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Hoofdstuk 3  Voorwoord 

 
FEESTEN 
 
Temidden van het daagse doen, 
als afwisseling van eentonigheid 
viert een mens bij tijden het leven. 
 
Alledaagse sleur wordt doorbroken: 
bij geboorte, verjaardag en huwelijk 
wordt leven genoten met rituelen. 
 
Elke religie heeft haar hoogtijdagen, 
in iedere cultuur is feest een gegeven 
of het nu carnaval heet of Sinterklaas. 
 
Je kunt vakantie –dolce far niente- 
vieren, van een examenuitslag of 
promotie genieten, een feest geven. 
 
Het grootste feest moet wel zijn, dat 
je jezelf aanvaardt en je medemensen. 
Dan vier je het leven kwetsbaar echt. 
 
Frits Litmaath, 28 juni 2006  
 

Blij zijn met wat je bereikt hebt, je dankbaar voelen voor een mijlpaal, het alledaagse niet 

gewoon vinden, de tijd nemen om stil te staan; een paar zinnen die iets vertellen over 

“vieren” en wat is er mooier dan Samen vieren… ?  

Eerlijk gezegd is het niets iets wat ik van nature doe. Ik ben al snel geneigd om door te gaan 

en wat goed gaat gewoon te vinden. Toch heb ik voor dit onderwerp gekozen, omdat ik het 

wel belangrijk vind om momenten te nemen om stil te staan, om blijde maar ook verdrietige 

momenten samen te vieren en het leven te vieren! Vooral in de steeds drukker wordende 

tijd waarin we leven en waarin presteren zo belangrijk lijkt te zijn, krijgen de kinderen dit 

niet meer als vanzelfsprekend mee en is het onze taak om hier aandacht voor te vragen en 

tijd voor te nemen.  

Ik mis tegenwoordig (ook als ik naar mezelf kijk!) een stuk verdieping,  zingeving , 

dankbaarheid en  alles niet als vanzelfsprekend ervaren. We hollen maar door en  nemen zo 

weinig de tijd om stil te staan bij belangrijke momenten, gebeurtenissen en ervaringen. Het 

lijkt soms ook zoveel te gaan om wat we hebben geleerd of gekregen i.p.v. wat we hebben 

beleefd. Graag wil ik leren wel de tijd te nemen om stil te staan en te vieren. 
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In de onderzoeken die ik tijdens de opleiding uitgevoerd heb, heb ik me verdiept in de 

speerpunten en basisactiviteiten van het Jenaplanconcept. In de basisactiviteit vieren heb ik 

mij minder verdiept en daardoor heb ik nog te weinig kennis en inzicht om dit  in de praktijk 

te brengen. In dit eindonderzoek verwacht ik deze kennis en inzicht op te doen.  
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Hoofdstuk 4 Samenvatting 

Onderzoeksvraag 

Hoe kan ik door middel van vieringen een wezenlijke bijdrage leveren aan het pedagogisch 

klimaat in mijn stamgroep? 

Vanuit bovenstaande onderzoeksvraag ben ik op zoek gegaan naar literatuur waarin ik 

antwoord zou kunnen vinden op mijn onderzoeksvraag. Ik heb algemene literatuur gebruikt 

en specifieke literatuur wat betreft vieren volgens de Jenaplanvisie. Daarnaast ben ik op 

zoek gegaan naar ideeën. Ik heb op websites van andere scholen gekeken, de informatie 

erbij gepakt van het bezoek aan ‘t Hoge Land en ideeënboeken gebruikt.  

Mijn onderzoeksvraag bevat de volgende deelvragen 

● Wat is het belang van vieren? 

● Welke vieringen dragen bij aan het pedagogisch klimaat? 

● Hoe kan ik deze vieringen vormgeven? 

● Wat zijn de voorwaarden, planning en evaluatie van een viering? 

 

Wat is het belang van vieren? 

In vieringen worden kinderen aangesproken in hun hart, hun handen en hun hoofd. Kinderen 
krijgen tijdens een viering de kans om andere kwaliteiten van zichzelf te laten zien dan de 
cognitieve. Vieringen geven dan ook een extra dimensie aan het schoolleven; er is meer dan 
het cognitieve. Er wordt stilgestaan bij wat geleerd is, wat er gedaan is en wat de kinderen 
geïnspireerd heeft. Vieren vormt kinderen en brengt hen verder in hun ontwikkeling. Door 
samen te vieren wordt de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid versterkt. 
Door te vieren komen gebeurtenissen intenser aan de orde, het helpt mee om het 

leefklimaat op school te verbeteren en het geeft ruimte aan de creativiteit van kinderen. In 

vieringen staan kinderen en leerkrachten stil bij gebeurtenissen die van invloed zijn op het 

leven op school op dat moment. Door stil te staan bij die momenten vindt er verdieping van 

het schoolleven plaats en worden gezamenlijk bepaalde gebeurtenissen en ervaringen 

doorleefd. Kinderen leren elkaar op een andere manier kennen en waarderen. In vieringen 

staan we stil bij kleine en grote momenten in het leven van kinderen, ouders en 

leerkrachten. 

Een viering is een speciaal ‘samenzijn’ met de eigen stamgroep, met de bouw of met heel de 
school waarin iets te beleven valt. In een viering wordt stilgestaan bij momenten en 
gebeurtenissen die de moeite waard zijn om aandacht aan te besteden.  
Door te vieren wordt er een pas op de plaats gezet i.p.v. mee te gaan in het haastritme van 

het onderwijs en van deze tijd. Vieren brengt de kinderen in aanraking met de dingen die 

werkelijk gebeuren; de realiteit van het leven wordt ter sprake gebracht. Vieren is een 

pedagogische opdracht voor iedere basisschool.  
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Kinderen leren waarderen wat zij zelf gemaakt, gedaan en geleerd hebben en leren ook 
waardering te hebben voor wat de ander presenteert. Allerlei vormen van expressie kunnen 
aan bod komen. Kinderen leren zich in vieringen te uiten en leren presenteren. 
Als school moeten we oog houden voor het bezinnende element in de school en aandacht 

hebben voor de belangrijke levenservaringen van de kinderen. Door stil te staan bij zaken en 

rustmomenten te nemen met de kinderen komen ze dichter bij hun eigen ervaringen, leren 

ze erover te communiceren en worden ervaringen verdiept. Vieringen bieden mogelijkheden 

tot verdieping en dienen een integraal deel te zijn van het schoolleven. Vieren maakt een 

wezenlijk deel uit van het menselijk bestaan. 

Mogelijke doelen bij vieringen: 
• Kinderen verbeteren hun presentatiemogelijkheden. 
• Kinderen leren omgaan met kunstzinnige middelen. De kunstzinnige middelen 
kunnen functioneler worden ingezet. 
• Kinderen leren middels expressiemiddelen anderen te raken en te ontroeren. 
• Kinderen leren de leerervaringen/belevingen te verwerken en te evalueren. 
 

● Welke vieringen dragen bij aan het pedagogisch klimaat? 

Wanneer een stamgroepleider op een goede manier leiding geeft (Leiderschap), veel weet 
(Inhoud), goed lesgeeft (Didactiek) en zijn werk goed kan managen (Organiseren) ontstaat er 
een goed pedagogisch klimaat; een sfeer waarin iedereen (h)erkend wordt. Het pedagogisch 
klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind, 
waardoor een kind zich verder kan ontwikkelen. Het gaat hierbij naast de aanwezige factiren 
ook  om factoren die een leerkracht bewust creëert. Het pedagogisch klimaat is van groot 
belang op de ontwikkeling van een kind, vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De 
leerkracht is degene die het meest invloed heeft op het pedagogisch klimaat in de klas. Het 
gaat hierbij om relatie. Kinderen hebben behoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, 
veiligheid en acceptatie. 
In de stamgroep moeten kinderen zich thuisvoelen en wordt lief en leed met elkaar gedeeld. 
We benoemen steeds weer met elkaar wat we belangrijk vinden.  
Juist bij kinderen waarbij je graag meer groei  in de sociaal-emotionele ontwikkeling zou 
willen zien, is het actief deelnemen aan een viering een belangrijke en waardevolle activiteit.  
In een viering mag iedereen zich gewaardeerd en veilig voelen en dat is natuurlijk een zeer 
mooie ervaring om je sociaal-emotioneel verder te ontwikkelen.   
Als stamgroepleider werk je aan een goed pedagogisch klimaat als je: 

- Aandacht hebt voor de kinderen en je je inleeft in hun situatie. 

- Vertrouwen hebt in je leerlingen.  

- Het zelfvertrouwen van de kinderen ondersteunt, door hen het gevoel te geven dat 

ze het kunnen. 

- Respect hebt voor je leerlingen en als je het onderlinge respect tussen de leerlingen 

bevordert. 

- De zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen stimuleert. 

- Kinderen laat samenwerken.  

- Werkt aan de weerbaarheid van de leerlingen. 
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- Je heldere regels hebt die duidelijkheid geven.   

Veel van bovenstaande punten komen aan de orde wanneer je met de kinderen vieringen 

een plek geeft in je stamgroep en in je school. Zoals samen blijde en verdrietige momenten 

vieren; wanneer je aandacht hebt voor de situatie van kinderen, weet je wat er speelt. 

Tijdens een viering kunnen kinderen hun kwaliteit laten zien; cognitief, sociaal, creatief enz, 

daardoor wordt het zelfvertrouwen bevordert. Tevens vragen wij de kinderen respect voor 

elkaar te hebben wanneer ze presenteren; luisteren naar elkaar en elkaar waarderen.  

Een belangrijke verantwoordelijkheid van basisscholen is de waarden- en normenopvoeding. 

Dit is een integraal deel van het pedagogisch handelen. Ook in vieringen kan dit een plek 

krijgen. Als je de waarden en normen viert, erken je daarmee dat ze echt een plek hebben in 

de pedagogische benadering van kinderen. De kans is dan ook groter dat waarden en 

normen zich dan fundamenteler in het leven van de kinderen verankeren.  

Waarden en normen waar het welzijn van mensen van afhankelijk is, kunnen aanleiding zijn 

tot vieren. Dat kunnen de volgende waarden en normen zijn: 

- Mensen zijn niet gelijk, maar gelijkwaardig en hebben dezelfde rechten. 

- Respect voor de eigenheid van de ander.  

- Geweld breekt het leven af, wees in plaats daarvan tolerant en verdraagzaam. 

- Kinderen laten ontdekken dat er arm en rijk is.  

- Leren luisteren  naar en stilstaan bij de natuur, gebeurtenissen met mensen 

- Respect voor de natuur. 

- Het leven is eindig en relatief. Verdriet uiten en afscheid nemen horen bij het leven. 

- Leren omgaan met ruzie, excuses aanbieden en vergeven. 

- Leren delen. 

 

Ruimte scheppen voor rituelen hoort bij het pedagogisch handelen van een school.  Door 

rituelen te hanteren op school: 

- Laat de school zien dat het gaat om de kwaliteit van leven. De school gaat zich meer 

richten op de zijnsgerichte benadering i.p.v. de rationele consumptieve benadering. 

- Wordt het individualistische doorbroken en komt er plaats voor gemeenschapszin. 

- Komt er evenwicht tussen de taal van de ratio en de taal van het hart. 

- Wordt de aandacht verlegd van voornamelijk aandacht voor het intellectuele naar 

ontwikkeling van heel de mens. 

- Wordt groei gestimuleerd van absolutisme naar grotere tolerantie. 

- Wordt geleerd kritisch te zijn i.p.v. de trend volgen.  

- Wordt  de “grijsheid” van het onderwijs doorbroken; de eigen “kleur” van de school 

wordt in vieringen zichtbaar. 

Ook in bovenstaande punten, waarbij het gaat om rituelen, dragen bij tot een goed 

pedagogisch klimaat. Het kind wordt in zijn totaliteit gezien; ratio en hart.  
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● Hoe kan ik deze vieringen vormgeven? 

Wat ik in de literatuur en in voorbeelden gevonden hebt en wat ik graag wil gaan gebruiken 

in de vieringen, zodat de vieringen bijdragen aan het pedagogische klimaat, zijn de volgende 

punten:  

● meer aandacht voor echte verhalen, symbolen (kaars/lantaarn, beeld kring, parel. 

● Een viering hoeft niet altijd een viering met de hele school en ouders te zijn of een 

speciaal geplande viering in de stamgroep. Een kring of een evaluatie van een les  kan 

ook een viering zijn; het gaat daarbij ook om durven presenteren, jezelf kunnen en 

durven te laten zien en horen.  

● Om verdieping aan te brengen en de kinderen een beeld mee te geven, zodat de 

(inhoud) van de viering beter zal beklijven, heb ik symbolen verzameld die we kunnen 

gebruiken tijdens de vieringen.  

