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Opmaat
bij het 100e nummer van
Mensenkinderen
Honderd afleveringen van het blad Mensenkinderen. Het
fenomeen Kees Both loopt parallel met die honderd afleveringen. Vanaf het eerste nummer heeft hij zijn stempel
gedrukt op ons vakblad.
Jenaplanland was voor Mensenkinderen al verwend met
Pedomorfose. Ik sta even stil bij Pedomorfose, omdat dit
tijdschrift voor mijn ontwikkeling cruciaal is geweest. Zonder een duidelijke motivatie ben ik destijds aan de Kweekschool begonnen. Eigenlijk wilde ik documentairemaker
worden voor de radio. Dat leek me het einde: bezig zijn
met inhoud, onderzoek en vorm. Ik heb die stap niet gezet,
omdat ik daarvoor te weinig lef bij mezelf bespeurde. En ik
dacht dat voor dergelijk werk lef vereist is.
Op de Kweekschool heb ik weinig meegekregen van het
Jenaplanconcept. Wel kreeg ik Pedomorfose onder ogen.
De inspiratie die ik binnen de opleiding hoopte te krijgen,
kreeg ik van dat blad. Suus Freudenthal, die het leeuwendeel van de inhoud verzorgde, gaf me het inzicht wat ik
met onderwijs wil. De kijk op de ontwikkeling van kinderen, zoals die naar voren kwam, sloot naadloos aan bij wat
ik belangrijk vind. Zo is mijn belangstelling voor het Jenaplan ontstaan.
Na Pedomorfose kregen we Mensenkinderen. In de afgelopen jaren dook regelmatig de discussie op of het blad
aansluit bij wat stamgroepsleiders nodig hebben.
Ik vraag mij af of men ook door Mensenkinderen de inspiratie vindt voor het Jenaplan. Het is leuk om te horen, wat
er bij mensen nu uiteindelijk voor gezorgd heeft om dit
concept te kiezen.
Kees heeft er in elk geval voor gezorgd, dat het blad een
variëteit aan thema’s had. Artikelen, die duidelijk voortkwamen uit zijn belangstelling (WO), naast artikelen, die

Kees aan mensen wilde voorleggen. In dat opzicht had hij
een duidelijke missie: materiaal aanbieden, waarmee de
belangstellende lezer genoeg stof krijgt om “op te kauwen”. Of dat kauwen gebeurde is zeer de vraag. En dat
heeft naar mijn gevoel te maken met het gegeven, dat het
“lezen” van Mensenkinderen geen hoge prioriteit heeft.
Breder gesteld: ik heb het idee dat het werk zoveel tijd
en energie opslokt, dat het lezen van vakliteratuur erbij
inschiet. Terwijl het een prachtig middel kan zijn om tot
zelfreflectie te komen en kan bijdragen aan het besef van
wat jij als stamgroep- of schoolleider nu eigenlijk wil met
je onderwijs.
Ik heb lang kunnen meemaken hoe Kees met een enorme
gedrevenheid heeft gewerkt. Veel is terug te vinden in het
register op www.jenaplan.nl. Mensenkinderen heeft door
zijn toedoen een eigen gezicht gekregen. Of dit zo zal
blijven onder een nieuwe hoofdredacteur zullen we zien.
Voorlopig acht ik het heel verfrissend, wanneer anderen
naar het blad kijken en groeien naar een benadering, die
past bij hun ambities.
Kees heeft zijn werk aan Mensenkinderen altijd gecombineerd met zijn functie als studiesecretaris. Eerst in dienst
van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS), later
van de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV).
Zijn enorme belezenheid, gepaard aan een zeer goed
geheugen, heeft voor mij een beeld opgeleverd van een
man, aan wie je alles op Jenaplangebied kan vragen. Hij
voegt daar veelal ongevraagd allerlei informatie aan toe.
Wanneer je Kees ontmoet, komt hij altijd in de verleiding
een boek te tonen, dat hij net heeft gelezen. Zijn tempo is
voor mij niet bij te houden en de leestips zijn veelal te hoog
gegrepen.
Nu het laatste nummer onder zijn leiding.
Dit nummer bevat korte bijdragen over wereldoriëntatie,
flitsen uit de praktijk. Daarbij was de vraag leidinggevend:
Wat is in jullie ogen “een mooi W0-moment” geweest?
Zo’n moment waarvan je denkt: “Waren er daar maar veel
meer van”!
Daarbij is zoveel mogelijk gestreefd om verschillende ervaringsgebieden van WO en alle bouwen aan de orde te laten

Kees hat mir nun schon über 20 Jahren lang sehr viel mit Informationen über Jenaplanschulen in Europa geholfen.
Gemeinsam mit Barbara Mergner hat er die tschechische Jenaplan-Bewegung inspiriert und beraten. Ich persönlich
bin sehr dankbar dafür, was Kees Both alles getan hat. Nicht nur seine Bücher und Broschüren, sondern vor allem
die persönlichen Gespräche mit ihm waren sehr motivierend. - Lieber Kees, alles Gute und viel Kraft für weitere Jahre
eines fruchtbaren Lebens!
Prof. Karel Rýdl, Universität Pardubice Tschechische Republik
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komen. Er zijn zelfs drie bijdragen uit het buitenland: Duitsland, België en Denemarken.
De bijdragen worden voorafgegaan door een artikel waarin het grote belang van het lijfelijk verkennen van de directe
leefomgeving van de kinderen wordt benadrukt en hoe
je dat kan verbinden met de grotere wereld en met het
gebruik van verschillende media.
TOM dook uit zijn oude columns er eentje op die goed bij
dit nummer past.
Het nummer is tevens een opmaat tot een blijvende
aandacht in Mensenkinderen voor WO, in principe in elke
aflevering. Als hommage aan Kees zijn in dit jubileumnummer vele bijdragen opgenomen van binnen- en buitenlanders met wie hij als studiesecretaris heeft samengewerkt.
Hoe kan Kees beter zijn officiële NJPV-tijd beter beëindigen,
dan met dit nummer over wereldoriëntatie?
Vorige maand heb ik met hem gesproken over de tijd na
zijn pensionering. Daarbij heb ik hem het voorstel gedaan
om betrokken te blijven als senior inhoudelijk adviseur bij
het werk van de NJPV. Dat voorstel heeft hij omarmd. Daarnaast zullen we hem nog verschillende keren tegen komen
als auteur, bijvoorbeeld van de map “Onderzoeken door
kinderen” en artikelen voor de map “Groeien en bloeien”
of als auteur van artikelen voor Mensenkinderen.
Op 18 januari 2006 nemen wij afscheid van een man, die
na Suus Freudenthal, het Jenaplan behoorlijk op de kaart
heeft gezet in Nederland, niet in het minst door zijn zeer
goed verkochte boek: ‘Jenaplan op weg naar de 21ste
eeuw’.
En zoals dat gaat bij menige Jenaplanner, zullen we na zijn
pensionering nog geregeld van hem horen.
Jaap Meijer is functioneel leider van de NJPV

It probably has been many years since first I met and worked with Kees Both, and because I too have retired I suppose
it should not surprise me that Kees is also, as we say at least in my country, hanging up his shoes. I recognize that his
contributions to the improvement of educational practices, especially although not exclusively in the Netherlands,
have been many, and significant. I am sure that the professional lives of many educators and the learning lives of
many thousands of children have been positively influenced by his ideas, his work, and his dedication to the goal of
making significant educational progress happen in more rapid and significant ways. It is therefore important for those
of us who have benefited from his energy and his ideas to take a moment to express our thanks for his contributions,
and our gratitude for the leadership that he has provided in the search for better educational practices. I have of
course worked numerous times with energetic and skillful educational leaders in many countries around the world,
and Kees is one of the most important and influential persons in whose work I have occasionally shared and whose
sound and inspirational contributions I have witnessed at first hand. Therefore I am pleased to join with the many
educational people who have worked with him and observed his energy and enthusiasm, to express the hope that in
retirement he will find a much-deserved and restful peace. Thanks, Kees!
Robert H. Anderson, emeritus-hoogleraar Harvard University USA, mede-auteur van het baanbrekende boek ‘The
Nongraded Elementary School’, New York 1959
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Kees Both

De Jenaplanschool als
‘ontschoolde school’

Kenmerkend voor het Jenaplanconcept
is het weinig ‘schoolse’ karakter van de
school, wat alles te maken heeft met de
openheid naar de wereld, hier getypeerd
als ‘ontscholing van het onderwijs’. Daarbij zijn intensieve relaties met de buurt en verdere omgeving van de
school essentieel. Deze betrokkenheid bij de omgeving is basis voor het vergelijken met wat verder weg is in tijd
en ruimte.

Omgevingseducatie
en de ‘grote wereld’

Herinneringen
Deze bijdrage aan het honderdste nummer van Mensenkinderen heeft tegen de achtergrond van mijn afscheid als
functionaris van de NJPV een nogal persoonlijk karakter,
vol met persoonlijke herinneringen, gedachten en verlangens. Een paar maanden geleden was er een reünie op mijn
oude school met leerlingen van veertig jaar geleden. Dat
bracht mijn situatie als piepjonge onderwijzer weer dichtbij
en daarmee het begin van mijn zoektocht naar werkbare
vormen en goede inhouden van wereldoriëntatie. Een paar
flitsen uit mijn praktijk van toen. Met kinderen van acht en
negen jaar oud onderzochten we welke levende dingen in
ons lokaal te vinden waren. De kinderen kwam al gauw op:
de cavia, een vlieg en enkele muggen bij het raam, zijzelf. Er
ontstond een discussie over de kamerplanten – waren die
nou levend of niet? Ze groeiden, kregen bloemen, reageerden op water – ze moesten toch wel levend zijn, al hield
een aantal kinderen bedenkingen. In het vervolg daarvan
ontstond ook een discussie over de zaden in het caviavoer,
die hadden wel met ‘leven’ te maken, ze kwamen immers
van planten. Maar geen kind zou die ‘levend’ willen noemen. Tot later een kind in het midden bracht dat er in het
zaad ‘slapend leven’ was, want als je het in de grond deed
zou het gaan groeien! Een vondst, die leidde tot het laten
kiemen van het zaad en het opkweken van de plantjes.
Een tweede voorbeeld heeft betrekking op het registreren
van het weer: temperatuur, aard en hoeveelheid neerslag,
windrichting en windkracht in dezelfde groep. Daarvoor
waren eenvoudige, ten dele zelfgemaakte (windsnelheidsmeter, windvaan met kompasje) instrumenten aanwezig.
Deze metingen -dagelijks op twee vaste momenten en op
een vaste plek - werden aangevuld door waarnemingen
van het opkomen en volgen van de baan van de zon: Waar
(boven welk huis) kwam hij op, c.q. konden wij hem voor
het eerst zien? Waar stond hij om twaalf uur? Met behulp
van een schaduwstok – een stok van een meter hoog

op een plankje – werden ook metingen gedaan aan de
schaduwlengte, zowel in de loop van de dag als op vaste
momenten op verschillende dagen. Daarbij konden binnen
enkele weken seizoensveranderingen vastgesteld worden
en werd gesproken over de zonnebaan, de lengte van de
zonnedag, etc.
Met oudere kinderen heb ik dergelijke metingen wel eens
twee maanden (oktober en november) volgehouden, waarbij dag- en weekgemiddelden van temperatuur en neerslag vastgesteld werden en een relatie gelegd werd met
gemiddelden van de dertigjarige metingen van het KNMI
die opgevraagd werden. Daardoor werd het verschil tussen
klimaat en weer duidelijk: weer is concreet, het weer nu;
klimaat is een abstractie. Een derde voorbeeld: met materiaal voor de jaarlijkse Vredesweek in september deden we
een project over ‘buitenlandse werknemers’, in de jaren ’60
een nieuw verschijnsel. Daarbij hoorde ook een simulatie
van een gemeenteraadsdebat over de huisvesting, waar de
buurt tegen was en een bezoek aan de raadszaal in het
stadhuis. En dan nog de rol van verhalen, verteld of voorgelezen uit kinderboeken, bij het dichterbij brengen van de
geschiedenis, plekken ver weg of levensthema’s die vooral
via verhalen dichtbij te brengen zijn. Het belang van verhalen en vertellen zou later in Mensenkinderen weer nadrukkelijk aan de orde gesteld worden (Both, 1991 en 1993).
Veel leerlingen van veertig jaar geleden wisten zich nog
twee dingen te herinneren: de natuurexcursies en het vertellen! En dan is daar natuurlijk ook nog het onderzoekje
naar de voedselvoorkeur van cavia’s, waarover ik mijn
eerste artikel in Pedomorfose publiceerde: Vraag het de
cavia zelf maar!
Het nabije
Wereldoriëntatie in de basisschool ging toen en gaat nog
steeds in de eerste plaats over het nabije: het ontdekken
en onderzoeken van dingen die je met je eigen zintuigen
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kunt waarnemen, maar ook over gevoelens en andere
minder grijpbare innerlijk beleefde dingen. Zie de bijdragen in dit nummer. Wereldoriëntatie gaat in op de leefen belevingswereld: verheldert, verdiept, breidt uit, maakt
het nog onbekende bekend en maakt het ‘bekende’ nieuw
en ‘vreemd’. In het leerplan ‘Wereldoriëntatie in ervaringsgebieden’ zie je dat ook weer: kinderen simuleren oude
technieken, bezoeken bedrijven en spelen deze op school
na, adopteren bomen of plekken die in hun ontwikkeling
gevolgd worden, bestuderen instellingen die samenleven
mogelijk maken, oefenen in samenwerken en -beslissen,
bereiden voedsel en gaan na waar de ingrediënten vandaan
komen, leren de topografie van de eigen streek, oriënteren
zich op de taal van de straat, zoeken uit waarmee mensen
zich in die kantoorgebouwen bezighouden, speuren naar
de geschiedenis van de omgeving, interviewen boeiende
mensen, etc. Daar blijft het niet bij, maar het is wel de basis.

Er is in het onderwijs echter traditioneel een neiging om,
als de kinderen ouder worden, de directe omgeving te vergeten en zo gauw mogelijk de sprong te maken naar het
verre en abstracte. Maar ook de directe omgeving geeft
voldoende aanleiding om kennis en vaardigheden te verdiepen, bijvoorbeeld in de bovenbouw van de basisschool
het leren omgaan met complexe topografische kaarten
van de omgeving als informatiebron en middel om de weg
te vinden (zie de leerlijn RUIMTE in ‘Wereldoriëntatie in
ervaringsgebieden’, Algemene Map).
De schoolomgeving is niet alleen een belangrijke bron voor
leren, maar hoort ook bij het doel van WO, namelijk het

ontwikkelen van betrokkenheid bij en verbondenheid met
een plek waar je je thuis voelt. Dat gaat verder dan het
cognitieve, kinderen ontwikkelen ook een oordeel over
dingen, mensen, plekken, gebeurtenissen: mooi of lelijk,
fijn of vervelend, eerlijk en rechtvaardig of gemeen, etc.
Een ontschoolde school
Die nadruk op het nabije als primaire bron hoort bij het Jenaplan en andere vernieuwingsbewegingen. De onderwijsvernieuwers van het begin van de 20e eeuw legden immers
een sterke nadruk op de betekenis van het buitenschoolse
leven voor het leven en leren in de school en omgekeerd.
Degene die dat wellicht het scherpst heeft gezien en geformuleerd was de Amerikaan John Dewey (zie ook Berding in
Mensenkinderen, sept. 2005). Dewey schreef:
‘Vanuit het standpunt van het kind bezien is de grote verspilling van tijd en energie in de school een gevolg van de
onmogelijkheid om de ervaringen die het buiten de school
opdoet binnen de school op een zo volledig en vrij mogelijke wijze te benutten, terwijl anderzijds dat wat het op
school leert niet toegepast kan worden in het dagelijks
leven. Dat is het isolement van de school, zijn isolement van
het geleefde leven. Als het kind het klaslokaal binnengaat,
moet het voor een groot deel de ideeën, interessen en activiteiten die thuis en in de buurt centraal staan uit zijn hoofd
zetten. En voorts moet de school, niet in staat om deze
ervaringen van alledag te benutten, op allerlei ingewikkelde
manieren en langs vreemde wegen, in het kind belangstelling wekken voor de schoolse leerstof.’ (Dewey, School and
Society, New York 1959, p. 76; citaat gevonden bij Smith,
2005. p. 7; vertaling KB).
Volgens Dewey zat het probleem vooral in het feit dat kinderen in hun denken allereerst aangetrokken worden door
actuele verschijnselen, in plaats van (abstracte) ideeën over
verschijnselen. In de lijn van Dewey doordenkend zou je
ook kunnen zeggen dat die kennis voor kinderen waardevol is, die een directe relatie heeft met hun eigen sociale en
fysieke werkelijkheid. In de jaren ’70 van de vorige eeuw
waren er radicale ideeën om de school daarom maar af
te schaffen en de kinderen in ‘de samenleving’ te laten
opgroeien, waar ze dingen rechtstreeks konden meebeleven en van daaruit op een ‘natuurlijke wijze’ gemotiveerd
zouden worden tot leren (Illich, 1970). Andere pedagogen,
die ver meegingen in deze schoolkritiek, wilden de kinderen niet zomaar blootstellen aan het vrije spel van de - vaak
rauwe - maatschappelijke krachten en pleitten, in de geest
van Dewey, voor ‘ontscholing van de school’. Dit begrip
werd bedacht door de Duitse, zeer met Jenaplan verwante,
pedagoog Hartmut von Hentig, vader van de ‘Laborschule’
in Bielefeld. Daarbij gaat het om een sterke oriëntatie op
de samenleving, gepaard gaand aan een hoog ontwikkelde
vorm van samenleven binnen de school, waarin kinderen

