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VAN DE REDACTIE
Vorige maand is het boek ‘Kwekeling tussen akte en ideaal’
van Mineke van Essen verschenen. Het illustreert de eeuwige zoektocht naar het ideale evenwicht tussen de drie
traditionele componenten van de Pabo: kennis en culturele
geletterdheid, pedagogisch-didactische theorievorming en
praktijkvoorbereiding. Volgens haar legt het huidige Paboonderwijs te veel nadruk op het ‘tutten’ met kinderen en
te weinig op kennisoverdracht. De huidige generatie Pabostudenten weet volgens van Essen wel hoe ze met kinderen
moeten omgaan, maar niet wat het verschil is tussen een
mus en een merel.
Het ‘nieuwe leren’, waarbij vragen, onderzoeken en interesses van het kind het uitgangspunt van het onderwijs zijn, is
toch niet ontstaan om dit gebrek aan kennis te compenseren? Wat denkt u, wat vindt u?
In de vorige Mensenkinderen schreef ik dat de redactie het
van belang vindt dat het blad meer van de lezers wordt.

Zomeroverpeinzing
De zomer is vol en van warmte vervuld
het licht is overal en de aarde is in goud gehuld
glanzend genietend laat zij rijpen
de gewassen op het land
en telkens wanneer ik mijn tijd vertraag
voel ik me verwant
met het milde genieten
niet aan tijd gebonden
zwoele zomernachten verslonden
sterren geteld
door de hitte geveld
in het water gekoeld
de zomer gevoeld ...
Tot september

Vol verwachting opende ik iedere dag de mailbox van
mensenkinderen@hetnet.nl om te zien of er reacties waren.
Helaas, geen enkele van een lezer. Een teleurstelling? Een
beetje wel, maar misschien waren mijn verwachtingen wel
te hoog gespannen na ons eerste nummer. Toen ik van
Cath van der Linden hoorde dat zij nooit een reactie op
haar columns heeft gehad, herinnerde ik me een opmerking van Kees Both in zijn laatste redactioneel, waarin hij
schreef dat het misschien wel het lot van iedere redactie is
dat je nooit weet wat de lezers van je blad vinden. Voor mij
is het nog te vroeg om me daar zomaar bij neer te leggen.
Het viel me op dat Mensenkinderen in veel scholen op de
leesplank staat (Zou die daar wel eens vanaf komen?) of
ergens in de grote stapel ‘Nog te lezen post’ van de schoolleiding ligt. Daarom doe ik opnieuw een beroep op degenen die dit lezen om Mensenkinderen onder de aandacht
te brengen bij hun collega’s. Een tip: gebruik een artikel als
aanleiding voor een gesprek in een teamvergadering of ga
eens samen met uw collega’s na of u het eens of oneens
bent met een artikel.
In dit nummer starten een reeks van vijf artikelen over verhalend ontwerpen en twee nieuwe rubrieken: ‘Vanuit de
regio’ en ‘Vanuit de opleiding’. Deze worden completer
met uw bijdrage!
Met dit nummer nemen we ook afscheid van onze columnisten Tom de Boer en Cath van der Linden. Na vele
columns over kinderen en onderwijsgevenden, waarmee
zij beide blijk gaven van hun grote betrokkenheid bij het
onderwijs, geven zij het stokje door aan hun opvolgers,
een schoolleider en een ouder. Tom en Cath, bedankt voor
jullie persoonlijke en inspirerende verhalen.
Zoals u al op deze pagina heeft kunnen zien, kunnen we
een vaste cartoonist verwelkomen, namelijk Cor den Dulk,
die het blad in het komende jaar zal ‘oppimpen’ met zijn
tekeningen.
Ik wens u veel lees- en kijkplezier en alvast een goede
afronding van dit schooljaar.
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MENSEN
IN
HET
WERK

GELUK
Deze column gaat - net als altijd - over een écht mens. Ik vind het belangrijk dat
nu te vermelden omdat ik in mijn laatste column voor Mensenkinderen met haar
ook al die mensen een ereplaatsje wil geven die de positie die zij nu innemen
hebben verkregen door hard werken. Zij maken dat ik veel respect heb voor
de werkers in het onderwijs. Zij mogen trots zijn, ook al gaat trots de gemiddelde onderwijsgevende lang niet altijd gemakkelijk af. ‘Hoezo trots? Doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Het zou ook een van háár motto’s kunnen
zijn, net als ‘niet zeuren, maar doen’.
Ze zet met een lachje haar tas op tafel en haalt er een pakje uit. Legt het voor zich
neer en schuift het dan over de tafel naar mij toe. Ik kijk naar het pakje, dan naar
haar: ‘Wil je dat ík het uitpak?’ Ze knikt met hetzelfde lachje. Uit de zorgvuldig
verpakte laagjes papier komt een hoefijzer tevoorschijn. Gesleten door gebruik,
een beetje roestig, blootgesteld aan weer en wind en arbeid zo te zien.
‘Ik stap uit de auto bij de haciënda waar wij overnachten en daar ligt het voor
mijn voeten. Ik heb het gevoel, dat ligt daar voor mij, dat heeft daar op mij liggen wachten, maar ik kan het toch niet zomaar oppakken en meenemen? Onze
Cubaanse gids ziet hoe ik aarzel en moedigt mij aan. Dus toen heb ik het toch
maar opgeraapt. Nu ligt het ingepakt op mijn nachtkastje. Ik ben er zó blij mee.
Een hoefijzer staat voor geluk.’
Van daaruit is het in ons gesprek maar een kleine stap naar een terugblik op
de laatste jaren. ‘Weet je nog Cath, van mijn trap thuis toen ik net directeur
was? Weet je nog dat alle treden van beneden naar boven vol lagen met stukken waar ik iets mee moest? Dat ik nooit ruimte genoeg had. Dat mijn huis een
verlengstuk van school was. Hoe ik heb geworsteld om mijn werktijd en mijn
werkruimte terug te dringen naar normale omvang? Weet je nog hoe blij ik was,
toen voor de eerste keer mijn trap helemaal leeg was? Weet je nog hoe het toen
toch maar een haartje scheelde of ik was eraan onderdoor gegaan?’
‘In het begin van deze nieuwe bovenschoolse functie had ik weer dat gevoel.
Helemaal opnieuw beginnen. Met al mijn ervaring toch weer van voor af aan.
Het schrikbeeld van die volle trap helpt me. Het is een soort grens voor mij. Hoe
zwaar ik het ook vind, hoe druk ik het ook heb, hoeveel werk er ook ligt: niet
meer, nooit meer op mijn trap.
Ook het gevoel van ‘dit lukt niet’ en ‘ik red dit niet’ is er weer. De winst is dat ik
dat nu herken als iets dat ik al eerder heb meegemaakt. Ik weet dat ik er doorheen moet en dat het goed komt. Ik weet dat het hoort bij een nieuwe baan. Ik
moet mijn eigen routines opnieuw ontwikkelen en dat kost tijd. Ik gun mezelf
die tijd ook en de gedachte dat ik toch misschien maar beter kan terugstappen
naar mijn oude werkplek, verdwijnt langzaam naar de achtergrond.’
Ik hoef niet te sturen in dit gesprek en nauwelijks door te vragen. Ze maakt de
balans op en benoemt wat zij zich met pijn en moeite heeft verworven. Wat
zij mag oogsten. Zelfs de enige vraag die ik had willen stellen heb ik vóór mij
gehouden. Zij kiest haar eigen tijd wel om het hoefijzer op haar nachtkastje uit
te pakken.
Cath van der Linden
Senior-adviseur en procesmanager Giralis, partners in onderwijs, ’s-Hertogenbosch
cathvdlinden@compaqnet.nl
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Erik Vos en Ellen Reehorst

De zeven beloften van
verhalend ontwerpen
Nieuwe woorden, oude idealen
Ah..! Wat zou je het graag doen, een bordje boven de deur
van je lokaal spijkeren met de tekst: ‘In dit lokaal zijn wij
zo nieuwsgierig als de pest.’ En dat je het dan daarbij kon
laten. Geen methode die dicteert wanneer je waar nieuwsgierig naar moet zijn. Geen kind dat niet weet wat te doen.
Leren en leven op eigen kracht, alleen, samen en met jou.
Het onderwijsparadijs op aarde. Nederland droomt weer.
Het droomt van iederwijs en eigenwijs, van kinderen die
zomaar zelf en samen aan het leren gaan en van leraren
als coaches van een sterreneftal. Authentiek. Natuurlijk.
Vraaggestuurd. Competentiegericht. Sociaal-constructivistisch. Het zijn nieuwe woorden voor oude idealen.
Intussen zijn het vooral managers, schoolbegeleiders,
onderwijskundigen en andere vrijgestelden die zich de
luxe van de quasi-nieuwe onderwijsfilosofie veroorloven.
Gewoon in je groep vraag je je misschien vooral af waar
je de tijd vandaan moet halen om het project ‘Middeleeuwen’, waar nu echt het stof duimendik op zit, te vervangen door iets nieuws. Of zie je half in verwarring hoe heel
wat kinderen gedijen bij het minder open onderwijs uit de
schoolmethode, waartoe je bent overgegaan: niet al je kinderen zijn als van nature nieuwsgierig naar de zaken waarvan wij vinden dat zij op school nieuwsgierig naar moeten
zijn… en het kan niet altijd over computergames gaan. Niet
al je kinderen kunnen de complexiteit van hun eigen vragen overzien, en verliezen zich zonder structuur. Je weet
het wel. Je ziet het wel. En toch knaagt het. Je werkt toch
niet voor niets op een Jenaplanschool?

Dit is het eerste van vijf artikelen over
verhalend ontwerpen. In dit eerste
artikel wordt beschreven wat er onder
wordt verstaan en hoe wereldoriëntatie
met behulp van een verhalend ontwerp
vormgegeven kan worden.
• Natuurlijke aanleidingen voor gevoelige onderwerpen
• Onderwijs met de kracht van spel
Groepsleiders die wereldoriëntatie middels een schoolmethode aanpakken, willen we zeggen: schiet eens een
paar gaten in je methode en voer in de vrijgekomen tijd
een verhalend ontwerp uit. Ontdek (opnieuw) hoe je de
wereld voor en met kinderen open kunt stellen, experimenteer met het pedagogisch handelingsrepertoire dat je
daarvoor nodig hebt, want dat kan verhalend ontwerpen
je bieden.
Groepsleiders die – helemaal aan de andere kant van het
Jenaplanspectrum – het vragende en zingevende kind als
vertrekpunt nemen, willen we zeggen: bied kinderen eens
de betekenisvolle ruimte van een verhalend ontwerp, en
ontdek (opnieuw) hoe vraag- en zingeving van kinderen
opbloeien en gedijen binnen een rijk onderwijsaanbod.

