En na uitleg direct oefenen
Oefenen: geef korte opdrachten en gebruik daarbij “doe-zinnen”. Je activeert
kinderen door hardop te denken en veel vragen te stellen. Geef complimenten aan
individuele kinderen en aan de groep.
Verwerken: na het oefenen ga je meteen verwerken, liefst een periode van 15 a 20
minuten. Stimuleer het samenwerken en kijk goed rond, zodat je direct feedback kunt
geven, zo kun je fouten onmiddellijk corrigeren. Dat heeft zin!
Reflecteren: stel de vraag “Wat heb je geleerd?”. Uitvergroten wat goed is gegaan
en veel aanmoedigen. Ook het proces bespreken. Geef aan welke stappen er
gemaakt zijn en geef nog eens aan wat de relatie is met stamgroepwerk.
Terugblikken: vaak even terugblikken op wat je geleerd hebt: ”Weet je nog dat we
vorige week…”.
Cruciaal voor effectieve instructie is dat er zorgvuldig met tijd omgegaan wordt. er
vindt tijdens de instructie een verschuiving plaats van leerkracht gestuurde naar
leerling gestuurde activiteiten. Goede instructies zijn kort en krachtig. Veel
voorbeelden gebruiken en veel voordoen helpt! Net als aansluiten bij wat kinderen al
weten.
De instructies worden op een Jenaplanschool “op maat” georganiseerd. Ze sluiten
aan bij wat kinderen al weten en nog moeten leren. Kinderen krijgen geen instructie
omdat ze in een bepaald leerjaar zitten, maar omdat ze er op dat moment aan toe
zijn. Wij willen, zoals de wet dat voorschrijft, zorgen voor een ononderbroken
ontwikkelingslijn”.
(uit: Jenaplan school waar je leert samenleven, Freek Velthausz en Hubert Winters, 2014).
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Verwijderd: Veldhausz

Tijdens de opleiding hebben we het vaak over doelgerichte instructie gehad. Hierbij
werd vaak verteld dat het van belang is om het lesdoel te benoemen, voordat ik met
de instructie begin. Wat is het doel van de les?
“Waarom is het gebruik van lesdoelen belangrijk?
•
•
•
•
•

Een lesdoel maakt een les doelgericht in plaats van activiteitengericht.
Een lesdoel zorgt ervoor dat alle leerlingen de kans krijgen om succesvol mee
te doen.
Een lesdoel maakt het mogelijk om te controleren of alle leerlingen bereikt
hebben wat je hun wilde leren.
Een lesdoel geeft leerlingen duidelijkheid.
Goed geformuleerde lesdoelen brengen leerlingen naar een haalbaar hoger
niveau, omdat deze doelen zich bevinden in de zone van naaste ontwikkeling.

Het lesdoel is je kompas bij het voorbereiden van je les. Kijk naar het lesdoel volgens
vaste stappen:
•
•
•
•

Zorg dat de les één concreet, controleerbaar lesdoel heeft.
Bepaal welk concept en welke vaardigheid je wilt aanleren, en in welke
context.
Ontwerp een effectieve, passende instructie.
Stem goed af met de zelfstandige verwerking”.

(uit: Expliciete directe instructie John Hollingsworth & Silvia Ybarra, 2015).

De eerste stap van mijn onderzoek zal zijn dat ik gerichter ga kijken naar het
lesdoel van de desbetreffende les. Ik hoop dat ik, door beter te leren kijken
naar het lesdoel, de instructies meer op maat kan geven, zodat het voor de
kinderen effectiever, betekenisvoller, motiverender en uitdagender wordt. Ik wil
onderzoeken of het geven van instructies los van de opdrachten die in de
methode staan, maar met hetzelfde doel voor ogen, effectiever en zinvoller zijn
voor de kinderen in mijn groep.
Ik kies ervoor om dit op rekengebied te doen. De reden: bij rekenen zijn de
doelen vastgesteld in de methode en is het gemakkelijker om deze lessen om
te bouwen tot een rekenles zonder methode.
Op school gebruiken wij de methode `Alles Telt` en ik ga me verdiepen in een
nieuw blok. Ik wil aan de slag met doelgerichte instructie en dit doe ik door
goed naar het lesdoel te kijken van de les. Ik hoop dat de opbrengst zal zijn dat
ik meer plezier haal uit het geven van instructies/cursussen en dat de kinderen
betekenisvoller leren. Ik hoop ook “tijd over” te houden om leergesprekken aan
te gaan met kinderen, zodat ik hun ontwikkeling beter in mijn vingers houd.
Voordat ik dit kan gaan uitvoeren, wil ik me meer verdiepen in het geven van
cursussen en de blokperiode. Hoe ziet dit eruit? Ik ga op zoek naar literatuur die me
mijn kennis hierbij kan verbreden.
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“Het werken in de blokperiode veronderstelt een hechte relatie met cursussen. In de
blokperiode zelf wordt geen instructie gegeven. Instructie vindt plaats in cursussen.
De cursussen die in dit verband vooral van belang zijn, zijn:
- Inscholingscursussen: leren hoe je iets leert, een leertaak aanpakt, aan
bronnen komt, kunt samenwerken etc.
- Niveaucursussen, binnen de eigen instructiegroep of doorbrekend, voor die
inhouden, die om continue voortschrijding en opbouw vragen.
- Inleidingscursussen, vooral in de middenbouw, met name voor de derde- en
vierdejaars kinderen, om hen in het eigen lokaal onder leiding van de eigen
groepsleid(s)ter in te leiden in de basisvaardigheden (de vijfdejaars kunnen al
participeren in niveaucursussen van de hele school).
Bij realistisch reken/wiskunde-onderwijs zullen, als het hoed in een Jenaplanschool
ingevoerd is, zowel inleidings- als niveaucursussen voorkomen. De
inleidingscursussen bij dit werkgebied ook voor de bovenbouw. zelfstandige
verwerking en oefening kunnen dan plaatsvinden in de blokperiode.
Zonder een goede cursorische onderbouwing worden de kinderen in de blokperiode
onvoldoende met de nodige instrumenten voorzien. Hier is door Peter Petersen de
vergelijking gemaakt met de akkerbouw: ‘de akker’, de blokperiode, kan alleen
bewerkt worden als er ‘werktuigen’ zijn (de in cursussen verworven vaardigheden en
begrippen), die bovendien regelmatig onderhouden moeten worden.
Suus Freudental schreef daarover: Bij het rondgaan in de blokperiode, moeten
groepsleid(s)ters met betrekking tot individuele kinderen voortdurend evalueren of bij
een bepaald kind een stuk uit en minimumpakket instrumentele basisvaardigheden
niet aan het wegzakken is of dreigt weg te zakken. Daardoor kan het zijn dienende
taak ten opzichte van wereldoriëntatie, functioneel leren niet meer vervullen. Na zo’n
concrete evaluatie moeten de ‘werktuigen’ eerst worden gereviseerd”.
(uit: Werken als proces, Kees Both en Eelke de Jong, 1992).