Das Treffen mit Kees Both hat mich gelehrt, dass das Anstreben gemeinsamer Ideale die Menschen in den
wesentlichen Zügen annähert und etliche Unterschiede verschwinden lässt.
Er hat durch sein Werk und seinen persönlichen Einsatz den Fachleuten und Lehrkräften aus Rumänien geholfen, eine
fast vergessene Tradition von Pluralismus und Demokratie im Erziehungssystem weiterzuführen und durchzusetzen.
Dafür einen herzlichen Dank im Namen all derer, die den Jenaplan in Rumänien kennengelernt haben!
Dr. Monica Cuciureanu, Institut für Erziehungswissenschaften Bukarest, Rumänien
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vanaf het begin oefenen in democratisch samenleven en
leren nadenken over samenleven. De school als brug tussen het veilige gezin en de grote samenleving. Het Jenaplan is door velen gezien als een belangrijk en werkbaar
model voor zo’n ontschoolde school.
Weer dat boek met die lege bladzijde
In dit verband herhaal ik maar weer eens het verhaal dat al
eerder gepubliceerd werd:
‘Ik kocht het boekje vanwege de titel: “Teaching as a subversive activity”. Thuisgekomen bladerde ik het door en
ontdekte een lege, niet bedrukte bladzijde. “Een drukfout”,
zo dacht ik en belde gelijk de boekhandel op. Maar terwijl
daar gekeken werd of de fout in alle boeken met deze titel
voorkwam en ik ondertussen met de telefoon in de hand
wat zat te lezen ontdekte ik mijn vergissing. Onderaan de
voorgaande bladzijde stond deze opdracht: “Stel je eens
voor dat morgen alle boeken en methodes uit de school verdwenen zouden zijn, zou je dan de tent moeten sluiten? Of
zouden de kinderen en jij als leerkracht misschien vragen
hebben die je tot uitgangspunt van je onderwijs zou kunnen maken? Zo ja, noteer dan op de volgende (lege) bladzijde eens een aantal van die vragen”. Toen de mevrouw
van de boekhandel meldde dat alle boekjes dezelfde lege
bladzijde bevatten kon ik haar vertellen waarom en maakte
mijn excuses. En las voorts met rode oortjes verder in dat
provocerende boek. Want ik was en ben er van overtuigd
dat we de tent niet zouden hoeven te sluiten.’
De vragen die de kinderen meebrengen de school in hebben, zo mag je aannemen, veel, zo niet alles, te maken met
hun leef- en belevingswereld, waaronder de omgeving van
de school.
Place-Based Education
Het omgevingsgericht werken is al oud, vroeger werd dat
ook wel ‘heemkunde’ of ‘milieukennis’ genoemd (Schipper,
1954; Bleijerveld, e.a. 1977) en op dat terrein bestond in
veel scholen een rijke onderwijstraditie. Deze benadering

is naar mijn waarneming de laatste twintig jaar sterk weggezakt. Een revival lijkt echter in aantocht, zij het echter
met andere accenten. Zie daarvoor wat in de Engelstalige
wereld ‘place-based education’ genoemd wordt, onder
andere geïnspireerd door het gedachtegoed van Dewey.
Daarbij gaat het om het ontwikkelen van betrokkenheid
en verbondenheid met plekken, in de eerste plaats de plek
waar je woont. Middelen daarvoor zijn:
1.	Het leren in, door en over natuur, milieu, mensen en
cultuur in/van de omgeving.
	Voorbeelden: volgen ontwikkeling bomen (adoptie),
karteren weg huis - school, zoeken naar muziek in de
buurt (muziekvereniging, bandjes, etc..), oude mensen
interviewen over veranderingen in hun leven en in de
buurt, straatfeesten, etc. als thema, geloven in de buurt
(Elstgeest, 1993).
2. Het leren oordelen over de kwaliteit van de omgeving
	Voorbeelden: verkeerswandelingen in de schoolom
geving (zie Mensen kinderen, mei 2005), spelen van
het stadskaartspel (zie Bleijerveld, 2002 en de SLO-map
‘Omgeving en landschap’), karteren van fijne en ver
velende plekken voor kinderen, de kijk van kunstenaars
op stad, dorp en streek, techniek in de schoolomgeving.
3.	Probleemgericht onderwijs – actieonderzoek
	Voorbeelden: actie voor behoud bomen, speelveldje, e.a.;
samen met anderen; verkeer als thema actieonderzoek
(zie Mensenkinderen, mei 2005), idem straatverlichting;
inrichting speelterrein en van schoolterrein (Both 2004,
volgen nieuws over wat er in buurt speelt, verbonden
met eigen ervaringen kinderen – waaraan ergeren ze
zich, wat zouden ze willen, etc. (zie over actieonderzoek: Wals 1992).
4. Dienstverlening in de gemeenschap (‘service learning’)
	Dit wortelt in helpen en ‘taken’ in de school zelf. Een
ontschoolde school is niet alleen op de samenleving
‘daarbuiten’ gericht, maar is ook zelf een samenleving
in het klein, een leef- en werkgemeenschap. Opruimen, schoonmaken en repareren bijvoorbeeld zijn in
de school niet alleen zaken ‘die jammer genoeg moeten gebeuren’ en die alleen aan volwassen professionals
overgelaten worden. Het is goed als ook de kinderen
– in redelijke mate -medeverantwoordelijk worden voor
het beheer van de (hun!) ruimtes en materialen, het
zijn situaties van sociaal leren, inclusief het overleg over
de organisatie ervan! Voorbeelden buiten de school:
bomen planten, mits met werkelijke betrokkenheid van
en follow up door kinderen en ander natuurbeheer;
praktische hulp aan kwetsbare mensen; oudere mensen
bij de school betrekken en omgekeerd; in het voorgezet onderwijs komt de maatschappelijke stage in beeld
als uiterst belangrijke leersituatie! Het op elkaar betrekken van verschillende generaties is een belangrijk doel
van ‘place-based education’! (zie als voorbeeld: Procee,
1995).
5.	Stimuleren van oriëntatie op beroepen (door participatie)
en ondernemerschap en kleinschalige locale bedrijvigheid
	Dit geldt met name voor oudere leerlingen in het voortgezet onderwijs.
De bij 2, 3 en 4 genoemde aspecten zijn te betitelen als
‘leren voor de omgeving’. Ik stel voor om ‘place-based
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e ducation’ te vertalen als ‘omgevingseducatie’. Educaties
als natuur- en milieueducatie, cultuureducatie/erfgoed
educatie, verkeerseducatie en multiculturele vorming zijn
daarin opgenomen. Het leerplan ‘Wereldoriëntatie in ervaringsgebieden’ biedt daarvoor in principe een geschikt
geïntegreerd inhoudelijk en didactisch kader.
Opmerkelijk is het gegeven dat in de Verenigde Staten,
waar de testcultuur welig bloeit, scholen die veel aandacht geven aan ‘place-based education’ goede resultaten
laten zien als het gaat om het behalen van doelen van het
kernleerplan van de staat (zie www.peecworks.org/PEEC/
PEEC_Research). Dat zou ons in onze situatie toch extra lef
moeten geven om zo te werken.

Omgevingsonderwijs in een globaliserende
wereld
Je kunt je afvragen of een dergelijke omgevingseducatie
eigenlijk nog wel past in een globaliserende wereld. Een
schoolleidster in Engeland gaf op die vraag eens het antwoord dat je je moeilijk verbonden kunt voelen met de
aarde en mensen en plekken ver weg als je je niet verbonden weet met en verantwoordelijk voelt voor een plekje op
deze aarde. Juist de verschillen in de eenheid en het zoeken naar een eenheid door de verschillen heen maken de
rijkdom uit en leveren tegelijkertijd ook misverstanden en
conflicten op. De toenemende internationalisering levert
paradoxaal genoeg ook en juist meer aandacht voor het
nabije en ‘eigene’ op, wat trouwens ook zijn gevaarlijke
kanten heeft, die we moeten herkennen.
Er zijn verschillende manieren om het nabije en het verre
met elkaar te verbinden.
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IDEEËN EN VERWIJZINGEN
-	Onderzoek naar verschijnselen en relaties in de eigen
omgeving zijn te verbinden met een groter geheel aan
onderzoeksgegevens, landelijk en internationaal, zoals:
‘natuurkalender’ en www.natuurkalender.nl (Harrewijn,
2004), het wateronderzoek en andere projecten van
‘Watch’ (www.watchweb.nl).
	De Vereniging voor Veldbiologie KNNV organiseert
regelmatig landelijk onderzoek voor een breed publiek
naar de verspreiding van gemakkelijk herkenbare
(groepen) planten en dieren: vliegezwammen, hommels,
dagvlinders, mussen, lieveheersbeestjes, mussen, slakken,
wintervogels in de tuin (zie Both, 2003. e.a.) Dit is ook
zeer geschikt voor kinderen en er wordt speciaal voor
basisscholen fraai materiaal ontwikkeld. Waarnemingen
in de omgeving worden dan ingevoegd in een landelijk
bestand, wat ook zichtbaar gemaakt wordt. Wie nog niet
op de mailinglijst van de KNNV staat kan zich aanmelden
voor berichten over komende projecten: bureau@knnv.nl.
	Enkele jaren geleden was er voor basisscholen ook een
landelijk project ‘Een vierkante kilometer’, waarbij
scholen met behulp van kaarten een vierkante kilo
meter om hun school heen verkenden en de ervaringen
daarmee uitwisselden met andere scholen. Dit project
verdient het opnieuw geactiveerd te worden.
	Voor het voortgezet onderwijs is er het project ‘cubic
miles’ (zie www.cubicmiles.nl ), waarbij leerlingen hun
omgeving diepgaand onderzoeken en hun onderzoek
spiegelen aan dat van een school in het buitenland.
	Voor basisscholen en VO-scholen is er ook Science Across
the World (www.scienceacross.org , contact amschoen@
xs4all.nl ), met als thema voor basisscholen ‘Eten en
drinken’ (verdere thema’s worden ontwikkeld).
-	De schoolcorrespondentie (waarbij we veel van het
Freinetonderwijs kunnen leren – zie Minnegal, 2001)
biedt hier uitgekiende mogelijkheden. Dat zal in het
klein kunnen beginnen, zelfs al bij kleuters en kan voor
basisscholen ook uitlopen op correspondentie met een
school in het buitenland. Zie voor de opbouw daarvan de
artikelen over ‘Internationaal leren’, te vinden op www.
jenaplan.nl /Mensenkinderen en elders op deze site.
Begin maar met een partner in ons land, bijvoorbeeld
een grotendeels witte met een dito zwarte school (zie
www.miu.nl/projecten/wereldscholen.htm). Of een
stadsschool met een school op het platteland – dat zijn
werelden van verschil! Het Noorse programma waarbij
kinderen een dag per week op een boerderij werken en
leren (Verheij, 2003) lijkt ook in ons land navolging te
krijgen.
-	Internationale partners van dorp of stad, in Europa en
soms ook in andere werelddelen, bieden een praktisch
kader voor internationale contacten en correspondentie,
inclusief ondersteuning van de gemeente. Dit is ook een
ideale situatie voor het oefenen in verschillende vormen
van communicatie, betekenisvol computergebruik
en het gebruik van een vreemde taal als het Engels.

Uitwisselingen met Jenaplanscholen in het buitenland
bieden ook goede mogelijkheden, mits met goede
afspraken.
-	Het is uiterst interessant om op zoek te gaan naar het
‘buitenland in de buurt’: bedrijven die internationale
relaties hebben, winkeltjes met uitheemse producten,
uitheemse producten in de gewone supermarkt, mensen
die ‘van elders komen’ en hun verhalen, vreemde talen in
het straatbeeld, Engelse woorden in de krant, etc.
-	Via de vogels die hier broeden en in de winter in
het verre Zuiden verblijven kan een verband gelegd
worden tussen hier en daar (Tomashow, 2002). Hoe
trekken bijvoorbeeld onze boerenzwaluwen naar hun
overwinteringsgebieden? Hoe weten we dat? Welke
gevaren zijn er onderweg? Wat eten ze daar? Hoe
ziet die omgeving er uit? Voor dit thema zou prachtig
materiaal ontwikkeld kunnen worden! Hetzelfde
geldt voor vlinders die trekken, zoals de Atalanta, de
Distelvlinder en het Gamma-uiltje. Dat is helemaal een
fascinerend verhaal – die tere wezens, die over hoge
bergpassen trekken!
-	Speel in de bovenbouw het spel ‘Globingo’ (in Mensen
kinderen, mei 1994, p. 10, ook in ‘Internationaal leren op
de Jenaplan-website) – waarbij binnen korte tijd banden
tussen hier en de grote wereld duidelijk worden.

Zodoende wordt het onderzoeken van de eigen omgeving
zinvol verbonden met een groter geheel. Dat kan ook gesymboliseerd worden door de poster met een foto van de
aarde vanuit de ruimte - met haar kwetsbare schoonheid die in de school een plek zal krijgen, evenals het frequente
gebruik van de globe in midden- en bovenbouw.

Enkele aanbevelingen
Dit artikel eindigt nu met enkele aanbevelingen:
1.	Scholen beschikken over een archief met materiaal
over de omgeving, als werkmateriaal voor kinderen
(luchtfoto’s, kaarten, oude ansichtkaarten, prenten,
contactpersonen, e.a.). Pabo-studenten helpen bij het
samenstellen, uitproberen en gebruiksgereed maken
van dergelijke materialen. Voor nieuwe teamleden is er
een handige samenvatting van informatie (‘Omgevingsboek’), als praktische hulp om zich te oriënteren.
2.	Gasten uit binnen- en buitenland leveren een belangrijke
bijdrage aan de wereldoriëntatie in een ontschoolde
school.
3.	Van leraren in Jenaplan-basisscholen mag verwacht
worden dat zij het gebruik van middelen om zich in de
omgeving te oriënteren – zoals verschillende soorten
kaarten – beheersen.
4.	Landelijk organiseert de NJPV een meerjarig ontwikke-

lingsproject, waarin 3 – 5 scholen zichtbaar maken wat
een ontschoolde, wereldoriënterende school kan zijn.
Hiervoor kan geprobeerd worden financiering te krijgen
binnen het programma ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’. Het Jenaplanconcept is bij uitstek geschikt voor
het realiseren van een dergelijk leren.
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Stamgroep ‘Tjalk’,
Swoaistee Groningen
Vlucht uit Jamba
Kinderen als bron
Voor wereldoriëntatie zijn talrijke bronnen beschikbaar. In
een stamgroep is de persoon van de leraar zo’n tot vragen uitnodigende bron. Wat heeft zo iemand, die al veel
langer heeft geleefd, rijper is en over veel meer ervaring
beschikt dan zijn kinderen, enorm veel te vertellen. En wat
is zulke informatie oneindig veel rijker dan die van het type
‘Dat zoeken we op’; hoe nuttig zo’n handeling in bepaalde
situaties ook kan zijn.
Een andere tenminste even rijke bron vormen de kinderen
zelf. Geef eens met vlaggetjes de geboorteplek en plaats
van ieder kind op de kaart van het dorp of de stad aan. Of
is daarvoor een provinciekaart nodig? Of van Nederland,
van Europa of zelfs van de hele wereld? En waar komen
de ouders oorspronkelijk vandaan? Gegarandeerd dat dan
tenminste een kaart van Nederland nodig is.

Een kinderboek
Het boek ‘De vlucht uit Jamba’ over het leven van Ciquina
geeft een beeld van het gebruik van zo’n rijke bron:
(Fragmenten uit de tekst, samenvattingen worden cursief
weergegeven.)
Dit is een waar gebeurd verhaal. Het overkwam iemand
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In de stamgroep ‘Tjalk’ van ‘De Swoaistee’
in Groningen wordt besloten een boek
te maken. Er zijn allerlei ideeën over het
onderwerp. Dan steekt Ciquina haar vinger op: ‘Ik heb ook een idee. We zouden
ook een verhaal over mijn leven kunnen
maken’.

uit onze groep en nog steeds weten we niet hoe het zal
aflopen (…). Het is 22 november 1993 in Jamba een dorpje
in Angola, een meisje wordt geboren. Haar ouders zijn
dolblij met haar en noemen haar Ciquina (…).
Er worden in Angola verhalen verteld, vele gaan over
oorlogen. Dit verhaal begon met blijdschap. Het verhaal
dat Angola onafhankelijk is geworden en geen kolonie van
Portugal meer was. Maar Angola werd helemaal niet vrij,
want er kwam meteen een burgeroorlog. Je moet weten
dat er in Angola verschillende groepen mensen wonen:
de Ovimbundu, de Kimbundu en de Bakongo. Vooral
Ovimbundu en de Kimbundu zijn het vaak niet met elkaar
eens. Ze willen de baas over elkaar spelen en dat gaat niet.
Daarom voeren ze oorlog (…). Gelukkig is er nog nooit wat
gebeurd in de buurt van Jamba.
Maar op een dag gebeurt het toch. Opeens wordt er
geroepen, er wordt gegild. Er zijn vreemde mannen.
Iedereen rent door elkaar (…) Dwars door de mensen
heen rent Ciquina naar de achterkant van het huis. Daar zit
Cinosanda, haar zus. ‘Kom snel, we moeten weg, vluchten’
(…). Cinosanda zegt: ‘Stil Ciquina, je mag niet huilen, je
mag nu geen geluid maken. We mogen niet gevonden
worden. Opeens is het stil, je hoort helemaal niets meer.