Betekenisvol thematisch onderwijs
In het Nederlandse onderwijs wordt sinds 1990 op een
snel groeiend aantal basisscholen met verhalend ontwerpen gewerkt. Vrijwel alle Pabo’s besteden aandacht aan
verhalend ontwerpen. In het voortgezet onderwijs wordt

De zeven beloften
Verhalend ontwerpen houdt enkele pedagogische beloften
in op het gebied van wereldorientatie. Verhalend ontwerpen belooft:
• Betekenisvol thematisch onderwijs
• Het binnenhalen van de wereld in de klas
• Identificatie en betrokkenheid van kinderen
• Een balans tussen vrijheid en structuur
• Verdiept leren
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verhalend ontwerpen steeds meer gebruikt om samenhang aan te brengen in projecten. Verhalend ontwerpen is
in de jaren zeventig uitgevonden in Schotland en heet daar
de ‘storyline approach to education.’ Er zijn meerdere verhalen in omloop over het ontstaan van verhalend ontwerpen. Zo zouden lerarenopleider Steve Bell en zijn collega’s
op zoek zijn geweest naar thematisch onderwijs dat zorgt
voor werkelijke, zinvolle samenhang binnen het onderwijs.
Meer romantisch is het verhaal over de Summerschool
waar leraren haast wanhopig moesten proberen om ongemotiveerde jongeren uit de achterbuurten van Glasgow te
boeien. Wat het ware verhaal ook mag zijn – in samenhang
en betrokkenheid ligt zeker de kracht van verhalend ontwerpen.

Vertrekpunt
Een verhalend ontwerp gaat altijd uit van een situatie die
voor de kinderen betekenisvol en herkenbaar is. Haast
ongemerkt leren de kinderen analyseren, overleggen en
theoretische kennis toe te passen in concrete situaties.
Neem bijvoorbeeld het verhaal van Daan. Door te bedenken hoe Daan er uit ziet en hem te tekenen of te maken,
wordt Daan voor de kinderen levensecht. Als de groepsleider vertelt dat de tandarts van Daan geen tijd heeft om
alle vragen van Daan te beantwoorden gaan ze met plezier
voor hem antwoorden zoeken op de vragen, die ze nota
bene eerst namens hem bedacht hebben. Zo maken de
kinderen als het ware zelf mee wat Daan overkomt. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de kinderen die een Kinderziekenhuis oprichten. Zij zullen er zeker voor zorgen dat ze
op alle vragen van de patiëntjes over hun ziekte een goed
doordacht antwoord hebben.
Een verhalend ontwerp heeft een vooraf bepaalde structuur en inhoud, maar daarbinnen hebben de kinderen heel
veel eigen inbreng. Hun betrokkenheid bij het thema is
over het algemeen dan ook groot. Ze beleven het onderwijs sterk, waardoor het thema hen werkelijk raakt en ze
het geleerde makkelijker onthouden. Deze manier van werken leidt bij kinderen tot zelfwaardering en gevoelens van
trots en succes.
Verhalend ontwerpen is een bijzondere vorm van thematisch
onderwijs, waarin de verhaallijn zorgt voor sterke betrokkenheid bij de kinderen en voor samenhang tussen de leeractiviteiten. De leeractiviteiten zijn op te vatten als: kinderen
construeren actief hun kennis en leren van en met elkaar.

De wereld in samenhang naar binnen halen
Met een verhalend ontwerp haal je een samenhangend
deel van de wereld de klas binnen. Neem bijvoorbeeld een
onderwerp als ‘het menselijk lichaam’. Zo’n onderwerp laat
zich makkelijk behandelen uit een methode. De kennis die
de kinderen dan opdoen valt echter in het niet bij de indrukwekkende expertise van de bovenbouwgroep die een eigen
Kinderziekenhuis is begonnen. De kinderen weten niet alleen
bijna alles over het menselijk lichaam, maar ook over de ziekten van hun zelfbedachte patiëntjes. En bovendien hebben
ze zich grondig ingeleefd in hoe deze kinderen zich voelen.
Het onderwijs krijgt daarmee een prachtige emotionele
diepgang. Het ontwerp zorgt voor samenhang tussen hoofd
en hart, tussen biologie, taal en beeldende vorming, tussen
leerdoelen en eigenheid. En haalt de buitenwereld soms letterlijk naar binnen, hier in de persoon van een neuroloog.
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Hanneke Venema: ‘Het patiëntje van Hanke heeft hersenvliesontsteking en het patiëntje van Jildou heeft een ernstige
hersenschudding. Hoe meer ze allebei weten, hoe meer vragen ze ook hebben. De moeder van Wierd is neuroloog en
we besluiten Joukje te vragen om over haar werk te komen
vertellen. Omdat de kinderen natuurlijk al heel veel weten,
zorgen we ervoor dat Joukje zich goed kan voorbereiden op
onze moeilijke vragen. We schrijven haar een brief met onze
vragen. Als ze komt zijn de kinderen enorm geïnteresseerd.
Ze heeft van alles meegenomen en haar gereedschapsmapje
maakt grote indruk. Camiel vraagt waarom hij geen tv mocht
kijken toen hij een hersenschudding had. Hij is verontwaardigd als blijkt dat die visie al een jaar of vijf achterhaald is!’
Ook in het ontwerp van groep twee/drie blijkt samenhang
voor de hand te liggen. Daar hebben de kinderen een
knuffeldokter gemaakt, die zieke knuffels geneest. Als de
knuffeldokter kinderdokter wil worden moet hij natuurlijk een heleboel bijleren. De kinderen trekken een kind
om op groot behangpapier en stempelen de namen van
de lichaamsdelen erbij. Ook maken ze een plaat met alles
wat er in je lichaam zit. Ze kunnen de woordjes die ze erbij
gestempeld hebben al goed lezen. Bij de presentatie vertellen ze er van alles over. Hun ouders zijn onder de indruk.

Identificatie en betrokkenheid
De kinderen identificeren zich graag met een hoofdpersoon
of een situatie. Dat leidt onmiddellijk tot grote betrokkenheid. Dat zie je terug in heftige gesprekken, maar ook in de
wil om daar samen uit te komen. Bijvoorbeeld in de groep
vier/vijf van Sanne Lantinga.
Sanne: ‘Nadat ik heb verteld over Daan, een nieuwsgierige
vrolijke jongen die graag proefjes doet, zijn de kinderen in
groepjes aan het werk om hem tot leven te brengen. Her en
der worden felle discussies gevoerd. Zo wil Yorick de vader
van Daan een stoere oorbel aanmeten. Madelief ziet dit niet
zitten. Verbolgen zegt ze: ’Ik wil geen vader met een oorbel.’
Uiteindelijk wordt een compromis bereikt. Papa krijgt geen
oorbel, maar wel een ruige stoppeltjesbaard. In de kamer
van Daan ontstaat een soort laboratorium, want hij houdt
immers van ontdekken en proefjes doen. Op zijn bureau is
zelfs een miniatuur trucjesdoos te zien. Dan presenteren de
kinderen het gemaakte aan elkaar. Ik vraag ze niet alleen te

vertellen wat er precies gemaakt is, maar ook hoe ze het aangepakt hebben. Zo vertelt Freek, die samen met anderen een
levensgrote Daan gemaakt heeft, dat overal over gestemd
is. Over de kleren en de kleur daarvan, de ogen en het haar.
Over elk detail is een nieuwe stemronde bedongen, want het
moet natuurlijk wel eerlijk gaan. Omdat Daan acht jaar is en
Freek het dichtste bij acht zat, mocht hij als voorbeeld op het
behang liggen om overgetrokken te worden. Ik merk hoe
belangrijk de presentatie is, de kinderen zijn echt benieuwd
naar wat anderen bedacht hebben. Ademloos wordt er
naar elkaar geluisterd. Als iets niet helemaal duidelijk is,
vragen ze om een toelichting. Het is duidelijk iets wat ons
allemaal aangaat en waar iedereen nauw bij betrokken is.’

Balans tussen vrijheid en structuur
De inbreng van kinderen in een verhalend ontwerp is
groot. Zo groot dat zij zelf vaak het idee hebben dat de
groepsleider niets heeft gedaan, en zij alles. Toch zijn
verhalende ontwerpen erg doelgericht. Het uitgewerkte
draaiboek beschrijft gedetailleerd de verhaallijn, die als een
rode draad fungeert. Elke groepsleider maakt desgewenst
eigen aanpassingen op het draaiboek. De uitwerking
van de episodes in leeractiviteiten biedt duidelijkheid en
structuur en zorgt er voor dat de geplande onderwijsdoelen
gerealiseerd kunnen worden. Binnen de leeractiviteiten
hebben de kinderen veel eigen inbreng. In een verhalend
ontwerp worden kinderen permanent uitgedaagd om
nieuwsgierig te worden en zich zoveel mogelijk af te
vragen.
Vaak vragen leraren wat je
doet als de kinderen een
heel andere kant uit willen.
Verrassend genoeg gebeurt
dat eigenlijk nooit. Kinderen blijken zo te genieten
van het verhaal, dat ze met
veel plezier meeleven in de
richting die je hebt uitgezet. Wel helpen de kinderen
vaak om het verhaal zich
verder te laten ontwikkelen.
Dat gebeurde in de middenbouwgroep die hoofdpersoon Daan tot leven had
gewekt.
Sanne: ‘Toen ik aan het begin van de tweede episode vertelde dat Daan naar de tandarts moest, vroeg John direct of
hij ook een gaatje had. Dit is een typisch voorbeeld van het
vanzelf in elkaar overlopen van de episodes. Bij workshops
over Verhalend Ontwerpen werd dat natuurlijk genoemd,
maar ik kon me moeilijk voorstellen dat het echt zo gemakkelijk zou gaan. Toch blijkt het in de praktijk zo te zijn. Want
inderdaad, Daan heeft een gaatje. Hij wil daar van alles over
weten, maar de tandarts heeft het te druk voor zijn vragen.
En ik vraag de kinderen: wat zouden wij kunnen doen om
ervoor te zorgen dat Daan antwoord krijgt op zijn vragen?
Ze hebben meteen zin om van alles voor Daan uit te gaan
zoeken.’