“Cursussen zijn het meest succesvol als kinderen begrijpen welk persoonlijk voordeel
ze hebben als ze het aangebodene leren. Jet is aan de stamgroepleider om zo veel
mogelijk duidelijk te maken wat je kunt doen met hetgeen je in cursussen leert. Als je
de cursussen binnen de stamgroep organiseert, is het eenvoudiger om
stamgroepwerk en cursuswerk aan elkaar te verbinden. Als je cursussen vooral
worden bepaald door het volgen van een methode is het werken in een gesloten
stamgroep natuurlijk erg lastig. Het is eenvoudiger om stamgroepwerk en cursussen
met elkaar te verbinden als je vanuit doelen werkt. Je kunt leren werken met meters
en centimeters door het plein op te meten en een mooie plattegrond maken voor de
schooltuin in plaats van sommen uit je rekenboek.
Het onderwijs wordt levend als je leerdoelen kunt koppelen aan actualiteit.
Om helder overzicht te krijgen, zou je in de school kunnen spreken van 3 soorten
werk:
• Basiswerk (de kerndoelen en de schooleigen doelen: doelen waarvan we
vinden dat zoveel mogelijk kinderen die moeten bereiken).
• Thematisch werk (stamgroepwerk, geïnitieerd vanuit de kleine en grote
actualiteit).
• Keuzewerk (door kinderen zelf gekozen leerdoelen).
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Deze 3 soorten werk kun je naast elkaar aanbieden. Je wordt meer en meer een
jenaplanschool als het je lukt deze drie soorten werk te integreren:

basiswerk

basiswerk

themawerk
themawerk

keuzewerk

keuzewerk

De actualiteit is de modernste methode! Probeer steeds de nieuwsgierigheid voor de
wereld-van-nu aan te wakkeren”.
(uit: Jenaplan school waar je leert samenleven, Freek Velthausz en Hubert Winters, 2014).
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Verwijderd: Veldhausz

Voordat ik kan starten met het uitvoeren van mijn onderzoek, moet ik
me verdiepen in de leerlijnen van onze rekenmethode “Alles Telt”. Ik
besluit dit allereerst voor groep 5 te doen. Dit is een kleine groep
kinderen (6 kinderen) en het lijkt me goed om met een kleine groep
kinderen te beginnen.

Leerlijn
Getalrelaties en
getalbegrip

Leerdoelen
•
•
•
•

De leerlingen moeten zich 1000 kunnen voorstellen.
Zij hebben de getallenstructuur t/m 1000 leren kennen.
Zij kunnen getallen plaatsen op de getallenlijn t/m 1000.
De leerlingen moeten getallen tot 1000 kunnen
aanvullen.
• De leerlingen moeten kunnen optellen en aftrekken
Basisvaardigheden
(zonder lenen) met getallen tussen 100 en 1000.
optellen en aftrekken
• Zij kunnen ook optellen en aftrekken onder de 100 met
overschrijding van het tiental.
• Zij hebben geleerd op te tellen over de 100 m.b.v. geld.
• De leerlingen hebben kennis gemaakt met de tafel van
Basisvaardigheden
7 en kunnen daarmee rekenen.
vermenigvuldigen en delen
• De leerlingen hebben kennis gemaakt met de deling als
omgekeerde van de vermenigvuldiging.
• Zij kunnen delen met rest.
• De leerlingen hebben kennis gemaakt met de inhoud
Inhoud/volume
van gangbare verpakkingen en flessen. Zij moeten
weten dat 1l = 1000ml is.
• Zij kunnen hoeveelheden meten met ml.
• Zij moeten kunnen rekenen met ml.
• De leerlingen moeten kunnen optellen met
Geld
geldbedragen boven de 100 euro.
• De leerlingen kunnen digitaal klokkijken.
Tijd
• Zij hebben digitale tijden van halve en hele uren t/m 12
leren noteren en kunnen daarmee rekenen.
• Zij hebben de kalendermaand december verkend.
• De leerlingen hebben verder kennis gemaakt met de
maandkalender en kunnen de structuur daarin
toepassen.
(Uit: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs ‘Alles Telt”, handleiding blok 3)
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De methode is opgebouwd uit een instructie les en een verwerking les die de
kinderen zelfstandig maken. De kinderen zien op hun weekplanner wanneer ze
instructie nodig hebben, dikgedrukt op de weekplanner, en wanneer het een les is
die ze zelfstandig verwerken. Hierboven een voorbeeld van een weekplanner.
Ik maak de weekplanners voor de middenbouw samen met een collega als
clusterleidsters. We besloten om de doelen voor de groepsleid(s)ters op de
weekplanner te zetten, zodat het lesdoel voor die desbetreffende les meteen duidelijk
is. Hieronder een voorbeeld van de weekplanner voor de stamgroepleider.
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Ik bekijk de methode en welke lesdoelen er aan bod komen in blok 3. Ik maak een
overzicht van de lesdoelen en bedenk cursussen die aansluiten bij de actualiteit van
dat moment. Dit ga ik iedere week doen voor de week die daarop volgt. Zo blijft het
de actualiteit en niet iets wat ik bedacht heb en waarvan ik DENK dat dit aansluit bij
hun belevingswereld.