Hier en daar zijn kermende mensen te horen en het getok
van de kippen (…). Zo blijven ze twee uur zitten, tegen
elkaar aan, bevend en niet wetend wat ze moeten doen’.
Het wordt al gauw duidelijk dat ze er niet zullen kunnen
blijven. Op een dag staat er een vreemde meneer bij hun
huis. ‘Zijn jullie Ciquina en Cinosanda?’, vraagt hij. ‘Wie
bent u?’ ‘Ik ben een soort oom. Ik ben gekomen om jullie te
helpen. Jullie vader heeft me gestuurd om jullie in veiligheid
te brengen. Het is hier veel te gevaarlijk voor jullie. Jullie
vader heeft zich aangesloten bij de strijders. Pak de spullen
die je wilt meenemen, voorlopig komen we hier niet meer
terug’ (…). Ze hebben bijna niets om mee te nemen, alleen
wat kleren en wat spulletjes. Ze hebben zelfs geen foto als
herinnering. Daar gaan ze. Dag Jamba. Dag alles wat we
hadden, maar er nu niet meer is.
Na een lange reis met een vliegtuig komen ze in Nederland
aan. Omdat ze niet in hun eigen land kunnen blijven, omdat
het daar niet veilig is moeten ze asiel aanvragen. Dat gaat
niet zo maar. Eerst moet gekeken worden of het echt niet
veilig is in Angola. Soms moeten mensen weer terug, soms
mag je blijven (…). Ze hebben deze reis toch niet helemaal
voor niets gemaakt? Ze hebben niemand meer en in Angola
is het nog steeds oorlog. Ze missen Angola zo, de warmte
en hun vele vrienden. Waar zouden die nu zijn?
Ze gaan naar een asielcentrum, in Eindhoven. Het
asielzoekerscentrum is heel groot. Er zijn wel zeven
gebouwen. Er zijn gebouwen voor moeders met kinderen
en voor mensen die ouder zijn dan achttien jaar. Na
Eindhoven en enkele maanden Zeewolde gaan de meisjes
naar Groningen waar ze worden opgevangen in een
opvanghuis voor kinderen zonder ouders.
Het is een soort plaatsvervangend gezinstehuis, met dertien
kinderen. Ciquina moet huilen. Moeten ze alweer ergens
anders heen? En dan … en daarna. Mogen ze hier blijven?
(...) Wat moeten ze hier in een vreemd land waar niemand
hen verstaat en waar ze moeten verhuizen van de ene plek
naar de andere?

Het blijkt in Groningen best mee te vallen. Als Cinosanda
achttien jaar wordt krijgt ze een huis, ze heeft een toeziend voogd om haar te helpen. Heel fijn is het dat Ciquina
mee mag, dat geldt ook voor een vriendin van Cinosanda.
Ze wonen nu met z’n drieën bij elkaar. Er zijn ook vragen
waarmee ze het erg moeilijk hebben. Zullen ze een verblijfsvergunning krijgen en nog belangrijker: zullen hun
ouders en andere familieleden nog in leven zijn?

Uit de epiloog
De tekeningen zijn voor een groot deel van Ciquina zelf,
maar ook andere kinderen hebben hun fantasie gebruikt
om haar woorden in beelden om te zetten. De houtdrukken
zijn gemaakt naar aanleiding van de tekeningen. De prenten
zijn op school gedrukt met behulp van een proefpers en
twee kleine etspersjes.
….
Dit is het verhaal dat Ciquina in haar groep verteld heeft.
Alle kinderen hebben meegedacht om de hele geschiedenis
goed op papier te krijgen. Het heeft de hele school ontroerd
wat asielzoekers in Nederland meemaken, nadat ze al zoveel
in het eigen land hebben beleefd.
…..
De kinderen raken gaandeweg steeds meer geïnteresseerd
in het verhaal van een meisje dat in een kort leven al zoveel
heeft meegemaakt. Maar ook het politieke klimaat rond
beslissingen over het lot van asielzoekers raakt hen diep.
Je zou het leerproces dat kinderen met dit onderwerp
doormaken zowel authentiek als existentieel kunnen
noemen. Authentiek: niets is bedacht, de werkelijkheid van
een leven van iemand die vlakbij is staat in het centrum
van de belangstelling. En existentieel. Het kan haast niet
anders of kinderen houden zich ook bezig met hun eigen
geschiedenis. Wat zijn de omstandigheden waaronder ik
opgroei? Als ik dit allemaal had meegemaakt, wat dan?
Contact: info@swoaistee.nl

Jeder, der mit dem Jenaplan etwas zu tun hat oder haben wird, kennt dich, lieber Kees, als eine „Institution“ dafür!
Als Beobachter, Berater, Fortbildner und - vor allem als Mensch - hast du das Team und die Eltern der Lübbenauer
Jenaplanschule immer wieder begeistert und voran gebracht. Deine Besuche bleiben unvergesslich ! Wir wünschen dir
von Herzen nun schöne Jahre mit der Familie und deinen Hobbys.
Sonnhild Bockenheimer, Gründungsrektorin der Jenaplan-Schule in Lübbenau, Spreewald, Im Namen des Teams
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Catharina Bos-Drenth,
Mariëtte Kliphuis-Boerland en Ad Boes

In ‘De Ommewending’ in Veendam wordt
tweemaal per jaar in de hele school
gewerkt volgens het model ‘verhalend
ontwerpen’. In het voorjaar van 2004 was
het onderwerp ‘Zaaien en oogsten’. In onderstaand schema is de opzet in hoofdlijnen geschetst. Deze opzet
wordt eerst kort toegelicht.

ZAAIEN EN OOGSTEN
IN VEENDAM

Rond Pasen werd in een viering met de hele school de aanzet gegeven, op het podium waren grote eieren te zien, het
symbool van leven. Uit een ei waaraan op zich niet zoveel
te zien is komt leven voort, voor zaad geldt hetzelfde.
Dieren krijgen in het voorjaar jongen en op het land wordt
gezaaid. Hoe is het verhaal van zaaien tot oogsten? Na die
vraag komen er nog een heleboel andere. Het boeiende
onderwerp, veel meer nog dan vooraf werd gedacht, heeft
de kinderen zowel in het voorjaar als het najaar op allerlei
manieren en in alle bouwen intensief beziggehouden. Een
strakke en schoolbrede regie ontbreekt. Dat geeft gelegenheid voor ontwikkeling van het onderwerp in allerlei
richtingen in de verschillende groepen en bouwen. Dat is
zowel bevorderlijk voor de motivatie als voor interesse voor
wat anderen hebben gedaan, ontdekt en meegemaakt.

De diepte in
De kinderen van alle bouwen hebben intensief kennisgemaakt met het boerenbedrijf in al zijn geledingen, waarbij
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boeren en hun beroep een centrale rol speelden. Gesprekken met hen en bezoeken aan onderdelen van een agrarisch bedrijf werden goed voorbereid, dat voorkomt dat die
aan de oppervlakte blijven.
Sowieso verschillen de activiteiten en deelonderwerpen per
groep, ook tussen stamgroepen per bouw. In de onderbouw zijn er allerlei spelvormen waaronder drama. In de
bovenbouw komt daarnaast bijna vanzelf, in het perspectief van plaats en tijd, ook de vraag aan de orde hoe elders
wordt en vroeger werd gezaaid en geoogst.

Weldadig
De school ervaart deze aanpak als weldadig. Die versterkt
de samenhang in het onderwijs, verdiept de interesse,
bevordert de vraaghouding van kinderen en voedt, niet
minder belangrijk, de belangstelling voor elkaars activiteiten over de grenzen van de eigen stamgroep heen. En het
team? ‘We leren zelf zoveel, zowel over het onderwerp als
over de kinderen die we bezig zien!’ Enkele kinderen (van
10/ 11 jaar) aan het woord over ‘Zaaien en oogsten’:
- ‘Toen ik het zaadje van een zonnebloem zag dacht ik niet
dat er zo een grote bloem uit zou kunnen groeien. Het
enige dat nodig is is een zaadje, een potje met wat grond
en water. We wisten niet hoe lang het zou duren voor we
een plantje zouden kunnen zien. Dat was best snel.’
- ‘Ik vond het leukste het maken van vogelverschrikkers, we
hebben er vijftien gemaakt. De boer wist dat we zouden
komen om hem te helpen, zodat de vogels niet het zaad
zouden opeten. Je kon goed zien dat de vogels er bang
voor waren. Ik dacht dat dat maar even zou duren, maar
nee hoor, ze bleven bang.’
- ‘Het was een heel werk om de vogelverschrikkers goed
te maken. We kregen lappen en hout. Eerst werd een
soort geraamte gemaakt. De kleren moesten los blijven, dan zou de wind ze laten waaien. Dat is belangrijk
om de vogels bang te laten blijven. De meeste waren
meeuwen.’

episodes
1. Opening van
het thema in de
gemeenschapsruimte

sleutelvragen
‘Wat denken jullie
dat we hier gaan
doen?’

activiteiten

organisatie

middelen

aandachtspunten,
resultaat

- inleiding verhaal
- gedicht voorlezen
- uitdelen van
potjes grond en
zonnebloemzaden

- inleiding in de gemeenschapsruimte
- in de groepen potjes uitdelen
- de kinderen poten de zaadjes en
dekken het af met plastic
-n
 aamkaartjes maken
- e en groei-dagboekje maken
-d
 agelijks waarnemen en bijhouden
in het groeiboekje
-g
 roei vergelijken
-w
 aarnemingen tekenen

-p
 otjes met aarde
- z onnebloemzaden
-h
 uishoudfolie
-b
 lanco naamkaartjes
- s atéprikkers
-b
 oekjes van
tekenpapier

Na afloop van
ons verhalend
ontwerp gaan de
zonnebloemplantjes
mee naar huis. De
kinderen kunnen
ze dan in hun tuin
planten

‘Hoe komt het,
denk je, dat het ene
plantje harder groeit
dan het andere?’
2.
Bedreiging van
het gewas:
vogels op het
land

Boeren doen hun
best om hun gewas
te beschermen.
‘Waartegen, denk
je?’

- gesprek
- onderzoeken
- waarnemen
- vogels leren kennen
die in onze buurt
voorkomen

- samen met andere kinderen een
ontwerp bedenken voor een
vogelverschrikker
- e en materialenlijst opstellen
-b
 espreken hoe je de verschrikker
weerbestendig kunt maken
- v ogels natekenen

- internet
-d
 ocumentatiecentrum
-n
 ieuws uit de natuur
- v ideobanden

Groeiboekje blijven
bijwerken!

3.
Beschermen van
het gewas

‘Wat zou de boer
allemaal kunnen
doen om zijn gewas
te beschermen?’

- bedenk en beschrijf
op welke manier
vogels kunnen worden
verjaagd van het land
- aan het werk met
vogelverschrikkerstaal

- een verhaal schrijven: een gesprek
tussen vogelverschrikkers
-b
 edenk vogelverschrikkerstaal

-h
 outen kruis voor pop
-o
 ude kleding om de
pop aan te kleden
- jabbertalk-voorbeelden

-d
 e pop moet stevig
en weerbestendig
zijn
- e r zijn diverse
manieren om vogels
te verjagen. Denk
ook aan geluid,
blinkend metaal en
uilen!

‘Hoe denk je dat een
vogelverschrikker er
uitziet?

- k nutselmaterialen en
gereedschappen en een knutselplek
organiseren (evt. buiten)

4.
De deskundige

‘Wie zou ons veel
kunnen vertellen
over de bescherming
van het gewas?
Wat zou je hem
of haar dan willen
vragen?’

- een interview
voorbereiden
- een uitnodiging maken
(telefonisch of per
brief)
- ook werken aan het
groeiboekje

- vooraf een les over goede
(open)vragen
- a fspraken maken over de
organisatie van het gesprek
- e en taakverdeling opstellen
- e en bedankcadeautje bedenken
en maken

-b
 riefpapier
- e nveloppe
-p
 ostzegel
- t elefoonboek
- t elefoon

Let op beleefdheid,
ontvangst,
luisterhouding,
gesprekstechnieken,
een presentje bij
afscheid, bedanken

5. Afsluiting:
vogelverschrikkers op het land
plaatsen

‘Wat denk je: zouden
er nu nog vogels
durven te komen?’

Regelmatig met de
groep naar het land om
te kijken hoe het er voor
staat

Als de boer erom vraagt ruimen
we de vogelverschrikkers natuurlijk
weer op

Het hout bewaren
(recycling), de andere
materialen in de
container

Het groeiboekje en
de zonnebloemen
gaan mee naar
huis. Wie heeft de
hoogste?
Met dank aan het
JAS

-	In de vieringen lieten we aan elkaar zien wat we gedaan
hadden, dat was vaak heel verschillend’.
-	Ik weet nu heel veel van aardappels. Ik heb de paarse
bloemen gezien en de knollen onder de grond. We
waren erbij toen er werd gepoot met een machine. Vroeger maakte de boer een gaatje in de grond en stopte er
een pootaardappel in. Nu gaat dat veel sneller met een
machine. Ook het oogsten hebben we gezien, dat gaat
snel zeg!
	Ik heb per ongeluk een keer een pootaardappel gegeten,
die smaakte helemaal niet lekker.’
-	Aardappels mag je niet elk jaar op dezelfde plaats laten
groeien, dan komt er een ziekte.
	Ik heb gezien dat er coloradokevers kwamen die het
groen van de plant opeten. Dan kan de aardappelplant

niet goed verder groeien en komen er geen aardappels.’
-	‘Elke dag keek iedereen of zijn zonnebloem was gegroeid
In een groeiboekje schreven we op hoeveel dat was. We
moesten niet vergeten elke dag water te geven.’
Motto van het hele project was:
Het land donker van kleur
Ik ruik nog de wintergeur
Nog even en dan is het weer groen
Daarvoor is er nog veel te doen
De eerstgenoemde auteurs zijn werkzaam aan De Ommewending in
Veendam.. Contact: ommewend@picto.nl
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Ad Boes

Wereldoriëntatie in de Pabo
In basisprincipe 18 wordt beschreven dat de basis van
wereldoriëntatie ervaren, ontdekken en onderzoeken
is. Het bezoeken van ervaringsdeskundigen in hun
eigen omgeving kan veel opleveren, zoals uit twee ontmoetingen van en met Pabo-studenten blijkt.

De excursie

Beleefd, doorleefd en niet vergeten
In een project kwam in het derde studiejaar de sociale
geschiedenis van Friesland bij het begin van de 20e eeuw
aan de orde. Er waren colleges, de studenten bestudeerden in groepen deelonderwerpen en er was keuze- en verplichte literatuur. Het project eindigde met een excursie. De
route van Assen via Donkerbroek voerde onder andere naar
Drachten. Er bleek nog veel te zien dat aan vroeger herinnerde, huizen, stratenplannen, sluizen en kanalen. De historische kaarten van Drachten uit de 19e eeuw waren eerder
bestudeerd. Maar waren er nog mensen die iets wisten van
wat in het project aan de orde was geweest? Een van de
docenten had een week eerder een bezoek gebracht aan
enkele bejaardenhuizen. Hij had succes, er waren diverse
mensen van ver over de negentig jaar oud (!) die zich nog
veel wisten te herinneren van voor het project relevante
gebeurtenissen. Bij twee tehuizen verlieten de studenten
de bus. Ze kregen de gelegenheid om onder genot van een
kopje koffie lang met ‘ervaringsdeskundigen’ te spreken.
Beide ‘partijen’ enthousiast!

Wachten op de imam
Ver voor 11 september 2001 stond bij het onderdeel
culturele en maatschappelijke vorming de Islam op het
programma. Er waren colleges en groepsstudies. Ook was
er een excursie naar Amsterdam die grondig was voorbereid. Zo zou een moskee worden bezocht. De imam zou er
het woord voeren en met de studenten discussiëren. Maar
toen het zover was: geen imam te bekennen. We wachtten
geduldig, tevergeefs. Niemand kon vertellen waar hij was.

Inmiddels werd het rond de moskee snel drukker, de tijd
van het gebed naderde.
Ik heb een moslim, een oudere man van ongeveer zestig
jaar oud, aangesproken en hem verteld dat we tevergeefs
op de imam wachtten. Ik vroeg of hij bereid was iets over
zijn geloof te vertellen. Hij stemde toe. Hij had niets voorbereid, daarom vroeg ik de studenten te beginnen met het
stellen van enkele vragen. Dat zou, na zich enkele weken
intensief met het onderwerp te hebben beziggehouden
geen probleem hoeven te zijn. Er ontstond een levendig
gesprek waarin deze moslim niet werd ‘ondervraagd’ over
zijn geloof, maar alle gelegenheid kreeg om te vertellen
wat dat voor hem betekende.
Toen de tijd voor het gebed was aangebroken verontschuldigde hij zich en ging de moskee binnen. De studenten
volgden op enige afstand, nadat ze hun schoenen hadden uitgedaan. Voor de meisjes was er een aparte ruimte.
De studenten konden zien hoe de man zich in de moskee
bewoog, ook letterlijk. Dat hadden ze al eens eerder op
televisie gezien, maar dit was echt. Na afloop ging het
gesprek in een bijruimte verder. De studenten zagen hoe
de moskee als een sociaal trefpunt functioneert en kwamen al gauw ook met andere moslims in gesprek.
De middag liep flink uit, maar niemand beklaagde zich
erover. Het kan niet anders of studenten die deze excursie
hebben meegemaakt herinneren zich de oprechtheid van
de niet-geplande gastspreker.
Deze ervaring zal tenminste hebben bijgedragen aan een
genuanceerder beeld van de Islam. Is dat niet wat we
momenteel zo vreselijk hard nodig hebben?

Geconfronteerd worden met de ervaringen van iemand
kan soms een onvergetelijke indruk maken. Of je dit
nu als kind, als student of als volwassene overkomt,
zo’n ontmoeting blijft je je leven lang bij. In dit artikel
wordt beschreven hoe een ontmoeting met een onterecht beschuldigde dader van fysieke omgang met kinderen
een diepe indruk achterliet bij Pabo-studenten.

Een gastspreker
op bezoek

Een waarschuwing
Ik stelde meestal in het laatste studiejaar van de opleiding
aan de orde dat leraren niet voorzichtig genoeg kunnen
zijn met de fysieke omgang met kinderen. Extra waarschuwde ik de mannelijke studenten, omdat problemen op
dit gebied verreweg het meest bij mannen voorkomen.
Het onderwerp bleek maar zelden helemaal nieuw. Er kwamen vaak verhalen los over eigen ervaringen en die van
anderen. Omdat ik weet hoe dit thema studenten ‘met
ervaring’ kan raken kondigde ik het aan om gelegenheid te
geven om weg te blijven. Er waren er die over het onderwerp een persoonlijk gesprek wilden. Meestal was de hele
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groep compleet aanwezig. Ik trok er twee uren voor uit.
Dat bleek nooit te lang te zijn, integendeel.