Verdiept leren
Tijdens een verhalend ontwerp raken kinderen sterk
geboeid door het thema. Ze zijn nieuwsgierig, gretig om

dingen uit te zoeken, lezen met plezier in veel te moeilijke
boeken en praten er thuis over. Bij veel kinderen blijft de
interesse bestaan nadat het ontwerp al is afgesloten. Ook
leraren melden dat zij tijdens de uitvoering steeds meer
geïnteresseerd raken in het thema en veel erover leren. De
jongste kleuters in de groep van Georgette Bautz raken
tijdens het ontwerp ‘Bij de dokter’ helemaal geïntrigeerd
door hun eigen lichaam.
Georgette: ‘We praten over ons lichaam. Er is nog zoveel
te leren. De kinderen zijn zeer geboeid door dit onderwerp.
Ze weten al dat mensen kunnen denken met de hersens in
hun hoofd. We praten over botten en waarom je die hebt.
Volgens Noël hebben we vissenbotten in onze buik. Volgens
Daniël zitten je darmen bij je longen en zorgen ze ervoor dat
er geen bacteriën in je lijf komen.’
‘Na een paar weken zitten we nog wel met een paar brandende vragen, want hoe komt het nou dat onze poep bruin
is en onze plas geel? En worden dokters nooit ziek? We
besluiten het een echte dokter te vragen. We schrijven een
brief met onze vragen naar een echte dokter en nodigen hem
hierin uit de vragen bij ons in de klas te komen beantwoorden. Natuurlijk had ik het verzoek om te komen al eerder bij
een bevriende arts neergelegd. Een paar dagen later komt
dokter ‘t Hart in een witte jas en met een grote dokterstas de
klas binnen. De jas gaat al gauw uit, want die hebben huisartsen eigenlijk nooit meer aan, vertelt hij. Hij laat ons zien
wat hij allemaal in z’n tas meeneemt als hij op visite gaat bij
patiënten. En hij beantwoordt al onze vragen. De kinderen
vinden het prachtig.’

Het verhaal als dekmantel
In de verhaallijn zijn vaak natuurlijke aanleidingen aanwezig
om gevoelige zaken aan de orde te stellen. Onder dekking
van het verhaal kunnen kinderen hun meningen en ervaringen inbrengen zonder zich te hoeven generen of te veel
bloot te geven. Ook voor een groepsleider biedt de verhaallijn een vanzelfsprekend alibi; niet de groepsleider stelt iets
aan de orde, het is de hoofdpersoon die zich iets afvraagt
of iets meemaakt. Dat maakt onderwijs over persoonlijk
gevoelige zaken een stuk eenvoudiger.
Kijk mee wat Ira-Lisa heeft geschreven over haar zelfgemaakte patiëntje Jenny. Jenny heeft leukemie. Ze ligt nu
een half jaar in het Kinderziekenhuis op de afdeling oncologie. Ze heeft een pet op, omdat ze nu toch haaruitval heeft
gekregen.
’Ik heb kanker. Als je leukemie hebt zijn er cellen in je bloed
niet goed. Daarom krijg ik vaak een kuur. Die zorgt dat je
bloed weer beter wordt. Als ik een kuur krijg, moet ik naar
het ziekenhuis en dan gaan ze bloed afnemen. En dan kijken
ze of er nog cellen zitten die er niet moeten zijn. Ze doen
mijn bloed in een doosje en dat doosje leggen ze onder een
microscoop. Ik word ook snel moe. Ik heb ook vaak heftige
koortsaanvallen. Of ik ben ineens verkouden, ook al is het
zomer. Of ik krijg opeens een longontsteking. Ik krijg ook
heel snel blauwe plekken en als ik sport, doen mijn botten
heel erg zeer. Deze ziekte komt best vaak voor. Het komt
meer voor bij kinderen. Er is leukemie die zich heel snel
opbouwt. Dat heet acute leukemie. Maar er is ook leukemie
die zich heel langzaam opbouwt. Dat heet chronische leukemie. Ik verveel me nooit in het ziekenhuis (...).’
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Ira-Lisa had een vriendinnetje in de straat dat heel erg
ziek was en overleden is aan leukemie. Je kan zien dat
ze zich helemaal inleeft. Veel kinderen hebben vanuit
hun eigen ervaringen patiëntjes gecreëerd. Er volgen veel
indrukwekkende emotionele gesprekken als de kinderen
hun tekst voorlezen. Toch hebben alle patiëntjes het in
het ziekenhuis naar hun zin. En dat moet natuurlijk ook,
want de kinderen hebben een prachtig kinderziekenhuis
neergezet met lieve artsen, juffen en cliniclowns.

houden: op vrijdag 30 januari een getrokken kies bij Cheyenne,
vier rondleidingen op donderdag, om 18.00 uur een gevallen
kind, vergaderingen en een behandeling van bloedend tandvlees bij Emmy. Wat moet ik daar nou nog aan toevoegen…’

Een scenario geeft houvast
Een verhalend ontwerp wordt uitgewerkt in een scenario: een draaiboek voor de groepsleider die het ontwerp
met de kinderen gaat uitvoeren. In het draaiboek is de
verhaallijn uitgewerkt in episodes. Elke episode is verder
uitgewerkt in leeractiviteiten en sleutelvragen. Ook worden ideeën voor materialen en organisatie aangegeven.
Onderstaand schema is afkomstig uit het scenario voor Het
Kinderziekenhuis.

Verhaallijn, episodes en leeractiviteiten
De basis van elk verhalend ontwerp is de verhaallijn. Deze
verhaallijn is opgebouwd uit episodes (hoofdstukken) die
logisch op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld in de Knuffeldokter: de kinderen wekken de dokter tot leven en richten
zijn praktijk in; als de knuffeldokter een kinderdokter wil
worden, moet hij veel leren over het menselijk lichaam en
ziekten die kinderen kunnen hebben, en uiteindelijk wordt
de kinderpraktijk feestelijk geopend.

Onderwijs met de kracht van spel
Verhalend ontwerpen sluit aan bij het plezier dat kinderen
hebben in spelen. ‘Zullen we doktertje spelen, dan was
ik ...’. Dat plezier blijkt niet alleen voorbehouden aan de
jongste kleuters. Ook de middenbouwers genieten ervan
en leren al spelend veel. En de zorg waarmee de bovenbouwkinderen hun zelfgemaakte patiëntjes instoppen in
zelfgemaakte bedjes is bijna ontroerend.
Georgette: ‘Als de dokterpraktijk is ingericht kan het echte doktertje spelen beginnen. Er zitten elke dag geduldige patiënten
in de wachtkamer van dokter Schat die altijd met een assistente
werkt. Er worden in de spreekkamer ogentests uitgevoerd,
kniereflexen worden bekeken en de stethoscoop wordt bij
heel wat hartjes en longen gehouden om die te beluisteren.’
Sanne: ‘Gedurende onze ‘Daantijd’ is de tandartspraktijk een
geliefde plaats voor de kinderen om te spelen. Een kort overzicht uit het afsprakenboek, dat de kinderen zelf hebben bijgeverhaallijn
De groepsleider
vertelt dat er in
de buurt geen
kinderziekenhuis
is. Zouden we dat
kunnen oprichten?

sleutelvragen
Hoe zou de voorgevel
en het terrein voor
het ziekenhuis eruit
zien?
Hoe zou het ziekenhuis heten?

Elke episode is een afgebakend stuk van het verhaal, met
eigen concrete tussenproducten. Deze komen op het
wandfries (een groot prikbord) te hangen en maken zo
de voortgang in het verhaal zichtbaar. Aan de verhaallijn
hangen leeractiviteiten: de dingen die kinderen binnen een
bepaalde episode ontwerpen, uitzoeken en oefenen. Zo
ontwerpen de kinderen hoofdpersonen of een logo, verzamelen ze vragen, zoeken ze informatie op en oefenen
ze met presenteren. Binnen die leeractiviteiten worden de
kinderen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan. Er wordt
een groot beroep gedaan op hun eigen inbreng en ze kunnen volop vaardigheden oefenen. Op basis van de theoretische verdieping die de groepsleider aanjaagt kunnen ze
zelf ontdekken, ervaren en experimenteren. Hierdoor blijken de kinderen met plezier veel en diepgaand te leren.
Hieronder een aantal voorbeelden van leeractiviteiten die

leeractiviteiten
De kinderen
bedenken en maken:
• de voorgevel
• naam en logo
• plattegrond
• kamers 3D
• personeel

materialen
papier
wasco’s
kosteloos materiaal
kartonnen doos
scharen
lijm
pen en potloden

organisatie
De kinderen zitten bij
de start in de kring.
Daarna gaan ze in
groepjes aan het
werk.