Er zijn verschillende vieringen mogelijk waarin het verschil zit in de rol van de kinderen en de 
stamgroepleider. In zijn ‘Führungslehre’ beschrijft Petersen een viertal vieringen: 
 
• De door de groepsleider zelf verzorgde viering. 
• De door de groepsleider geleide viering. 
• De viering waar de groepsleider de vorm aangeeft. 
• De viering die helemaal door de kinderen zelf verzorgd wordt. 
 

Het ligt aan de groep, aan de leeftijd van de kinderen wat mogelijk is. En ook daarin is 

afwisseling goed. Soms komen de ideeën en initiatieven van de groepsleider; soms vanuit de 

kinderen en soms bereid de groepsleider samen met de kinderen de inhoud van de viering 

voor en voeren deze samen uit. De kinderen worden in ieder geval zoveel mogelijk 

betrokken in de voorbereidingen en de uitvoering.   

Voorbeeld van momenten die gevierd kunnen worden:  

Momenten door het jaar: 

Opening schooljaar 
vredesweek 
afsluiting schooljaar 
Opening / sluiting periode of thema 
Dierendag 
seizoenen 
dood en leven 
Kinderboekenweek 
Boomplantdag 
Christelijke feesten 
feesten andere godsdiensten 
Katholieke feesten 
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dodenherdenking-Bevrijdingsdag 
 

Actuele momenten: 

verjaardag 
afscheid bij overlijden van iemand 
afscheid 
Nieuwe leerling in de groep 
Jubileum 
gebeurtenissen in wijk/dorp 
nieuws uit krant 
Dag/weekopening 
 

Bijzonder aandachtspunten wat betreft het leven op school: 

Pesten 
Actie / goed doel 
Multiculturele samenleving 
Geweld 
Milieu 
Rijk en arm 
Wonen 
Recht en onrecht 
Iedereen is anders 
Delen 
Vriendschap – ruzie 
 

Wat betreft de godsdienstige feesten: De school moet respect tonen voor belangrijke 

feesten en gebruiken van de verschillende godsdiensten. De school moet recht doen aan 

culturen en godsdienstige tradities van de kinderen die de school bezoeken. Kinderen in 

contact brengen met elkaars cultuur en gewoonten is verrijkend.  

● Wat zijn de voorwaarden, planning en evaluatie van een viering? 

Op scholen waar kringgesprekken de aandacht krijgen die ze verdienen, waar ruimte is om je 

verhaal te doen en waar geluisterd wordt, waar samen gelachen wordt en waar ook verdriet 

getoond mag worden, ligt een mooie opstap voor een vieringencultuur op school. Er is dan 

aandacht voor de belangrijke levenservaringen  van kinderen, er is ruimte voor kinderen om 

hun zegje te doen en er wordt naar elkaar geluisterd. 

 

Praktische punten: 
- Voor vieren ga je speciaal voor zitten; die sfeer moet ook merkbaar zijn. 

- Voor de viering moeten het rustig zijn. Alle leerkrachten helpen mee om de rust te 

bewaren. 
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- In de ruimte moet al iets van het thema zichtbaar zijn. Dat trekt de aandacht. 

- Voor iedereen moet er iets te beleven zijn in de viering.  

-  De ruimte waar een viering wordt gehouden moet geschikt zijn ( kan er verduisterd 
wordt, kan iedereen het zien, geluid enz.) 

- Er moet een duidelijk programma zijn. 
- Een centrale coördinatie/presentatie is aan te bevelen 
- Kinderen moeten kritisch kunnen zijn op eigen vertoonde producten. 
- Geschikte plaats voor podium / verhoging 
-  Kinderen moeten geleerd hebben welke expressiemiddelen en hoe ze deze kunnen 

inzetten. 
- Kinderen moeten kritisch kunnen zijn op eigen vertoonde producten. 
- Volgorde van onderdelen moet bekend zijn; er moet een tijdslimiet gesteld worden 

aan de onderdelen 
- Start en afsluiting moet duidelijk zijn 
- Stamgroepleiders moeten hun rol weten tijdens viering 
- Er wordt gewerkt aan een houding die respect toont voor in principe alle bijdragen. 
- Er is regelmatig evaluatie van de vieringen. 
- Kinderen leren in microfoon te praten, maar zich te richten op publiek. 
- De vorm en het uiterlijk vertoon moeten niet belangrijker worden dan het doel.Het 

gaat niet om de vorm, maar juist om de functie. 
- Zet variabele werkvormen in tijdens een viering in te zetten dan wordt een viering 

levendig. Stem af wie welke vorm gebruikt. 

 
Verder is belangrijk: 

Kleine vieringen met de stamgroep kunnen net zo intens en belangrijk zijn. Zoals bijv. als er 
zonder ruzie buitengespeeld is, een mooi werkstuk of boekpresentatie.  
 
Na het bestuderen van de literatuur heb ik een keuze gemaakt uit vieringen die op onze 

school meer aandacht verdienen. Momenten die belangrijk zijn voor kinderen. (Zie 

hoofdstuk 9) 
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Hoofdstuk 5 Probleembeschrijving 

In de onderzoeken die ik tijdens de opleiding heb gedaan, heb ik me verdiept in de 

basisactiviteiten spel, werk, gesprek. Om het volledig te maken, kies ik voor het meesterstuk 

de vierde basisactiviteit, namelijk viering. Ook omdat ik te weinig kennis heb over o.a. het 

belang van vieren, hoe een goede viering eruit ziet, hoe het ook in de eigen stamgroep kan, 

hoe ik kinderen daarin kan begeleiden enz.  

We doen aan vieringen op de Zegge, maar ik denk persoonlijk dat het beter kan. Als ik voor 

mezelf spreek doen we het omdat het gepland staat en ook omdat het gezellig is om met de 

hele school bij elkaar te zijn.  

Wat al goed gaat: 

 

● Vieringen staan gepland en vinden plaats. 

● Kinderen en ouders vinden het leuk om samen te zijn en naar elkaar te kijken 

en te luisteren.  

● Over het algemeen is er een goede sfeer waarin kinderen elkaar respecteren. 

● Naast de vieringen waarbij we de kinderen aan elkaar laten zien wat ze 

geleerd hebben, zijn er speciale vieringen; bijv. leuke projectopeningen door 

stamgroepleiders, viering voor opa’s en oma’s, voorleesviering enz. 

● We zijn een kleine school en het is gemakkelijk te organiseren om bij elkaar te 

gaan zitten. Dit wordt dan ook weleens spontaan gedaan, bijv rond Kerst; 

gezellig met elkaar, kaars aan, verhaal en kerstliedjes zingen enz.  

● Doordat we een kleine school zijn, kennen alle kinderen elkaar en de 
leerkrachten kennen alle kinderen.  We ervaren een grote mate van 
betrokkenheid bij elkaar.  

● Er zijn regelmatig activiteiten met de hele school waarbij de oudere kinderen 
de jongere kinderen helpen; bijv. elkaar voorlezen tijdens de 
Kinderboekenweek, met z’n allen naar het bejaardenhuis om de 
Palmpasenstokken te brengen enz.  

 

Werkpunten: 

 

● Diepgang aanbrengen in de viering 

● Veel dezelfde werkvormen, gevarieerder maken  

● Duurt regelmatig te lang met name voor de jongste kinderen 

● Er is geen duidelijk begin / eind 

● Met regelmaat is het toch wel onrustig tijdens de vieringen 

● Weten de kinderen (en ouders) waarom we vieren? Het belang hiervan duidelijk 

maken. 

● Meer aandacht voor vieringen in de stamgroep; afwisseling van basisactiviteiten in 

ritmisch weekplan. 
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Hoofdstuk 6  Beginsituatie Observatie 1 

In het vorige hoofdstuk staat beschreven wat al goed gaat en wat beter kan. Hieronder 
beschrijf ik kort de beginsituatie, zodat ik daarna een actieplan kan opstellen. 

Op de website van onze school staat het volgende over vieringen beschreven: 

“Er zijn vele redenen om te vieren. Het kan een verjaardag zijn, een speciale gebeurtenis, 
maar ook succeservaringen. Als een leerling iets bereikt heeft of misschien wel een groep 
leerlingen is dat een reden om te vieren, zelfs kleine successen. Ook van indrukwekkende 
levenservaringen kun je elkaar deelgenoot maken en elkaar daarin steunen. 

We kennen de volgende vieringen: 

● School/groepsviering (maand/sint/kerst/paasviering) 

● Succesviering: behalen van hoger AVI-niveau, het behalen van een strikdiploma, 
tafeldiploma, enz. 

● Verjaardag, geboorte, huwelijk, enz.” 

Bron: https://www.dezegge.nl/index.php?section=29&page=251 

 

Op onze school worden de volgende momenten gevierd: 

● Openingsviering begin van het schooljaar 
● Vieringen waarin we laten zien wat we de afgelopen periode geleerd en gedaan 

hebben. Hierbij zijn ouders welkom 
● Project openingen en afsluitingen: kinderboekenweek  en nog 2 andere projecten die 

we schoolbreed uitvoeren. Opening alleen met de kinderen en afsluiting met de 
ouders dit kan d.m.v. een viering zijn, maar ook d.m.v. een speurtocht in school of 
activiteiten in de verschillende groepen 

● Vieren wie je bent: Kanjer van de week en invullen complimentenlijst 
● Sinterklaasviering 
● Kerstviering 
● Paasviering met gezamenlijke Paaslunch waarbij kinderen een lunch voor een ander 

maken.  
● Verjaardag: hier wordt ook tijdens de schoolviering aandacht aan besteed 
● Verjaardagen van de juffen op juffendag 
●  Pleinfeest  
● Afsluiting schooljaar met een  gezamenlijke maaltijd 

 
De schoolvieringen vinden plaats in de gymzaal. Kinderen op banken of eigen stoelen. 
Ouders op stoelen daarachter. In de week van de viering overleggen we met elkaar wie wat 
gaat doen en wie het woord tussendoor doet. Dag voorafgaand aan de viering zetten we als 
stamgroepleiders alles klaar. Bij de start van de viering maken we het met elkaar stil. De 
opzet van de viering is globaal als volgt: 

- Welkom 
- Jarigen / nieuwe leerlingen 
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- De groepen geven hun presentaties 
- Afsluiting 

 
Wanneer het tussendoor onrustig is, helpen alle stamgroepleiders mee om de rust weer 
terug te krijgen. Stamgroepleiders zitten tussen de leerlingen en doen mee. Wij hanteren 
dezelfde regels als in de groep, maar zijn hier niet heel duidelijk over.  
Er wordt veel verteld en er wordt wat minder getoond. 
 
Wanneer ik mijn collega’s vraag hoe zij vieringen in de groep vormgeven, geven ze aan dat 
niet expliciet in te plannen en de kring en evaluatiemomenten  niet echt zien als een viering. 
Wel wordt er in alle groepen aandacht besteed aan de kanjer van de week. In de kring geven 
de kinderen complimenten aan elkaar en geven we aan hoe blij we met elkaar en elkaars 
kwaliteiten zijn. 
 
Waarschijnlijk zijn er in alle stamgroepen wel momenten die onder de activiteit viering 
vallen, maar waar we zelf niet zo bewust van zijn. 
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Hoofdstuk 7  Theorieonderzoek  

Literatuur algemeen 

Wanneer we websites van verschillende scholen bekijken op vieringen, komen we o.a. het 

volgende bij veel scholen tegen: 

Onder vieren wordt op veel scholen verstaan dat er aandacht geschonken wordt aan en 

stilgestaan wordt bij kleine en grote momenten in het leven van kinderen, ouders en 

leerkrachten. Op christelijke scholen wordt stilgestaan bij de opening van de dag meestal 

d.m.v. een Bijbelverhaal en gebed en worden de christelijke feesten gevierd. Tijdens de 

kleine en grote momenten wordt uiting gegeven aan de verbondenheid binnen een school. 

Veel scholen vinden het belangrijk dat kinderen op meerdere momenten in het jaar samen 

mooie momenten beleven, zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, de verjaardagen, 

Koningsdagen het afscheid van groep 8. Projecten worden veelal afgesloten met een 

podiumoptreden.  Naast vieren is er op scholen ook aandacht voor herdenken van 4 & 5 

mei.Sommige scholen besteden naast de genoemde feesten aandacht aan de seizoenen. 

Door het vieren van de seizoenen beleven de kinderen intensief de seizoenen en het ritme 

van de natuur. Ook hierbij gaat het om verbondenheid met elkaar te ervaren.  Tijdens de 

vieringen worden kinderen, maar ook ouders ingezet. Vieringen geven veel kansen voor 

ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.  

Het boek ‘Schooltijd vieren’ is een handboek voor vieren op de basisschool. De auteur heeft 

als schoolbegeleider diverse scholen het vieren met kinderen begeleid.  

Vieren is belangrijk, want het is vormend en het helpt kinderen verder in hun ontwikkeling. 