Verdacht
Een van de mannelijke oud-studenten van de opleiding
raakte verzeild in een voortwoekerend proces van verdachtmakingen en beschuldigingen. Hij zou jongens onzedelijk hebben betast. Na verloop van tijd werd duidelijk dat
er niets onoorbaars had plaatsgevonden, enkele ouders
hadden zich aan een ordinaire roddel schuldig gemaakt.
Maar daarmee was de zaak bepaald niet afgedaan. De
plaatselijke pers had de geruchten verspreid en zo wist

ontoereikend. Toen rijpte bij mij het idee om de leraar in
kwestie uit te nodigen voor een gesprek met de studenten.
Niet uit sensatiezucht, maar om het onderwerp dichterbij
te brengen. Ik kondigde nog niets aan, maar nam eerst
telefonisch contact met hem op. Ik vroeg mijn verzoek te
overdenken, tenzij hij meteen al wist niet beschikbaar te
zijn. Hij had aanvankelijk grote aarzelingen, maar enkele
dagen later liet hij weten te willen komen.
Ik vertelde de studenten dat een extra bijeenkomst was
gepland en wat daar zou gebeuren. De opkomst kende
geen verplichting, het besprokene zou binnen de groep
van aanwezigen moeten blijven. Pikant was het dat enkele
studenten op dat moment stage liepen op de school waar
de oud-student enkele jaren daarvoor nog werkte. Hij had,
na een lange periode van ziekteverlof, inmiddels elders in
het onderwijs werk gevonden.
De oud-student vertelde wat hem allemaal was overkomen,
wat hem nog altijd dwarszat, hoe de diverse geledingen
hadden gehandeld én hoe hij, na jaren, zijn werk toch had
kunnen hervatten.

Een echte ontmoeting
Wat maakt zo´n ontmoeting tot een heel bijzondere? Het
waren de vragen van de aanwezigen waaruit bleek dat ze
zich uitstekend konden verplaatsen in de situatie van de
gastspreker. De studenten toonden een bewonderenswaardig inlevingsvermogen. Het was al met al een onvergetelijke gebeurtenis, voor iedereen. Oud-studenten die ik
tegenkom herinneren me er vaak aan. De aanwezigheid
van deze ‘ervaringsdeskundige’ bleek onvervangbaar.

iedereen in het dorp ervan. De oud-student had ervaren
hoe de meeste collega’s hem lieten vallen of negeerden.
Ook andere geledingen, het bestuur en de medezeggenschap, speelden een dubieuze rol.

Ontmoeting
Ik had enkele jaren nadat dit speelde een groep die zich
intensief op het onderwerp stortte. Twee lesuren bleken

Vanzelfsprekend heb ik deze ervaring nadien met de
studenten besproken. Andere ervaringen met gastsprekers kwamen eveneens ter sprake. De conclusie luidde dat
het bij bezoeken van gastsprekers vaak aan een goede
voorbereiding ontbreekt. Van tevoren wordt het thema
waarvoor de gastspreker is uitgenodigd niet voldoende uitgediept. Een goede voorbereiding wekt verwachtingen en
kan tevens voorkomen dat een groep stilvalt als de spreker zijn verhaal heeft verteld. Dan kan de docent erg zijn
best gaan doen om het gesprek gaande te houden, maar
dat is natuurlijk niet de bedoeling. Niet elke gastspreker is
een succes. Soms blijkt iemand niet in staat om een groep
te boeien. Er zijn gastsprekers die niet aanvoelen wat hun
gehoor interesseert en er zijn er die veel te lang aan het
woord zijn. De docent, die altijd bij de groep moet blijven,
heeft vooral een functie als regisseur.

Lieber Kees, um dir zu begegnen, musste ich den Weg über Gießen gehen. Hier war die Jenaplan-Forschung
beheimatet. Ohne dich hätte ich aber das Ziel des Weges nie erreicht: die Jenaplan-Pädagogik authentisch nach
Wien zu bringen. Das hast letztendlich du getan und du bist hier in Wien zum Botschafter einer Jenaplanpädagogik
geworden, die auf dem Fundament Peter Petersens ruht und die gleichzeitig im Sinne einer aktuellen
Schulentwicklung modern ist. Du hast den Samen gelegt, dass wir hier in Wien die Jenaplan-Pädagogik weiter tragen
können. Wir danken dir für deinen Beitrag einer reformpädagogischen Unterrichts- und Schulentwicklung und für
deine fruchtbaren Impulse, die du hier in Wien gesetzt hast.
Prof. Dr. Harald Eichelberger, Pädagogische Akademie des Bundes in Wien
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Jenaplanschool De Feniks, Gent

Kerstnocturne
Als afsluiting van het
project Samenleven
Een school van stilte en rust
Regelmatig pakken we een wereldoriëntatiethema met
ons ganse team aan, waarbij de afsluiting daarvan al eens
iets grootser mag zijn, zeker als die net voor een vakantie
periode valt. We kiezen dan een namiddag waarbij ook
de ouders uiteraard niet mogen ontbreken. Ze worden
ofwel uitgenodigd, ofwel ingeschakeld bij een bepaalde
activiteit. Zo wilden we allang eens iets doen rond het
thema ‘rust en stilte’. Een grote viering was op dat vlak een
uitdaging: hoe kunnen we voor een rustige en aangename
sfeer zorgen, als er zo’n grote groep ouders en kinderen
aanwezig is? Daarvoor bedachten we een nieuwe, originele
ontmoetingsvorm.

Ateliers
De school werd op de grote dag helemaal op zijn kop
gezet. De klaslokalen werden omgetoverd tot oases van
rust. In onze afdeling waren verschillende ruimtes en
hoekjes donker gemaakt, versierd met kaarsjes en lichtjes
en je hoorde er zachte muziek weerklinken. Overal hingen
heerlijk ontspannende wierookgeuren
Het werd een avond die een beroep deed op al onze
zintuigen. Iedereen kon zich vinden in een activiteit, er
was voor iedereen een uitdaging, voor elk wat wils. Zo
was er voor de creatievelingen een knutselatelier met
geurappelsienen en kerststukjes.
De spirituele mensen konden terecht bij Madame Arabella
of konden een massage met etherische oliën krijgen. Al
net zo rustig waren de ontspanningsoefeningen en het
luisteren naar vertellingen. We hadden zelfs gedacht aan
een hoekje waar geschminkt werd. Ons aanbod werd ook
met een heuse performance verrijkt: je kon kijken naar een
blacklightshow in een donker gemaakte bergruimte .
Smullers kwamen aan hun trekken met glühwein, chocolademelk en marshmallows, al dan niet geroosterd in het
vuur. Gevoelige oren werden verwend met live muziek
van een dwarsfluit, rustige achtergrondmuziek en gezang.
Kouwelijke mensen konden zich verwarmen bij de gezellige vuurkorven op de speelplaats. Een vuurspuwende en
vuurslingerende papa zorgde voor de sensatie.

Open school
Tijdens deze projectafsluiting was onze school een echte
open school met komende en gaande ouders en hun
kinderen. Ouders kwamen spontaan helpen waar nodig;

Jenaplanschool De Feniks te Gent beschrijft hoe het
project Samenleven afgesloten werd met een viering
rond het thema ‘Rust, stilte en donker.’
iedereen was heel sterk betrokken bij het gebeuren. Door
het gedempte licht, de aankleding en de activiteiten straalde
de school rust, gezelligheid en intimiteit uit. De sfeer in de
ganse Feniks was zàààààlig : je wist dat iedereen er was,
maar waar … ? Ze waren wel ergens een lokaal binnengegaan en als je ze wat later terug buiten zag komen was dat
meestal met een gelukzalige glimlach. Sommigen bleven
zelfs de ganse tijd door in hetzelfde lokaal om te genieten
van de rust en stilte.
Ik ging naar de kerstnocturne in De
Feniks, samen met twee kinderen
van de instelling waar ik werk. Ik
wist totaal niet wat ik me hier moest
bij voorstellen. Het was rond de
feestdagen, dus verwachtte ik een
soort kerstfeestje. Toen ik daar aan
kwam, zag ik echter iets heel anders:
Fonkelende lichtjes… Een waaier van
kleuren… Juffen en meesters verkleed als waarzegger,
griezelmonster, … Kinderen liepen van her naar der en
konden overal iets beleven. Een waarzegster zat aan
haar tafeltje en ieder kon op zijn beurt de toekomst
laten voorspellen. Natuurlijk kende de waarzeggende
juf de kinderen van De Feniks en kon ze tal van speciale
dingetjes over het kind vertellen. Het verduisterde
lokaal, slechts verlicht met enkele kleine kaarsjes,
maakte het allemaal net echt.
Ook de speelplaats was met kaarsen
verlicht. Ouders konden genieten
van een warm drankje. Een jongleur
boeide het publiek met het gooien
van toortsen en het spuwen van vuur.
Iedereen, van jong tot oud, kon rond
lopen, spelen en zich laten verrassen
door de speciale activiteiten. Neen,
dit was niet één of ander kerstfeestje.
Hier was een aparte sfeer gecreëerd; eigen aan deze
bijzondere school. Fantasie, gezelligheid en creativiteit
maakten deze kerstnocturne tot een geslaagde
afsluiting.

Kees Both, een man die als kennisbron, bron van inzicht en als voorbeeld zonder problemen een jaarlang een Pabo zal
kunnen fascineren. Een curriculum op zich dus.
Luc Stevens, emeritus-hoogleraar orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Utrecht
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Monika Murphy, Birgit Witschorek en
de Anaconda’s

HAAIEN EN ANDERE
ZEEBEWONERS
Houden van haaien?
In onze stad bevindt zich sinds ongeveer een jaar het grote
zeeaquarium ‘Sealife’, waarin een grote diversiteit aan vissen en andere zeedieren te zien is. De kinderen van onze
stamgroep “de Anaconda’s” - groep 1 t/m 3 (in Nederland groep 3-5) - vertelden steeds weer over hun bezoeken
aan deze onderwaterwereld. Wij stonden dan ook snel ‘op
scherp’ toen er een artikel in de krant verscheen over het
zeeaquarium met de titel ‘Haai zoekt ouders’.
We lazen de kinderen het artikel voor en lieten hen voorts
spontaan opschrijven, tekenen of schilderen wat hen daarbij te binnen schoot. De uitkomsten daarvan waren zeer
verschillend. Van absoluut enthousiasme tot en met afwijzing, want ‘ik houd niet van haaien’. De meerderheid van
de kinderen besloot vervolgens dat zij beslist haaienouder
wilden worden en stak bij het smeden van plannen de overige kinderen toch nog aan. Daarmee was ons volgende
project geboren en konden we met de planning daarvoor
beginnen. Aan de hand van de kopjes van onze planning
wordt het verloop van het project nu geschetst.

Het nieuwe zeeaquarium in hun stad
en het bericht in de krant dat er
ouders voor een haai gezocht werden
waren aanleiding tot zeer betrokken
activiteiten binnen de Jenaplanschule
in Nürnberg.
Goede haaienouders?
De tweede vraag was: ‘Hoe bewijzen we, dat wij de ware
haaien-ouders zijn?'
Rond deze vraag werden verschillende activiteiten
ontplooid.
Allereerst werden door kinderen van groep 3 en 4 (bij
ons 5-6) verhalen geschreven over belevenissen van
haaien. Zij konden schrijven over wat hen inviel. Dat
leverde fantasierijke en interessante verhalen op, die
mooi voorgelezen (‘voorgedragen’) werden aan de hele
stamgroep. De verhalen werden ook ingeplakt in het ‘Grote
Boek over Haaien’.

Wij worden bevriend met haaien
De eerste vraag was: ‘Wat weten we al over haaien?’
In uitvoerige en enthousiast gevoerde gesprekken vertelden de kinderen alles wat zij al over haaien wisten en er
kwamen ook veel vragen op, zoals:
- wat voor soorten haaien zijn er eigenlijk?
- wanneer vallen haaien mensen aan?
- wat voor tanden hebben haaien?
- wat eten haaien?
- hoe groot kan een haai worden?

De kinderen moesten met dit project verschillende leerdoelen bereiken, waarbij voor ons ook een doel was
het afstemmen van taal en rekenen-wiskunde met de
ervaringsgebieden van wereldoriëntatie.

Er werden haaien geschilderd, wat vele kleine kunstwerken
opleverde. Daaronder haaien in allerlei vormgevingen,
soms van afbeeldingen nageschilderd, andere waren zelf
bedachte schepselen. Zodoende ontstond een bonte
veelheid van zeedieren, die uitgestald werden en bewonderd
konden worden. Ook de jongste kinderen (groep 1, bij ons
3) waren hiermee bezig.
Het plan ontstond om een aquarium in te richten en dit
mondde uit in een plan om het hele lokaal als aquarium in
te richten en wel zodanig dat de haaieneieren zich direct
thuis zouden voelen. Uiteindelijk ontstond in het midden
van de (vaste) kring een blauwe ‘zeeoase’, waarin koralen,
vissen, haaien, kwallen, .mosselen, etc. ‘leefden’. In dit
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aquarium, maar nu gericht op zoek naar een vriend onder
de zeedieren. We zwommen voorzichtig rond en legden
contact.
De kinderen zochten de volgende dieren uit, waarover
zij meer informatie wilden verkrijgen. Zij stelden hun dier
concrete vragen, waarop zij antwoord wilden hebben.
Zoals de clownsvis en egelvis, het zeepaardje, dolfijnen, de
walrus, de blauwe vinvis en de witte haai, roggen.
Enkele voorbeelden van gestelde vragen zijn:

‘aquarium’ werd elke ochtend een duik genomen en werd
zo de boeiende onderwaterwereld bewonderd.
Uiteraard werd door de kinderen ook gericht naar
informatie gezocht om hun hierboven opgesomde vragen
te beantwoorden: in naslagwerken over dieren, op het
internet, in andere krantenartikelen. De kinderen maakten
kleine posters en maakten daarvoor korte informatieve
teksten. Er werden haaien-recepten opgesteld van eten in
de vorm van een haai. Zoals haaien met een lijf gemaakt uit
een aardappel, vinnen van aardappelchips, schubben van
schijfjes aardappel …. De kinderen deden ook inkopen en
bakten broodjes volgens hun uitgeschreven recepten, die
natuurlijk ook werden opgegeten.
Alle resultaten en werkstukjes (teksten, beelden, etc.)
werden verzameld en in een boek gebundeld. Daarbij
hoorde ook een inhoudsopgave van ‘de verzamelde werken’
en een prachtig vormgegeven titelblad.
Tot slot werd een sollicitatiebrief gestuurd als reactie op de
oproep in de krant: ‘haaienouders gezocht’.

Clownsvis:
-waar woon je?
-wat eet je het liefst?
-zijn er vissen familie van je?
-wat zijn je natuurlijke vijanden en hoe verdedig je je?
Zeepaardje:
-waar woon je?
-hoeveel kinderen kan je krijgen?
-wat eet je?
-hoe kan je horen?
Dolfijnen:
-hoe groot kan je worden?
-hoe oud kan je worden?
-hoeveel maanden blijven dolfijnenbaby’s in de buik van
de moeder?

Presentatie
Sommige groepjes maakten kleine naslagwerken in de
vorm van een boekje over hun dier, waarin alle vragen
beantwoord werden en verdere informatie bijeengebracht
werd. Plaatjes en tekeningen rondden de werkstukjes
af. Anderen maakten posters, weer anderen gebruikten
een schilderij om uit de drukken wat er geleerd was. Er
ontstond zo een tentoonstellingstafel, die grote indruk
maakte op kinderen, groepsleid(st)ers en ouders. Zeker
en informatief presenteerden de kinderen de resultaten
van hun onderzoek in de kring en lieten zien dat zij expert
waren wat hun dier betreft.

Reflectie en perspectief

Nog meer zeedieren
Tijdens het werken over haaien werd duidelijk dat er ook
belangstelling gewekt was voor andere zeedieren. Daarom
besloten we dat ieder kind een ‘lievelingsdier’ zou kiezen
en zich daarmee zou bezig houden.Daarbij kon alleen, met
een partner, of in kleine groepen gewerkt worden. De
interesse werd versterkt doordat juist in deze fase weer een
artikel over het zeeaquarium in de krant verscheen, dat een
van de kinderen direct meebracht voor op school.
Nog steeds trokken elke ochtend in de kring enkele
kinderen hun duikerspak aan en doken daarmee in het
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Jammer genoeg werd onze stamgroep niet uitgekozen om
haaienouders te zijn – we waren waarschijnlijk te jong. De
kinderen waren daarover wel wat teleurgesteld, troostten
zich echter met de mooie resultaten die ze in het project
bereikt hadden en maakten voor de ouders een prachtige
eindtentoonstelling. Bijzonder intensief was het leven en
leren in ons ‘aquarium’, dat de dagen een geheimzinnige
sfeer gaf.
Het was niet gemakkelijk weer uit dit project ‘op te duiken’,
daar er nog zoveel dingen te ontdekken vielen. Wat blijft
is de voorpret van nieuwe ideeën en thema’s, die ons in
verdere interessante werelden zullen laten zweven, waarin
we ons zullen oriënteren. Misschien wordt het ditmaal wel
een reis in de tijd, terug of vooruit in de toekomst. Onze
‘wereldoriëntatie’ is open en laat ons door de belangstelling
van de kinderen nieuwe wegen vinden.
Monika Murphy en Birgit Witschorek geven leiding aan de stamgroep
Anaconda’s van de Jenaplanschule Nürnberg. Contact: www.jenaplanschule-nuernberg.de

EEN HEEMTUIN BIJ DE SCHOOl

Henk Zijlstra

Een rijkere leeromgeving dan een heemtuin kun je als Jenaplanscholen niet bedenken. Het is een krachtige,
inspirerende leeromgeving voor kinderen, ouders en schoolteam.
School met boerderij
Aan de westzijde van Arnhem, temidden van het landelijk groen en gevleid tegen de uitgestrekte bossen van
landgoed Mariëndaal bevindt zich de Heijenoordschool,
Jenaplanschool sinds 1974 en met 500 kinderen ‘een forse
jongen’!
In het concept van de school hebben dieren en schooltuinen al vanaf de beginjaren ‘70 van de vorige eeuw een
belangrijke en prominente rol gespeeld. Geiten, schapen,
kippen, duiven, paarden
en een heuse vos bepaalden, naast een uitgestrekte
schooltuin, de omgeving
en ook wel een beetje het
imago van de school: “O, die
school met die boerderij…”
Sinds enkele jaren is de
school ook nog verrijkt met
een geweldige heemtuin.
Ontstaan uit het idee dat
tweehonderd kubieke meter
grond die vrijkwam na een
forse verbouwing van de
school best een nieuwe
functie kon krijgen. Met deze
grond werd een glooiend
weiland voorzien van terrassen, waarbinnen de contouren van de heemtuin werden
aangegeven.