Hoe zou het
ziekenhuis er van
binnenuit uitzien?
Hoe zouden de
kamers eruit zien?
Wie zouden er in het
ziekenhuis werken?
De kinderen
presenteren het
gemaakte.
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Opstelling waarbij
iedereen het goed
kan zien en horen.

in het Kinderziekenhuis aan bod kunnen komen:
• ziekenhuis ontwerpen met logo en naam
• plattegronden maken
• personeelsleden tekenen
• inleven in anderen (fictieve personeelsleden, patiëntjes,
elkaar)
• samenwerken in wisselende groepjes aan concrete
afgebakende taken
• kleine presentaties geven aan de klas van het gemaakte
werk
• werk tentoonstellen op het wandfries
• klassengesprek om ideeën te verzamelen
• klassengesprek om werkafspraken te maken
• vragen verzamelen en ordenen in rubrieken
• informatie zoeken uit bronnen (boeken, folders, internet,
gesprekken, deskundigen)
• elkaar complimenten geven
• eigen mening vormen en standpunt
innemen
• gesprek voeren met deskundige
• brieven schrijven naar deskundige en
ouders
• eindpresentatie houden voor publiek

sterk te activeren dat het jammer is om ze alleen binnen
een verhalend ontwerp te gebruiken. Ze geven de kinderen
tegelijk volop inbreng en voldoende structuur. Kijk even
mee in de bovenbouwgroep van Hanneke Venema, die
met twee sleutelvragen een explosie van leren ontketent.
‘Ik geef aan dat je het weliswaar niet op de plattegrond van
ons Kinderziekenhuis kan zien, maar dat er in de gangen
prachtige informatieve posters hangen over het menselijk
lichaam. Kay zegt meteen: ‘Maar dat is ook zo! Je kan dat
alleen niet van boven tekenen. Daarom zie je het niet op de
plattegrond!’ Ik vraag aan de
Een sleutelvraag
kinderen waarover die posters
zouden kunnen gaan. Er komt
vraagt niet naar de
een hele lijst op het bord te
bekende weg
staan: het oog, de spijsvertering, de spieren, de organen,
……. ‘Wat zou je daarover allemaal op een poster kunnen
zetten?’ vraag ik. Ook daarop komen allemaal ideeën van
de kinderen. Er moeten ieder geval plaatjes bij en de tekst
moet makkelijk te lezen zijn voor de kinderen. Leuke weetjes
is ook een leuk hoofdstuk! De onderwerpen van de posters
worden verdeeld onder tweetallen en de kinderen gaan aan
de slag om een mooi affiche over hun onderwerp te maken.
Uit de boeken die inmiddels in de klas liggen halen ze hun
informatie en mooie plaatjes worden gekopieerd. Wanneer
Carmen en Iris klaar zijn leggen ze hun poster over ‘het oog’
uit aan de rest van de groep. Iedereen komt in die week
aan de beurt om het affiche voor de klas te presenteren.’
Een goede sleutelvraag activeert het denken van de kinderen. En is daarmee het tegenovergestelde van een vraag
naar de bekende weg: een vraag waarop de leraar het antwoord zelf al weet en waarvan de kinderen weten dat ze
dit antwoord moeten zien te raden. Veel leraren proberen
met zulke vragen hun klas te activeren, terwijl dat op deze
manier jammer genoeg niet lukt. De kinderen gaan het antwoord raden, of oogcontact vermijden en onderuit hangen,

Sleutelvragen
Tijdens de uitvoering heeft de groepsleider een belangrijke rol als begeleider.
Hij of zij houdt het verhaal op gang en
structureert het werk van de kinderen
met activerende vragen. Deze zogeheten
sleutelvragen blijken het leren van kinderen te bevorderen en geven de kinderen
tegelijk inbreng èn voldoende structuur.
Zelfstandig werken en samenwerken
komt zo onverwacht makkelijk onder
handbereik. Groepsleiders die mooie verhalende ontwerpen uitvoeren zijn altijd
meesters (of vaker nog juffen) in het stellen van sleutelvragen. Meestal zijn ze er
wat onwennig mee begonnen, maar willen ze al snel niet meer zonder. Sleutelvragen blijken het leren van kinderen zo
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INFORMATIE
Websites
- www.verhalendontwerpen.nl
Inspirerende voorbeelden, mogelijkheden voor scholing, webwinkel
met uitgewerkte scenario’s (waaronder ‘Bij de dokter’ (groep nul/een),
‘De knuffeldokter (groep twee/drie), Bij de tandarts (groep vier/vijf) en
het Kinderziekenhuis (groep zes/zeven/acht).
- www.Jenaplan-wereldschool.nl
Een schoolbreed programma voor de implementatie van krachtige
goed onderbouwde wereldorientatie, onder meer met verhalend
ontwerpen

maar denken in elk geval nauwelijks na. Een leraar die een
sleutelvraag stelt, vraagt zich echt iets af – en dat voelen de
kinderen. Een sleutelvraag zet kinderen dan ook zichtbaar
aan het denken. Op een sleutelvraag zijn altijd meerdere
goede antwoorden mogelijk. De leraar is geïnteresseerd
in al deze antwoorden, ook als ze minder goed doordacht
zijn. In dat geval stelt de leraar aanvullende, meer gedetailleerde sleutelvragen om te zorgen dat de kinderen nog wat
verder door denken.

De foto’s zijn gemaakt op de Annie M.G. Schmidtschool en de
Swoaistee te Groningen.

Boeken
- Verhalend Ontwerpen, een draaiboek; Erik Vos, Peter Dekkers,
Ellen Reehorst; Wolters-Noordhoff, 2003
- Scenario’s voor actief leren; verhalend ontwerpen in het voortgezet
onderwijs; Erik Vos, Ellen Reehorst, José Simons en Frits Sibers;
Koopman & Kraaijenbrink Publishing, 2005.
Eerder verschenen artikelen in ‘Mensenkinderen’
- Ben Boon; Gestrand: een project techniek in verhaalvorm, jrg. 6/nr. 5,
pag. 19-21
- Jos Letschert; De verhaallijn, structuur in thematisch werken,
jrg.7/nr.1, pag. 10-13
- Wytse Bouma;De groeten uit Schotland, jrg. 16/nr.2
- Hanneke Venema; Verhalend ontwerpen - te mooi om waar te zijn?
jrg.17/nr.2, pag. 5-8

Hoe lang duurt een verhalend ontwerp?

groepsleiders overtreffen. Tijdens de uitvoering van

Net zolang als je zelf wilt. Veel leraren vinden een

een verhalend ontwerp ontstaat bijna vanzelf een

doorlooptijd van drie of vier weken het mooist. De

natuurlijke vorm van differentiatie.

kinderen hebben dan tijd om zich te verbinden met
het thema en zelf initiatieven te nemen zonder dat het

Wat doe ik met mijn methode?

ontwerp verloopt.

Gebruiken als inspiratiebron voor jezelf of als
naslagwerk voor de kinderen. Het is jammer om in een

Hoeveel tijd per week moet ik er aan besteden?

verhalend ontwerp ‘lesjes’ of ‘werkbladen’ te stoppen

Ook hiervoor geldt: zoveel als je zelf wilt. Kijk welke

– dat doodt de inbreng van de kinderen.

vakgebieden aan bod komen in het ontwerp, en
gebruik die uren ervoor. Vaak zijn dit wereldorientatie,

Moet ik zo’n verhalend ontwerp zelf maken?

beeldende vorming en (voor een deel) taal. Spelling,

Dat kan, maar dat hoeft niet. Er zijn veel verhalende

grammatica, rekenen, gym, zwemmen ... ze kunnen

ontwerpen in omloop, waarvan een groeiend aantal

gewoon doorgaan. Meermalen per week een paar uur

via de webwinkel (www.verhalendontwerpen.nl)

is mooier dan een keer een hele dag.

verkrijgbaar is. Deze ontwerpen zijn goed onderbouwd
met kerndoelen en SLO-ervaringsgebieden.

Is verhalend ontwerpen geschikt voor een heterogene

10

groep?

Is er een doorgaande leerlijn aan te brengen in

Jazeker. Een verhalend ontwerp overbrugt op een

verhalende ontwerpen?

vanzelfsprekende manier de verschillen in capaciteiten

Ja. Er zijn voor diverse ervaringsgebieden vier

binnen een groep. Met name de kinderen die niet

ontwerpen uitgewerkt (voor elke bouw een), die samen

‘vanzelf’ gemotiveerd zijn en de zwakkere leerders

een goed doordachte leerlijn vormen.

zullen hun eigen verwachtingen en die van hun

Zie www.verhalendontwerpen.nl
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F. Cornelissen

Ruimtewetenschapper Kodi en haar
Chef Ruimtevaart luisteren naar een
bericht met het geluid van een verre en
krakende ontvangst: “Dit is Treston voor
Trimbol. Ik weet niet waar ik ben, maar ik zit vast. Mijn schip is gestrand en om me heen is het donker. Het water
stijgt en de aarde zakt. En ik ben alleen hier. HELP!. Ik heb nog waterstof, maar mijn zwaartekrachtremmer is uit
en nu ben ik zo zwaar dat ik me amper meer kan bewegen. Mijn spieren willen niet meer. Ik ga nu weer liggen.
Ik ben zo moe. Alstublieft stuur hulp!” Zo start het verhaal over het leerlandschap Systeem Aarde als vervolg
op het artikel in het maartnummer van Mensenkinderen. Hierin wordt beschreven hoe een groep derdejaarsstudenten van Hogeschool Domstad en de Haagse Hogeschool een project tijdens de techniekdagen hebben
gerealiseerd.

Een leerlandschap
in de praktijk

Het ruimtevaartcentrum op Trimbol
Aangezien Kodi het vriendinnetje is van Treston, vraagt zij
toestemming aan Chef Ruimtevaart om Treston te mogen
zoeken. Hij raadt dat af maar na langdurig aandringen,
krijgt zij uiteindelijk toch toestemming. Maar wel onder
de voorwaarde dat zij aan de aardbewoners nooit zal verklaren hoe de Trimbolezen zich zo snel door de ruimte
kunnen voortbewegen. In haar zoektocht over de Aarde
ontmoet Kodi een aantal mensen (deskundigen) die allemaal iets te maken hebben met de techniekopdrachten
die de kinderen later zullen gaan uitvoeren. Aan het eind
van het startstuk vraagt Kodi of de kinderen haar willen
helpen met het oplossen van haar probleem. Natuurlijk
willen ze dat ……

Techniekdagen in het verleden
Al sinds 1998 worden de techniekdagen georganiseerd In
de loop der jaren hebben bijna tienduizend kinderen en
vele studenten aan deze dagen deelgenomen. De programma’s kenmerken zich door even spannende als mysterieuze
namen en hadden tot nu toe de volgende titels: Meneer
de Wit en de Regenboog; Geef techniek een kleur; Water
en vuur; Kom in beweging; Van A naar B brengt pakjes
voor u mee; De Demi Dubbel Teletijdmachineshow en De
Allerlaatste Mohikanen. Sinds het programma van de Demi
Dubbel Teletijdmachineshow wordt het concept van het
Verhalend Ontwerpen gebruikt. Er is altijd een duidelijke
verhaallijn en er moeten zo echt mogelijke problemen worden opgelost, waarbij de kinderen elkaar absoluut nodig
hebben.