Thema kerst

Thema Tijd

24

Stap 4: Uitvoeren van het onderzoek
Aan de slag!
Ik ben me ervan bewust dat het een andere manier van instructie (cursussen) geven
is voor mijzelf als stamgroepleider, maar ook de kinderen moeten wennen aan deze
nieuwe opzet. Het leerdoel behalen, door niet altijd de opdrachten uit het boek te
maken, maar door het zelf te ervaren en te doen.

Ik heb gelijk de volle aandacht van de kinderen wanneer ik de schildertape op de
grond plak. Ik hoor geroezemoes om me heen en stellen al een heleboel vragen:
“Wat gaan we doen, Monique? Waarom doe je dat? Huh?!”
Ik sta op en ik begin te springen langs de schildertape en tel met sprongen van 10
vooruit. De kinderen tellen al snel mee en sommigen gaan ook springen. Ze zijn
enthousiast en hangen aan mijn lippen wanneer ik het “rekenprobleem” vertel. Ik
vertel over de kerstboomhandelaar. De man heeft een druk weekend gehad als het
gaat om de verkoop van kerstbomen. Op zaterdag verkocht hij maar liefst 104
kerstbomen! Op zondag nog eens 123 kerstbomen. Hij wil graag weten hoeveel
bomen hij verkocht heeft dat weekend. Kunnen jullie hem helpen?
De kinderen gaan in tweetallen (die ze zelf gekozen hebben) aan de slag met hun
eigen getallenlijn op de grond. Op witte blaadjes tekenen ze de sprongen. Ik vertel ze
dat wanneer ze klaar zijn, hun getallenlijn moeten laten liggen en met de oplossing in
de kring moeten komen.
Wat zie ik?
• De kinderen vormen al heel snel
zelf tweetallen.
• Ze gaan druk in overleg over hoe
ze moeten starten op de
getallenlijn.
• De taakverdeling, wie tekent, wie
legt het op de juiste plaats op de
getallenlijn neer, blijkt nog lastig te
zijn. Ze proberen dit zelf op te
lossen, maar bij sommige tweetallen grijp ik in door samen tot een oplossing
te komen.
• De derde-en vierdejaars vinden het ook reuze interessant en kijken
nieuwsgierig mee wat er gebeurd op de grond.
• Ik zie dat de kinderen gedreven zijn om het juiste antwoord te vinden.
• Ik zie dat er verschillende manieren van het maken van de sprongen op de
getallenlijn zijn.
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Wat hoor ik?
• Ik hoor dat de meeste tweetallen goed in overleg zijn.
• Ik hoor dat bij één tweetal het overleg vrij luidruchtig gaat.
• Ik hoor dat de oplossing geroepen wordt.
Na 10 minuten komen de kinderen weer in de kring. Vol
verwachting zitten ze met het briefje met het goede antwoord in
hun hand te wachten. We gaan de verschillende getallenlijnen
SAMEN bekijken. De kinderen die de getallenlijn gemaakt
hebben, leggen uit wat ze gedaan hebben. Ik merk dat dit nog
een lastig is voor ze. Kinderen willen dolgraag hun eigen
antwoord vertellen en ze beginnen met het geven van het
antwoord. Ik probeer ze er op te wijzen dat uk het belangrijk
vind dat ik kan zien hoe ze op dit antwoord gekomen zijn.
Kinderen zien de verschillen tussen de getallenlijnen. Waar het
ene tweetal 3 keer sprongen van 10 maakt, maakt het andere
tweetal gelijk een sprong van 30: beiden goed komen we tot de
conclusie!
Vervolgens geef ik de kinderen die het lastig vinden een verlengde instructie in de
kring. We behandelen samen andere sommen, waarbij we het springen op de
getallenlijn verder oefenen.
Ik vertel de kinderen dat ze de opdrachten in hun rekenwerkboek niet meer hoeven
te maken, want we hebben ons doel bereikt: we hebben leren tellen op de getallenlijn
t/m 1000. De kinderen kijken me vreemd aan: ”Hoeven we dan niets meer te maken
en mogen we het doorstrepen op onze weekplanner”? “Inderdaad, we hebben ons
doel bereikt voor vandaag”.
Reflectie na eerste doelgerichte instructie:
- Kinderen hebben hun aandacht erbij.
- Ze vinden het leuk om met elkaar een probleem op de lossen.
- Geweldig om te zien hoe gemotiveerd ze aan de slag gaan.
- Ze corrigeren elkaar..
- Ze leren taken te verdelen, wat soms toch nog erg lastig blijkt.
- De nabespreking is nog erg wennen voor de kinderen. Ze vinden het (nog)
lastig om naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren, gericht vragen te
stellen. Het gesprek wordt voornamelijk tussen mij en het tweetal gevoerd. De
andere kinderen zijn druk met hun eigen getallenlijn en met de vraag: hebben
we het goed gedaan? Dit heeft nog tijd nodig.
- Ik voel me voldaan na deze les. Ik geniet van wat de kinderen laten zien, het
enthousiasme en het op een andere manier bezig zijn met het geven van
instructie. Ik heb me nu vooral nog geconcentreerd op de groep waaraan ik
instructie geef. Ik geloof dat, wanneer de kinderen hier aan gewend zijn, ik
mijn handen vrij zal hebben voor de derde-en vierdejaars in de groep.
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De kinderen krijgen van mij een rekenprobleem aangeboden waarbij ze moeten
vermenigvuldigen en moeten delen/verdelen. Ik besluit om voorafgaande deze
opdracht niets te zeggen of uit te leggen. Ik ben benieuwd hoe de kinderen deze
problemen oplossen, zonder dat ze enige voorkennis hebben. Ik geef duidelijk aan
dat ze moeten kunnen laten zien HOE ze gerekend hebben. Ik wil de nadruk leggen
op de nabespreking, waarbij kinderen van elkaar leren.