Veel te ontdekken
“Ouders zijn het kapitaal van je school”, zo luidt een bekend
onderwijsgezegde en van dat kapitaal is gretig gebruikgemaakt! Enkele landschapsarchitecten en waarachtig een
professionele heemtuinontwerper waren snel gevonden
en samen met kinderen en team werd een uitnodigende,
uitdagende maar vooral educatieve heemtuin ontwikkeld,
waarin onze kinderen het rijke scala van de natuur om hen
heen van dichtbij kunnen ontmoeten en ontdekken. En te
ontdekken valt er volop, in de vijverpartijen, de fruithoek,
het bosperceel, het vogelbosje en de beestentoren!
Daarnaast zijn er lommerrijke rustplekjes in de tuin, met
uiteraard als ultiem ontmoetingspunt de zitkuil, die zo
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ingericht is dat er ook lessen in gegeven kunnen worden.
Onze Onderbouwers hebben hier vaak ’s ochtends hun
fruitkring en praten aansluitend over de vlinders en de bijen
en de libellen. De Middenbouwers determineren twee aan
twee een stuk heemtuin van enkele vierkante meters en
brengen hun vondsten en bevindingen op schrift.
Onze Bovenbouwers hebben een actieve rol bij het heemtuinonderhoud en ontwikkelen educatieve routes door de
heemtuin en ‘bewegwijzeren’ deze routes. Lars tekent alle
vogels die we in de heemtuin kunnen tegenkomen op de
diverse ‘publicatieborden ‘ en de keuzecursusgroep Heemtuin verdiept zich in het fenomeen ‘bladval’.

Meerwaarde
Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie komt haar
lessen op locatie geven; heel wat anders dan met de vrijwillige autobrigade uren op pad om elders ‘slootje te prutten’! En wat te denken van het team, dat naast een ludieke
en riante lunchruimte, ook een schatkamer aan lesmateriaal voorhanden heeft en elkaar bevraagt, beantwoordt en
stimuleert aan de hand van de dagelijkse veranderingen in
de heemtuin.
Wat is mooier om na schooltijd ouders aan de hand van
hun kind te zien op weg naar het kikkerdril of vogelnestje in
aanbouw. Bijna nog mooier is het te zien hoe een twintigtal

ouders en teamleden op zaterdag bezig zijn om de heemtuin de jaarlijkse ‘winterbeurt’ te geven en enthousiast aangeven ‘volgende week nog effe de laatste handelingen te
verrichten.’
Dat een educatieve heemtuin voor ons, Jenaplanscholen,
een absolute meerwaarde heeft voor ons schoolconcept
behoeft geen betoog. Een rijker leeromgeving kun je nauwelijks bedenken. Zelfs het feit dat niet iedere school de
fysieke mogelijkheden voor een heemtuin heeft zou je
niet moeten weerhouden om elementen van de heemtuin
rondom of binnen je school te realiseren.Er is voldoende
literatuur over de ‘natuurtuin’ voorhanden. Wat te denken
van de artikelen van onze eigen Kees Both! Met verve en
diepgang beschrijft hij de inspiratie die je uit de natuurtuin haalt. Dus…. waar een wil is, is een weg en zeg nou
zelf .. wat is mooier om kinderen te horen filosoferen over
de aanwezigheid van verschillende vissen in de vijver die
niemand er in heeft uitgezet!!

Henk Zijlstra is directeur van de Heijenoordschool in Arnhem. Contact:
heijenoord@yahoo.com
De foto van de Beestentoren is elders gemaakt. Tekening en bouwbeschrijving van de Beestentoren zijn te bestellen door 7 Euro over te
schrijven op giro 4280940 t.n.v. Projekt Aarde te Zutphen

There was a child went forth every day‘, zo begon Walt Whitman 150 jaar geleden zijn beroemde gedicht. Daar begint
alle pedomorfose en educatie mee. Wij reizen en beleven mee, bieden veiligheid, helpen verklaringen te vinden,
openen wegen, verleggen horizonten, verwijzen en verdiepen. Als verwondering en nieuwsgierigheid ons drijven,
blijven we in de pas met de kinderen die hun werkelijkheden tot eigen werelden maken.
Kees Vreugdenhil, oud-directielid van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum Utrecht,
tot voor enige jaren actief bij tal van Jenaplan-activiteiten

20

MENSENKINDEREN 100
Januari 2006

Bifrost-school
Schooldagen in mei
In Mensenkinderen van januari 2004 verscheen een artikel Onderwijs als gloedvol experiment over de Deense
Bifrostschool. Hierbij een kort fragment uit de vertaling van een boek over deze school.
Beleving
Buiten schijnt de lentezon op een bloeiende appelboom die
getooid is in een witte en roze bloesempracht. Elk voorjaar
weer worden mensen gegrepen door de levenskracht en
schoonheid van de natuur, die ons in staat stelt om ons
heen samenhang en betekenis te zien. Binnen zitten ongeveer honderd kinderen in de leeftijd tussen vijf en twaalf
jaar ontspannen op de grond te luisteren. Op dit moment
is hun aandacht niet zozeer naar buiten gericht, naar het
mooie voorjaar, maar naar binnen, naar wat er in henzelf
gebeurt. De kinderen luisteren aandachtig naar de Heliosouverture van Carl Nielsen.
Als je op dit moment de muziek zou uitzetten en de kinderen zou vragen wie Carl Nielsen is of wat voor soort muziek
hij maakt, dan zou je niet veel reacties krijgen. Ze weten
dat de muziek door Carl Nielsen is gecomponeerd, dat hij
een Deense componist is en dat de muziek het verloop
van de zon langs de hemel beschrijft. Maar ze weten ook
nog iets anders, iets dat van grotere betekenis is. Ze weten
dat als je iets beleeft en daarbij goed luistert naar jezelf,
naar je hoofd en je lichaam, je dan gevoelens van rust of
onrust, liefde of boosheid, verdriet of blijdschap ervaart. Ze
weten dat muziek een soort raadsel is, dat alleen individueel kan worden opgelost. De muziek betekent iets, maar
dat wordt pas duidelijk als de luisteraar er ontvankelijk voor
is. Daarom is het in de eerste instantie niet zo belangrijk
te weten hoe de componist heet of welke instrumenten
worden bespeeld. Het belangrijkste is dat je je op je gemak
voelt, dat je een ervaring laat doordringen en dat je je
persoonlijke belevenis met anderen durft te delen.
(...)

als luisteraars ook actief zijn. Als wij niet kunnen beleven,
denken en voelen, dan is de muziek zonder betekenis. Ze
komt pas tot haar recht als we haar beleven of als we ons
inleven in datgene wat we horen. Kunst op zichzelf is niets,
ze komt pas tot haar recht als wij ervoor openstaan.
Het gesprek is een middel om de beleving uit te diepen.
In het gesprek worden ideeën, gedachten en gevoelens
verwoord. Daarom volgt op het eerste belevingsmoment
een gesprek waarin de kinderen uiting kunnen geven aan
de gevoelens, gedachten en ideeën die de muziek heeft
opgeroepen. Dit kunnen gevoelens zijn die ze liever niet
toelaten, omdat de gedachte eraan hen verdrietig maakt.
Het kunnen ook vrolijke stemmingen zijn of ingevingen van
iets dat ze willen gaan doen. Misschien worden ze rustig
of krijgen ze juist zin om te gaan dansen. Het gaat er niet
om dat iedereen hetzelfde denkt, het gaat juist om de persoonlijke ervaring en de beelden die bij ieder individueel
opkomen.

(...)

Gesprek
Later die middag praten kinderen en leerkrachten over
wat er aan het muziekstuk is voorafgegaan. De componist
moet iets hebben gedacht of gevoeld. Muziek en andere
vormen van kunstzinnige expressie vertolken persoonlijke
gedachten, gevoelens, omstandigheden en overpeinzingen,
dus moet er iets geweest zijn waardoor de gedachten en
gevoelens van de componist in beslag werden genomen.
Hij heeft een idee gehad, hij moet iets hebben gevoeld of
gedacht. Er was iets wat hij wilde zeggen. Maar wij moeten

Deze ochtend mengen de leerkrachten zich ook in het
gesprek. Vaak weten we niet precies waaraan de kunstenaar dacht toen hij zijn kunstwerk maakte. We weten dan
weinig of niets over het voorafgaande proces dat op de

Kees Both verbinde ich als starken Impulsgeber für den Ausbildungsgang „Jenaplan-Pädagogik“ in Zusammenarbeit
der Universität Nürnberg und Wien. Kees lebt den Jenaplan authentisch mit seinem Wissen als auch in der
Wertschätzung wie er mit Interessierten für das Konzept umging. Kees versteht es Impulse zu geben und im Sinne
der „Pädagogischen Situation“ diese weiter entwickeln zu lassen ohne aufdringlich steuernd zu sein. Aus seinen
wertvollen Impulsen ging die Grazer Jenaplan-LehrerInnen Ausbildung (Österreich) hervor. Ich danke ihm dafür.
Dr. Susanne Herker, Leiterin des Jenaplan-Akademielehrganges Graz
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een of andere raadselachtige manier toch voelbaar is in
het kunstwerk. In dit geval weten we echter wel iets, aangezien Carl Nielsen tijdens zijn verblijf in Griekenland, in
1903, zijn vrouw Anne Marie schreef over zijn beleving van
de zonsopkomst boven de Egeïsche Zee. Hij bericht haar
als volgt:
Lieve vriendin!
Het is nu snikheet hier. Helios brandt de hele dag.
Ik schrijf verder aan mijn nieuwe zonnesysteem. De
opening, met zonsopkomst en ochtendzang, is klaar.
Ik ben in allegro begonnen.
Stilte en duisternis – dan komt de zon op terwijl een
vreugdevolle lofzang klinkt – hij bewandelt zijn gouden
baan – en zakt stil in de zee.

Deze brief wordt hardop voorgelezen. De Helios-ouverture
komt nu in een nieuw perspectief, het perspectief van de
componist. Voor Carl Nielsen was het muziekstuk verbonden met een indringende beleving, waarvan hij in zijn brief
op levendige wijze verslag had gedaan. Je ziet de zon voor
je, je kunt haar warmte voelen en haar beweging door
de lucht volgen. De leerkrachten praten met de kinderen
over de ziel van de zon, die zij omschreven als warm, licht
gevend, stralend, gloeiend, oogverblindend, stekend, geel,
oranje, rood, ver en dichtbij, indringend, sterk, eeuwig.

Handeling
De kinderen uiten spontaan de wens om zelf eens een
zonsopkomst mee te maken. Daarom wordt besloten dat
de kinderen en volwassenen op het hoogste punt in de

buurt bijeenkomen. Op een ochtend komen we allemaal
samen op de top van de lokale vuilstortplaats, uitgerust
met verf, horloges en blocnootjes. De kinderen hebben
van tevoren al verschillende zonnestanden op het papier
getekend. Vanaf het moment dat de zon aan de horizon
verschijnt tot op het moment dat hij hoog aan de hemel
staat, geven ze om de paar minuten de veranderende kleur
van de zon weer.
Hierna volgt een gesprek over de manieren waarop je aan
deze beleving van de zonsopkomst uitdrukking kan geven.
Carl Nielsen had laten zien hoe hij zijn beleving zowel in
muziek als in woorden kon uiten. Maar er zijn nog meer
talen en andere expressievormen. De kinderen komen met
eigen suggesties voor hoe ze hun beleving tot uitdrukking
willen laten komen. Sommigen willen gedichten schrijven,
anderen schilderen of dansen. In de hiernavolgende weken
werken de kinderen met verschillende expressievormen. Ze
maken gedichten, een groot gezamenlijk schilderij en een
dansvoorstelling. Vervolgens komt een aantal kinderen op
het idee om de verschillende expressievormen te combineren. Een dans kan bijvoorbeeld worden gecombineerd
met een gedicht. Uiteindelijk resulteert een en ander in een
uitvoering, waarin dans, muziek en poëzievoordracht met
de Helios-ouverture worden verweven.

Fragment uit: Zoeken naar betekenis – Belevingsgericht onderwijs
op de Bifrostschool , Amsterdam: Uitgeverij SWP. Het is een vertaling
van het oorspronkelijke Deense boek Mulighedernes barn, waarin
de auteurs onder meer de dagelijkse praktijk op Bifrost schilderen.
Vertaling Ceciel Verheij

Man sagt leichtfertig, jedermann sei zu ersetzen. Denken wir genauer nach, fallen uns Menschen ein, für die das
nicht gilt. Einer davon ist Kees Both. Seine Belesenheit, sein Ideenreichtum, sein Engagement, seine Ehrlichkeit.
Manchmal unfassbar. Als wir neulich in einer Jenaplan-Gruppe über Freundschaft nachgedacht haben, kamen wir auf
Fürsorge ohne materielle Spekulation. Dazu ist mir ein Name eingefallen: Kees Both. Auf weiterhin lange und gute
Zusammenarbeit! Bedankt, Kees!
Dr. Oskar Seitz, Universität Erlangen-Nürnberg
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Henk Veneman, met medewerking van
Lilian Holkema en Marjan Baars

‘Film van de Tijd’:

Binnen een driejarig traject voor de
invoering van Wereldoriëntatie in
de Jenaplanschool ‘De Driehoek’ in
Oostvoorne wordt in de bovenbouw
ieder jaar een historisch project van zes weken georganiseerd. Het ontwikkelen van een chronologisch beeld van
de geschiedenis en van afzonderlijke perioden staat daarbij centraal.

Werken met de tijdbalk bij
Wereldoriëntatie

Werkboekjes Film van de tijd
Op ‘De Driehoek’ is er in de bovenbouw elk jaar een historisch project van zes weken, over een historische periode.
Dit volgens het stramien dat in het leerplan ‘Wereldoriëntatie in ervaringsgebieden’ (de SLO-mappen) binnen de
leerlijn Tijd is beschreven. Het gaat er daarbij om dat de
kinderen een chronologisch beeld van (perioden in) de
geschiedenis krijgen, om historische aspecten van WOprojecten te kunnen ‘plaatsen’ en in de tijd te ordenen. In
een cyclus van drie jaar komen zo alle relevante historische
perioden aan bod. Middelen daarbij zijn een tijdbalk die in
elk lokaal op de muur aangebracht is met afbeeldingen uit
verschillende perioden, voor alle kinderen een werkboekje
bij de tijdbalk (‘Film van de Tijd’) en de boeken ‘Van Nul tot
Nu’. Voor kinderen die nieuw in de bovenbouw komen is
er een introductie, om in de cyclus ‘in te stappen’. De kinderen die al langer in de groep zitten vertellen dan aan de
hand van de tijdbalk – dat is een belangrijk visueel steunpunt – en de boeken ‘Van Nul tot Nu’ hoe het in zijn werk
gaat, tonen hun werkboekjes van vorige jaren en vertellen
wat ze ervan onthouden hebben.
In het kader van het project lezen de kinderen in‘Van Nul
tot Nu’. Deze stripboeken, met veel grapjes, worden door
de kinderen graag gelezen. Vervolgens kleuren zij de overeenkomstige plaatjes in hun werkboekje. Ze hebben daarbij de mogelijkheid om zelf een stukje te schrijven over een
onderwerp uit de periode waar we mee bezig zijn en ze

kunnen dit dan in hun boekje plakken en versieren, enz.
De tijdbalk aan de muur wordt verder ‘aangekleed’ als er
historische accenten aan de orde komen bij wereldoriëntatiethema’s.
Kinderen werken er het liefst gezamenlijk aan. Zij lezen
ook vaak samen in de leeshoek en gaan daarna kleuren
in het tijdlijnboekje. Ze wijzen elkaar op de grapjes die in
de boeken voorkomen en kunnen elkaar dan helpen om
het betreffende plaatje te vinden uit het ‘Van 0 tot Nu’
boek. Dit laatste is nogal eens lastig. Er zijn ook kinderen
die het boek in één adem uit lezen, want dat zijn echte

Kees Both has made a remarkable contribution to promoting child-centred approaches to education over many years.
He has been part of an international dialogue about the future of education and has brought Jenaplan philosophy
to a much wider audience, enabling people working in different kinds of schools in different countries to learn about
and adopt some of Jenaplan‘s inspirational practices. It has been a privelege to know and work with him.
Fiona Carnie, Consultant,
Human Scale Education, UK
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‘avonturiers’, maar deze kinderen vinden het dan vaak niet
leuk om daarna op zoek te gaan naar de losse plaatjes in
het tijdlijnboekje om die te kleuren.

- Trek er voldoende tijd voor uit – (‘en we moeten al zo
veel soms’)
- Gebruik de boekjes en de tijdbalk ook buiten het geschiedenisproject, bij WO-thema’s; dat moet je bewaken,
wordt gemakkelijk vergeten

Andere manieren om met het tijdlijnboekje te
werken

Grapjes en plaatjes
Het samenwerken aan geschreven stukjes vinden ze leuk,
omdat ze het geschrevene dan aan elkaar kunnen laten
lezen en vragen: “Wat zou ik er nog bij kunnen schrijven?”
Verder vinden ze het vaak leuk om te laten zien hoe mooi
het een en ander versierd is.
Over het werken met de boeken ‘Van 0 tot nu’ zegt Janette:
“Ik leer liever geschiedenis met grapjes en plaatjes, dan
uit die boeken met moeilijke taal.” Roos zegt al veel over
geschiedenis te weten door het werken aan de projecten,
maar ze zou liever wat meer tijd krijgen om bezig te zijn
met het tijdlijnboekje. Door de hoeveelheid weektaak komt
ze er vaak niet aan toe. Ook Hester heeft meer tijd nodig,
want zij maakt haar werk altijd graag heel mooi.