Kinderen worden aangesproken in hun hart, hun handen en hun hoofd. Samen vieren zorgt 

voor versterking van de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid van kinderen en de 

volwassen in de school.  Door het jaar heen zijn gelukkig veel gelegenheden die gevierd 

kunnen worden; verjaardagen, religieuze feesten of feestelijke momenten aan bijv. het 

begin of het einde van het schooljaar. In de vieringen brengt een school tevens haar 

identiteit en visie tot uitdrukking.  

De school heeft als taak om te werken aan de ontwikkeling van heel het kind. In de huidige 

maatschappij moet alles snel en efficiënt. Daardoor ontstaat het risico dat we aan onszelf en 

aan belangrijke, waardevolle gebeurtenissen voorbij gaan. Er kan dan wel veel gedaan 

worden, maar de kans dat er weinig verdieping plaatsvindt is dan reëel aanwezig. Als school 

moeten we oog houden voor het bezinnende element in de school en aandacht hebben voor 

de belangrijke levenservaringen van de kinderen. Door stil te staan bij zaken en 

rustmomenten te nemen met de kinderen komen ze dichter bij hun eigen ervaringen, leren 

ze erover te communiceren en worden ervaringen verdiept. Vieringen bieden mogelijkheden 

tot verdieping en dienen een integraal deel te zijn van het schoolleven. Vieren maakt een 

wezenlijk deel uit van het menselijk bestaan. Vieringen hebben pedagogische waarde; zij 
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dragen bij aan het pedagogische klimaat op school. Stilstaan, vieren en vertellen horen 

wezenlijk bij het pedagogisch klimaat op school. Bij vieringen horen verhalen  die als model 

kunnen dienen voor het leven.  Naast alle activiteiten die gericht zijn op de intellectuele 

ontwikkeling van kinderen is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door 

met kinderen te vieren, vindt verdieping plaats van de levenservaringen van kinderen. 

Vieringen en gedenkdagen zijn bouwstenen voor het menselijk leven en brengen er 

samenhang en structuur in. 

De agenda’s  op veel scholen zijn vaak overvol en is er weinig tot geen ruimte voor vieringen. 

De prioriteiten van veel scholen zijn gericht op de intellectuele ontwikkeling van kinderen en 

veel minder op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook op ouderavonden gaat het veel 

meer over het werk wat de kinderen op cognitief gebied gepresteerd hebben, dan op 

creatief en sociaal-emotioneel gebied. Als er op school iets gevierd wordt, lijkt de vraag ‘wat 

krijgt mijn kind?’belangrijker te zijn dan ‘wat heeft mijn kind beleefd?’. Denk aan bijv. 

sinterklaasfeesten, verjaardagen… 

Ook de overheid is schuldig aan het feit dat er minder aandacht en tijd is voor het vormende 

aspect van het onderwijs. Aan de ene kant wil de overheid dat er meer aan waarden- en 

normenvorming gedaan wordt, aan de andere kant wordt er vooral gekeken naar 

toetsresultaten op cognitief gebied.  

Met de druk op het onderwijsprogramma, wordt ook de druk op de leerkracht groter. Er is 

weinig tijd voor “extra’s “ Terwijl vieringen niet de “extra’s” behoren te zijn, maar gewoon 

onderdeel van het onderwijsprogramma. Natuurlijk speelt ook  mee wat je als leerkracht zelf 

belangrijk vindt; Heb je ruimte in jezelf om echt te luisteren naar de kinderen, of wil je liefst 

je programma afmaken. 

Een aantal activiteiten/vieringen worden op veel scholen groots gevierd, maar gaat het dan 
vooral om acteerkunst of is er ook aandacht voor verinnerlijking?Wanneer we echt iets 
vieren, schatten we het leven naar waarde. We erkennen daarmee dat het leven niet 
vanzelfsprekend is.  
 Het is nodig om als leerkracht kritisch te zijn naar de uiteindelijke relevantie van wat men 

doet. Vraag jezelf af of de vieringen die gevierd worden een wezenlijke bijdrage leveren aan 

het pedagogische klimaat van de school. Voegt het vieren een extra dimensie tot aan het 

schoolleven? Op scholen waar kringgesprekken de aandacht krijgen die ze verdienen, waar 

ruimte is om je verhaal te doen en waar geluisterd wordt, waar samen gelachen wordt en 

waar ook verdriet getoond mag worden, ligt een mooie opstap voor een vieringencultuur op 

school. Er is aandacht voor de belangrijke levenservaringen  van kinderen.  

Ieder mens heeft eigen rituelen. Ze hebben iets vertrouwds. Het zijn bepaalde manieren van 
doen om belangrijke ervaringen te uiten. Soms geven ze ook uitdrukking aan wat mensen als 
mysterie ervaren in hun leven.  Naast individuele rituelen, zijn er de typische groepsrituelen. 
Sommige rituelen veranderen door de tijd of omstandigheden heen, andere rituelen, vooral 
binnen de geïnstitutionaliseerde godsdiensten, zijn eeuwen oud en onveranderlijk. Rituelen 
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kunnen pas goed functioneren als er contact met het leven zelf is. Als rituelen als 
verplichtend worden opgelegd, is het alleen maar tot last. Een bepaalde opbouw van 
rituelen kan een ervaring tot een viering maken. Helaas worden veel rituelen uitgevoerd 
zonder de ware betekenis nog te kennen. In Nederland speelde de godsdienst een 
belangrijke rol op scholen.  Veel kerkelijke rituelen werden ook op school toegepast.  De 
dominante aanwezigheid van kerkelijke vieringen is sinds de jaren zestig sterk verminderd 
op de scholen. Op veel scholen werd daarmee ook opgehouden met het houden van 
vieringen en rituelen. In de huidige samenleving is nu juist weer behoefte aan rituelen om 
daarmee belangrijke momenten in het leven te beleven. Ook buiten de scholen, denk aan 
allerlei zingevingscentra die gesticht worden. We oefenen in een houding van eerbied en 
spiritualiteit als we met regelmaat stilstaan bij het leven. We groeien in vertrouwen in 
onszelf, de ander en in het leven. 
 

Een belangrijke verantwoordelijkheid van basisscholen is de waarden- en normenopvoeding. 

Dit is een integraal deel van het pedagogisch handelen. Die waarden- en normenvorming 

komen op impliciete en expliciete wijze aan de orde; dit kan ook door vieren. Dan komen de 

waarden en normen op een verhalende, creatieve wijze aan de orde. Als je de waarden en 

normen viert, erken je daarmee dat ze echt een plek hebben in de pedagogische benadering 

van kinderen. De kans is dan ook groter dat waarden en normen zich dan fundamenteler in 

het leven van de kinderen verankeren.  

Waarden en normen waar het welzijn van mensen van afhankelijk is, kunnen aanleiding zijn 

tot vieren. Dat kunnen de volgende waarden en normen zijn: 

- Mensen zijn niet gelijk, maar gelijkwaardig en hebben dezelfde rechten. 

- Respect voor de eigenheid van de ander.  

- Geweld breekt het leven af, wees in plaats daarvan tolerant en verdraagzaam. 

- Kinderen laten ontdekken dat er arm en rijk is.  

- Leren luisteren  naar en stilstaan bij de natuur, gebeurtenissen met mensen 

- Respect voor de natuur. 

- Het leven is eindig en relatief. Verdriet uiten en afscheid nemen horen bij het leven. 

- Leren omgaan met ruzie, excuses aanbieden en vergeven. 

- Leren delen. 

Vieren verdiept het omgaan met normen en waarden. Bij een viering is er ruimte voor de 

emotionele laag van het kind.  

Ruimte scheppen voor rituelen hoort bij het pedagogisch handelen van eens school.  

Door rituelen te hanteren op school: 

- Laat de school zien dat het gaat om de kwaliteit van leven. De school gaat zich meer 

richten op de zijnsgerichte benadering i.p.v. de rationele consumptieve benadering. 

- Wordt het individualistische doorbroken en komt er plaats voor gemeenschapszin. 

- Komt er evenwicht tussen de taal van de ratio en de taal van het hart. 
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- Wordt de aandacht verlegd van voornamelijk aandacht voor het intellectuele naar 

ontwikkeling van heel de mens. 

- Wordt groei gestimuleerd van absolutisme naar grotere tolerantie. 

- Wordt geleerd kritisch te zijn i.p.v. de trend volgen.  

- Wordt  de “grijsheid” van het onderwijs doorbroken; de eigen “kleur” van de school 

wordt in vieringen zichtbaar. 

Door te vieren wordt er een pas op de plaats gezet i.p.v. mee te gaan in het haastritme van 

het onderwijs. Vieren brengt de kinderen in aanraking met de dingen die werkelijk gebeuren; 

de realiteit van het leven wordt ter sprake gebracht. Vieren is een pedagogische opdracht 

voor iedere basisschool. De levensbeschouwelijke vraag waarop je de men en de wereld wil 

beschouwen en hoe je daarmee wilt omgaan, is de vraag die op elke school aan de orde 

moet komen.  

Stappenplan voor de praktijk 

Eerste stap: Waarom willen we vieringen op school? Eerst moet op school met elkaar de 

meningen en standpunten omtrent vieren geïnventariseerd worden.  

- Door te vieren kan de saamhorigheid vergroot worden.  

- Het dagelijkse ritme van het schoolleven, de vanzelfsprekendheid  wordt doorbroken 

met vieringen. Dit kunnen korte momenten zijn waarbij je stilstaat bij een 

gebeurtenis, bijv. het in gebruik nemen van een nieuwe ruimte. 

- Wanneer er vaker gevierd wordt, krijgen bijzondere momenten meer aandacht.  

- Tijdens de gezamenlijke vieringen leren kinderen elkaar op een andere manier 

kennen en waarderen. 

- Vieringen zijn een mooie aanvulling op het cognitief bezig zijn op school; het geeft 

het schoolleven een extra dimensie.  Het gaat om verstand en hart. Kinderen krijgen 

de kans om andere kwaliteiten van zichzelf te laten zien dan de cognitieve..   

- In vieren wordt de creatieve en spelende kant van het kind aangesproken.  

Kort gezegd: Door te vieren komen gebeurtenissen intenser aan de orde, het helpt mee om 

het leefklimaat op school te verbeteren en het geeft ruimte aan de creativiteit van kinderen. 

In vieringen staan kinderen en leerkrachten stil bij gebeurtenissen die van invloed zijn op het 

even op school op dat moment. Door stil te staan bij die momenten vindt er verdieping van 

het schoolleven plaats en worden gezamenlijk bepaalde gebeurtenissen en ervaringen 

doorleefd.  

Tweede stap: Inventariseren van momenten van vieren.  

Voorbeeld van een inventarisatie : 

Momenten door het jaar: 

Opening schooljaar 
vredesweek 
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afsluiting schooljaar 
Opening / sluiting periode of thema 
Dierendag 
seizoenen 
dood en leven 
Kinderboekenweek 
Boomplantdag 
Christelijke feesten 
feesten andere godsdiensten 
Katholieke feesten 
dodenherdenking-Bevrijdingsdag 
 

Actuele momenten: 

verjaardag 
afscheid bij overlijden van iemand 
afscheid 
Nieuwe leerling in de groep 
Jubileum 
gebeurtenissen in wijk/dorp 
nieuws uit krant 
Dag/weekopening 
 

Bijzonder aandachtspunten wat betreft het leven op school: 

Pesten 
Actie / goed doel 
Multiculturele samenleving 
Geweld 
Milieu 
Rijk en arm 
Wonen 
Recht en onrecht 
Iedereen is anders 
Delen 
Vriendschap – ruzie 
 

Wat betreft de godsdienstige feesten: De school moet respect tonen voor belangrijke 

feesten en gebruiken van de verschillende godsdiensten. De school moet recht doen aan 

culturen en godsdienstige tradities van de kinderen die de school bezoeken. Kinderen in 

contact brengen met elkaars cultuur en gewoonten is verrijkend.  
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Derde stap: bouwstenen voor een viering 

Er zijn drie belangrijke bouwstenen: Het thema /onderwerp, het dragende verhaal, het 

symbool / beeldende voorwerp. 

Het thema / onderwerp 

Als niet duidelijk is waar het over gaat, ontstaat er onrust . Het is belangrijk om het thema 

goed af te bakenen. Als helder is wat het thema is, is het ook gemakkelijker om liedjes, 

werkvormen. beelden enz. erbij te zoeken.  

Een bindend verhaal 

Er kan in een thema ingeleefd worden als er een goed dragend verhaal is. Een  verhaal geeft 

kinderen de ruimte om zich in te leven en thuis te voelen. De viering zal door het verhaal ook 

langer in  de beleving van kinderen voortleven. 

Een beeld / symbool 

Het verhaal kan ondersteund worden door beeldend vertellen en door beelden / symbolen 

te gebruiken. Zodat ook zien, aanraken en evt. proeven aanwezig is. Het beeld is als het ware 

een illustratie bij de viering. De functie van het symbool is om de aandacht bij de viering te 

houden. En een beeld blijft de kinderen bij. Het heeft tevens de functie om de 

gezamenlijkheid extra te benadrukken: het beeld kan bijv. doorgegeven worden.  