Wat zie ik?
• De kinderen pakken al snel hulpmiddelen om het uit te rekenen, zoals een
whiteboard of een blanco papier.
• Ik zie verschillende manieren ontstaan: de één tekent erbij, de ander is
abstract bezig en ziet meteen de som, de ander gebruikt een getallenlijn om
de som uit te rekenen.
• Ik zie dat de kinderen ook bij elkaar kijken om te zien hoe de ander het doet.
• Ik zie dat de derde-en vierdejaars verder werken aan hun weekplan. Zij
worden al minder afgeleid door de vijfdejaars.
• Eén tweetal stelt meteen vragen aan mij als groepsleider. Ze zijn niet gewend
om zelf de opdracht te lezen en vinden dit ook lastig.
• Ik zie dat de derde-en vierdejaars nu de mogelijkheid zien om mij om hulp te
vragen. Ze komen naar me toe en vragen om hulp.
• Ik zie dat 2 meisjes niet weten hoe ze moeten starten. Ik geef ze een tip om
het te tekenen, lukt het dan wel?
Wat hoor ik?
• Ook nu zie ik weer hoe goed de kinderen

overleggen.
• Ik hoor eigenlijk erg weinig, ze doen dit op

een rustige manier.

28

Na 15 minuten komen de kinderen weer terug in
de kring. De kinderen nemen hun spullen mee
en willen graag laten horen hoe zij de som
uitgerekend hebben. De nabespreking begint.
Ik zie dat de kinderen geïnteresseerd zijn in
elkaar. Ze luisteren aandachtig. Het uitleggen
van de som is niet voor iedereen gemakkelijk en
het blijkt toch best lastig te zijn voor sommigen. De kinderen stellen elkaar nog niet
echt vragen, maar er komen al wel meer reacties, zoals “Oja, ik had het ook kunnen
tekenen” of “ ik zag gewoon meteen de som, maar door het op te schrijven lukte het
me nog beter”.
Filmpje rekenprobleem nabespreking:

Reflectie na doelgerichte instructie:
•
•
•

•

De kinderen geven aan dat ze dit erg leuk vinden om te doen. Het is anders
dan anders en het is leuk om een rekenprobleem op te lossen.
Ze zouden dit wel vaker willen.
De nabespreking verliep al iets beter dan de eerste keer. Voor de kinderen is
het wennen om aan hun groepsgenoten uit te leggen hoe ze de som
uitgerekend hebben. Ze vertellen dit vooral aan mij. Volgende stap is om de
anderen deelgenoot maken van hun uitleg en ook daar de bevestiging zoeken
voor hun rekenmanier.
Ik ben een ontzettende trotse stamgroepleider en geniet van de kinderen.
Tijdens dit rekenprobleem heb ik de aandacht bij de vijfdejaars gehouden. Ik
vind dit belangrijk, omdat ik zo bovenop het proces zit. Waar lopen ze
tegenaan? Hoe pakken ze dit aan? Lukt het allemaal? Zou ik dit beetje bij
beetje los durven laten, zodat ik tijdens dit proces mijn handen vrij heb voor de
andere 2 groepen? Dat zou fijn zijn!
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De kinderen gaan aan de hand van mijn dagritme aan de slag met de digitale klok. Ik
heb een dag uit mijn week, vanaf het opstaan tot aan het naar huis werken vanaf
school in de vorm van plaatjes uitgewerkt. Daarnaast krijgen de kinderen een aantal
digitale tijden. In tweetallen krijgen ze deze 2 pakketjes en ze gaan mijn dag in een
juiste volgorde leggen. Ze leren naast het op logische volgorde leggen ook welke tijd
erbij hoort. Wat is logisch? Staat Monique om 11.30 uur op? Ontbijt ze om 10.00 uur?
Zo krijgen ze meer besef van tijd. De kinderen schrijven onder de digitale tijd de
analoge tijd, zodat deze ook geoefend wordt. Ik vertel de kinderen dat ik na 15
minuten met ze terug in de kring wil om de opdracht na te bespreken en ik dan graag
wil horen wat hun plan van aanpak was.
Leerpunt voor mezelf:
Naast het observeren van de kinderen en hoe ze met deze activiteit aan de slag
gaan, wil ik me ook meer kunnen richten op het begeleiden van de kinderen die
zelfstandig aan het werk zijn: groep 3 en groep 4. Ik wil uiteindelijk meer tijd over
houden voor het begeleiden en observeren van de kinderen en dit kan alleen
wanneer ik deze “instructie” of “activiteit” durf los te laten.
Filmpje rekenprobleem dagritme (digitale klok):
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Wat zie ik?
• Ik zie dat de kinderen ontzettend veel zin hebben om te starten.
• Ik zie dat ze goed overleggen samen.
• Ik zie dat ze elkaar helpen, ze proberen samen een goed beeld te vormen van
hoe mijn dag eruit zou kunnen zien.
• Ik zie dat ze zich in mij kunnen verplaatsen.