Idee van de verhaallijn en techniekactiviteiten
Bij het ontwikkelen van het model van de techniekdagen
hebben we ons laten inspireren door de storyline approach
van Steve Bell. Ook de contacten met de Gouden Cirkel en
De Educatieve Stad hebben elementen gebracht die nauw
verwant zijn met het Educatief ontwerpen. We hebben er
steeds naar gestreefd dat het verhaal van een techniekdag ‘rond’ is. Dat wil zeggen dat de dag met een verhaal
start en dat de aansluitende activiteiten een logische en
natuurlijke verbinding vormen met het verhaal. Dat zo’n
dag eindigt met een verhaal waarin een soort oplossing
wordt gegeven, spreekt daarbij vanzelf. Bij een verhalend
ontwerp gaat het in ieder geval om de volgende zaken:
• een onderwerp (in dit geval ‘Systeem Aarde’)
• een verhaallijn (het theaterstuk: ‘In het ruimtevaartcentrum
op Trimbol’)
• sleutelvragen en leeractiviteiten (er vinden ontmoetingen
met wetenschappers plaats)
• een probleem (Waar is Treston?)
• het ontwerp wordt verfijnd (in dit geval zijn er techniekactiviteiten bedacht en voorzien van vragen en opdrachten.)
• er is een draaiboek en een bijbehorend verhaal (er is een
openingsactiviteit, een theaterpresentatie en een slotactiviteit om het verhaal en de aansluitende techniekactiviteiten
tot een aaneengesloten geheel te maken.)

Waar is Treston?
Na het toneelstuk over de verdwaalde Treston gaan de
techniekactiviteiten van start.
De totale groep kinderen wordt in vier min of meer gelijke
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groepen verdeeld en gaat aan de slag met de volgende vier
activiteiten:
• Vliegtuigbouw: met dun karton, een koolstofstaafje, lijm,
tape, lanceerhaak papier en een stukje uitbalanceerlood
bouwen we lang en laagzwevende vliegtuigen. In de aërodynamica worden dit WIG’s genoemd (Wing in Ground).
De pioniers van de luchtvaarthistorie ontdekten al dat er
vlak bij de grond iets speciaals aan de hand is. Bij het landen merkt een piloot dat hij vlak boven de landingsbaan als
het ware blijft zweven op een luchtkussen. Hierdoor komt
het vliegtuig wat later aan de grond dan hij verwacht. Bij
sommige vliegtuigen met een lage brede vleugel is dit kusseneffect zo sterk dat ze een langere landingsbaan nodig
hebben dan berekend was. Geallieerde bommenwerperpiloten uit de Tweede Wereldoorlog wisten dat ze met een
gehavend toestel – vleugel deels kapot, motor uitgevallen
– Engeland nog konden halen. Als ze vlak boven zee gingen vliegen nam de draagkracht van de vleugel toe en de
weerstand af. De kinderen kunnen kiezen uit drie typen
WIG’s. Alle drie deze vliegtuigen kunnen lijken op het vliegtuig waarmee Kodi op zoek is naar haar Treston.
• Op basis van door Rijkswaterstaat ontwikkelde speciale
hoogtekaarten van Nederland en de website www.ahk.
nl (actuele hoogtekaart Nederland) zoeken de kinderen
de hoogtes uit van verschillende plekken in Nederland.

Treston blijkt zich te bevinden op een plek waarvan de
hoogte ongeveer vijf meter beneden NAP ligt. Vanuit de
ingekleurde kaart wordt langzamerhand duidelijk waar
deze plek in Nederland zou kunnen liggen. We werken
met twee verschillende hoogtekaarten. Een hoogtekaart
geeft de zogenaamde 5 meter hoogtelijn in Nederland
aan en de andere geeft hoogtelijnen aan op 5 meter, 10
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meter, 50 meter en hoger dan 100 meter. Aan het einde
van deze activiteit hebben de kinderen een gedetailleerd
inzicht gekregen in de hoogteopbouw van Nederland en
de kwetsbaarheid van de plek waar Treston is geland.
• Flip/flopschakeling. Uit evaluaties van vorige techniekdagen is gebleken dat het solderen van deze elektronische schakeling een absoluut topsucces is. Het solderen
van elektronica wordt door leraren en kinderen als echte
techniek gezien. Bovendien is dit een onderwerp dat op
de school zelf nauwelijks kan worden uitgevoerd. Een van
de wetenschappers die Kodie ontmoet is de oceanoloog
Peter. Hij doet aan onderzoek naar de trektochten van zeeschildpadden. Een speciale zeeschildpad is uitgerust met
een GPS-zender en een optisch elektronisch signaal: een
flip-flopschakeling. Zo is van grote hoogte te zien en te
meten waar de zeeschildpad zich bevindt. Bij het tot stand
komen van deze schakeling wordt gebruik gemaakt van
twee ledjes (led staat voor light emitting diode), twee transistoren, twee condensatoren, twee weerstanden van een
lage weerstandwaarde, 330 Ohm, twee weerstanden met

een hogere weerstand, 47 kiloOhm, een batterijclip en een
printplaat. Aan de hand van een door ons vergroot model
van deze schakeling wordt stap voor stap uitgelegd hoe
deze schakeling werkt, welke elektronische onderdelen
verantwoordelijk zijn voor welke functie en hoe het solderen als vaardigheid in zijn werk gaat.
• We gaan aan het werk met het gereedschap van een geodeet (landmeter). Door middel van tuinslangwaterpassen
voorzien van maatbekers en maatstrepen berekenen we
hoogten/diepten van verschillende plekken op aarde: de
Dode Zee, de Danakil Depressie, de Nijldelta, Bangladesh,
New Orleans en een plek in de buurt van Nieuwerkerk in
Zuid-Holland. Van deze plekken zijn luchtfoto’s gemaakt
en die zijn op een aantal panelen in het museum aanwezig.
In een schaal van 1:100 (en in twee gevallen in een schaal
1:1000) wordt de diepte van het gebied gemeten. Op de
muur van de keldervloer waarop wij werken is een heuse
NAP-meetschaal aangebracht met een met de realiteit
kloppend NAP 0-punt. Zo zien de kinderen al snel dat de
vloer waarop zij staan 1.08 m beneden NAP ligt.
Bij alle activiteiten wordt steeds in de gaten gehouden dat
ze een relatie hebben met de verhaallijn en dat de resultaten gepresenteerd kunnen worden tijdens de slotactiviteit.

Leren geschiedt langs vele wegen
Een weg ontstaat waar mensen zich in ‘terra incognita’
begeven. Schouder aan schouder met de coördinatie van
het traject hebben 194 studenten de weg gebaand tot een

uitstekend begaanbaar traject. Studenten in de voortrekkersrol en studenten in een ondersteunende rol.
Het project ‘Systeem Aarde’ laat zien dat het betreden van
het onbekende een belangrijke competentie van een leraar
is. De competentie waar het hier over gaat is het plannen,
uitvoeren en evalueren van onderwijs dat kinderen raakt.
Dat lukt bij een juiste mix aan durf, volharding en het
gebruiken (en uitbouwen) van bestaande kennis en vaardigheden.
Op het niveau van het opleidingsonderwijs is het project
een voorbeeld van ‘good practice’ binnen het denken over
een ‘derde generatie’ curriculum. Dit is een curriculum
waarin studenten samen en in overleg met de opleidingsdocent hun eigen onderwijs ontwerpen.
Ontwerpen heeft zowel betrekking op:
• het bepalen van de context waarin het leren plaatsvindt;
• de keuze van de actoren die in het leerproces betrokken
worden;
• het selecteren van bronnen, media en leeromgevingen;
• en het zorgvuldig evalueren van producten en processen.

vier dimensies, namelijk ‘intellectual, practical, political and
emotional’. Het is evident dat het project heeft bijgedragen
aan de ontwikkeling van de studenten op alle vier dimensies.
De student heeft zich verdiept in achtergronden (intellectual), heeft op allerlei manieren hard gewerkt aan het
maken van materialen en het organiseren van het project
(practical), is actief geweest in het resultaatgericht omgaan
met allerlei externe betrokkenen (political) en last but not
least heeft zichzelf geheel gegeven aan het project, hetgeen emoties ‘vreet’ maar bij welslagen van de onderneming ook veel voldoening oplevert (emotional).
Uit de enquêtes die kinderen en groepsleiders in de afgelopen jaren aan het einde van de dag ingevuld hebben blijken
ook zij veel waardering voor de techniekdagen te hebben.

De techniekdagen worden dit jaar gehouden van
3 april tot en met 30 juni in het Techniek Museum Delft.
(telefoon 015-2138311 contactpersonen: Liesbeth van

Als gekeken wordt naar de gerealiseerde ontwikkelingsdoelen van de studenten, is er ook op dat niveau sprake
van een goed project. De Amerikaanse onderwijskundige
Hargreaves onderkent aan de ontwikkeling van de leraar

Hees en Fons Cornelissen.)
Voor meer informatie: www.museum.tudelft.nl

aan ‘t hart
De rubriek Je-na aan ’t hart is een podium voor
lezers. De redactie wil lezers gelegenheid geven
om te reageren op artikelen die in Mensenkinderen
staan of op de actualiteit. Dit is tevens de plek voor
aankondigingen, vragen en mededelingen.

en de materialen om een goed beeld te krijgen van een
rijke schoolwoonkamer. Hierna heeft ze in samenwerking
met een basisschool een schoolwoonkamer ingericht.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website
www.Jenaplan.nl, rubriek ‘studenten’ en vervolgens ‘rijke
leeromgeving’.

Peter Petersen Prijs
Petersen had het meestal over de schoolwoonkamer, niet
over een klaslokaal. De goede inrichting van een schoolwoonkamer is op zich al een prestatie van formaat om
te zorgen dat kinderen in een rijke leeromgeving kunnen
leren. Daar zal dus aandacht aan geschonken moeten worden. Om dit te stimuleren hebben ouders van Jenaplanschool De Sterredans uit Nijmegen een Fonds opgericht
om elk jaar een prijs toe te kennen. Deze wisselprijs wordt
toegekend aan Pabostudenten of cursisten van de nascholing van de Jenaplanopleiding. Het moet daarbij gaan om
het maken van rijke leeromgevingen gerealiseerd door
studenten of cursisten samen met de Hogeschool en een
Jenaplanbasisschool. De prijs wordt uitgereikt op de jaarlijkse studentenconferentie van de Jenaplanopleidingen in
januari van elk jaar.
In januari 2006 ontving Chantal van der Lelie van de Pabo in
Arnhem tijdens de studentenconferentie in Zwolle de Peter
Petersen Prijs voor haar scriptie ‘Een rijke leeromgeving
voor kleuters’. In haar beschrijving deed ze verslag van
observaties en studies van kleuters, groepsleiders, ruimtes

De redactie van Mensenkinderen zoekt …

EEN NIEUW REDACTIELID
Ben je school- of groepsleider?
Wil je
• meedenken over de thema’s en artikelen
• mogelijke auteurs zoeken, vragen en
begeleiden
• artikelen beoordelen en redigeren
• meedenken over de vormgeving
• vijf keer per jaar de redactievergadering
bijwonen?
Zie je het als uitdaging om Mensenkinderen
aantrekkelijk te maken voor alle Jenaplanners?
Op onze advertentie in het maartnummer is
slechts één reactie binnen gekomen. Mocht
je de vorige keer getwijfeld hebben, trek
dan nu de stoute schoenen aan en neem
contact op met Felix Meijer, 035-6280242,
mensenkinderen@hetnet.nl
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Rob Bartels

Waar blijft de dag van
gisteren?