Naast de bovengenoemde bouwstenen, zijn er nog twee belangrijke aandachtspunten: 

- Een goede verhouding tussen verbale en muzikale elementen. In het algemeen wordt 

er vaak gekozen voor het verbale element. De kans is dan groot dat de viering een 

grote praatbui wordt. 

- Inbreng van de kinderen en de leerkracht: Natuurlijk hebben kinderen in de vieringen 

een belangrijke rol, maar niet koste wat het kost. Niet alle kinderen moeten een 

‘rolletje’ hebben. Dat maakt vieringen onrustig en langdradig. Ook zonder een rol kan 

de viering beleefd worden en van de viering genoten worden; door bijv samen te 

zingen, reageren op een verhaal, even staan, meeklappen enz. Kinderen die niet 

zonder rol lijken te kunnen, moeten geholpen worden om te leren te waarderen wat 

een ander doet. De leraar is geen regisseur maar deelnemer, staat niet alleen maar 

toe te kijken , maar begeleidt, motiveert, vangt plotselinge wendingen op, is duidelijk 

betrokken.  Tijdens een ander viering kan de leerkracht een centrale rol hebben. 

 

Vierde stap: Variabele werkvormen, beelden/symbolen. 

Door variabele werkvormen tijdens een viering in te zetten, wordt een viering levendig. Het 

is goed om als team allerlei werkvormen te gebruiken en die op een lijst te zetten, zodat er 
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ook sneller een andere werkvorm gekozen wordt. Door met elkaar af te stemmen welke 

welke groep welke werkvorm gebruikt, vindt er variatie plaats, wat het boeiender en 

levendiger maakt. Een werkvorm moet het thema verdiepen en niet vervlakken. Allerlei tv-

spel en programma-elementen hebben het risico op vervlakking in plaats van verdieping. 

Hieronder een aantal mogelijke werkvormen op een rij.  

- Estafette vertelling: Het verhaal van de viering wordt door verschillende kinderen 

verteld. De één neemt het van de ander over. 

- Rollend lied: Een groep studeert een lied in en de groep wordt vervolgens verdeeld in 

kleine groepjes. De groepjes  zingen het lied als een wave.  

- Schimmenspel 

- Bij een zelfgemaakt verhaal foto’s maken / foto’s zoeken en die ter ondersteuning 

van het verhaal laten zien. 

- Poppenkast poppen met zelfgemaakte poppen. 

- Een groep kinderen beeldt in een serie collages het thema van de viering uit.  

- Dansen / bewegen 

- Stilte: accent op luisteren en naar binnen keren. Dit kan bijv. door gebruik van een 

gong dat begin aangeeft en langzaam wegtrekt. 

- Gedicht (evt zelfgemaakt) 

 

Voorbeelden van beelden / symbolen: 

Mooie stenen 
Glas(plaat/stuk) of glas-in-lood 
Spiegel 
Boomstronk/ schijf o.i.d. 
Mooie  (reis)stokken 
Stoffen / kleding (multicultureel) 
Lichtsymbolen: lantaarn, kaars, olielamp, kandelaar enz 
Beeldjes van mensen en dieren 
Kruiken 
Schalen 
Klok 
Ketting 
Mooie dozen / koffers 
Regenboog 
 

Vijfde stap: Voorwaarden, planning, evaluatie en verslaggeving 

Voor de continuïteit van vieren is het belangrijk dat afspraken vastgelegd worden. 

De belangrijkste voorwaarden om tot vieren te komen zijn: 
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- Voor vieren ga je speciaal voor zitten; die sfeer moet ook merkbaar zijn. 

- De ruimte waar de viering plaatsvindt moet voor de viering zijn ingericht en alles 

moet klaarstaan. Iedereen moet het goed kunnen zien en het moet niet rommelig 

zijn. 

- Voor de viering moeten het rustig zijn. Alle leerkrachten helpen mee om de rust te 

bewaren. 

- In de ruimte moet al iets van het thema zichtbaar zijn. Dat trekt de aandacht. 

- Voor iedereen moet er iets te beleven zijn in de viering.  

 

Planning: 

Wanneer je een lijst maakt van vieringmomenten, is die lijst erg lang. Je moet niet meteen al 

die momenten willen vieren. Maak een keuze uit die lijst en kies het jaar erop er weer een 

paar bij. Natuurlijk zijn er de onverwachte, spontane vieringen, maar alles aan het toeval 

overlaten is te vrijblijvend. Een planning is ook nodig. 

 

Evaluatie: 

Vieringen moeten geëvalueerd worden. Opbouwende kritiek motiveert meer om door te 

gaan met vieringen. Draag tijden de evaluatie altijd een alternatief aan als je een onderdeel 

niet geslaagd vond. Wanneer er tijdens de evaluatie nieuwe ideeën opkomen, noteer die 

dan meteen voor een volgende keer. 

 

Verslag: 

Wanneer de vieringen bewaard worden met op een aanmerkingen erbij, ontstaat er een rijk 

vieringenboek.  

Door te vieren, maken we een pas op de plaats. De dagelijkse activiteiten worden 
onderbroken door een moment van feestelijkheid of plechtigheid. Veel momenten 
verdienen aandacht. En die aandacht kan zijn een slinger, een woord, ….. 

Ook in de samenleving vieren wij. Specifieke Nederlandse vieringen zijn Koningsdag en 5 
mei.  

Vieren is ook sterk verbonden met de levensloop; verjaardagen, geboorte, huwelijk, 
afscheidnemen bij overlijden,  

Daarnaast zijn er de feesten en herdenkingsdagen van de verschillende godsdiensten.  
 
Bij vieren gaat het veelal om  vanuit het feestelijke of plechtige moment terug te kijken naar 
het verleden. En tevens vooruit kijken en verder gaan.  

Op christelijke scholen wordt bij vieringen ook regelmatig stil gestaan bij de relatie tot elkaar 
en tot Goden komt in de vieringen de identiteit tot uitdrukking.  
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Literatuur Jenaplan 

De Jenaplan website geeft een korte omschrijving van vieringen op Jenaplanscholen:  

“Wij zien de school als een leef- en werkgemeenschap waarin kinderen, ouders en 
groepsleiders een band met elkaar hebben. Een viering is een moment waarop je het 
samenzijn benadrukt. Vieringen kunnen plaatsvinden in de stamgroep, met andere 
stamgroepen of met de hele school. Bekend zijn wellicht de weekopeningen en 
weeksluitingen zoals veel jenaplanscholen die houden. Ook een verjaardag, een traditioneel 
feest of een heel droevige gebeurtenis kan aanleiding zijn voor een viering.”  
 

Op veel scholen worden projectopeningen, maandsluitingen, carnaval, Sinterklaas, 
verjaardagen enz. gevierd. Wat is dan het verschil met een viering op een Jenaplanschool ?  
Aan vieringen herken je de kwaliteit van een Jenaplanschool. Lief en leed wordt samen 

beleefd. Er wordt beleefd dat je bij elkaar hoort; het is een ontmoeting van mensen die een 

band met elkaar hebben. 

Allereerst bekijken we wat Peter Petersen, de grondlegger van de Jenaplanschool over 
vieringen heeft gezegd. 
Peter Petersen heeft in zijn “fuhrungslehere des Unterrrichts’(1937) het belang en de 
waarde van vieringen in het Jenaplanonderwijs beschreven. Petersen neemt  de viering als 
uitgangspunt voor een pedagogische situatie. Het gaat o.a. om het benadrukken van 
gezamenlijkheid en verbondenheid, presenteren, waardering opbrengen voor de 
presentaties en terugkijken op wat er geleerd en gedaan is.  Er is pas sprake van een echte 
viering als het om een pedagogische situatie gaat volgens Petersen:  ‘Bij een pedagogische 
situatie is een van leven tintelende groepmensen rond een groepsleider zichtbaar. Deze 
situatie is vol van specifieke spanningen uit de drie werkelijkheidsgebieden: God, natuur en 
de wereld van de mens. De pedagogische situatie eist van een ieder die er in participeert 
echte zelfwerkzaamheid om de spanningen over te nemen.’ Vieringen dragen bij aan de 
menswording van mensen. Mensen doen in vieringen specifieke ervaringen op die ze alleen 
kunnen meemaken op deze wijze.  
 
In zijn ‘Führungslehre’ beschrijft Petersen een viertal vieringen: 
• De door de groepsleider zelf verzorgde viering. 
• De door de groepsleider geleide viering. 
• De viering waar de groepsleider de vorm aangeeft. 
• De viering die helemaal door de kinderen zelf verzorgd wordt. 
Volgens Petersen komen voor vieringen de volgende momenten in aanmerking: nationale 
gedenkdagen, jaarfeesten, herdenkingen, verjaardagen, begin -en afsluiting van 
perioden. 
Hij noemt vieren een oervorm van communicatie. Er wordt samen met anderen actief 
naar buiten toe opgetreden.  
 
Op een jenaplanschool wordt veel waarde gehecht aan een goed pedagogisch klimaat. Er 
wordt uitgegaan in het Jenaplanonderwijs van de leef- en belevingswereld van het kind.  
Elk kind moet zich thuisvoelen op school. De school is een leef- en leergemeenschap; dat 
zien we o.a. tot uitdrukking komen in de aandacht die er is voor vieringen en vierende 
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elementen. Een viering is een speciaal ‘samenzijn’ met de eigen stamgroep, met de bouw of 
met heel de school waarin iets te beleven valt. In een viering wordt stilgestaan bij 
momenten en gebeurtenissen die de moeite waard zijn om aandacht aan te besteden. Voor 
de betrokken personen vindt er iets belangrijks, waardevols of onvergetelijks plaats.  Dat 
kunnen grote maar ook ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen zijn, gebeurtenissen met een 
feestelijk of juist minder feestelijk, maar plechtig karakter. Een viering is dan ook niet altijd 
een feest of een evenement . De viering is een situatie waar kinderen en volwassenen zich 
actief bezighouden met een onderwerp dat op henzelf en hun omgeving betrekking heeft. 
De nadruk ligt op het samen vieren; samen genieten van en met elkaar. Het samen  vieren 
en samen een een feestelijke of plechtige gebeurtenis beleven, geeft een groot 
saamhorigheidsgevoel. Door samen te vieren ervaren kinderen dat ze deel uitmaken van een 
gemeenschap en  dat iedereen erbij hoort en ervaren ze een gevoel van verbondenheid. Het 
gevoel van verbondenheid kan  goed versterkt worden door coöperatieve spelletjes te 
spelen  tijdens de vieringen. Een voorbeeld van een zo’n spel is de coöperatieve stoelendans: 
In tegenstelling tot de traditionele stoelendans, blijft bij deze stoelendans iedereen aan het 
spel meedoen ook al worden er steeds meer stoelen weggehaald De kinderen helpen elkaar 
en zorgen dat er voor iedereen plek is. In vieringen voelen kinderen dat ze deel uitmaken 
van een groter geheel: de groep, de bouw, de school samen met de ouders. Dit in 
tegenstelling tot de huidige individualistisch ingestelde cultuur. Toch lijkt er tegenwoordig 
weer meer behoefte te komen aan gezamenlijk en openlijker vreugde en verdriet uiten. 
Vieren is het samen beleven en delen van gevoelens en ervaringen. Dat betekent dat de 
kinderen heel blij met elkaar kunnen zijn en veel plezier met elkaar kunnen beleven, maar bij 
verdriet leren zij ook samen stil te zijn. 
Een belangrijk aandachtspunt  voor een viering is dat de vorm en het uiterlijk vertoon niet 
belangrijker worden dan het doel. Het gaat niet om de vorm, maar juist om de functie. 
Sommige weeksluitingen en vieringen met de hele school lijken soms meer op ingestudeerde 
toneelstukken en tv-programma’s dan op dan op intense vieringsmomenten.  Vieringen  
dienen meer dan leuk te zijn.  Kleine vieringen met de stamgroep kunnen net zo intens en 
belangrijk zijn. Als je het belang van vieren ziet en openstaat voor vieringsmomenten zijn er 
allerlei aanleidingen om iets te vieren, zoals bijv. : als de kinderen  hard gewerkt hebben, er 
zonder ruzie buitengespeeld is, een mooi werkstuk of boekpresentatie. Er zijn zoveel 
aanleidingen om een moment te nemen om even terug te kijken en te genieten van wat er 
bereikt is. Ook een een evaluatie kan een viering zijn. Als  kinderen tijdens de evaluatie trots 
vertellen of laten zien wat ze gedaan hebben en hoe ze het gedaan hebben.  Ook de kring 
kan een vierend karakter hebben. Vaak wordt er in  de kring samen iets beleefd of er wordt 
stilgestaan bij wat er gebeurd is.  
Een viering kan op ieder moment plaatsvinden, naast de geplande vieringen.  Het zou mooi 
zijn als de evaluatie van de ene basisactiviteit een viering is en daardoor een soepele 
overgang plaatsvindt naar de volgende basisactiviteit. In het ritmisch weekplan hebben ook 
vieringen, als één van de vier basisactiviteiten,  een vaste plek. 
 