Ervaringen
Lilian en Marjan vertellen over hun ervaringen, de afgelopen jaren:
‘Het is een goede manier om dingen vast te leggen. Kinderen krijgen toch meer een ‘beeld’ van de tijd door zelf
iets vast te leggen, zowel binnen het historisch project,
maar vooral ook hieraan gekoppeld de actualiteit en het
eigen initiatief van kinderen. Bovendien is “Van 0 tot nu”
leuk voor de kinderen, juist omdat het zo visueel is. We
zien dat het enthousiasme van kinderen verhoogd wordt
als we het stimuleren en als zij ruim de tijd nemen om met
het boekje te werken. We zien ook dat kinderen er steeds
beter in worden om stukjes tekst op papier te krijgen en
om te ervaren dat sommige stukjes te uitgebreid zijn en
niet in het boekje passen. Het is ook leuk om te zien welke
oplossingen zij er dan voor bedenken. Het is zeker zo dat
kinderen op deze manier meer inzicht krijgen in de opeenvolging van historische gebeurtenissen.’

Adviezen
- Zorg voor voldoende boeken in de groep – per vijf kinderen een setje -, anders is het erg lastig

1. N
 aar aanleiding van de actualiteit. Bijzondere
gebeurtenissen zoals de begrafenis van prinses Juliana
en de Tsunami waren al aanleiding om daarover op
te schrijven en de tijdbalk erbij te nemen. Of een kind
komt met een krantenartikel over een opgraving in de
regio. In principe kunnen kinderen op eigen initiatief
met het tijdlijnboekje werken, maar meestal komt dat
er eigenlijk niet van. Vaak heb je dan weer een van de
kinderen ‘nodig’ die hier een voortrekkersrol in speelt
en andere kinderen op ideeën brengt.
2. T
 hema’s waarover we werken - los van de zes weken
van het historisch project – zijn aanleiding om bezig
te zijn met het tijdlijnboekje; zoals: werken over
specerijen in de Sinterklaastijd – de V.O.C. - of een
spreekbeurt van een kind over Egypte (“Juf, bij welk
jaar zal ik dit in mijn tijdlijnboekje zetten?”).
3. T
 huisopdrachten – kinderen krijgen de opdracht een
artikel mee te nemen uit een krant (bijvoorbeeld over
de verkiezingen). Op school moeten ze dan de diverse
artikelen gebruiken om een klein stukje te schrijven
(meestal in tweetallen) voor het tijdlijnboekje.
4. S pontane ideeën van de kinderen zelf. Zoals een
quiz die een groepje kinderen maakte over het
prehistorisch project (na afloop van het project). Een
van de kinderen kwam op het idee om de antwoorden
te ‘bewaren’ door ze in het boekje te plakken.
MATERIAAL
- De doe-kaarten zijn te vinden in de Algemene Map van
de SLO-uitgave ‘Wereldoriëntatie in Jenaplanscholen,
Leerlijn Tijd
- Het tijdbalk-werkboekje werd op grond van
gebruikerservaringen bijgesteld door Henk Veneman.
Voor verdere inlichtingen: LBVO-Jenaplan, Henk
Veneman henkveneman@hetnet.nl
- Thom Roep en Co Loerakker, (1999), Van Nul tot NU ,
Haarlem/Big Balloon BV
Lilian Holkema en Marjan Baars zijn groepsleidster in de bovenbouw
van Jenaplanschool De Driehoek, Oostvoorne. Dit artikel kwam tot
stand in het kader van een meerjarig traject voor invoering van WOJenaplan, begeleid door Henk Veneman, LBVO. Contact: zie hierboven.

Eén exemplarisch beeld: telefoneren met Kees, een bad vol erudiet pedagogisch enthousiasme dat schuimend van
gedrevenheid leeg liep in je hoofd. Het kolkje bij de afvoer bleef cirkelen in je hersens. Het liet je achter met de
verzaligde draaierigheid waarmee ik als kind op de kermis van de paardenmolen stapte. Meestal moest ik daarna even
gaan zitten ...
Geert Kelchtermans en Ann Deketelaere,
hoogleraar en wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Leuven
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Ed Silanoe

In de ban van de
Architectuur
Hart
Wereldoriëntatie vormt het hart van het onderwijs op onze
Jenaplanschool in de Maastrichtse wijk Boschpoort. Bij de
jaarplanning van onze projecten houden we altijd rekening met belangrijke zaken die zich tijdens een schooljaar
in de directe schoolomgeving afspelen. In het schooljaar
2000/2001 startte de gemeente met de planvorming voor
de bouw van een nieuwe wijk vlakbij onze school. Dit Plan
Belvédère was een mooi onderwerp voor een project. De
subsidie van de gemeente voor een pilotproject cultuur
educatie was een extra prikkel om een verbinding te leggen
tussen de bouwplannen en een activiteit op kunstzinnig
gebied. In goed overleg met de Stichting Kumulus, die culturele evenementen aanbiedt en scholen ondersteunt op
kunstzinnig gebied, schreven we een projectvoorstel. Dit
voorstel “In de ban van de Architectuur” leverde een budget op van de gemeente, waarmee we samen met kunstenares Goof Yerna van Kumulus mooie dingen konden doen
met de hele school.
Gedurende een aantal weken hebben we in iedere groep
aandacht besteed aan het project. Goof kwam op vastgestelde tijden in de groepen en omdat we een kleine school
zijn, kon iedereen op school zien wanneer de kinderen
bezig waren met de uitvoering van het project. Gaandeweg
legden we ook verbindingen tussen de bouwactiviteiten in
de verschillende groepen zodat de rode draad - aandacht
geven aan architectuur en de toekomstige bouwwerkzaamheden in de buurt - ook in de tentoonstelling zichtbaar zou
worden die we ter afsluiting van het project maakten.

Huizen ontwerpen in de stijl van
Hundertwasser, hutten bouwen op het
schoolplein en gewelven beschilderen.
Alle kinderen van Elckerlijc-Boschpoort
waren wekenlang in de ban van de
Architectuur!
gebruikgemaakt van ‘natuurlijke materialen’ zoals: stokjes,
zand, houten blokjes en steentjes. Dit alles werd later met
gips overgoten. Alle landschapjes werden samengevoegd
tot één groot landschap.
In de onderbouw (groep 3/4) was het uitgangspunt het
Panorama Mesdag, Goof liet er een videofilm van zien. De
bedoeling was dat de kinderen ook een soort panorama
gingen maken van hun eigen woonomgeving. Eerst hadden de kinderen een schetsontwerp gemaakt met OostIndische inkt. Daarna gingen de kinderen in groepjes aan
de slag om met behulp van ‘wegwerpcamera’s’ gebouwen
in de schoolomgeving te fotograferen. Daarna moesten
ze deze foto’s dusdanig combineren tot er een panorama
gevormd kon worden.

Van plattegrond tot panorama en gewelven
De kleuters (groep 1/2) lieten we verschillende woningen
bouwen met behulp van houten blokjes. Ook werd er een
videofilm over de totstandkoming van een schilderij van
Piet Mondriaan ‘Broadway Boogie Woogie’ bekeken.
Dit kunstwerk vormde de inspiratiebron voor de kleuters
om met behulp van kartonnen repen plattegronden te
gaan maken, die als een reliëf voor een kunstwerk zouden
dienen. Tot slot maakten de kleuters in schoenendozen
landschappen waarin ze huisjes neerzetten, daarbij werd

In de middenbouw (groep 5/6) vertoonden we eerst een
videofilm over Hundertwasser en het Hundertwasser Haus
in Wenen. Naar aanleiding hiervan probeerden de kinderen te ontdekken welke ideeën Hundertwasser had met
betrekking tot kunst en het ontwerpen van woningen in
het bijzonder. Vervolgens zouden de middenbouwers zich
gaan toeleggen op het ontwerpen van huizen in de stijl van
Hundertwasser. Eerst werd er geschilderd op papier. Daarna
werd zo’n Hundertwasser Haus gebouwd met behulp van
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karton, kippengaas en gipsverband. En tenslotte werd
het geheel mooi beschilderd. Ook werden er linosnedes
gemaakt van het Hundertwasser Haus. Die gebruikt konden worden als uitnodiging voor de tentoonstelling, die als
afsluiting voor ons project zou worden gehouden.
Voor de bovenbouwers (groep 7/8) hadden we gepland
om in groepjes hutten te ontwerpen en die daarna ook
echt te gaan bouwen. De kinderen hebben er vijf weken
intensief aan gewerkt. Daarbij viel op hoe belangrijk de
overlegmomenten waren en de mate van samenwerking.
Niet alleen tijdens de lesuren van Goof werd er gebouwd,
maar ook tijdens de schoolpauzes en direct na schooltijd..
Het tweede deel van de projectinvulling bestond uit het
schilderen en maken van ‘gewelven’. Daarvoor had Goof
een fototentoonstelling ingericht, waarbij veel opnames
waren van de Sixtijnse kapel. Bij deze opdracht moesten
de kinderen in groepjes van vier met grote stukken karton
samen één gewelf vormen, dat ze eerst moesten beschilderen. Vanwege de grote formaten karton, die beschilderd
moesten worden, mochten we gebruikmaken van de atelier
ruimte in het gebouw van Kumulus. Het was geweldig om
te zien hoe de kinderen in deze inspirerende ruimte aan
de slag gingen. In school werden de beschilderde stukken
karton samengevoegd tot ‘gewelven’ en opgehangen aan
het plafond van onze aula.

In de bovenbouw bleef het project niet beperkt tot
het gebied van de kunst. De kinderen hadden ook nog
een enquête samengesteld over het ‘woongenot’ in
Boschpoort en aan bewoners gevraagd hoe zij dachten
over het nieuwe Plan Belvédère. Na het onderzoek namen
ze telefonisch contact op met de woningbouwcoöperatie
Sint Servatius, die de meeste woningen in Boschpoort
verhuurt. Er kwamen vertegenwoordigers van Sint
Servatius naar onze school toe om de bovenbouwers te
vertellen wat de taken van een woningbouwcoöperatie
zoal zijn. Ook vertelden ze op welke wijze Sint Servatius
betrokken is bij de ontwikkelingen van het Plan
Belvédère.
We nodigden ook iemand van de gemeente Maastricht
uit om een toelichting te geven op de nieuwste
ontwikkelingen van het Plan Belvédère. Op verzoek
van de kinderen maakten we met Arie Versluis van de
afdeling Stadsontwikkeling een rondwandeling over het
toekomstige bouwterrein. Over de wandeling schreven
de kinderen nog een verslag.
De nieuwbouwplannen zitten nog altijd in de pen. In het
licht van de bouwplannen is bij de school een natuurlijk
speelterreintje aangelegd. En de buurtbewoners hebben
aangegeven dat de kunstenaar die voor onze wijk een
kunstwerk mag maken, zeker met de kinderen van de
school moet praten. Wij waarderen het dat de school als
een belangrijk element in de buurtgemeenschap gezien
wordt en er voor de kinderen de kans is om hun mening
te geven over ontwikkelingen in de buurt.

Tentoonstelling tot slot
In de aula met de gewelven werden aan het eind van het
project alle werkstukken van de kinderen tentoongesteld.
Deze tentoonstelling was de afsluiting van een succesvol
project waarover we ook een boekje samenstelden. De
gemeente Maastricht toonde zich verheugd over ons initia
tief en ook de lokale TV-zender besteedde ruim aandacht
aan ons werk. Zelf denken we met veel plezier terug aan
‘In de ban van de Architectuur’, een project waarin op een
prettige en zinvolle wijze werd samengewerkt door een
kunstenares, de kinderen, ons team, de gemeente Maastricht en bouwcoöperatie Sint Servatius.

Ed Silanoe, namens team en kinderen van O.B.S. Elckerlijc, Jenaplanonderwijs, unit Boschpoort. Contact: e.silanoe@obselckerlijc-boschpoort.nl

Lieber Kees, guter Geist, Du hast die Entwicklung der Jenaplan-Pädagogik in Thüringen nach dem Fall der Mauer
von Herzen unterstützt, Schulentwicklungen auch von der „Pädagogischen Werkstatt Jena“ aus begleitet, hast uns
ostdeutschen Jenaplan-Bewegten in Deinem Buch „Jenaplan 21“ ein Zeichen gesetzt, das mir persönlich so sehr half,
meine Würde wieder zu finden... Meine Werkstatt gibt es seit 2001 nicht mehr, aber das Netzwerk der Schulen lebt.
Ich begleite die Jenaplan-Schule Suhl und arbeite mit der Evangelischen Jenaplan-Grundschule Gotha zusammen...
Dein guter Geist weht in Thüringen. Hab Dank für alles !
Barbara Mergner, Studienleiterin und Leiterin der Netzwerkstatt „Jenaplan 21“, Bad Berka/Jena
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Gerda van Vilsteren en Monique Hulshof

We gaan twee jaar terug in onze herinnering. Een maand lang waren alle
bouwgroepen bezig met dit thema uit
het ervaringsgebied ‘Maken en gebruiken’, door onderzoekend, ontdekkend, ervarend leren. Hierbij een impressie uit de onderbouw.

“Brood, daar zit wat in”

Startsituatie
Een brood in een sloop wordt in stilte doorgegeven in de
kring. Om antwoord te krijgen op de vraag "wat is dit?"
Reacties: Enkele kinderen zeggen “brood”, want zij hebben eraan geroken.
De volgende stap: We halen het brood tevoorschijn, de
sneetjes worden geteld. "Is er genoeg voor iedereen? Kijk
eens goed, wat zie je er verder aan?" Ieder kind bekijkt
aandachtig zijn sneetje brood. Om de beurt geven ze een
antwoord: “Er zitten korreltjes /zaadjes /pitjes /gaatjes in”.
“Het is bruin” en andere antwoorden. Na elke waarneming
wordt gevraagd: “Zien of vinden de anderen dat ook?”
“Eet maar eens een korreltje op!”
“Dat smaakt naar brood!”
“Maar hoe wordt het dan brood?”
“De bakker heeft meel!”
“Waar komt dat meel dan vandaan?”
“Uit de fabriek.”
“Maar waar maakt de fabriek dan dat meel van?”
Dat ontdekken we in de volgende kring/werksituaties.

Van meel tot brood
Een bakje meel. Kinderen proeven/ruiken het meel. Dat
meel smaakt net als de graankorrel. Daar zit ook wit in. We
gaan de korrels malen. Dat komt uit de aar. Alle kinderen
krijgen een aar, bekijken de aar en ontdekken dat er korreltjes in zitten. Ze halen ze eruit. Er blijven vliesjes over (kaf).
Een aantal kinderen gaat uit de aar de korreltjes halen en
anderen gaan ze malen of stampen.(groentezeef, vijzel, 2
stenen op elkaar). Vervolgens hebben we van het gemalen
meel een brood gebakken. Daarbij is de relatie gelegd tussen de gaatjes in het sneetje brood en gist (“toverspul waar
het deeg groter van wordt”). Het proces van kneden en
rijzen was een ervaring!

korrels. Na een paar dagen ontkiemt de graankorrel. De
kinderen zien dat er wortels zijn en “gras”.
- Een bakkerswinkel inrichten:
In de bakkerswinkel hebben we de woorden bij de betreffende onderdelen gehangen, bijvoorbeeld brood, bakkersmuts, bakblik, enzovoorts.
De vier planken in de bakkerswinkel hebben hun eigen
kleur: rood, geel, groen, blauw. Op de planken staan houten bakjes, gevuld met verschillende soorten brood en
broodjes. De kinderen betalen met één fiche waarvan de
kleur correspondeert met de kleur van de plank.
In de winkel is een weegschaal en een kassa aanwezig. Aan
het eind van de werktijd moet de “bakker” controleren of
al het verkochte brood weer terug is.
Als voorbereidende schrijfactiviteit kunnen de kinderen
in de lees-schrijfhoek boterhammen versieren met stroop
(cirkeltjes), hagelslag (bruine schuine streepjes), geboortemuisjes (blauwe/roze ronde bolletjes).
Een activiteit op het gebied van taal/denkontwikkeling is:
“Leg de plaatjes in de goede volgorde’”- het proces van
meel tot een gebakken koekje.
Alle constructieve, beeldende- en spelactiviteiten zijn
gekoppeld aan het thema.
Ook wordt een bezoek gebracht aan een echte bakkerij.

Afsluiting door viering
We bakken ons eigen bolletje en ervaren nogmaals het
proces van kneden, rijzen, bakken. De tafel wordt gedekt
met zelfgemaakte placemats – we smeren ons broodje met
pindakaas of appelstroop en drinken een glaasje limonade
en besluiten…… Het was een waardevol project:….. veel
gezien – geproefd – geroken en ontdekt.

Verdere activiteiten
Activiteiten die hier uit voortkomen zijn:
- Het zaaien en het volgen van het groeiproces van graan-

De auteurs zijn werkzaam aan De Hoeve, Hoevelaken. Contact:
hoeve@dehoeveschool.nl
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Henny Lanting en Essienna van Lelyveld

DE ONDERZOEKSTUIN
De productietuin bij de school werd omgezet in een onderzoekstuin, met verschillende ‘ateliers’.
Deze onderzoekstuin wordt hier voorgesteld.

Opnieuw aan de slag
Onze tuin ligt achter de school en er zijn al jarenlang pogingen gedaan om er meer aandacht aan te schenken. Helaas
mislukte dat steeds weer. De tuin ligt voor de meeste
groepsleid(st)ers uit het zicht en wordt daardoor snel vergeten. De plantjes die worden opgekweekt zijn algauw niet
meer terug te vinden in de platgestampte aarde en worden
overwoekerd door onkruid. En als er geoogst moet worden
is het zomervakantie. Een tuin als productietuin werkt bij
ons niet.
De opleiding voor het Jenaplandiploma bij het JAS zorgde
er voor dat wij opnieuw aan de slag gingen met onze tuin.
Het moest een ‘onderzoekstuin’ worden.
Er zouden verschillende hoeken moeten komen. Je moet
onderzoek kunnen doen naar kriebelbeestjes. Je moet verschillende planten kunnen vergelijken, met hun verschillende
manieren van bloeien. En insecten kunnen bestuderen en
het slootleven kunnen zien. Je kan de bodem onderzoeken
en je zou een plek moeten creëren waar je je kennis kunt
overdragen op de andere kinderen van de groep, het liefst
ook in de tuin. Er zijn plekken waar je je informatie rustig
kunt verwerken, waar je kunt overleggen met de andere
kinderen. De kinderen kunnen er leren verzorgen en zien
ontwikkelen. En niet te vergeten, maar wel heel belangrijk:
je kunt er rustig genieten van al dat prachtigs wat een tuin
kan bieden.
We hebben daarom de volgende hoeken bedacht:
• Een kriebelbeestjesparadijs
• Een vijverpartij
• Een mini-boomgaardje
• Een amfitheater
• Picknicktafels
• Een kasje

Kasten
Het is belangrijk dat kinderen in de tuin zo zelfstandig
mogelijk aan de slag kunnen. Daarvoor hebben we het
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kastje ‘NATUURLIJK ONDERZOEKEN’ bedacht. In dit kastje
zitten:
•	Verschillende onderzoeksmaterialen zoals
vergrootglazen, potjes met en zonder deksel, een
insectenzuiger, visnetjes, microscoop met toebehoren,
reageerbuisje enzovoort.
•	Opdrachtkaarten met open en stimulerende
onderzoeksvragen.
•	Determinatietabellen van planten en insecten.
Ook is er een kast met grote materialen:
• Een grondboor.
• Vier elektriciteitsbuizen van een meter.
• Tuingereedschap.
• Potten en potjes.
• Zaadjes, peulvruchten enzovoort.
• Potgrond.
• En allerlei andere tuindingen.