•

•

•
•

Ik zie dat een tweetal worstelt met het noteren van de juiste analoge tijd bij de
digitale tijd. Dit tweetal heeft duidelijk meer instructie nodig over het noteren
van de juiste digitale en analoge tijd.
Ik zie dat kinderen uit groep 4 dit ook interessant vinden. Ze kijken mee en
geven soms een tip aan de ander. Wat gaaf dat dit groep overstijgend is en
wordt.
Ik zie dat ze zelfstandig aan de slag zijn. Ik zou nu echt tijd hebben om de
kinderen van groep 3 en 4 te kunnen helpen.
Ik zie dat de kinderen van groep 3 en 4 mij nodig hebben. Ik zie ze voor zich
uit kijken en ze zitten te wachten met het zelfstandigwerkblokje te wachten op
hulp.

Wat hoor ik?
Ik hoor dat de kinderen ontzettend goed overleggen en dit maakt me erg trots
als groepsleider: ik GENIET!
• Ik hoor kinderen uit groep 4 de kinderen van groep 5 helpen. Gaaf!
•

Reflectie na doelgerichte instructie:
Wanneer ik zie dat de kinderen zelfstandig bezig zijn met het oplossen van dit
rekenprobleem, besluit ik om de kinderen die hulp nodig hebben hulp te bieden. Het
voelt bevrijdend dat ik tijd heb om de andere kinderen te kunnen helpen, iets wat me
niet vaak lukt door de vele instructies. Ik cluster de vragen en ik kan een kwartier
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lang met 4 jongens uit groep 4 een verlengde instructie geven over het springen op
de getallenlijn. Ik zie dat de jongens dit fijn vinden en ze kunnen al snel weer
zelfstandig verder met hun werk.

Ik zie ook dat sommige kinderen uit groep 3 “klaar” zijn met hun werk. Ik loop langs
en ik attendeer ze er op dat ze hun weekplanner moeten kleuren, zodat ze een
duidelijk beeld hebben van wat ze nog moeten doen. Ik merk dat, wanneer deze
kinderen klaar zijn, het onrustiger wordt in de groep. De kinderen van groep 3 vinden
het (nog) lastig om voor een langere periode zelfstandig aan het werk te zijn. Ik merk
ook dat, door dat ik nu veel tijd heb om rond te lopen, ik wel in de knoei kom met de
instructies die nog gegeven moeten worden. Ik wil mijn tijd efficiënter inplannen: ik wil
tijd hebben voor het vragenrondje, maar ik wil ook door met de instructies. Nu ik merk
dat de kinderen van groep 5 het aan kunnen om voor een langere periode met een
rekenprobleem aan de slag te zijn, durf ik een nieuw leerpunt voor mezelf te stellen.
•

Ik ga proberen om een beter evenwicht te vinden tussen het vragenrondje en
de volgende instructie, wanneer de kinderen aan de slag zijn met het
rekenprobleem.
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Bij ieder thema maken we samen met ouders een themahoek in het cluster. Dit keer
hebben we een klokkenwinkel gemaakt waar kinderen klokken repareren en
verkopen. Ze leren hoe ze klanten aanspreken, wat beleefdheid is, hoe een klok of
horloge er van binnen uit ziet en ze leren te rekenen met geld.
De rekenmethode biedt het optellen en aftrekken aan door middel van een
getallenlijn en later door cijferend op te tellen. Ik besluit om dit op een
betekenisvollere manier te doen dan dit WEER met een getallenlijn met ze te doen.
Ik leg een aantal klokken in de kring met bedragen erbij. De kinderen krijgen een
portemonnee met geld er in. Een aantal vragen die ik ze stel:
• Hoeveel geld krijg je terug als je het horloge koopt?
• Hoeveel zijn de 2 klokken samen? Heb je genoeg geld?
• Hoeveel kost de klok als je een bepaald bedrag aan korting krijgt?
Nadat ik dit begeleid heb, gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. In tweetallen
bespreken ze wie welke rol heeft: de rol van verkoper of de rol van klant. Zo leren ze
het betalen en het juiste bedrag teruggeven. De bedragen blijf ik veranderen, zodat
er steeds andere berekeningen zijn.
Nu de kinderen zelfstandig bezig zijn, heb ik mijn handen vrij om de andere kinderen
in de groep te helpen bij hun werk. Dit voelt voor mij als een bevrijding: ik heb tijd
“over” om kinderen te helpen bij hun werk. Wauw! Het voelt ontzettend goed om
sommige kinderen, groepjes kinderen, een verlengde instructie te kunnen geven. Ik
heb voldoening in wat ik doe en ik zou dit gevoel vaker willen hebben. Dit vind ik ook
een gevoel van “lui lijken” ook al ben ik wel degelijk druk met kinderen die hulp nodig
hebben. Normaal voelt het als erg hard werken, terwijl ik dan alleen instructies,
vooral werkinstructies, geef en ik kom dan niet toe aan de individuele begeleiding of
leergesprekken met kinderen. Nu ik merk dat het beiden kan doordat ik de instructie
anders inricht, voel ik een tevredenheid.
Wat zie ik?
• De kinderen in de instructie zijn geboeid. Ze vinden het leuk om op deze
manier bezig te zijn met optellen en aftrekken.
• Ik zie dat de kinderen samenwerken, ze overleggen.
• Ik zie dat dat andere kinderen zelfstandig werken met hun blokje.
• Ik zie dat ik tevreden ben, meer geniet van wat ik doe en ik straal rust uit.
• Ik zie dat kinderen het fijn vinden dat ik ze kan helpen.
Wat hoor ik?
• Ik hoor kinderen overleggen, soms nog iets te hard, maar ze zijn bezig met
wat ze moeten doen.
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•
•

Ik hoor mezelf lachen tijdens een uitleg met een kind.
Ik hoor een fijne, rustige werksfeer in het blokuur.