Kinderen leren o.a. het volgende bij vieringen: 
• Kinderen verbeteren hun presentatiemogelijkheden. 
• Kinderen leren omgaan met kunstzinnige middelen. De kunstzinnige middelen 
kunnen functioneler worden ingezet. 
• Kinderen leren middels expressiemiddelen anderen te raken en te ontroeren. 
• Kinderen leren de leerervaringen/belevingen te verwerken en te evalueren. 
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Soms komen de ideeën en initiatieven van de groepsleider; soms vanuit de kinderen en soms 
bereid de groepsleider samen met de kinderen de inhoud van de viering voor en voeren 
deze samen uit.  Ook hierbij is er vaak sprake van een proces; een groepsproces of een 
individuele ontwikkeling van het kind.  De rol en de houding van de groepsleider hierbij is 
het stimuleren en aanzetten tot creativiteit en initiatief. De ene keer sturend een andere 
keer meer begeleidend. De kinderen worden in ieder geval zoveel mogelijk betrokken in de 
voorbereidingen en de uitvoering.   
Punten die met de kinderen besproken kunnen worden  om een onderdeel voor te bereiden 
zijn:  
- Wie doen mee? 
- Wat gaan jullie doen? 
- Noteer  hoe het verhaal is of maak een lijstje van wat je doet. 
- Welke materialen zijn er nodig en waar kunnen die vandaan gehaald worden. 
- Overige opmerkingen die van belang zijn. 
 
 
Juist bij kinderen waarbij je graag meer groei  in de sociaal-emotionele ontwikkeling zou 
willen zien, is het actief deelnemen aan een viering een belangrijke en waardevolle activiteit.  
In een viering mag iedereen zich gewaardeerd en veilig voelen en dat is natuurlijk een zeer 
mooie ervaring om je sociaal-emotioneel verder te ontwikkelen.  Het is niet gemakkelijk om 
meteen meetbare en concrete doelstellingen zoals de inspectie verwacht  aan een viering te 
verbinden. Toch zijn er heel wat doelstellingen die aan bod komen. Tijdens een viering laten 
kinderen aan elkaar zien wat er in die week of periode binnen de stamgroep is gedaan, wat 
zij hebben geleerd of wat hen geïnspireerd heeft. Kinderen leren waarderen wat zij zelf 
gemaakt, gedaan en geleerd hebben en leren ook waardering te hebben voor wat de ander 
presenteert. Allerlei vormen van expressie kunnen aan bod komen. Kinderen leren zich in 
vieringen te uiten en leren presenteren. 
Vieringen kunnen wel degelijk een waardevolle bijdrage leveren aan de totale 
persoonsontwikkeling van een kind. Veel kinderen zullen zich later nog vieringen kunnen 
herinneren.  
 
Praktische punten waaraan gedacht moet worden bij een viering: 
 

- De ruimte waar een viering wordt gehouden moet geschikt zijn ( kan er verduisterd 
wordt, kan iedereen het zien, geluid enz.) 

- Er moet een duidelijk programma zijn. 
- Een centrale coördinatie/presentatie is aan te bevelen. 
- Geschikte plaats voor podium / verhoging 
-  Kinderen moeten geleerd hebben welke expressiemiddelen en hoe ze deze kunnen 

inzetten. 
- Kinderen moeten kritisch kunnen zijn op eigen vertoonde producten. 
- Volgorde van onderdelen moet bekend zijn; er moet een tijdslimiet gesteld worden 

aan de onderdelen 
- Start en afsluiting moet duidelijk zijn 
- Stamgroepleiders moeten hun rol weten tijdens viering 
- Er wordt gewerkt aan een houding die respect toont voor in principe alle bijdragen. 
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- Er is regelmatig evaluatie van de vieringen. 
- Kinderen leren in microfoon te praten, maar zich te richten op publiek. 

 
 
Vieringen en de leefwerk-kwaliteiten, basisprincipes, kwaliteitscriteria en essenties 
 
Leef-werkkwaliteiten 
 
Didactisch: 
 

● Zij heeft kennis van de verschillende vormen van vieringen en geeft het belang ervan 
voor de ontwikkeling van de kinderen aan. 

● Zij bereidt een viering voor, organiseert deze en geeft er leiding aan. 
 

Basisprincipes 
 

● Basisprincipe 4: Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk 
ook zo benaderd en aangesproken 

● Basisprincipe 6: Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en 
onvervangbare waarde respecteert. 

● Basisprincipe 7: Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en 
stimulansen biedt voor ieders identiteitsontwikkeling. 

● Basisprincipe 12: In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande 
uitspraken over mens en samenleving tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun 
handelen te maken 

● Basisprincipe 14: In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische 
situaties en met pedagogische middelen. 

● Basisprincipe 15: In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische 
afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, werk, spel. 

● Basisprincipe 20: In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een 
nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente 
wisselwerking tussen doen en denken. 

 
Kwaliteitscriteria 
 

● Ervaringsgericht: 
Er wordt door het vieren met elkaar uitgegaan van de basisbehoeften van de kinderen, 
welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid. 
 

● Coöperatief: 
In de groep laten we veel zien wat we geleerd hebben en meegemaakt hebben m.b.v. de 
vieringen. 
In vieringen beleven we dat we bij elkaar horen = SAMEN vieren. 
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Jenaplankernkwaliteiten 
 

● Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan. 
 
 
Essenties 

 
● Presenteren: tijdens een viering wordt er gepresenteerd. Presentatievaardigheden 

betekenen veel in het leven. Als je goed kunt presenteren, kun je: Voor een groep 
staan, je authentiek gedragen, contact maken met het publiek, gebaren inzetten, 
goed articuleren en goed stemgebruik, je gedachten verwoorden, een verzorgd 
optreden geven. 

● Reflecteren: tijdens een viering ben je aan het reflecteren, laten zien wat je geleerd 
hebt, beargumenteren waarom je gedaan hebt zoals je hebt gedaan. 
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Hoofdstuk 8  Actieplan  

Naar aanleiding van hoofdstuk 5 probleembeschrijving en hoofdstuk 6 beginsituatie ben ik 

gekomen tot onderstaand actieplan. 

Actieplan: 

1. Door het bestuderen van de literatuur wil ik het belang van vieringen bepalen, zodat 

ik dit aan kinderen, ouders en collega’s kan uitleggen. Het belang van vieren heb ik 

voor collega’s in een document geplaatst. Dit willen we als SJO ook meenemen in 

onze vergadering. Sinds dit schooljaar zit ik in de SJO (Stuurgroep Jenaplan 

Ontwikkeling) en zullen we een aantal zaken weer oppakken, opfrissen en opzetten 

binnen school. We willen  ook het onderwerp vieren met de collega’s behandelen. 

2. Ik organiseer (met de kinderen en collega’s)  vieringen. (Vieringen die op school nog 

weinig tot niet gedaan worden of die meer aandacht verdienen). Dit kunnen 

schoolbrede vieringen zijn, maar ook vieringen in bouw of stamgroep. (Zie bijlage 2) 

3. Ik wil graag meer diepgang aanbrengen in schoolvieringen.  Bijv. een gedichtje, beeld, 

spreuk o.i.d. Niet alleen maar leuk. In de uitwerking van bovenstaande vieringen zal 

ik een bezinnend gedeelte opnemen en voor andere belangrijke momenten in het 

schooljaar suggesties geven.  

4. Ik maak samen met de collega’s een draaiboek voor vieringen waarin de praktische 

zaken beschreven staan.  

5. Verzamelen van symbolen 

6. In alle stamgroepen aandacht voor hoe je je gedraagt in vieringen.  

7. Overige ideeën die ik gevonden heb en waardevol zijn, heb ik gebundeld (Zie bijlage 

5) 
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Hoofdstuk 9  Observatieverslag twee  

 

Belang van vieren: 

Het document is met de collega’s van de SJO gedeeld en zal binnenkort besproken worden. 

Dan zullen we ook met elkaar bespreken welke punten we dit schooljaar gaan oppakken. (Zie 

Bijlage 1 )  

 

Organiseren vieringen: 

Met de kinderen en collega’s heb ik een aantal vieringen uitgevoerd; met de hele school of in 

de eigen stamgroep.  

- Einde schooljaar 

- Periodeafsluiting 

- Hier ben ik trots op 

- Vieren wie je bent 

- Seizoenen 

- Nieuwjaar 

- Start schooljaar 

In deze vieringen is steeds gezocht naar ook een bezinnend moment. 

 

Draaiboek 

Het draaiboek zal de komende vieringen aangevuld / aangepast worden. (Zie bijlage 3) 

 

Verzamelen van symbolen 

Hieronder een aantal voorwerpen die ik verzameld heb: 

 

 

Hoe gedraag je je tijdens vieringen 

We hebben met elkaar een gedragskaart voor vieringen opgesteld. (Zie bijlage 4) 
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Overige ideeën  

Omdat ik het jammer vond om niets te doen met de gevonden ideeën die leuk en waardevol 

zijn, heb ik die gebundeld (ZIe bijlage 5) 
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Hoofdstuk 10 Evaluatie van het actieplan  

 

1. Belang van vieren onderzoeken 

Toen ik net aan de opleiding begon, vond ik de basisactiviteit ‘Vieren’ wat zweverig en ik wist 

niet zo goed wat ik ermee moest. Door het lezen van de literatuur ben ik zeker het belang 

hiervan gaan inzien. Mede door een bezinnend jaar dat ik persoonlijk heb gehad, heb ik 

geleerd om te proberen niet mee te gaan in het haastritme van deze tijd. Het is goed om ook 

als kind al momenten te nemen om stil te staan, te waarderen, blij te zijn met wie je bent en 

wat je beleefd en gedaan hebt, om niet alles als vanzelfsprekend te ervaren. Door in de 

stamgroep en als school hier aandacht aan te besteden, wordt de verbondenheid met elkaar 

versterkt, wordt het SAMEN ervaren.  Het is mooi dat kinderen tijdens een viering de kans 

krijgen om andere kwaliteiten van zichzelf te laten zien dan de cognitieve. Vooral in deze tijd 

waarop de aandacht zo op het cognitieve lijkt te liggen. Vieringen geven dan ook een extra 

dimensie aan het schoolleven; er is meer dan het cognitieve. Verder vind ik het heel 

waardevol om stil te staan bij wat je beleefd hebt, wat je geïnspireerd heeft en dat het niet 

altijd gaat om wat je kunt of geleerd of gekregen hebt. 

2 en 3 Vieringen organiseren en verdiepen 

Door te zien wat het belang is, is het ook makkelijker om momenten aan te grijpen om te 

vieren. Ik heb gekeken naar welke momenten belangrijk zijn voor de kinderen en voor ons 

als school en hoe we daar in een viering uiting aan konden geven. De vieringen heb ik in de 

periode januari - september uitgevoerd. Omdat ik geen eigen groep heb, zijn sommige 

vieringen in verschillende groepen gedaan. De vieringen: De start van het schooljaar, hier 

ben ik trots op en de periodeafsluiting heb ik wel in mijn eigen groep uitgevoerd. (Voor de 

volledige uitwerking, foto’s en ervaringen zie bijlage 2) 

Einde schooljaar: Ik vond de laatste schooldag altijd een wat rommelige dag; er is al vrij veel 

opgeruimd en schoongemaakt en daardoor kaal en ongezellig. Bij mezelf merkte ik een 

gehaast gevoel, terwijl een schooljaar afsluiten niet zomaar iets is. Je ziet elkaar een tijd niet 

en een aantal kinderen neemt afscheid en gaat naar een andere stamgroep en de leerlingen 

van groep 8 nemen voor altijd afscheid. In het achterliggende schooljaar is er veel gebeurd, 

mooie dingen, soms ook verdrietige dingen. Het is goed om aan het einde van het schooljaar 

even stil te staan bij het jaar en terug te blikken. Wat hebben we met elkaar beleefd en wat 

waren mooie waardevolle momenten om ‘vast te houden.’  Het was mooi om daar met 

elkaar in de stamgroep op verschillende manieren aandacht aan te besteden en ook 

vervolgens met de hele school nog bij elkaar te zijn om samen terug te blikken, met elkaar te 

eten en groep 8 uit te zwaaien.  
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Periodeafsluiting 

Na de eerste paar schoolweken stond de eerste schoolviering gepland waarbij de ouders 

uitgenodigd waren. We hebben het één en ander laten zien over die eerste weken. 