Beide kasten zijn mobiel.

Alle bouwen
Om het hele proces op gang te brengen hebben we alle
bouwen een opdracht gegeven:
De onderbouw is verantwoordelijk voor het maken van
een ‘kriebelbeestjeshoek’. Deze bestaat uit omgekeerde
bloempotten met stro, waarin allerlei beestjes kunnen
gaan wonen en rondkruipen. Ook worden er takkenrillen
gemaakt: met palen met min of meer gevlochten takken
ertussen wordt een afscheiding gemaakt en zo ontstaat er
een natuurlijke woonomgeving voor allerlei kleine dieren.
Rotsen met aarde, stenen en keien zijn ook goede verblijfplaatsen voor de beestjes.
De middenbouw is verantwoordelijk voor het aanleggen
van de boomgaard. Deze bestaat uit een aantal fruitbomen.
Daarbij gaat het vooral om ‘late vruchtdragers’, zodat er na
de zomervakantie geoogst kan worden. Natuurlijk moet de

boomgaard ook verder worden ‘aangekleed’.
Eén middenbouwgroep is verantwoordelijk voor een
kweekkasje en het maken van een werkplek in de vorm
van een werkblad aan de muur, voor verpotten, verspenen
en dergelijke. We denken aan het werken met gebruikte
materialen zoals een glazen deur. Ook de omgeving van
het kasje moet worden ontgonnen en werkbaar worden
gemaakt.
De bovenbouw is verantwoordelijk voor de vijvers en het
meehelpen bij het aanleggen van de paden. Ook maakt
de bovenbouw bakken voor speciale plantengroepen, zoals
kruiden.
De tuingroep (leerkrachten en ouders) werkt ook op allerlei manieren mee. Ze zorgen voor de afstemming van alle
bouwactiviteiten. Ze starten met het aanleggen van het
amfitheater en maken de picknicktafels. Ook zorgt de tuingroep voor extra hulp bij het aanlegen van de paden en het
ontginnen van bepaalde stukken tuin.

Microscoop met bijbehorende materialen
Insectenzuigers
Het ene buisje wordt gericht op het kleine insect. Aan de
andere zuig je even. Het beestje komt in het bakje terecht

Pincetten, om dieren en dingen voorzichtig te kunnen
vastpakken

Bakjes met gaatjes, om de bodem te zeven.

Werkbladen
We hebben er voor gekozen om te werken met werk
bladen, niet als invulbladen maar als ondersteuning voor
het werken in de tuin.
Ze geven informatie over allerlei aspecten van de natuur.
Daarnaast zijn er open vragen en opdrachten, die stimulerend zijn voor het onderzoeken en zelf ervaren.

De mobiele materialenkasten
De hierboven genoemde kasten worden nu verder voorgesteld. Ze werden samengesteld naar aanleiding van
een workshop op de landelijke Jenaplanconferentie en de
wandeling onder leiding van ‘Earth Education’.

Grondboor, plastic goot en reageerbuisje met dop
Het boorsel kan op de goot worden gelegd. Zo wordt de
opeenvolging en dikte van de grondlagen duidelijk. Wanneer je dan van alles een beetje neemt en dat in dezelfde
volgorde en verhoudingen in een reageerbuisje doet, heb
je het handzaam in een minivorm.

Boomhoogtemeter
Deze bestaat uit een gelijkbenige driehoek met loodlijntje.
De afstand van je standpunt naar de stam van de boom en
je eigen lengte is de hoogte van de boom.

Vier elektriciteitsbuizen verbonden door een touw
De buizen zijn één meter lang en kunnen in een vierkant op
de grond worden gelegd om een miniveldje af te bakenen.
De kinderen kijken goed en zetten twee cocktailprikkers
met een vlaggetje bij iets ‘bijzonders’. Dit verbinden ze met
een touwtje. Zo heb je een mini-natuurpad. Vervolgens
wordt natuurlijk aan elkaar verteld wat er bijzonder aan is!

Zandzeef met zeven verschillende zeven
Een handvol droog zand op de bovenste strooien, dop erop
en goed schudden. Opplakken op een vel papier en namen
geven aan de zandstructuren

Stethoscoop
In het voorjaar en in de zomer kun je goed de sapstromen
(‘de hartslag’, een indrukwekkend gorgelen) van de boom
horen.

De kaarten zijn zo opgezet, dat de kinderen er zelfstandig
mee aan het werk kunnen. Als groepsleider ben je namelijk
niet altijd aanwezig om de juiste vragen te stellen, zoals je
bijvoorbeeld doet in een observatiekring. De werkbladen
nemen deze taak over.
Door verrassende en prikkelende informatieverstrekking,
hopen we dat de kinderen uitgedaagd worden tot verder
onderzoek, het opdoen van ervaringen en zo ook meer
te weten komen. De informatie op de kaarten is ook te
gebruiken voor de verslaggeving in de stamgroep. De kinderen kunnen op verschillende manieren verslag uitbrengen. Zo leren ze ook om hun ervaringen en kennis over te
dragen
Het ontdekkastje, de werkbladen en het inplannen in de
blokperiode waarborgen een goede natuuroriëntatie
binnen de school

Loeps
Vergroting 8 maal, type ‘borrelglaasje’, bij fotowinkels te
koop.

De auteurs zijn werkzaam aan de Peter Petersenschool in Haren (Gr.).
Contact: peterpetersenschool@xs4all.nl
Ideeën voor dit artikel zijn terug te vinden in het afstudeerwerkstuk ‘De
onderzoekstuin’ dat gemaakt is in het kader van de opleiding voor het
Jenaplandiploma. Contact: peterpetersenschool@xs4all.nl
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Gerja Molema en Henk Veneman

Een huis voor Dikke
Daatje

De ervaringsgebieden van wereldoriëntatie
worden in de school ingevoerd door middel
van twee grote schoolprojecten per jaar in een
cyclus van drie jaar, met daarnaast het werken
aan thema’s binnen de stamgroepen. In de kleuterbouw werd een verhalend ontwerp gemaakt, waarbij voor
‘Dikke Daatje’ een huis gebouwd werd.

Een verhalend ontwerp
‘Techniek’

Verhalend ontwerp kleuterbouw
Van tevoren spreken we af hoe we het project aanpakken.
De één pakt als werkvorm het verhalend ontwerp en de
ander werkt volgens het ontwerpschema van ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. Het project techniek is gekozen
omdat de nieuwbouw van onze school startte. We hadden
het geluk dat dit zeer goed gevolgd kon worden, omdat
de bouw zich achter ons semi-permanente schoolgebouw
voltrok. We kwamen op het idee om bij de opening van
ons project een nieuwe leerling “Dikke Daatje”voor te stellen. Zij wilde graag bij ons naar school en zocht in onze
nieuwbouwwijk een huis. Verder bleek zij zeer ongezond
te leven en dit was de basis voor het verhalend ontwerp
van de bovenbouw. In mijn stamgroep 2/3 werden bouwvakkers geworven om het huisje voor Dikke Daatje te gaan
bouwen. Het verhalend ontwerp kende de volgende episodes en sleutelvragen:
1.	Er komt een brief van de aannemer met de mededeling
dat hij nieuwe werknemers zoekt.
	Sleutelvragen: Wat voor mensen zijn er nodig voor de
bouw van een huis? Wat moeten deze mensen kunnen?
	Activiteiten: Iedereen stelt zich voor als bouwvakker.
Sollicitatiebrief (Naam/ beroep/ hobby’s/ talenten),
pasfoto tekenen. Informeren bij de aannemer
2.	Brief van toekomstige buurtbewoners van Dikke Daatje.
Zij zijn ook op zoek naar een huis.
	Sleutelvragen: Welke soorten huizen zijn er? Hoe krijg
je de inhoud van een huis op papier? Wat is het verschil
tussen de buitenkant en de binnenkant van een huis?
	Activiteiten: ontwerpen van een huis (plattegronden) en
maken huis van een doos.
3.	Er blijkt een huis ingestort te zijn. Een constructeur komt
langs om constructies te testen.
	Sleutelvragen: Hoe wordt een huis stabiel? Welke
vormen zie je terug in huizen?
	Activiteiten: bouwen van huizen met behulp van rietjes.
4.	De straat wordt opgeleverd, maar er is onenigheid over
de naam en de huisnummers.
	Sleutelvragen: Wie bepaalt straatnamen? Waarom heten
straten zoals ze heten? Hoe zijn huizen genummerd?
	Activiteiten: Stemming over naam en uitzoeken
huisnummers.

Aan het werk
Ondertussen is de bouw van het huis van Dikke Daatje
gestart. Tijdens de episodes worden de kinderen aangeschreven om mee te bouwen aan het huis. Alle bouw
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vakkers; de metselaars, de timmerlieden, de stukadoor, de
elektricien, de vrachtwagenchauffeur, de schilders worden
op een bepaald moment aangeschreven om te gaan werken. Het was geweldig te zien hoe enthousiast de kinderen
aan het werk gingen. Een jongetje dat normaal gesproken moeilijk tot werken komt, ging totaal op in zijn rol als
metselaar. Thuis had hij visitekaartjes gemaakt en deelde
deze vol trots uit in de groep. Daar ligt de kracht van verhalend ontwerpen. Kinderen gaan helemaal op in hun rol en
dragen de meest creatieve oplossingen aan.

Afsluiting
Het project werd feestelijk afgesloten, samen met de ouders
en de bovenbouwgroep (4,5,6 en 7) die ook rondom ‘Dikke
Daatje’ een verhalend ontwerp deden. Dikke Daatje kwam,
door flink te trainen op de toestellen die door de bovenbouwers ontworpen waren, in afgeslankte vorm terug. Na
een officiële opening door de burgemeester stapte zij haar
prachtige huisje binnen.
We kijken met veel plezier terug op dit verhalend ontwerp. Het bracht een sterk groepsgevoel omdat we een
gezamenlijk doel hadden. Het huis voor Dikke Daatje is een
succes geworden.
Dit verhalend ontwerp kwam tot stand binnen het implementatieproject Wereldoriëntatie op ‘De Kloostertuin’ in Assen, begeleid door Henk
Veneman van het LBVO. Gerja Molema is stamgroepsleidster van ‘De
Kloostertuin’.
Contact: henkveneman@hetnet.nl en gerjamolema@dekloostertuin.nl

Nienke Olde Agterhuis en Hetty de Wals

Twee jaar geleden is het team van de
Imenhof een traject gestart om wereldoriëntatie om te buigen van gestuurd
naar meer vraaggericht projectwerk. In het project De Imenhofwinkel is geprobeerd om de kinderen steeds
meer aan de slag te laten gaan met hun eigen leervragen.

De Imenhofwinkel

Onderzoek in een speelgoedwinkel
Na een studiedag met Felix Meijer begonnen we vol verwachting en gezonde spanning aan ons eerste vraaggerichte project uit het ervaringsgebied Maken en Gebruiken,
domein Arbeid.
Als opening van het project in de bovenbouw bracht de
groepsleider een brief in de kring van mevr. I.N. ter Toys
met de vraag of de kinderen haar wilden helpen een nieuwe
speelgoedzaak op te zetten. Hierop gingen de kinderen in
tafelgroepen brainstormen, waarna in een evaluatiekring
besproken werd wat er moest gebeuren. De kinderen kwamen tot de conclusie dat het erg belangrijk was eerst een
bestaande speelgoedzaak te bezoeken. Daar werd in deelgroepen onderzoek gepleegd onder andere naar de indeling van de winkel, distributie en inkoopbeleid. Daarnaast
werden er interviews gehouden met personeelsleden.Vervolgens werd er een plan de campagne geschreven en werden de taken verdeeld.

Aan de slag in de speelgoedwinkel
In de klas werd ruimte gecreëerd voor een voorbeeldwinkel.
Kinderen kozen ervoor om alle tafels en stoelen in één
lange rij te zetten, dus even afscheid nemen van de tafelgroep. Ze namen speelgoed mee van huis en zo ontstond er
langzamerhand een “echte” winkel. Toch bleven ze tegen
verschillende zaken aanlopen. Zo was er bijvoorbeeld niet
gedacht aan het maken van prijskaartjes en reclame voor
de winkel. Opnieuw ging een belangstellingsgroep op ontdekkingstocht door het dorp. Er werd bij verschillende winkels gekeken naar prijzen en reclameborden.

Een winkelcentrum
Ondertussen ontstonden er door de hele school verschillende winkels (kledingzaak, boekenwinkel, snoepwinkel).
De kinderen waren erg enthousiast en wilden telkens
bij elkaar in de winkel kijken. Zo werden kinderen weer
gemotiveerd om verder te werken in hun eigen winkel.
Zonder dat wij dit als leerkrachten van tevoren hadden

kunnen bedenken ontstond er spontaan een compleet
winkelcentrum! De kinderen wilden graag als afsluiting
hun winkelcentrum officieel openen en in gebruik stellen
voor ouders en andere belangstellenden. Tevens wilden ze
de gelegenheid hebben om bij elkaar te shoppen. Maar
daarvoor moest er nog wel wat georganiseerd worden: er
moest een dienstrooster komen; uitnodigingen gingen de
deur uit en reclameposters voor het winkelcentrum werden
overal in het dorp opgehangen.
De dag van de opening verliep geweldig. Het winkel
centrum werd druk bezocht en het winkelend publiek was
zeer enthousiast!

Tijd om te oogsten
Deze afsluiting brengt
ons weer terug bij een
van de eerste bijeenkomsten met Felix,
waarin hij het verhaal
van Peter Petersen over
de akker (WO) en de
gereedschappen (cursoria) vertelde. In dit
geval was het winkelcentrum in de school de akker met de eindpresentatie en
het ervaringsgebied Maken en Gebruiken. Als gereedschap
gebruikten de kinderen hun vaardigheden (interview, informatie verzamelen, samenwerken, evalueren etc.) En zo
leverde de akker een oogst op van de allerbeste kwaliteit.
Na afloop van het project zeiden de kinderen dat het zo fijn
was dat de juf zich eens niet overal mee bemoeide en ze de
kans kregen om te laten zien wat ze zelf konden.
Hebben we nog meer woorden nodig om uit te leggen dat
we op deze voet verder willen?

De auteurs zijn groepsleiders van de bovenbouw, Jenaplanschool De
Imenhof te Losser
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Wilco Willemse

MIDDELEEUWEN IN DE
BOVENBOUW
Wij maken binnen wereldoriëntatie gebruik van de thema’s uit de methode “De Grote Reis”. Wij proberen de
thema’s zoveel mogelijk betekenisvol en ervaringsgericht in te richten, waardoor de thema’s vervolgens samen
met de kinderen kunnen worden vormgegeven.
In dit artikel wil ik dat graag laten zien aan de hand van.
het thema ‘Middeleeuwen’. Dit thema komt uit de themalijn ‘Herhaling’. Kenmerk van deze themalijn is dat perioden, zowel in eigen leven (verschillende levensfasen) als in
de geschiedenis, zich in de tijd herhalen. Hoewel dezelfde
elementen herkenbaar zijn, is elke nieuwe periode toch ook
weer anders en wordt mede beïnvloed door de vorige.

Tijdmachine
Samen met de kinderen zijn we in een denkbeeldige tijdmachine gestapt en terug in de tijd naar de Middeleeuwen
gereisd. Daar hebben we vervolgens drie weken - spelend,
werkend, vierend en in gesprek - ervaren wat het leven in
de Middeleeuwen nu werkelijk inhoudt. Wij zijn ons thema
begonnen met een bezoek aan een echt middeleeuws kasteel. Met moderne paarden (auto’s) zijn we naar het kasteel gereden. Aan de hand van verschillende opdrachten,
verwerkt in een speurtocht op twee verschillende niveaus,
zijn de kinderen zich gaan verdiepen in deze tijd. Ze konden
dia’s, films, schilderijen en voorwerpen bekijken, spelletjes
spelen, maar vooral ‘lucht’ uit die tijd opsnuiven. We hebben een rondleiding door het kasteel gekregen en bekeken
welke ruimtes er allemaal zijn en waarvoor die ooit werden
gebruikt.