Waarom is het gras groen? Waarom is de maan rond? Wat doet God de hele dag? Waarom geef je geen
antwoord op mijn vraag? Vooral jonge kinderen stellen vragen, veel vragen: Wat is dat? Wat ben je aan het
doen? Vragen is voor kinderen een manier om iets te weten te komen over de wereld om hen heen. Een haast
grenzeloze nieuwsgierigheid doet jonge kinderen vragen stellen. Vragen stellen en een nieuwsgierige houding
proberen we in Jenaplanscholen levend te houden - ook in de midden- en bovenbouw - door de manier waarop
we vormgeven aan wereldoriëntatie. Dit artikel is een pleidooi om in de stamgroep ruimte te geven voor
filosofische vragen.
Van alle tijden
Filosofische vragen zijn van alle tijden en van alle leeftijden.
Ieder mensenkind stelt zichzelf op enig moment in zijn
leven vragen als: Hoe weet ik of dit alles niet een droom is?
Zou ik een ander zijn als ik een andere naam had gehad?
Waar was ik toen ik nog niet geboren was? Waar blijft de
dag van gisteren?
Vaak lijken die vragen zomaar op te komen, zonder directe
aanleiding dienen ze zich aan. Ze vervullen je met verwondering over de werkelijkheid die zich voordoet. Kinderen
stellen vaak vragen, soms hoor ik die. Een meisje in de bovenbouw vraagt een ander kind: ‘Marieke denk jij wel eens
aan niets?’ Er ontspint zich een gesprek tussen die twee.
In de bovenbouw zijn of lijken zulke spontane momenten
vrij schaars. Bij kleuters kun je die vragen dagelijks horen,
maar alleen als je bereid bent om ernaar te luisteren.
Aan pabo-studenten vraag ik welke filosofische vragen ze
zich uit hun kindertijd herinneren. Velen hebben er moeite
mee. Ze weten het niet meer, hebben zij die niet gesteld?
Dat lijkt onwaarschijnlijk, alle kinderen stellen immers zulke
vragen. Ze zullen die vergeten zijn, jammer!
Chris, een bovenbouwer in de basisschool, heeft me eens
verteld hoe dat komt: ‘Wij kunnen veel beter vragen stellen
dan volwassenen, omdat we weten dat we nog niet zoveel
weten. Volwassenen hebben antwoorden gevonden en denken dat ze alles weten en daarmee alles in de wereld begrijpen. Ze zijn vergeten dat ze het eerst niet wisten.’
Kinderen stellen zichzelf en anderen zulke vragen. Ik vind
dat we hen de ruimte moeten geven om met anderen op
zoek te gaan naar een antwoord, ook omdat je samen met
anderen meestal verder komt dan alleen. Anderen vertellen wat je denkt is vaak
een hele toer - vindt
maar eens de woorden
die je gedachten zo
goed mogelijk uitdrukken – maar een kind
kan dat zeker leren. En
dan zijn er de woorden
en vragen van anderen:
begrijp ik wat die ander
zeggen wil? Ik zie dat
kinderen opmerkelijk
veel moeite doen om
elkaar te begrijpen, ook
om elkaar daarbij te helpen. Wat kunnen kin-
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deren vaak veel geduld voor elkaar opbrengen, of lijkt dat
maar zo? Ik ben er achter gekomen dat een sterke wil om
begrepen te worden waarschijnlijk een betere verklaring is
dan kinderlijk geduld. Volwassenen zeggen al gauw dat ze
begrijpen wat er wordt bedoeld, ook als dat niet het geval
is. Daar komt nog bij dat volwassenen wat wordt gezegd in
hun eigen begrippenkader kunnen plaatsen. Kinderen hebben die mogelijkheid nog niet, omdat ze zulke kaders nog
niet hebben gevormd.

Filosofische kringgesprekken
We hebben al veel kringgesprekken, maar wat kenmerkt nu
een filosofisch gesprek? In Jenaplanscholen zitten kinderen
regelmatig in de kring. In de kringvorm kunnen de deelnemers elkaar zien en op elkaar betrokken zijn op een wijze
die bij andere opstellingen niet of minder goed mogelijk
is. De reden waarom we in de kring zitten verschilt: in een
leeskring zijn we bij elkaar om van iets te genieten zoals bij
andere vieringen. In een verslagkring gaat het om het uitwisselen en delen van kennis en ervaringen. In een observatiekring hebben we ons verzameld rond een object dat
we willen onderzoeken. Elke kring heeft zijn eigen functie en eigen kenmerken. Filosofische gesprekken onderscheiden zich van andere kring- en gespreksvormen door
de thematiek, het onderzoekskarakter en de aard van de
dialoog. In een filosofisch gesprek onderzoeken de kinderen filosofische vragen, waarop geen eenduidig antwoord
mogelijk is. De vraag hoe internet werkt is weliswaar een
gecompliceerde en het is niet gemakkelijk daarop een eenduidig antwoord te geven. Maar het is wel mogelijk, ook
weten we ongeveer wat voor antwoord we kunnen verwachten. Bij filosofische vragen is dat heel anders. Waarom
leef ik? Blijf ik altijd dezelfde ik? Kunnen dieren denken? De
begrippen in deze vragen moeten eerst verhelderd worden
alvorens een antwoord te formuleren. Wat is ‘ik’? Wat is
denken? Ook: wat vraag ik eigenlijk als ik vraag waarom
ik leef? Vraag ik naar het doel van mijn leven? Naar de
oorzaak ervan? Naar de zin ervan? Nadenken over de vraag
helpt om nog preciezer te weten te komen wat er wordt
gevraagd. Filosofische vragen onderscheiden zich van vragen waarvoor we bij de wetenschap te rade kunnen gaan.
Op filosofische vragen moeten we zelf naar antwoorden
op zoek gaan.
Dat kunnen we in gesprek met elkaar, we noemen dat
‘onderzoek’. Als we filosoferen, kiezen we ervoor om vragen te onderzoeken. Bij de vraag of de tijd kan stilstaan is
het nog geen filosoferen als iedereen een individueel antwoord geeft en het daarbij blijft. Het wordt pas interessant

als vragen worden gesteld over die antwoorden, als
getracht wordt argumenten te vinden voor wat naar voren
is gebracht. Een filosofisch gesprek is ook een onderzoek
naar de betekenis van begrippen. Redeneringen worden
ontwikkeld en getest op houdbaarheid.

Dialoog
Filosoferen met kinderen vindt altijd plaats in dialoogvorm.
Gesprekken zijn niet simpelweg te herleiden tot het tegenover elkaar zetten van meningen. Het gaat er ook niet om
anderen te overtuigen van het eigen gelijk, het is evenmin
het uitwisselen van ervaringen, standpunten en overtuigingen. In het filosofische onderzoek streven we ernaar de verschillende opvattingen die aan bod komen te verrijken. We
gaan op zoek naar verbindingen en proberen vooroordelen
in het denken op te sporen.
In een filosofisch gesprek hebben de kinderen een gezamenlijk belang, het uitdiepen van de kwestie die aan de
orde is. Daarom is er sprake van een dialoog:
• kinderen luisteren naar elkaar;
• ze stellen elkaar vragen;
• ze verplaatsen zich in de ander, proberen de wereld door
elkaars ogen te bekijken;
• ze denken niet ‘tegen’ de anderen (‘ja, maar’), ze denken
met de anderen, samen, als ging het om één hoofd;
De ﬁlosoﬁsche dialoog vraagt niet om eenduidige antwoorden, noch om oplossingen of besluiten. Eerder zijn wederzijds begrip en inzicht in elkaars denken het resultaat.

voor terugkrijgt. Leraren die beginnen met filosoferen met
kinderen zeggen altijd dat ze de kinderen op een andere
manier leren kennen, ook dat ze kinderen anders zijn gaan
waarderen. Filosoferen onthult iets dat veel leraren eerder
niet zagen, namelijk wat en hoe kinderen denken.
Je bent er dus om het onderzoek van de kinderen mogelijk te maken. Dat is een kunst, die je je door veel te doen
eigen kunt maken.
Er zijn goede boeken waar je ideeën uit kunt putten. Vaak
begint het met een verhaaltje. Daarin komen verschillende
aspecten van een thema aan de orde. Dan vind je doorgaans
een reeks vragen waarmee je het gesprek op gang kunt
brengen. Kies zorgvuldig een startvraag om het gesprek
te openen. Laat kinderen vervolgens eerst zelf nadenken.
Geef niet meteen een van de kinderen het woord. Als je dat
doet heb je kans dat de anderen vooral op dat eerste kind
reageren. Als je alle kinderen de tijd gegeven hebt om voor
zichzelf over de vraag na te denken, laat je ze hun reactie
op de vraag in tweetallen uitwisselen. Zo krijgt iedereen de
kans een antwoord te formuleren en reacties van anderen
te horen. De tweetallen kunnen proberen een gezamenlijk
antwoord te formuleren. De antwoorden inventariseer je.
Daarna kun je het kringgesprek op gang brengen. Daarbij
twee tips:
• Houd vast aan de startvraag. Ongetwijfeld hebben de kinderen verrassende en interessante uitspraken gedaan. De
neiging is groot om meteen een nieuwe vraag te stellen
die interessante antwoorden kan opleveren. Het gaat er
nu eerst om antwoorden van de kinderen aan een nader
onderzoek te onderwerpen.
• Stel vragen die de dialoog bevorderen: ‘Wat vind je
van …? Wie wil er reageren op …? Wat is de overeenkomst (of verschil) tussen wat (naam) en (andere naam)
zeiden?’
Het zal duidelijk zijn dat ik hier slechts enkele handreikingen
kan geven. Begin maar, wissel je ervaringen met collega’s
en help elkaar op basis van je ervaringen.