We zijn begonnen met het lied ‘welkom’ wat we voortaan altijd willen doen als duidelijke 

start. We hebben gezorgd voor een afwisseling van werkvormen; lied, toneelstukje, werk 

laten zien, quiz enz. 

 

Vieren wie je bent 

Wat waren de kinderen blij en trots op hun pauwen waarop hun kwaliteiten stonden. Ook 

ouders reageerden heel enthousiast. Het was een mooi geheel: samen kwaliteiten 

benoemen, feesthapje voorbereiden, het voorlezen van de kwaliteiten en het dan ook 

vieren; blij zijn en met elkaar wat eten en drinken. Ik merk zelf dat samen wat eten en 

drinken zo af en toe bij een viering een extra gevoel van verbondenheid geeft. 

Het zou mooi zijn als elke stamgroep eens per jaar een project als bovenstaande uitvoert. “Ik 

ben zo trots als een pauw dat ik …..” , “Ik ben een ster in….” of “Ik ben een kei in”. Dit zal ik 

meenemen in aanbevelingen voor het team. 

 

Hier ben ik trots op 

Dit sluit aan bij vieren wie je bent. Maar hierbij gaat het niet om een ‘eenmalig’ project, 

maar om een doorlopend iets. Door een plek in de schoolwoonkamer of bij de ingang van 

het lokaal te creëren waar kinderen iets op kunnen hangen of neer kunnen zetten waar ze 

trots op zijn, wordt kinderen geleerd dat ze trots mogen zijn als bijv iets gelukt is wat eerst 

niet lukte, of iets wat heel mooi is geworden, dit kan een rekenblad zijn, maar kan ook iets 

creatiefs zijn. Kinderen gaan zichzelf en elkaar waarderen. Naast het ophangen of 

neerzetten, is het goed om ook regelmatig met het kind hiernaar te kijken of in tweetallen of 

groepjes te bespreken. In mijn huidige stamgroep (groep 4) hebben we dit schooljaar de 

trotstas geïntroduceerd. De kinderen krijgen om de beurt de tas mee, waarin ze voorwerpen 

of foto’s o.i.d. kunnen stoppen waar ze iets over kunnen vertellen waar ze trots op zijn. Deze 

foto komt te hangen op het “hier ben ik trots op “ bord. Voor het werk op school heeft elk 

kind een map waarin hij spullen mag bewaren waar hij trots op is. N elk thema kiezen de 

kinderen iets wat ze willen bewaren. Sommige kinderen kozen een werkje om erin te 

stoppen, een ander een foto van een bouwwerk wat bij het thema paste enz. 

Bij de kleuters werd dit al gedaan, maar ik zou dit graag willen doortrekken naar alle 

groepen. Ook dit punt zal ik meenemen naar het team.  

 

Seizoenen 

Het jaar heeft een eigen ritme waarin de seizoenen een belangrijke rol spelen. Ze zijn o.a. 

bepalend voor de sfeer, of het warm of koud is, soort van kleding en of er buiten of binnen 

geleefd wordt.  Onze locatie is een mooie groene locatie waar we de natuur en de 

veranderingen in de natuur dichtbij hebben. Ik vind het belangrijk dat kinderen aandacht 

hebben voor de natuur, zich verwonderen en ervan genieten. Door de grote aandacht voor 
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rekenen, taal, spelling schiet dit er weleens bij in wat ik erg jammer vind. Graag wil ik met de 

collega’s meer aandacht aan de natuur geven. Stilstaan bij de seizoenen d.m.v. een viering 

gekoppeld aan een natuuractiviteit leek mij mooi. Ik heb dit met groep 3 gedaan bij het 

begin van de zomer. We hebben verteld over de zomer, geluisterd naar een verhaal, de 

zomer buiten beleefd, gekeken naar de natuur en onze belevenissen gepresenteerd.  

Ik heb nu een opzet gemaakt voor de herfst en hoe we dit dan met de hele school kunnen 

gaan vieren.   

 

Nieuwjaar 

Misschien niet zozeer dat er een nieuw jaar begint, is belangrijk voor kinderen. Maar 

vuurwerk spreekt bijna alle kinderen aan… Naast dat ik het gewoon leuk vind om ook op 

school op het nieuwe jaar te toosten met de kinderen, heb ik ook geprobeerd om iets van 

het bijzondere van ‘tijd’ te behandelen en het bijzondere dat er weer een nieuw jaar is 

waarin we elkaar het allerbeste wensen.  

 

Start schooljaar 

De start van het schooljaar is een belangrijk moment voor kinderen. Sommige kinderen zien 

ernaar uit, anderen zien er tegenop. Misschien een nieuwe stamgroepleider, een nieuwe 

schoolwoonkamer, nieuwe kinderen. Ik heb vooral de eerste weken veel aandacht besteed 

aan het groepsgevoel; wij gaan het SAMEN doen dit jaar, wij vieren dat wij een groep zijn. 

De kinderen hebben in groepjes en in tweetallen spelletjes gedaan om met elkaar te praten 

over het nieuwe schooljaar, we hebben onze verwachtingen uitgesproken naar elkaar en we 

hebben een groepswerk gemaakt. We hebben gevierd dat we blij zijn dat we bij de 

Salamanders horen.  

Ook als hele school hebben we de eerste schooldag een viering gehouden, waarin we vooral 

de nadruk opgelegd dat een ieder welkom is en dat een ieder kan bijdragen aan een goed 

schooljaar! 

4. Draaiboek 

Het was goed om met elkaar te bespreken wat we doen, hoe we het doen en wat beter kan 

en wat we van elkaar verwachten. Als je alles bij langs loopt, zie je ineens iets ook iets kleins 

wat veel beter kan; bijv. eerst groep 7 / 8 naar de vieringruimte laten gaan en pas als laatste 

groep 1 / 2, voorheen moesten ze erg lang wachten. Het is nu voor een ieder ook weer 

duidelijk wat wij tijdens de viering als regels hanteren (en soms is dat net iets anders dan je 

in je eigen stamgroep doet). 

 

5. Verzamelen van symbolen 

In de vieringen wordt al snel veel gesproken. Om het bezinnende gedeelte of het thema 

beter uit de verf te laten komen, is het inderdaad mooi om een symbool te gebruiken. 

Kinderen onthielden de boodschap beter.  



 

 

32 
 

 

6. Hoe gedraag je je tijdens vieringen? 

Met deze zin begonnen we toen we met elkaar spraken over welk gedrag we van kinderen 

verwachten tijdens de vieringen. Maar al snel vonden we het beter om uit te gaan van de 

zin: “Hoe zorgen we ervoor dat het voor iedereen een fijne viering is?” Wij hebben nu zelf de 

regels opgesteld, maar we hadden hier ook de kinderen bij kunnen betrekken. 

 

7. Overige ideeën  

Zijn gebundeld 
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Hoofdstuk 11 Consequenties voor de andere stamgroepen / team  

Mede door dit onderzoek ben ik vieren heel belangrijk gaan vinden en wil dit graag ook 

overdragen aan mijn collega’s. Ik wil dit dan ook als punt meenemen naar de SJO om goed te 

kijken naar onze vieringen en hoe we deze beter vorm kunnen geven en met welke vieringen 

we het kunnen uitbreiden. 

Naast dat ik het belangrijk vind om het onderwerp vieren te bespreken met hele team: 

belang, hoe, met wie enz, zou ik sowieso graag de volgende dingen willen afspreken / willen 

voorleggen: 

- Elke stamgroep doet 1 project “Vieren wie je bent”  per jaar. Dit kan bijv. zijn: Ik ben 

een ster in…, Ik ben een kei in…., Ik ben zo trots als een pauw 

- In iedere stamgroep kunnen de kinderen iets ophangen of neerzetten waar ze trots 

op zijn. Bij een aantal groepen hangt/staat dit al. 

- Voor een schoolviering met de hele school bespreek je met je groep hoe we het tot 

een goede viering kunnen maken met elkaar. 

- We vieren de seizoenen met elkaar en koppelen dit aan een groepsdoorbrekende 

natuuractiviteit. 
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Hoofdstuk 12 Aanbeveling voor verder onderzoek  

Gedurende het onderzoek kwamen er nog meer vragen bij me op die teveel waren om in dit 

onderzoek erbij te pakken, maar mogelijk op een later moment onderzocht kunnen worden. 

- Hoe kunnen we stilstaan bij verdrietige momenten? Hoe kunnen we daar ook een 

‘mooi’ moment samen van te maken ? 

- Hoe kunnen we de kinderen nog meer betrekken en grotere verantwoordelijkheid 

geven? Tijdens het bezoek aan ‘Hoge Land zagen we dat de oudste leerlingen de 

viering leidden; zij deden het welkomstwoord en kondigden onderdelen aan. Het is 

bij ons daar misschien nog een beetje te vroeg voor. We hebben nu de aandacht 

weer op de vieringen gevestigd; werkvormen, duidelijk begin, wat verwachten we 

van kinderen enz. Een mooie volgende stap zou kunnen zijn, dat we de oudste 

kinderen begeleiden in het een grotere rol krijgen tijdens de vieringen.  

- Hoe kunnen we vieringen met collega’s vormgeven?  

In ons team vinden we het best lastig om van jezelf te zeggen waar je trots op bent of 

dat je een leuk idee hebt. Maar het si wel heel leuk om ideeën en ervaringen te 

delen. Als agendapunt; rondje ervaringen delen? 

- Hoe kunnen we de ouderbetrokkenheid vergroten? Kunnen zij op bepaalde 

momenten een rol hebben in de vieringen. Soms gebeurt dit al door de OR. Bijv. bij 

een prijsuitreiking.  
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Hoofdstuk 13 Evaluatie onderzoek  

Zoals ook bij de andere onderzoeken heb ik het onderwerp met veel plezier bestudeerd en 

werd enthousiast. Collega’s reageerden enthousiast op de gedeelde ideeën voor vieringen 

en wilden hier mee aan de slag. 

In mijn stamgroep benoem ik tijdens een evaluatie of het delen van een mooi of verdrietig 

moment dat dat vieren is. Ik grijp meer momenten aan om even stil te staan bij een 

gebeurtenis, een idee, gedachte o.i.d. In de groep en persoonlijk. Ik ben gaan inzien dat 

vieren niet een heel groot iets hoeft te zijn, maar dat het ook in het klein, in de eigen 

stamgroep kan.  Het belang van vieren is mij duidelijk geworden en ook wat de voorwaarden 

zijn en hoe het bij kan dragen aan het pedagogisch klimaat.  (Zoals ik beschreven heb in de 

antwoord op de deelvragen.) Tijdens de informatieavond voor ouders heb ik dit onderwerp 

kort besproken. 

Door steeds weer te werken aan het groepsgevoel, zodat iedereen zich veilig kan voelen, 

ontstaat ook de sfeer waarin kinderen durven te delen. In de groep zitten een aantal 

leerlingen die dit heel mooi kunnen en durven te doen en die kunnen de anderen hier mooi 

in meenemen.  

Over de verschillende vieringen:  

Ik vind het zo mooi om te zien hoe trots en blij kinderen zijn met het project vieren wie je 

bent en dat er een plek is waar je iets mag tentoonstellen waar je trots op bent. 

Aandacht besteden aan de start en afsluiting van het schooljaar vind ik heel belangrijk en dit 

wil ik ook zeker blijven doen. Ook tussendoor wil ik meer met elkaar praten over wat we met 

elkaar beleefd hebben (en niet zozeer altijd op wat we geleerd hebben). We maken veel 

foto’s van activiteiten en het lijkt me leuk om bijv. voor een vakantie de foto’s van de 

afgelopen periode met elkaar te bekijken en herinneringen op te halen.  

Stilstaan bij de seizoenen vind ik ook mooi. Seizoenen zijn een duidelijke markering van de 

tijd. En de seizoenen en de daarbij horende natuurverschijnselen blijven als het goed is iets 

ons verwonderen.  

Kortom: Vieringen zullen in mijn stamgroep en hopelijk in de hele school een grotere plek in 

gaan nemen dan voorheen het geval was! 
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Bijlage 1: 
 

Wat is het belang van vieren? 

Een viering is een speciaal ‘samenzijn’ met de eigen stamgroep, met de bouw of met heel de 
school waarin iets te beleven valt. In een viering wordt stilgestaan bij momenten en 
gebeurtenissen die de moeite waard zijn om aandacht aan te besteden.  
Door te vieren wordt er een pas op de plaats gezet i.p.v. mee te gaan in het haastritme van 

het onderwijs en van deze tijd. Vieren brengt de kinderen in aanraking met de dingen die 

werkelijk gebeuren; de realiteit van het leven wordt ter sprake gebracht. Vieren is een 

pedagogische opdracht voor iedere basisschool.  