Nieuwe vragen
Vol enthousiasme keerden we terug naar school. De Middeleeuwen waren tot leven gekomen.
De kinderen zijn door dit uitstapje veel te weten gekomen,
maar er waren des te meer vragen ontstaan. Van daaruit
zijn wij verder gegaan. Ik ben samen met de kinderen gaan
kijken naar: ‘Wat wil je nu nog meer over deze tijd te weten
komen?’ Daar rolden tal van onderwerpen uit, zoals: Welke
kleren droegen de mensen? Wat waren de wapens? Wat
zijn ridders en hoe zagen zij eruit? Hoe zagen de kastelen
en dorpen eruit? Wat zijn kruistochten? Hoe werd er handel gedreven? Welke muziek werd er gemaakt? Wie was
Karel de Grote? Kortom: Hoe leefde men in die tijd? Al

deze onderwerpen kregen een plek op het bord. Daarna
zijn we samen met de groep op zoek gegaan naar verschillende manieren waarop we deze onderwerpen konden
onderzoeken.
Vervolgens kregen de kinderen de opdracht: schrijf het
onderwerp dat je wilt gaan onderzoeken en de werkvorm
die je daar voor wilt gaan hanteren op. De kinderen gingen
kiezen vanuit hun eigen interesses. Ik heb alle notities geïnventariseerd en kinderen ingedeeld in groepjes die dezelfde
interesse deelden. De groepjes zijn dus ontstaan vanuit de
eigen keuze van kinderen. Zo konden de kinderen aan de
slag met hun specifieke vragen.
Tijdens het werken hebben ze steeds een logboek bijgehouden waarin het volgende werd opgeschreven: Wie zit
er in het groepje? Wat gaan we doen en hoe gaan we het
doen? Wie doet wat en wat hebben we gedaan? In dit
logboek werden ook de verschillende onderzoeken vastgelegd die de kinderen hebben uitgevoerd om hun vragen
beantwoord te krijgen en om hun product te verwezenlijken. De groepen hebben zelf voor een werkvorm gekozen
die het best paste bij de leervragen die zij hadden. Een
paar voorbeelden ziet u in het schema op pagina 33.

Taferelen uitspelen
Regelmatig heb ik met de verschillende groepjes aan
de hand van hun logboek hun leerproces besproken:
samenwerking, verloop onderzoek, voorgang. Binnen de
verschillende uitwisselingskringen, die we met de hele
stamgroep hadden, vertelden de kinderen aan elkaar
waar ze mee bezig waren, waar ze tegen aan liepen en
heel belangrijk, er werden tips uitgewisseld zoals over
gevonden informatie en materialen. Deze tips kwamen
voort uit ervaringen die kinderen al eerder hadden opgedaan. Hierdoor waren de kinderen niet alleen betrokken
bij hun eigen proces, maar ook bij dat van anderen. Dit
stimuleerde de kinderen ook om andere groepjes te helpen in plaats van alleen in hun eigen groepje actief bezig
te zijn. De hele bovenbouw bruiste van de Middeleeuwen.

It has been great pleasure for us for many years to read articles of Kees Both on Jena Plan Schools and the vigorous
activities of progressive educators in The Netherlands and elsewhere in the world. This work is enormously important
to demonstrate that humane, socially constructive education is possible and provides children with a sound beginning
for their lives. John Dewey frequently reminds us that education not only concerns intellect, but also includes moral
and aesthetic dimensions. Your writing emphasizes these combined qualities as necessary for all. The Jena plan
schools stress this combined approach to education. Now that you are retired, we hope that you can return once again
to the United States and revisit your friends and colleagues.
George E. Hein, Professor Emeritus, Lesley University, USA
Professor Vito Perrone, (Retired), Director of Teacher Education Programs, Harvard Graduate School of Education
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Onderwerp

Werkvorm:

Onderzoek:

Kleding

Poppen aankleden met

Kleding die werd gedragen, 3 poppen met 3 verschillende

kleren uit de middeleeuwen

waarvan het gemaakt werd, kostuums van: boeren, adel en

PowerPoint presentatie

wie wat droeg?
geestelijken.
Wat waren de kruistochten? Een presentatie waarin je

Kruistochten

Product:

Waarom waar waren ze er

kaarten van kruistochten te zien

en wie deden er aan mee?

krijgt, ridders die mee- deden,
kortom een presentatie die hun

Wapens

Maken van wapens

Welke wapens waren er?

vragen heeft beantwoord.
Een aantal wapens

Wie gebruikte ze?

(sommige ook werkend) met
beschrijvingen erbij hoe en door

Kastelen

Kastelen maken

Hoe zag een kasteel eruit?

wie ze werden gebruikt.
Een van klei met saté prikkers

Welke ruimtes zijn er in een gemaakt kasteel met een
kasteel? Wie woonde er?

speurtocht er doorheen met
naamkaartjes van ruimtes
die weer verwijzen naar
verschillende legenda’s met
beschrijvingen.

Er liepen ridders en jonkvrouwen rond, er ontstonden
kastelen en ga zo maar door. Tijdens dit thema hebben
de kunstvakken ook een middeleeuws tintje gekregen.
We hebben toneel gespeeld met verschillende wie-, wat-,
en wanneer- kaartjes, waardoor er mooie middeleeuwse
taferelen werden uitgespeeld. Tijdens tekenen hebben we
met de techniek van de gebrandschilderde ramen van de
kerken in die tijd gewerkt.
In de kringen hebben we stil gestaan bij de vraag of er in
deze tijd nog steeds kruistochten worden gehouden.
We hebben het thema afgesloten met een interactieve
tentoonstelling. Alle producten en onderzoeken werden
tentoongesteld. Om de beurt konden de kinderen de tentoonstelling bekijken en er bleef steeds een kind bij zijn
product en onderzoek om eventuele vragen van andere
groepjes te beantwoorden. Er lag overal ook een tipblad.
Hier konden de kinderen, als ze dit nodig vonden, tips op
schrijven.
De kinderen hebben in de verschillende groepjes aan de
hand van hun logboek, product en tipblad het thema

geëvalueerd. Deze evaluaties hebben ze bewaard in hun
eigen bewaarmap.
Dit thema heb ik opgenomen op video. Een erg leuke
manier om een thema vast te leggen en terug te kijken met
de kinderen.
Samengevat was het een levendig en betekenisvol thema.
Zeker ook, omdat midden-, en onderbouw zich met
dezelfde themalijn ‘Herhaling’ bezighielden. Dit is iets wat
we in elk thema proberen te bereiken.
Wilco Willemse is stamgroepleider bovenbouw, Jenaplanschool de
Peppels en de Canadas uit Boxmeer.

In order to inform about the Jenaplan Education, especially its movement in the Netherlands, to my Japanese
colleagues, who are willing to reform our rather rigid and highly centralized education system, I began to visit Mr.
Kees Both in spring last year (2004). Not only has his warm reception at my first visit, but his wide interest and the
knowledge which is based on his firm dedication to the Jenaplan concept encouraged me at every dialogue with him.
The awareness to the Dutch- Jenaplan movement in last 40 years has only now begun to grow among a small number
of teachers, parents, and researchers in Japan. I wish Mr. Both would continue to be active even after his retirement
from the function of NJPV to transfer his knowledge, experiences and above all his insights to the peoples in Japan
and elsewhere in the world where there are so many children who urgently need them.
Naoko Richters-Yasumoto, M.A. of Comparative Education and Sociology
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Astrid Timmermans

De Regenboog Wereldkist
Een kist met materialen, inclusief een geheim vak, als hulpmiddel voor het werken aan eigen leervragen bij
wereldoriënterende projecten.
Eigen leervragen
Het thema van de kinderboekenweek van dit schooljaar,
“De Toveracademie”, is bij uitstek geschikt om kinderen te
activeren zelf na te denken over wat ze graag willen leren.
Als begeleider van mijn middenbouwgroep op de St. Jozefschool in Blokker ga ik me deze weken voornamelijk bezig
houden met het samenvatten van de (kring)gesprekken,
het aanbieden van mogelijkheden en het stellen van vragen. Nadat de “Toveracademie Jozefstein” haar deuren
heeft geopend vang ik de kinderen op in de kring. Daar
vertel ik ze dat ze drie weken lang de tijd hebben om een
antwoord te vinden op een leervraag die door hen zelf
geformuleerd is. Om het nog spannender te maken staat
er in het midden van de kring een houten kist, beschilderd met uiteenlopende afbeeldingen, van een landkaart
tot aan een goed gevuld glas schuimbier. Onder het deksel bevindt zich onder andere een geheime ruimte. Via een
rekbare tunnel mag een kind een voorwerp uit de geheime
ruimte pakken. Op de tast, want het is onmogelijk om een
glimp op te vangen van de vele voorwerpen, waarmee de
kist gevuld is.
Voor dit thema heb ik de kist vooraf gevuld met een toverboek, een heksje, een toverstaf, een plastic uiltje, een zakje
kruiden en een soeplepel.

Van voorwerp tot onderwerp
Op de kist is ook een regenboog geschilderd. De regenboog is een functioneel logo. Functioneel omdat de kleurvolgorde van de regenboog terugkomt in de ideekaarten
die de kinderen op pad helpen bij het zelfontdekkend leren.
De rode kaart komt altijd als eerste aan de orde in de kring,
tegelijkertijd met het pakken van een voorwerp. De rode
kaart helpt de kinderen bij het benoemen van het voorwerp, maar ook bij het activeren van de voorkennis. Het
kind dat het voorwerp heeft gepakt, legt de vragen voor
aan de groep: “Wat zie ik? Hoe ziet dat eruit? Zie ik dat
vaker? Wat doet men er daar mee? Waar dient het voor?
Wat vind ik ervan? Wat vinden anderen ervan?” De vragen
staan duidelijk leesbaar en gerubriceerd op de ideekaarten.
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De eerste twee kaarten worden in de kring doorlopen. De
oranje kaart (tweede kringmoment) daagt de kinderen uit
om zelf iets te vertellen of mee te nemen dat met het voorwerp verband houdt. Via het bedenken van goede vragen
komt de groep of het individuele kind van voorwerp tot
onderwerp. De laatste stap van de oranje kaart zet de kinderen aan om verder te gaan werken in een groepje van
kinderen met dezelfde leervraag.

Waarom uil als huisdier?
Tijdens de toveracademie kijkt een jongen uit de groep
peinzend om zich heen. “Ik wil helemaal niet leren toveren, ik wil weten waarom tovenaars meestal een uil als
huisdier hebben”. Via het invulformulier heeft hij zijn plannen individueel uitgewerkt. Hetzelfde formulier wordt ook
tijdens ieder werkmoment van een groepje ingevuld. Op
het formulier is ruimte opgenomen voor het opschrijven
van de leervraag. Ook de manier waarop de kinderen te
werk willen gaan wordt vastgelegd. Wie doet wat en wat
zijn de afspraken voor het volgende werkmoment? Wanneer moet ons werk af zijn? Als een kind individueel werkt
hoeft er minder geschreven te worden, omdat onderlinge
afspraken buiten schot blijven. Bij het werken in groepjes
is het de bedoeling dat ieder kind zijn/haar activiteiten aan
anderen voorlegt en noteert op het invulformulier of een
vervolgblad. Voor het invullen van dit formulier pakken de
groepjes en de individuele kinderen de juiste kleur kaart
uit de kist. Alle formulieren komen in een stamgroepmap,
zodat de begeleider steeds kan bekijken wat kinderen op
een bepaald moment aan het doen zijn.

Attributen
De kinderen worden gestimuleerd om spullen van thuis
mee te nemen. Inmiddels is het lokaal rijkelijk versierd met
allerlei attributen. Op de houten kist staan allemaal heksen- en toverboeken. Er hangen wel zeven toverhoeden
aan het plafond, van verschillende formaten. Terwijl ik de
stamgroepmap met invulformulieren nalees, constateer ik
dat er een groepje vastloopt wegens gebrek aan materiaal.

Ik loop naar de houten kist en sla een boek open met recepten. Ik maak voor ieder kind van dit groepje wat kopieën
en stop ze achter het invulformulier. Tijdens het volgende
werkmoment kan dit groepje in ieder geval met geschikt
materiaal aan de slag. Het is niet makkelijk om samen tot
iets te komen als je niet weet waar je moet beginnen. Soms
zijn kinderen een uur lang aan het discussiëren over de
taakverdeling. Meestal kan dat doorbroken worden door
het stellen van vragen aan de groep.

staan alle leervragen geformuleerd die door de kinderen
gesteld zijn. Ook de datum van de eindpresentatie staat
op het bord. Nog een week, iedereen is zenuwachtig bezig
aan de laatste loodjes. Het kind dat aan het begin van dit
thema het voorwerp uit de kist heeft gepakt, mag tijdens
de eindpresentatie presenteren. Op de paarse ideekaart
staan alle aanwijzingen om het thema af te sluiten. De presentator begint met het voorlezen van de leervraag en het
betreffende groepje mag laten zien wat er zoal is ondernomen om een antwoord te vinden. Tenslotte maken alle
kinderen op eigen wijze een bladzijde als afsluiting van het
onderwerp voor in het stamgroepboek.

Systematisch geënthousiasmeerd

Twee jongens weten al precies wat zij tijdens de eind
presentatie willen laten zien aan de stamgroep. Ze hebben
de gele kaart en de groene kaart razendsnel doorlopen,
omdat ze direct wisten te vertellen wat ze wilden doen.
Door de hangende toverhoeden aan het plafond, zijn ze
geënthousiasmeerd om een dramaspel in elkaar te zetten.
Hun leervraag luidt: "Ik wil leren om een toverhoed tot leven te laten komen”. Met de gele kaart als wegwijzer hebben ze het invulformulier helemaal ingevuld. Naar aanleiding van het kopje: “Hoe gaan jullie te werk?” hebben ze
een plan van aanpak geschreven en een werktekening gemaakt. Tijdens het volgende werkmoment (met de groene
ideekaart) zijn ze bezig geweest met het schrijven van een
dramaspel en het bouwen van een toverhoed aan touwtjes.
Het plan moet nog aangepast worden voordat het helemaal
klaar is voor de grote eindpresentatie. Op een schoolbord

De houten kist met voorwerpen is een onderdeel van mijn
LIO-product: De Regenboogwereldkist. Via het pakken van
een voorwerp komt een kind in aanraking met een onderwerp binnen het gebied van de wereldoriënterende vakken.
De afgedekte ruimte is standaard gevuld met voorwerpen
die een link hebben met de onderwerpen die in de kerndoelen staan voor zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs in de middenbouw. Voor een
andere bouw zou de kist aangepast kunnen worden. Op
de St. Jozefschool werkt men al vanuit leervragen van een
kind binnen het gebied van de wereldoriënterende vakken.
Toch is deze werkvorm soms een struikelblok omdat de kinderen niet altijd vanzelfsprekend op gang komen. Via het
model “de fiets van Jansen” is de groepsleider in staat een
kader te maken voor een onderwerp of een thema. Via de
combinatie van de voorwerpen en de regenboogkaarten
worden de kinderen systematisch geënthousiasmeerd en
gestuurd tijdens een proces van zelfontdekkend leren.
Tijdens de Toveracademie werd er op de St. Jozefschool
gewerkt vanuit een leervraag. Daarvoor hebben we een
dag training en ondersteuning gekregen van Felix  Meijer.
Inmiddels worden de regenboogkaarten ook in de andere
middenbouwgroepen gebruikt. De kist en de andere toebehoren zijn helaas nog niet in productie. Misschien een
mogelijkheid voor de toekomst.

Astrid Timmermans is als invalkracht groepsleidster middenbouw,
St. Jozefschool, Blokker. Contact: a_timmermans@msn.com

We at Prospect Center are immensely in the debt of Kees Both for all he has done to spread word of Prospect‘s work
in the Netherlands and beyond. We cannot possibly thank him sufficiently for translating works from Prospect and
for his deep interest in Prospect‘s activities. It was ever a pleasure to see him on his visits to Prospect and the North
Dakota Study Group. His searching questions, his reports on the Jenaplan, his critique of trends in education in
Europe were unfailingly stimulating and energizing. His contributions to education are significant and widespread,
influencing in positive ways directions taken here in the United States as well as in Europe. The high value Kees
unfailingly accords to the agency of the learner is a message that is, of course, more needed now than ever. With that
in mind, it is my sincerest hope that Kees will continue to speak and to write, and so to bring to a new generation of
teachers the wisdom of his many years of experience in the schools and the power of the philosophy he so superbly
exemplifies. With every good wish and with deepest appreciation,
Patricia Carini, Prospect Archives and Centre for Education and Research, North Bennington, Vermont USA
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TOM
slak

‘Hij kijkt me aan’, zegt Jente,’mooie ogen heeft-ie.’
Hij staat temidden van een groepje kleuters. Het eigenlijke middelpunt zit in een jampotje. Jente heeft een slak
meegenomen. En iedereen wil hem zien (de functie van
de school in een notendop: je doet de wereld in een
jampotje en plotseling wil iedereen hem zien). Het is een
vreselijk gedrang.
‘Ik zet hem wel midden op de tafel. Maar afblijven. ‘t Is
mijn slak.’
Jente woont vlak bij school, maar als hij ‘s ochtends arriveert heeft hij al heel wat meegemaakt. Hij heeft zo zijn
eigen leerprogramma. Kleine beestjes is zijn specialiteit.
Hij heeft daar iets mee. Moeder niet, maar ze laat hem
begaan (tot in het schuurtje).
Vandaag dus de slak. Daar kunnen we niet omheen.
‘Nou valt-ie van de tafel!’ Één van de kinderen wil hem
er weer midden op zetten. Ik zeg: ‘Niet doen. Laat hem
maar.’ Onder ademloze spanning glijdt de slak over de
rand van de tafel en valt niet. Applaus.
Dan is er plotseling nieuw rumoer bij de deur. Dorus
maakt zijn entree.
Kijk eens, hij heeft ook iets meegebracht: Een scooter.

Een elektrische rode plastic scooter. Als een vorst rijdt hij
de klas binnen. De deur wordt opengehouden door zijn
beide zussen, die nog even het effect afwachten.
‘Oeiiioeiiioeiii....!!!’ er zit nog een sirene op ook.
Het publiek is verbijsterd. Maar in minder dan een seconde zijn ze door de bocht..... Als één man stormen ze
op Dorus af:
‘Goh zeg een echte scooter!’
‘Rijdt-ie vanzelf?!’
‘Er zit zeker een batterij in.’
‘Kan-ie ook achteruit?’
‘Wat is het voor merk?’
‘En dan: ‘Mag ik .........?’
‘Nee’, zegt Dorus, ‘‘t Is mijn scooter.’
Op de achtergrond sluiten de zussen tevreden de deur.
Jente staat plotseling naast me. Hij heeft zijn slak weer
in het potje gedaan.
‘Zal ik hem maar weer naar buiten brengen? Dan kan hij
weer naar zijn moeder.’
‘Welnee man. We moeten hem vanmiddag nog maar
eens goed bekijken. Zet hem maar op de vensterbank.’
‘Goed’, zegt hij. En dan gaat ook hij een kijkje nemen bij
het wonder op wielen.