Filosoferen en wereldoriëntatie

‘Nachtvlinder’, geschilderd door Caroline Oljans

Hoe doe je dat, filosoferen met kinderen?
Filosofische vragen kennen geen eenduidige antwoorden.
Vaak hoor ik leraren filosofische vragen stellen op een toon
die past bij de vraag: ‘Hoeveel is 25% van 60?’ Als je wilt
filosoferen met kinderen, zul je het anders moeten doen.
Ook de tijd speelt een andere rol dan bij een instructie
waarvoor ‘een half uur’ is gereserveerd. De opvoeder in ons
schreeuwt om het effectief uitdragen van inzichten want
’pesten is fout’ en ‘vrienden moet je koesteren’. Discussie
uitgesloten. Tegen die opvoeder zul je moeten zeggen: ‘Nu
even niet!’ Je bent er om het gesprek en onderzoek van de
kinderen mogelijk te maken. Je zult dan zien dat je er veel

Een tijdje geleden sprak ik een groepsleider die me vertelde dat hij met bovenbouwkinderen gefilosofeerd had
over de vraag hoe internet werkt. Daar was die groep een
hele middag intensief mee bezig geweest. Hij had nogal
wat kritiek gekregen van collega’s. Dat is toch geen vraag
om over te filosoferen, want het definitieve antwoord is
ergens te vinden. Hij voelde zich miskend en vond dat het
onderzoek juist heel waardevol was geweest. De kinderen
hadden eerst verschillende ideeën naar voren gebracht, ze
hadden hypothesen geformuleerd en vervolgens hadden
ze nagegaan of die ideeën zouden kunnen kloppen, analyserend en toetsend.
Zijn verhaal herinnerde me aan een gesprek dat ik eens had
met kleuters. Bart was met een vraag gekomen: ‘Hoe kunnen draken vuur spugen?’ Anne opperde dat draken een
vuurzakje onder hun kin hebben, waar dat vuur uitkomt.
‘Dat kan niet’, vond Dennis, ‘Je vel onder je kin is heel dun
en daar kan een draak vast geen vuur in bewaren.’ Anne:
‘Dan moet het vuur ergens binnen in de draak zitten’. ‘Als
dat zo is,’ reageerde Bart, ‘dan moet daartussen wel een
versneller zitten, want als een draak kwaad wordt, spuugt

MENSENKINDEREN 102
MEI 2006

15

hij meteen vuur.’ Het internet en draken zijn geen filosofische thema’s, maar gesprekken over die onderwerpen laten
iets belangrijks zien. In de eerste plaats blijkt dat kleuters
kunnen redeneren, ondanks Piaget, die jonge kinderen in
dit opzicht ernstig heeft onderschat. De voorbeelden tonen
dat redeneren ook kennis kan opleveren.
Wereldoriëntatie in Jenaplanscholen biedt kinderen en hun
groepsleiders een goed gevulde gereedschapskist waarmee
onderzoek kan worden gedaan in de werkelijkheid. Ik zou
‘in die kist’ ook redeneren en filosoferen willen leggen.
Eind vorig jaar kwam in een kring in mijn bovenbouwgroep
de vraag naar voren: ‘Hoe snel komt de vogelgriep naar
Nederland?’ Daar valt van alles over op te zoeken, maar
we hebben eerst gespeculeerd over de snelheid waarmee
vogels vliegen, hun gewicht, de kracht van hun vleugels,
enz. De speculatieve ideeën hebben we vervolgens onderzocht door erover te redeneren. Zou dit allemaal kunnen?
Een aantal kinderen heeft antwoorden gezocht op internet
en die hebben we vergeleken met onze uitkomsten. Vogels
vliegen veel sneller dan wij hadden gedacht.

oriëntatie in de wereld, en daar gaat het volgens mij om bij
wereldoriëntatie!

Ik denk meer na
Waarom zou je kinderen ruimte geven om samen filosofische vragen te onderzoeken? Wat voegt dat toe? Daarop
heb ik hierboven een antwoord willen geven. Misschien is
dat nog niet genoeg en blijft de vraag wat kinderen van
filosoferen leren? Ze leren vragen stellen en reflecteren
over hun denken, ze leren zowel analytisch als creatief
denken, ze leren argumenteren en redeneren, ze leren denken in begrippen (conceptueel denken). Dat lijkt heel wat,
maar wat zeggen kinderen zelf? Daarnaar is regelmatig
onderzoek gedaan. Steeds komen daaruit drie dingen naar
voren:
• Ze zeggen beter te beseffen dat anderen een andere
mening kunnen hebben
• Ze zeggen meer over dingen na te denken
• Ze zeggen geleerd te hebben om beter naar anderen te
luisteren
Rob Bartels is medewerker van het Centrum voor Kinderfilosofie en
docent kinderfilosofie aan de pabo van INHOLLAND in Alkmaar. Daarnaast werkt hij als groepsleider in Jenaplanschool De Zevensprong in
Boskoop.

Het lijkt me dat deze vorm van (voor-)onderzoek een
belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van wereldoriëntatie. Zo goed als elk thema bij wereldoriëntatie kent
ook filosofische vragen. Als we het over de boerderij hebben dringt de vraag zich op wat het verschil is tussen mens
en dier. Als het over voeding gaat kun je vragen stellen over
gezondheid: ‘Wat is dat?’ De moeilijkheid is dat volwassenen zulke vragen vaak niet zien, omdat de wereld voor hen
(te) vanzelfsprekend is geworden.
Ik zie dat Jenaplanscholen, ook de onze, vaak kiezen voor
concrete thema’s voor wereldoriëntatie: de boerderij, voeding, bruggen, reizen, werk, wonen, e.d. Ze zijn herkenbaar
voor kinderen en mogelijkheden om onderzoek te doen
liggen voor het oprapen. De ervaringsgebieden bieden een
veel breder perspectief. Ze zijn van een hogere orde. Ik wil
ervoor pleiten om bij de keuze van thema’s te overwegen
een ‘hogere-orde-vraag’ als vertrekpunt te kiezen. Zulke
vragen leggen meteen een filosofische benadering open,
terwijl er ook mogelijkheden zijn voor andere vormen van
onderzoek. Het resultaat is een bredere én fundamentelere
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LITERATUUR
- ‘Klein maar dapper’, Berrie Heesen. uitgeverij Damon
Een aanrader voor iedereen die werkt met kinderen tot een jaar of
negen. De verhaaltjes zijn geschreven voor kleuters, maar doen het ook
goed in de middenbouw. Bij elk verhaaltje is een korte filosofische toelichting geschreven. Een reeks (start)vragen helpt je op weg.
- ‘Vliegende papa’s’, Berrie Heesen. uitgeverij Damon
Op dezelfde manier opgebouwd als ‘Klein maar dapper’. De verhaaltjes
zijn geschreven voor kinderen van verschillende leeftijden. Het boek
bevat ook enkele interessante achtergrondartikelen.
- ‘Kinderen filosoferen’, Berrie Heesen. uitgeverij Damon
Voor de bovenbouw. Er is een boek voor de kinderen en een ander
voor de leraar. De handleiding geeft een toegankelijke introductie over
filosoferen met kinderen, ook voor leraren in onder- en middenbouw.
In de praktijk is gebleken dat veel suggesties moeilijk toepasbaar zijn
voor leraren en groepen met weinig ervaring. Het boek voor de kinderen kan ook door kinderen individueel worden gebruikt.
- ‘Filosoferend ontdekken’, Nanda van Bodegraven. uitgeverij
Kwintessens
Achttien filosofische projecten voor midden- en bovenbouw. In alle
projecten zijn verbindingen gelegd met andere vak- of leergebieden
zoals rekenen en wereldoriëntatie. Ook als je nog geen ervaring hebt,
kun je er goed mee aan de slag.
INTERESSANTE WEBSITES
- www.kinderfilosofie.nl: de website van het Centrum voor kinderfilosofie, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, cursussen, e.d.
over filosoferen met kinderen.
- www.wijsneus.org: geeft onder meer nuttige hulp bij het stellen van
vragen
- www.dezevensprong-gw.nl: verslagen van gesprekken; je kunt zien
hoe Jenaplanschool De Zevensprong filosoferen met kinderen een
vaste plaats in de school heeft gegeven.
Je kunt een volledige en actuele literatuurlijst kinderfilosofie aanvragen
door een mail te sturen naar rob.bartels@inholland.nl

Eva Leeuwenberg en Andre Oudejans

Kinderen zijn gewend om drie keer in
hun basisschooltijd afscheid te nemen
van hun oude vertrouwde stam- en
bouwgroep. Daarmee beginnen ze aan
een nieuwe fase in hun leven en krijgen ze ook weer een andere sociale rol; van oudsten worden ze weer de
jongsten in de groep. Een mooi moment om bij stil te staan en te vieren. In dit artikel wordt verteld hoe achtste
jaars van De Nieuwe School in Edam op geheel eigen wijze afscheid nemen van hun basisschool.

Afscheid nemen van de
basisschool

heeft er dan al uitgesproken ideeën over. De anderen zien
een rol voor zichzelf als het verhaal al wat vorm krijgt. Soms
speelt het toeval een rol. Bas las in de krant een artikel over
een tandarts die een nieuwe tandpasta had uitgevonden.
Zo’n tandarts wilde hij wel spelen. Bas werd een tandarts
in New York, zijn duistere banden met de maffia in die rol
ontstonden pas later.
Wij worden vaak getroffen door de zelfkennis van kinderen die in de keuze van een rol zichtbaar wordt. Daarin
vinden we vaak elementen terug van wat ze net hebben
meegemaakt. Ook is er verband met karaktertrekken die
ze bij zichzelf herkennen of die juist lijnrecht tegenover hun
eigen persoonlijkheid staan. Zo zagen we dit jaar dat een
‘Gothicjongen’ juist een Gordonachtig type wilde spelen.