In vieringen worden kinderen aangesproken in hun hart, hun handen en hun hoofd. Kinderen 
krijgen tijdens een viering de kans om andere kwaliteiten van zichzelf te laten zien dan de 
cognitieve. Vieringen geven dan ook een extra dimensie aan het schoolleven; er is meer dan 
het cognitieve. Er wordt stilgestaan bij wat geleerd is, wat er gedaan is en wat de kinderen 
geïnspireerd heeft. Vieren vormt kinderen en brengt hen verder in hun ontwikkeling. Door 
samen te vieren wordt de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid versterkt. 
Door te vieren komen gebeurtenissen intenser aan de orde, het helpt mee om het 

leefklimaat op school te verbeteren en het geeft ruimte aan de creativiteit van kinderen. In 

vieringen staan kinderen en leerkrachten stil bij gebeurtenissen die van invloed zijn op het 

leven op school op dat moment. Door stil te staan bij die momenten vindt er verdieping van 

het schoolleven plaats en worden gezamenlijk bepaalde gebeurtenissen en ervaringen 

doorleefd. Kinderen leren elkaar op een andere manier kennen en waarderen. In vieringen 

staan we stil bij kleine en grote momenten in het leven van kinderen, ouders en 

leerkrachten. 

Kinderen leren waarderen wat zij zelf gemaakt, gedaan en geleerd hebben en leren ook 
waardering te hebben voor wat de ander presenteert. Allerlei vormen van expressie kunnen 
aan bod komen. Kinderen leren zich in vieringen te uiten en leren presenteren. 
Als school moeten we oog houden voor het bezinnende element in de school en aandacht 

hebben voor de belangrijke levenservaringen van de kinderen. Door stil te staan bij zaken en 

rustmomenten te nemen met de kinderen komen ze dichter bij hun eigen ervaringen, leren 

ze erover te communiceren en worden ervaringen verdiept. Vieringen bieden mogelijkheden 

tot verdieping en dienen een integraal deel te zijn van het schoolleven. Vieren maakt een 

wezenlijk deel uit van het menselijk bestaan. 
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Bijlage 2: Uitgevoerde vieringen 

Viering: Nieuwjaar 

Nadat we naar elkaars kerstvakantie en Oud en Nieuw-verhalen hebben geluisterd gaan we 

in de kring om ook in onze stamgroep het nieuwe jaar te vieren.  

Vuurwerk 

We tellen af en een kind mag een confetti popper laten knallen.  

 

 

Gedicht  

Stap vol vertrouwen in het nieuwe jaar.                                                                                                           

Maak elke dag een tikkeltje bijzonder.                                                                                                                  

Ik wens je het beste, het mooiste wat er is.                                                                                                      

En telkens weer opnieuw een ander wonder.  
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“Champagne en Twentse kniepertjes”  

 

We proosten met elkaar op het nieuwe jaar! 
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Viering: Vieren wie je bent 

Het is belangrijk dat elk kind in de groep trots op zichzelf kan zijn. Maar ook trots op de 

ander! Wanneer kinderen hun kwaliteiten kunnen benoemen kan dat hen bevestigen in wie 

ze zijn en in wat hen de moeite waard maakt. Het waarderen van elkaars talenten verbetert 

het pedagogisch klimaat in de groep. Een goed pedagogisch klimaat zorgt dat kinderen zich 

op hun gemak voelen, kunnen laten zien wie ze zijn en waar ze goed in zijn en dat zij verder 

kunnen ontwikkelen. 

Zo trots als een pauw 

Met de kinderen wordt gesproken over waar zij trots op zijn. Trots op wie zij zijn, hoe ze 

eruit zien en waar ze goed in zijn.  De kinderen noemen een kwaliteit van zichzelf, zij krijgen 

van hun maatje een kwaliteit en de stamgroepleider noemt een kwaliteit. Deze kwaliteiten 

worden op de veren van de pauw geschreven. Voorafgaand aan de viering maken de 

kinderen fruitspiesjes en deze spiesjes worden als veren van de pauw gebruikt. 

 
Tijdens de viering liggen de pauwen in de kring. Van elk kind worden de kwaliteiten 

voorgelezen. Tijdens het voorlezen mag het betreffende kind gaan staan. De pauw wordt 

opgehangen, zodat het voor iedereen zichtbaar is. De kinderen zijn zo trots als een pauw. 
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Viering: Seizoenen (Zomer) 

 
Symbolen en verhaal 

 
 

In het boek Hazeltje in de zomer (voor jonge kinderen) verwonderen grote Haas en Hazeltje 

zich over de vele mooie kleuren die in de zomer te zien zijn. Ze gaan op zoek naar de kleuren 

in de natuur en denken na wat zo mooi is aan die kleur. 

Welk blauw vind jij het mooist? 

Het blauw van de hemel 

 

Lied 

“Kleuren kleuren allemaal kleuren” 

 

Op zoek naar kleuren in de natuur 

De kinderen worden verdeeld in tweetallen. Elk tweetal krijgt een klembord met een 

tekenpapier en hij/zij mag één kleurpotlood kiezen. De kinderen zoeken iets in de natuur dat 

dezelfde kleur heeft als hun potlood en dat tekenen ze op het blad. Daarna mogen ze een 

ander kleurtje kiezen.  

 

  



 

 

42 
 

Presenteren 

In de kring vertellen we aan elkaar en laten we aan elkaar zien wat we gevonden hebben. 

We sluiten af met een zomers, kleurrijk hapje.  
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Viering: Afsluiting schooljaar 

 

In de laatste schoolweek wordt met elkaar teruggeblikt op het jaar; wat hebben we met 

elkaar geleerd, beleefd, gedaan?  Omdat ik geen eigen groep heb, heb ik in verschillende 

groepen activiteiten uitgevoerd. 

Terugblik schooljaar (Individueel of in groepjes) 

● Gouden momenten: De kinderen schrijven op een mooi briefje wat zij een waardevol 

moment vonden. Deze briefjes worden op een grote plaat geplakt. 

 

   

● Door de kinderen een blad in te laten vullen waarop de kinderen terugkijken op het 

schooljaar. 

Midden/bovenbouw     Onderbouw 
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Met de kleuters in groepjes het blad invullen en praten over het schooljaar. 

  

De kinderen uit groep 3 en 4 vullen het blad individueel in en bespreken het in 

tweetallen.Vervolgens gaan ze met elkaar in de grote kring en wordt gevraagd wie er iets wil 

delen van wat hij/zij opgeschreven heeft.  

● We schrijven op de vieringsmuur wat wij mooie momenten vonden dit jaar. 
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● Het spelen van het spel in groepjes ‘Een terugblik op het schooljaar’. 

 

Wat waren de mooie momenten van ons als groep? 

Vervolgens kijken we met de hele groep terug en denken na over welke hoogtepunten we 

met de andere groepen willen delen tijdens de schoolviering.  

De presentatie kan bijv. door: 

- Een fotopresentatie: Het laten zien van foto’s van leuke activiteiten / momenten die 

met elkaar beleefd zijn. 

- Gouden momenten:  Als groep kiezen we een aantal waardevolle momenten uit en 

schrijven deze in grote gouden lijsten.  Een aantal kinderen leest deze momenten 

voor. 

Maar misschien hebben de kinderen zelf nog vele andere leuke ideeen!! 

Schoolviering 

Gedicht (voorgelezen door leerling) 

Vakantie! Bijna vakantie.                                                                                                                                               

Nog even en we zijn vrij.                                                                                                                                  

Dan gaan we lekker niets doen.                                                                                                                   

Het schooljaar is voorbij.                                                                                                                                           

We gaan de klas opruimen:                                                                                                                                     

de posters van de wand                                                                                                                                   

De boeken in de kasten,                                                                                                                                                        

de stoelen aan de kant.                                                                                                                                               

We gooien de oude rotzooi weg:                                                                                                                         

een uitgedroogde koek.                                                                                                                                                            

Een plakkerig dropje in mijn  la,                                                                                                                       

daarachter in die hoek. 
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Verhalen in de ochtendkring                                                                                                                      

de feesten die er waren,                                                                                                                                            

de vriendschap en de lol dit jaar,                                                                                                                         

die zullen we bewaren.                                                                                                                                           

Maar ook de nare dingen zitten daar,                                                                                                                  

de ruzies en het pesten.                                                                                                                                              

De keren dat het echt niet ging                                                                                                                                    

zijn minder leuke resten. 

Maar nu vakantie, even vrij,                                                                                                                               

geen boeken en geen plichten.                                                                                                                           

Tot ziens! We komen strakjes terug                                                                                                                  

om alles in te richten. 

 

Gebed (voorgelezen door leerling): 

Goede God,                                                                                                                                                           
we hebben nu vakantie.                                                                                                                                      
Tijd om te spelen                                                                                                                                                                   
en uit te rusten. 

Misschien hebben we wel plannen                                                                                                          
om op vakantie te gaan.                                                                                                                                 
Met de trein, auto,                                                                                                                                                  
fiets of het vliegtuig. 

Thuis kunnen we misschien                                                                                                                                              
wel een mooie hut maken.                                                                                                                        
Tekenen of knutselen.                                                                                                                                                  
Iets lekkers koken                                                                                                                                              
of koekjes bakken. 

We danken U voor het schooljaar                                                                                                                           
samen met onze groep.                                                                                                                                       
We hebben veel beleefd                                                                                                                                 
en hopen dat we elkaar                                                                                                                                       
na de vakantie weer zullen zien. 

Amen 
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Presentaties 

Met alle groepen luisteren en kijken we naar elkaars schooljaar. En groep 8 laat een paar 

liedjes uit de musical horen. 

 

Omdat het de laatste schooldag is, mogen de kinderen verkleed op school komen. Wie wil 

mag over de rode loper zijn kleding laten zien! 

 

Met elkaar eten 

We sluiten het jaar af met een gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd. 
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Afscheid groep 8 

Daarna is het tijd om groep 8 uit te zwaaien. 
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Viering: Start schooljaar / vieren wie je bent als groep 

 

Welkom  
 
Wanneer de kinderen na de zomervakantie op het plein komen, hangen er (welkom)slingers. 
Onderstaand liedje staat aan. 
 
Nieuwe Schooljaar Song 

 
Melodie: Ed Sheeran – Photograph 
Tekst: Merel Troost 

 
Het is een nieuw jaar 
Het is een nieuw jaar van school 
Vol nieuwe kansen 
Ja wij gaan op avontuur 
 
Het wordt misschien zwaar 
Dit nieuwe schooljaar 
Maar als we samen staan 
Kunnen wij dat wel aan 
 
Je kijkt  eens rond in je nieuwe klas 
het is niet meer zoals het was 
er is ruimte voor wat nieuws 
en ruimte voor talent 
we staan even stil bij dit moment 
want jij gaat leren 
van deze mensen om je heen 
elkaar en jezelf leren kennen 
jij bent nooit meer alleen 
we gaan starten nu meteen 

Wanneer het tijd is, worden de kinderen welkom geheten en wordt er een kort praatje 

gehouden. We laten nogmaals het lied horen en kinderen mogen zich bij de eigen leerkracht 

verzamelen. Daarna gaan we naar binnen en ook de ouders mogen even mee naar binnen 

om het nieuwe lokaal te bekijken.  

In de groep 

Om te vieren wie je bent als groep, is het nodig dat je elkaar (nog beter) kent. 

Door onderstaande activiteiten leren de kinderen elkaar beter kennen en werken ze aan 

groepsvorming en/of het versterken van het groepsklimaat. 
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● Spelen bordspel in groepjes 

 

● “Dit ben ik blad” maken voor in het stamgroepboek. Elk kind vult een blad in over 

zichzelf. Van deze bladen wordt een boek gemaakt “Dit zijn wij …. de Salamanders”. 

Het boek komt in de leeshoek te staan.   

 
● Groepsfoto of individuele foto’s maken. Deze foto kan ook gebruikt worden als 

voorkant van het stamgroepboek. De groepsfoto of de individuele foto’s worden bij 

de schoolwoonkamer opgehangen. 
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●    Groepswerk maken voor in de school 

 
 

Viering in de groep 

Symbolen 

Bekijken en bespreken van symbolen: Rugtas (wat neem je allemaal mee, wie ben je?), beeld 

van handen (het nieuwe schooljaar moeten we met elkaar tot een goed jaar maken, handen 

uit de mouwen, we slaan de handen ineen) 

Bezinning 

Nieuw schooljaar 

Het schooljaar is nieuw,  
het jaar is fris, 
alsof er niets verloren is, 
alsof ik van alles opnieuw mag doen: 
een heel nieuw jaar, een nieuw visioen. 
 
Ik maak het stil, ik kijk naar binnen. 
Hoe ga ik aan dit jaar beginnen? 
En weet je wat ik in stilte zag? 
Opnieuw beginnen mag elke dag! 
 

(Uit: Pluk het jaar! Kindergedichten voor alle seizoenen) 
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Dit zijn wij 

We vieren wie we zijn als groep, we zien elkaars verschillen en waarderen deze.  Elk kind 

kiest 1 ding uit van zijn “Dit ben ik” blad wat hij/zij met de anderen wil delen. Dit blad wordt 

in een map gestopt. Aan het einde van deze activiteit hebben we een eigen stamgroepboek. 