Filmpje rekenprobleem de klokkenwinkel:

Doelgerichte instructie op verschillende vakgebieden
Nu ik intensief bezig ben met de doelgerichte instructies op rekengebied, merk ik dat
het me ook beter lukt bij andere vakgebieden, zoals spelling en wereldoriëntatie.
Bij spelling gebruik ik vaker woorden die bij het thema passen wanneer ik een
spellingregel uitleg of spelen we een kort spel om de spellingregel te oefenen.
Het is zo leuk om instructies met de hele groep te doen, groep 3/4/5 samen. Ik vind
dit nog erg lastig, maar wanneer ik terugdenk aan welke activiteiten we doen in de
groep merk ik dat ik dit eigenlijk al steeds vaker doe. Onbewust, zonder erbij stil te
staan, wordt het dan misschien toch gemakkelijker?
Een aantal voorbeelden:
Een speurtocht waarbij groep 5 hun maatje uit groep 3 helpt bij het vinden van alle
letters die ze geleerd hebben. Groep 4 en 5 leert de woorden op de juiste manier te
noteren en maken gebruik van de spellingregels.
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Een levende klok maken.
Zo leren de kinderen
spelenderwijs klokkijken, in plaats
van dit uit een boek te leren en te
doen.

Hoelang duurt het totdat de
ijspegel gesmolten is?
Wat ik voorheen nog lastig vond, probeer ik nu vaker te doen en dit gaat op een
steeds natuurlijkere manier. Een kind neemt een ijspegel in zijn handschoen mee de
groep in. Ik haak hier op in door me af te vragen hoelang het duurt dat de ijspegel
gesmolten is van ijs tot water. De jongen wordt meteen nieuwsgierig en de andere
kinderen die langzaamaan binnendruppelen ook. We maken samen een lijst waarop
we raden hoeveel minuten het zo gaan duren. De kinderen zijn anderhalf uur lang
geboeid door het proces. Intussen leren ze ontzettend veel over het begrip tijdsbesef
en hoe het proces van ijs naar water verloopt.
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Ik zie meer mogelijkheden en kansen om de leerdoelen te integreren in de normale
dagelijkse dingen. Maar ik probeer het ook op andere gebieden vorm te geven. Nu ik
hier actiever mee bezig ben, komen deze manieren en ideeën meer vanzelf en wordt
het iets van mijzelf: natuurlijk!
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Doelgerichte instructie en de 7 Jenaplanessenties
Samenwerken, helpen, zorg dragen voor elkaar, samen spreken, samen spelen,
samen beslissen, samen vieren. Dat alles maakt een Jenaplanschool een lees- en
werkgemeenschap. Leren is sociaal leren, samen problemen oplossen, samen
evalueren. In het boek “Jenaplan, school waar je leert samenleven” wordt gesproken
over de 7 essenties. Dit zijn essentiële vaardigheden die een kind moet bezitten. De
7 essenties zijn verdeeld in 7 indicatoren. Dit alles staat in een tabel. De tabel heb ik
hieronder overgenomen en geprobeerd te markeren welke essenties horen bij het
werken met doelgerichte instructie en wat de kinderen hierbij leren voor zichzelf:
ondernemen

plannen

Samenwerken

Creëren

Presenteren

Reflecteren

verantwoorden

Netwerken

Vertellen hoe
een dag of
periode zal
verlopen
Vertellen wat
er van je
verwacht
wordt
Inschatten
hoeveel tijd je
voor iets nodig
hebt
Dingen in een
handige
volgorde doen
Eigen
leerdoelen
bepalen
Een dag-of
weekplan
maken

Delen met anderen

Voor een groep
staan

Vertellen wat er is
gebeurd

Uitleggen waarom je
wat doet

Anderen “denktijd”
geven

Nieuwe dingen
en
argumenten
bedenken
Vragen blijven
stellen

Je natuurlijk,
authentiek
gedragen

Vertellen wat je
hebt geleerd

Zelf materiaal pakken
en opruimen

Je verplaatsen in een
ander (inleven)

Een alternatief
bedenken

Contact maken
met de
toehoorders

Feedback
ontvangen

Voor jezelf en voor de
groep zorgen

Aanwijzingen volgen
en geven

Doorzetten en
volhouden

(grote) gebaren
gebruiken

Feedback geven

Zelf om uitleg vragen

Anderen helpen

Het beste uit
jezelf halen

Je gedrag
evalueren

Hulp ontvangen

Makkelijk
overschakelen
naar een
ander
gezichtspunt
Makkelijk
voortborduren
op ideeën van
anderen

Goed articuleren
en je stem
gebruiken
Je gedachten
goed verwoorden

Aan de groep
vertellen waar je mee
bezig bent
Uitleggen waarom we
deze regels hebben

Initiatief nemen

Onderzoeken

Talenten inzetten

Ambities tonen

Denken in doelen

Informatie
opzoeken

Je plannen op
tijd bijstellen

Je houden aan
afspraken

Je optreden goed
verzorgen

Je werk zelf
nakijken en
beoordelen

Je eigen
ontwikkeling
presenteren

Uitleggen waarom je
iets niet hebt gedaan.