We vieren ook de start van het nieuwe schooljaar waarin we allemaal ons best gaan doen 

om er met elkaar een mooi jaar van te maken. Wat kan jij doen om er een goed jaar van te 

maken en wat kan ik als stamgroepleider voor jou doen?  
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Hier ben ik trots op 

Deze leerling heeft de trotstas meegekregen naar huis en thuis nagedacht over waar ze trots 

op is en wat ze met ons wil delen. Ze heeft voorwerpen verzameld om iets over te vertellen.  

We gaan daarvoor in de kring zitten en maken er een mooi moment van. 

    

  
Bij een andere stamgroep hangt een bord waar de kinderen foto’s van activiteiten of werkjes 

op mogen hangen waar ze trots op zijn. 
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Iedere leerling in groep 4 heeft een mapje gekregen en een voorkant daarvoor gemaakt 

waar zij spullen in mogen stoppen. Van elk thema kiezen zij een werkje, foto o.i.d. Natuurlijk 

mogen er ook tussendoor werkjes/werkbladen in gedaan worden. 

 

   

 

Bij de kleuters, toen ik nog een kleutergroep had, werd dit al gedaan, nu wil ik dit ook graag 

doorvoeren naar de hogere groepen. De rapporten zijn vooral op het cognitieve gericht en 

wordt door de leerkracht ingevuld. Hier kunnen ook niet cognitieve producten een plek 

krijgen en mag de leerling bepalen wat er in de map gaat. 
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Viering: Periodeafsluiting 

 

De eerste schoolweken zitten erop; tijd om aan elkaar en de ouders te laten zien wat we 

gedaan en geleerd hebben. We hebben deze viering vooral gelet op de verschillende 

werkvormen en zoveel mogelijk wat de kinderen zelf willen laten zien en vertellen. 

 

  
 
21 september; het begin van de herfst. De kleuters zingen een lied over de seizoenen en 
beelden de seizoenen uit. 
 

 
 
Muurkranten worden getoond en kinderen lezen hun zelfgeschreven tekst voor. 
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Groepswerken worden getoond.  
 

 
 
Een zelfgemaakt toneelstukje van groep 7 / 8 over Prinsjesdag. 
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Bijlage 3:  

Draaiboek 

Inplannen schoolvieringen: 

Deze worden aan het begin van het schooljaar ingepland.  

Communicatie naar ouders: 

- Vieringen staan in de jaarplanner en in de kalender, zodat ouders hier rekening mee 

kunnen houden. Tevens worden zij in het Zegge-Zegje eraan herinnerd. 

- Aan ouders wordt gevraagd de telefoon op stil te zetten en ervoor te zorgen dat evt. 

jongere broertjes en zusjes de viering niet verstoren. 

Bepalen onderwerp en onderdelen: 

Om te voorkomen dat één of twee dagen voor de viering nog snel even de viering geregeld 

moet worden, wordt het een agendapunt op de vergadering. 

We spreken af: 

- Inhoud / thema 

- Werkvormen (zorgen voor afwisseling van werkvormen) 

- Wie doet welkom, aan elkaar praten? 

- Tijdstip 

We maken tijdens het bespreken meteen een document aan wat gedeeld wordt.  

Klaarzetten 

Een dag voor de viering zetten we met elkaar alles klaar;  

- Banken en stoelen 

- Geluidsinstallatie,  

- Evt versiering/voorwerpen. 

Viering 

- Volgorde van lopen: groep 7 / 8 , 5 / 6 , 4 , 3 , 1 /2 (groep 7 / 8 en 5 / 6 nemen stoel 

mee) 

- We worden stil bij stilteteken 

- Zingen “Welkom, welkom” 

- Welkom heten, moment van bezinning 

- We volgen de afgesproken volgorde van onderdelen 

- Afsluiting 

- Teruglopen naar lokaal: 1 /2, 3, 4, 5 /6, 7 /8 
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Opruimen 

- We vragen de ouders hun eigen stoel op te ruimen,  

- Groep 7 / 8 helpt met de banken opruimen.  

- Na schooltijd ruimen we met elkaar de overige dingen op.  

- De materialen voor de schoolvieringen worden in de ruimte bij de kleedkamer 

opgeborgen, zodat het snel en gemakkelijk gepakt kan worden voor de vieringen. 

Evalueren 

- Met eigen stamgroep wordt teruggeblikt op viering; wat vonden we ervan? Wat ging 

goed? ZIjn er punten die volgende keer anders of beter kunnen? 

- Tijdens koffie en thee blikken we als collega’s terug. Wat was een mooi moment? Zijn 

er punten die volgende keer anders of beter kunnen? 
 

Voorbeeld schoolviering 

Schoolviering 21 september ‘18  

 

1. Lied: Welkom, welkom, welkom iedereen 

 

2. Welkom (Isabelle) 

Een nieuw jaar, het is weer even wennen.  

We zijn met heel veel samen en allemaal zijn  

we weer anders. Wat mogen we dankbaar zijn dat we met  

zijn allen hier mogen zijn. Soms hoor je hele nare berichten 

en dan is het goed om stil te staan bij dat we gezond zijn. 

We lachen, maken grapjes en  

delen veel met elkaar. Maar het is niet altijd  

makkelijk om te ontdekken hoe iemand echt is.  

We gaan dit jaar op ontdekkingstocht om elkaar  

echt te leren kennen en elkaar te waarderen om  

wie we echt zijn. Wat zijn de talenten van ieder?  

Daar gaan we samen gebruik van maken.  

 

3. Nieuwe kinderen / juffen:  

Bo, Gwen, Niek, Jaxon, Marissa, Sofie, Luca 

 

4. Jarigen:  

 

De Kikkers: 

✓ Suus 

De Libellen: 

✓ Niek, Chavelli, Jens, Juliën  

De Salamanders:  

✓ Noa Hemmink, Pleun, Luna 
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De Kameleons: 

✓ Daan Brinksma, Emma ten Hartog, Isa, Willemijn, Mees 

De Paddenpoel 

✓ Puck, Anne, Lucas, Eliane, Lindsey 

De juffen:  

✓ Juf Wendy 

 

5. De Kikkers:  dagen van de week en seizoenen 

 

6. De Salamanders: WO verschillende onderwerpen vakantie, engels lied  

 

7. De Libellen: van alles  

 

8. OR prijsuitreiking vossenjacht   

 

8. De Paddenpoel:  toneelstukje 3de kamer  

 

9. De Kameleons: Quiz prinsjesdag 

 

10. Afsluiten ( Isabelle ) 

 

 

Kinderen gaan met juf terug naar de klas. Ouders vragen  

even stoelen te stapelen.  
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Bijlage 4: Zo zorgen we ervoor dat het voor iedereen een fijne viering is! 

- We lopen rustig in de gang. 

- De juf zegt waar je kan gaan zitten. 

- Jonge kinderen vinden het vaak best een beetje spannend. We zorgen dat we rustig 

zijn, zodat ze niet schrikken van het lawaai. 

- Wanneer de stamgroepleider het stilteteken geeft, zijn we zo snel mogelijk stil. 

- Wanneer je als groep (je) naar voren komt om te presenteren, ga je achter  de 

blauwe lijn staan. 

- We praten in de microfoon en kijken naar het publiek. 

- Wanneer we iets willen laten zien, zorgen we ervoor dat we het zo vasthouden dat 

iedereen het kan zien. 

- Tussendoor zijn we stil en wachten we op het volgende onderdeel, zodat we snel 

weer verder kunnen. 

- We waarderen elkaars inbreng. Iedereen is anders en iedereen doet het op zijn eigen 

manier. 

- Dat we de inbreng van de ander waarderen, laten we zien door stil te zijn wanneer er 

iets verteld wordt en door mee te doen. 

- Ook tijdens de vieringen denken we aan de volgende kanjerregels: 
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Bijlage 5: Overige ideeën en materialen 

Vieringen 

Week of periodeafsluiting 

Meer aandacht voor wat we met elkaar beleefd hebben. Dit kan o.a. door: 

● Vieringsmuur 

 

Een paneel wordt behangen met bakstenenbehang. Aan het eind van de week blikken we 

terug op de week en kiezen met elkaar een mooi moment uit die we als groep hebben 

beleefd. We schrijven dat moment op één van de bakstenen. Op deze wijze wordt er een 

muur van waardevolle  momenten gemaakt. 

● Terugblik: Kinderen schrijven op  wat zij een mooi moment vonden in dit jaar. Dit 

briefje wordt in het ‘Terug-blik” gestopt.  

 

Jaarafsluiting: 

● Kletskaartjes’ beantwoorden. De kinderen pakken om de beurt een kletskaartje van 

de stapel en beantwoorden de vraag.   (voorbeeldkaartjes) 
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Start schooljaar 

Groepsboek 

 

Onderbouw 

 

 

 

Middenbouw 
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Bovenbouw 

 

● Groepswerk maken voor in de school 

 

Ideetjes: 
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● Hoe kunnen we samen van dit schooljaar een heel goed jaar maken? 
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Ieder kind krijgt 2 memoblaadjes. Op het ene blaadje schrijft hij/zij wat hij/zij kan doen om 

er een goed jaar voor de hele groep van te maken en op het andere blaadje schrijft hij/zij 

hoe de stamgroepleider daarbij kan helpen / wat de stamgroepleider kan doen om er samen 

een goed jaar van te maken.  

 

Vieren wie je bent 

Ik ben een ster in … 

  

 

Ik ben een kei in ... 
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Verhalen 

 

Gebruik boek “Op een dag”: 

 

Verhalen over: 

Nieuwjaar, Driekoningen, Elfstedentocht, carnaval, valentijnsdag, natipnale boomfeestdag,  

1 april, vlaggetjesdag, kermmis, oogstfeest, prinsjesdag, naturalisatiedag 

maar ook: tandenwisselen, afzwemmen 

Twente: midwinterhoornblazen, vloggeln in ootmarsum,  

 

Gedichten 

 

Tijd voor de tijd 
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Als je rustig doet, heb je meer tijd. 

Wacht je, dan duurt ie een eeuwigheid. 

Als je haast hebt, kom je tijd tekort. 

De tijd verslaan gebeurt in de sport 

 

Dat is gek want . . . 

 

De klok gaat niet sneller en remt niet af 

of ik nu langzaam loop of in een draf. 

Zo is het op de hele wereldbol: 

de zandloper loopt even langzaam vol. 

EN het heelal, sterren, zon en maan 

zullen nooit sneller of trager gaan. 

 

We krijgen de tij om te zijn en te doen, 

klein en dichtbij of met groot visioen. 

’t Wordt avond en morgen, wat je ook doet, 

en steeds kun je denken: is dit goed? 

Leef je met aandacht of ren je je rot? 

Tijd is ons grootste geschenk van God 

 

 

Vrijheid 

 

Vrijheid gaat niet over lekker veel geld. 
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Vrijheid gaat niet over recht op geweld. 

Vrijheid gaat niet over fit en gespierd zijn. 

Vrijheid gaat niet over rijk en gevierd zijn. 

Vrijheid is eigenlijk meer dat je bidt: 

‘God, help me te zien hoe het eigenlijk zit, 

wie er de baas speelt en wie wordt verdrukt, 

wie zich een nul voelt, bij wie nooit iets lukt, 

wat ik kan doen voor een ander die lijdt.’ 

Vrijheid is … dat je een ander bevrijdt. 

 

Winter 

 

Stille grond 

 

Nog eventjes geen leventjes, 

geen bloemetjes, geen bijtjes. 

 

Nog eventjes geen kevertjes, 

geen kuikentjes, geen geitjes. 

 

Niets opent zich, niets krabbelt, kriebelt, 

fladdert in het rond… 

 

Nog eventjes geen leventjes. 

Alleen maar … stille grond. 

Sssst … 
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Winterdeur 

 

Het is nog lang geen lente, nog lang geen maart, april. 

De boom heeft nog geen blaadjes, de vogel zijn nog stil. 

Het gras ligt nog te slapen onder een laagje wit. 

Geen leven in de slootjes, niets waar muziek in zit. 

 

De winter is geen feestje, geen bruiloft vol met kleur. 

DE winter is een beetje zoals een dichte deur. 

Maar als je heel goed luistert, goed luistert aan de deur, 

en als je heel diep ademt, dan ruik je al een geur 

van wat er straks gaat komen, het grote feest gaat door! 

Dus spits je beide oren, het gaat beginnen hoor. 

 

Je hoort het stille ruisen van adem over ’t land 

en heel diep in de takken, daar is iets aan de hand.  

En als je heel goed luistert dan hoor je het geluid: 

de deur gaat zachtjes open, daar komt de lentebruid. 

 

Werkbladen 
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