De kinderen leren veel van elkaar. Het samenwerken, staat hoog in het vaandel bij
het bespreken van de rekenproblemen die ik ze aan biedt. Ze brengen elkaar op een
hoger niveau. Vervolgens leren ze aan elkaar uitleggen hoe ze te werk zijn gegaan:
presenteren. Ze leren aan elkaar uit te leggen, te luisteren naar elkaar, feedback te
geven, je gedachten goed te verwoorden.
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Stap 5: Concluderen
Mijn onderzoek begon in september 2016 na een bezoek aan de
Dr. Schaepmanschool in Barendrecht. Mijn interesse werd gewerkt door een
stamgroepleider die ik daar zag zitten tussen de kinderen aan haar bureau. Zij was in
gesprek met een kind, ze voerde een leergesprek. Ze oogde kalm en er heerst rust in
de groep. Mijn verwondering was meteen geprikkeld, waardoor ik wel gedwongen
was om een foto te maken van deze gebeurtenis. Ik voelde een stukje jaloezie en ik
zou willen dat ik die stamgroepleider was! Mijn onderzoeksvraag luidde dan ook:
Hoe kan ik als stamgroepleider door minder te doen meer bereiken, waardoor
ik een gelukkig stamgroepleider ben/word?
Al snel wist ik dat ik het geven van mijn instructies op een andere manier moest
aanpakken, om er op die manier voor te zorgen dat ik meer tijd over zou houden voor
de begeleiding van kinderen.
Door de leerdoelen goed te bestuderen van een vakgebied, ben je een stapje voor.
Je bent beter voorbereid op wat gaat komen. Hierdoor kun je creatiever omgaan met
het geven van je instructies. Doordat je als stamgroepleider weet wat er gaat komen
in een bepaald blok, kun je deze werkinstructies ombouwen tot een doelgerichte
instructie. Je behoudt het overzicht en je hebt de leerdoelen beter in beeld.
Door geen werkinstructie, maar een doelgerichte instructie te geven, is de
betrokkenheid van de leerlingen vele malen groter. Doordat de kinderen handelend
bezig zijn, pikken ze de leerstof veel beter op. Door de kinderen een rekenprobleem
te geven, worden zij uitgedaagd om zelf na te denken. Het overleggen met anderen
is hierbij van essentieel belang en dit helpt hen om stappen vooruit te maken. De 7
Jenaplanessenties komen hierbij duidelijk naar voren. Wanneer we het
rekenprobleem bespreken en de kinderen hun manier laten zien, komen er veel
aspecten naar voren van de essenties “presenteren” en “reflecteren”. Tijdens het
onderzoeken van het rekenprobleem komen juist de essenties “samenwerken” en
“ondernemen” duidelijk naar boven. Wanneer kinderen wennen aan deze manier van
instructie geven en krijgen, merk ik dat mijn hulp als stamgroepleider niet altijd nodig
is. Hierdoor krijg ik als stamgroepleider meer lucht, tijd en ruimte om er voor de
andere kinderen te zijn. Het geven van verlengde instructie, het voeren van een
leergesprek n.a.v. de weekplanner of het gemaakte werk, ik creëer hier op deze
manier meer tijd voor. Wanneer ik me steeds bewust ben van het geven van mijn
instructies en op welke manier ik dit vormgeef, lukt het me beter om de luie
stamgroepleider te lijken EN plezier te beleven aan het begeleiden van mijn
stamgroep!
Naast het geven van doelgerichte instructies, zijn me nog een aantal andere
aspecten en handelingen opgevallen tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek die bij
dragen aan het zijn van een lui lijkende stamgroepleider. Kinderen kunnen en weten
veel meer dan wij denken. Je hoeft als stamgroepleider niet alles te weten of op te
lossen, maar vraag het de kinderen! Gebruik de kracht van de stamgroep om tot
oplossingen en ideeën te komen en leg de verantwoordelijkheid bij het kind zelf.
Daar bereik je meer mee dan wanneer je het kind afhankelijk maakt van jou als
stamgroepleider.
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Stap 6: Presenteren / communiceren
Poster

TOP 10 SUCCESSEN VOOR DE LUIE STAMGROEPLEIDER

 Effectieve instructies
 Observeren in plaats van meehelpen

 Doelgerichte instructie in plaats van directe instructie
 Kortere instructies

Open opdrachten op de weekplanner

 Vraag het de kinderen

 Uitgestelde aandacht

 Tafelgroepjes inzetten
 De kracht van de stamgroep gebruiken
Niet belonen, maar lonen na werk
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Met opmerkingen [PtR1]: Hier kun je aangeven hoe het
onderzoek en het resultaat een vervolg kan krijgen. Met
andere woorden: waar leidt dit onderzoek toe. Wat zou jou
volgende stap kunnen zijn? Normaal gesproken is dat
onderzoeken een cyclisch proces. In jouw geval zou je
kunnen kijken wat er nog meer te behalen valt, hoe je
collega’s ermee kunt helpen. Hoe het beleid in de school zou
kunnen worden. Of zoiets.
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6. Actieplan/aanbevelingen
Aanbevelingen voor mijn collega’s:
þ

þ
þ

þ

þ
þ
þ
þ

þ

Zorg voor een goede basiswerkhouding in je groep. Om dit goed te integreren
in je stamgroep, raad ik aan om het zelfstandigwerk traject “Vraag het de
kinderen” te gebruiken. Met behulp van deze methode, ga je met de groep
samen een nieuwe werkwijze creëren. Deze werkwijze ontstaat doordat je
steeds (aan de hand van een observatieformulier) met de kinderen in gesprek
gaat en hen vraagt wat zij zelf hebben ervaren. Aan de hand van deze
ervaringen worden nieuwe oplossingen besproken en afspraken gemaakt voor
de hele groep. Kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht, waardoor
de zelfstandigheid wordt bevordert en jou als stamgroepleider de rust en
ruimte geeft voor andere dingen in de groep, zoals een leergesprek en het
geven van een instructie.
Observeer en analyseer wat je ziet gebeuren in je groep. Door dit eerst te
doen, sta je erbij stil wat er al goed gaat en waar nog winst te behalen valt.
Om goed voorbereid de dag te beginnen, is het raadzaam om de instructies
met leerdoelen te bekijken. Sommige instructies kunnen samengevoegd
worden, zodat je de verschillende jaargroepen gemengd instructie kunt geven:
gebruik maken van elkaars talenten.
Zorg dat je de leerdoelen van een blok/thema/hoofdstuk in je hoofd hebt. Dit
vergemakkelijkt het geven van instructies en informatie. Je bent op de hoogte
van wat de kinderen moeten kunnen na een bepaalde periode en je voelt je
zekerder over wat dat je doet.
Vermijd zoveel mogelijk het geven van werkinstructies. Deze instructies zijn
overbodig: het maakt de kinderen lui en het voegt weinig tot niets toe als het
gaat om de kennis die de kinderen tot zich nemen.
Kijk of je een instructie doelgericht en effectief kunt maken voor de kinderen. Is
het nodig om dit met de hele jaargroep te doen? Welk doel heeft de les? Kan
ik hier een rekenprobleem aan koppelen?
Zorg voor een uitdaging of een prikkeling die ervoor zorgt dat de kinderen
gemotiveerd worden om aan de slag te gaan.
Bekijk de taken op de weekplanner goed voor ieder kind. Vaak zijn de
opdrachten die op de weekplanner staan gesloten: er is weinig ruimte voor het
kind om eigen ideeën en plannen uit te werken. Hierdoor hebben ze de hulp
van de stamgroepleider nodig, want het is het idee of plan van de
stamgroepleider. Wanneer je een uitdaging plaatst op de weekplanner, zal je
merken dat kinderen zelfstandiger aan de slag gaan, omdat het plan van het
kind zelf is.
gebruik de kracht van de stamgroep. Wanneer de stamgroep zich verbonden
voelt met elkaar, zijn ze in staat om elkaar te helpen en samen tot oplossingen
te komen. Maak hierbij gebruik van de tafelgroepjes, zodat kinderen als een
team zorgen voor de stamgroep. Maak ze medeverantwoordelijk, in plaats van
dat jij als enige persoon zich verantwoordelijk voelt voor de groep. Observeren
is daarom erg belangrijk als stamgroepleider! Wat zie je? Wat hoor je? Dit kan
niet wanneer je zelf mee helpt bij bijvoorbeeld het opruimen. Behoud altijd het
overzicht als stamgroepleider.
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7. Evaluatie onderzoek
Tijdens de Jenaplan tweedaagse in september 2016 was ik na 3 weken voor de
groep al zo uitgeblust, dat ik alweer toe was aan een zomervakantie. Ik voelde me
totaal niet lekker in mijn vel en ik begon aan mezelf te twijfelen als stamgroepleider.
De gedachte of dit wel het juiste type onderwijs voor mij zou zijn, knaagde steeds
vaker aan me. Ik wist dat dit echt moest veranderen, anders zou ik na dit schooljaar
niet meer zo zeker zijn van mijn rol als stamgroepleider en vooral: het plezier in het
werken in een stamgroep.
Mijn onderzoeksvraag was:
Hoe kan ik als stamgroepleider door minder te doen meer bereiken, waardoor
ik een gelukkig stamgroepleider ben/word?
Dankzij dit onderzoek ben ik in een rollercoaster beland van gevoelens. Ik ben stil
gaan staan bij mezelf als stamgroepleider. Ik merk dat dit soms best confronterend
is. Het brengt me aan het wankelen over mijn eigenwaarde, zelfvertrouwen en het
heeft me soms ook echt met mijn neus op de feiten gedrukt, positief en negatief.
Waarom doe ik de dingen zoals ik ze nu doe? Is het goed wat ik doe? Ik kwam
erachter dat ik echt meer trots op mezelf mag zijn als stamgroepleider en hoe ik in de
groep sta. Ik doe al zoveel dingen wel goed en bij deze dingen sta ik te weinig stil.
Ook waren er natuurlijk dingen die ik heel graag anders wilde zien, zoals het geven
van mijn instructies. Dit stond voor mijzelf met stip op nummer 1, hier moest ik mee
aan de slag om een stapje dichterbij die lui lijkende stamgroepleider te komen. Ik
voelde me gevangen in het geven van instructies en ik hield me netjes aan wat ik die
dag moest doen. Mijn plezier in lesgeven was totaal weg, ik leek wel een robot!
Doordat ik aan de slag ben gegaan met doelgerichte instructies en mezelf verplichte
om nauwkeurig te blijven kijken naar de instructies die ik moest geven, probeerde ik
er steeds het beste uit te halen, zowel voor mezelf als voor de kinderen. en wat
bleek: door goed naar de kinderen en de stamgroep te kijken en vooral ook te
LUISTEREN, kon ik steeds vaker achterover leunen en bedachten we samen ideeën
en oplossingen. Het
zelfverantwoordelijk leren bij
kinderen kan niet binnen één
dag daar zijn, maar door ze
te helpen, te stimuleren en te
motiveren, lukt het om hier
vooruitgang in te zien en dit
werpt uiteindelijk zijn
vruchten af in je stamgroep
en voor jou als
stamgroepleider.
Ik heb geleerd dat iets niet perfect hoeft te zijn, dat er een vooruitgang te zien mag
zijn en dat je niet meteen bij die stip aan de horizon kunt zijn. Genieten van mijn
geweldige stamgroep, waarin ik en de kinderen iedere dag weer meer mogen leren
over ons zelf, over elkaar en over de wereld. En ik kan nu zeggen: wat geeft dat een
geweldig, bevrijdend gevoel!
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