Een levensechte rol

Een maffiose tandarts in New York
De eindmusical is een jaarlijks hoogtepunt op onze school.
Vanaf de periode dat kinderen naar een van beide bovenbouwgroepen gaan verheugen ze zich erop. De kinderen
zien hoe intensief de oudsten ermee bezig zijn, hoe gemotiveerd ze eraan werken en hoezeer de oudsten een hechte
groep binnen de stamgroep vormen, ook op de momenten
dat ze niet met de musical bezig zijn. Maar wat maakt onze
musical zo bijzonder? Dat die helemaal het product van de
kinderen zelf is en dat die tot stand komt door een intensief samenspel van kinderen, stamgroepleiders en ouders.
We starten altijd in maart. Eerst geeft ieder kind aan wat
het wil spelen. ‘Heb je altijd al een bepaalde persoon willen
spelen? Nu kan het!’ Ongeveer de helft van de kinderen

In een groot boek staat na een paar weken een lijst van
alle rollen. Dit jaar zijn dat onder meer een cowboy, een
waarzegster, Napoleon (we hadden het net over hem
gehad), een zangeres, Julia en Pippi Langkous. Vanuit de
rolverdeling gaan de kinderen nadenken over de omgeving
waarin het verhaal speelt. Vaak grijpen ze daarbij terug op
de musical van het voorgaande jaar. Niet alle ideeën blijken
bruikbaar. Samen maken we een keuze. Vorig jaar hadden
we onder meer een paar maffioso, straatschoffies en een
dame met een wasserette. We kwamen met het verhaal
uiteindelijk in Italië terecht.Het voorgaande vormt de ingrediënten waarmee we aan de slag gaan: een lijst van personages en een vaag idee over de setting.
In deze periode overleggen de bovenbouwgroepsleiders
wekelijks. Vanuit de rollen die de kinderen gekozen hebben en hun voorlopige ideeën ontstaat de kiem van een
verhaal. Steeds leggen we het resultaat van ons overleg
aan de kinderen voor en we verwerken hun reacties in een
volgende stap. Als de structuur van het verhaal geleidelijk
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aan zichtbaar wordt, beginnen we met de rolbeschrijvingen. Wij hebben dan al mogelijke verbanden gelegd tussen
de verschillende personages. Alle kinderen, individueel of
in groepjes, krijgen een blad met vragen die zijn bedoeld
om de personages verder uit te diepen.
Zo hadden twee meisjes gekozen voor de rollen van rechercheur en agent, beiden in New York. Zij kregen deze vragen:
• Ga nu eerst nadenken over de types die jullie spelen. Wat
voor vrouwen of mannen zijn jullie? Welke eigenschappen
zou je het best kunnen spelen? Dat hoeft natuurlijk niet te
betekenen dat je ook zo bent!
• Hoe oud ben je ongeveer in het spel?
• Hebben jullie beiden een rol als vrouw?
• Zijn jullie goed bevriend of werk je alleen maar samen?
• Neemt een van jullie de leiding?
• Is de ander volgzaam of wordt er stevig gediscussieerd?
• Heeft een van beiden (of hebben jullie beiden) leuke, maar
onuitvoerbare ideeën?
• Wie is er het meest serieus?
• Maken jullie wel eens ruzie? Waarover gaat het dan?
• Waarover zijn jullie het gauw eens?
• Heeft iemand van jullie problemen? Zo ja, wat voor problemen zijn dat? Begrijpt de ander die en helpen jullie elkaar?
• Verandert er iemand in de loop van het verhaal van karakter? Bijvoorbeeld: krijgt iemand die eerst heel voorzichtig
was in de loop van het verhaal meer moed?
Vorig jaar hebben we voor het eerst met een vragenlijst
gewerkt. Wij verwachtten dat de kinderen dat een moeilijke en weinig aantrekkelijke opgave zouden vinden. Tot
onze verrassing bleken ze er juist zeer gemotiveerd en
enthousiast mee aan het werk te gaan. Er kwamen onverwachte dingen uit. Het viel ons op hoe goed kinderen zichzelf kennen en ook dat ze inzicht hebben in relaties tussen
mensen. Dit jaar willen we nog een stapje verder gaan en
de kinderen vragen een beschrijving te maken van hun
personage.

Geheime ontwikkelingen
We komen nu zover dat een mogelijke scène met een paar
kernwoorden kan worden neergezet. Met die nog voorlopige gegevens gaan de kinderen vervolgens zelf scènes
bedenken. Dat hoeft niet noodzakelijk de eerste scène te
worden, over de volgorde wordt pas later beslist. We geven
het kader voor een scène, de kinderen vullen die zelf verder
in. We beginnen improviserend, het resultaat daarvan verschilt sterk. Er zijn kinderen die heel goed in staat zijn om
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teksten en dialogen te bedenken. Als anderen daar niet toe
in staat zijn, schrijven wij de teksten helemaal uit. Meestal
is er een mix, er zijn teksten van ons en van de kinderen.
Het verhaal groeit en de kinderen gaan steeds meer spelen.
Het gebeurt nogal eens dat het einde lang duister blijft,
soms zelfs tot een maand voor de uitvoering. Je zou het
ontwikkelproces bijna organisch kunnen noemen.
We zorgen ervoor dat de speeltijd zo evenredig mogelijk
over de kinderen wordt verdeeld.
Tijdens de ontwikkeling van het spel maakt zich langzamerhand een zekere opwinding van de school meester.
Er wordt gezongen, gedanst, geschreven, getimmerd en
geschilderd. En toch blijft alles zo veel mogelijk geheim.

Een swingend geheel
Ieder kind zingt alleen of samen met iemand anders. De
kinderen kiezen de muziek voor de liedjes. Er zitten dan
ook heel wat ‘Sugababes’ in. Jongens maken vaak andere
keuzes, meer hip-hop en reggae. We hebben ook zelf uitgesproken ideeën. Dan gaat het meestal om muziek die
niet in de hitlijsten staat, maar waarvan wij vinden dat die
mooi bij een scène past, zoals klassieke muziek en muziek
uit de jaren ’20 en Italiaanse muziek. We willen iets toevoegen door de kinderen te laten kennismaken met muziek die
ze nog niet kennen.
De kinderen schrijven de teksten bij de muziek, al of niet
met de hulp van ons en ouders. In de afgelopen jaar zijn vier
van de veertien liedjes geheel door de kinderen geschreven, de andere maakten we samen met hen.
Er is een echte band voor de begeleiding van wat wordt
gezongen, die is samengesteld uit ouders van huidige en
van oud-leerlingen. We hebben twee maanden de tijd om
de muziek in te studeren, een moeilijke klus! De laatste
twee jaar oefenen de kinderen het zingen met een oudleerling. In de toekomst willen we vaker oud-leerlingen
inschakelen.
Ieder jaar doen kinderen mee die een instrument bespelen.
Wij geven hen de kans om mee te helpen bij de begeleiding van de band. Het komt ook voor dat ze een solo voor
hun rekening nemen. Het lukt helaas niet altijd om daarbij
voldoende tijd en hulp te vinden. We missen nog iemand
die daarbij leiding kan geven. We zijn wel gezegend met
een ouder die danslessen geeft en kans ziet kinderen, ook
de jongens, enthousiast aan het dansen te krijgen.

Een viering passend bij de groep
Het resultaat van onze werkwijze is dat het eindproduct
ieder jaar weer totaal anders is: het past bij de kinderen die

dat jaar de groep acht vormen. Zo was het verhaal twee
jaar geleden aanzienlijk‘volwassener’ en romantischer dan
vorig jaar.
Iedereen ervaart dat kinderen (en volwassenen!)in toenemende mate individueel gericht zijn. Als ze aan de musical
werken moet alles samen gebeuren, met kinderen, groepsleiders en ouders. Er wordt veel gevraagd als je samen met
een of meer anderen een scène moet bedenken en spelen.
Er moet veel overwonnen worden: angst om voor publiek
te spelen en te zingen, of juist een te sterke neiging om
op de voorgrond te dringen. Ze dragen met elkaar verantwoordelijkheid voor het hele proces en het eindproduct,
waarvan de kwaliteit voor iedereen steeds meer zichtbaar
wordt.
Voor ons is het soms moeilijk om het evenwicht te vinden
in leiding geven en alles aan de kinderen zelf over te laten.
Wij weten bijvoorbeeld dat Joanna prachtig kan zingen.
Maar we weten ook dat ze heel bescheiden is. Thuis schrijft
ze liedjes en zingt voortdurend, ook voor de spiegel. Ze
klapte echter dicht toen ze op school haar lied ging oefenen. Wij dachten haar over die drempel heen te kunnen
helpen, omdat het overwinnen van die blokkade haar zelfvertrouwen zou kunnen geven. Toch was er bij ons twijfel:
mogen we dit van haar vragen? In het sturen gaan we vaak
vrij ver. We doen het bij Joanne ook, maar dwingen haar
niet. Als we het helemaal aan haar overlaten bevestigen we
haar onzekerheid. En wat is het resultaat? Drie dagen voor
de uitvoering besluit Joanna om te zingen en ze straalt!
Wij vinden het belangrijk dat er geen hoofdrollen zijn.
Natuurlijk zijn er kinderen die er qua acteer- of zangtalent
bovenuit steken. Die kinderen worden door ons echter niet
aangewezen voor een grote rol. Ze kunnen daar naartoe
groeien en mogen dan schitteren. Zulke kinderen kiezen
hun rol vaak heel goed, ze blijken er bijna altijd perfect in
te passen.

Voorbereidingstijd
Vanaf maart wordt een deel van de rekentijd voor de musical gebruikt. In april werken de kinderen in de blokperiode ook aan het uitschrijven van rollen en ontstaan ook de
liedjes. Na de meivakantie zijn de dinsdag en de donderdag, na de instructieperiode die om half elf eindigt, geheel
voor de musical beschikbaar. Een van de groepsleiders gaat
dan met de hele groep aan het werk. De overige kinderen
van zijn stamgroep worden verdeeld over de twee andere
bovenbouwgroepen. Een andere collega komt op dinsdagmiddag in haar vrije tijd, zodat zij met de kinderen teksten
kan gaan schrijven. ’s Avonds en in het weekend zijn ouders

bezig met de kleding en het decor. Gedurende de laatste
drie weken zijn de achtstejaars fulltime met de musical
bezig. Een week voor de vakantie vinden de uitvoeringen
plaats, ze duren ongeveer twee uren. Op donderdagochtend voor alle kinderen van de school, op donderdagavond
voor genodigden van de spelers en op vrijdagavond voor
alle ouders van de school. Na de laatste voorstelling is er
een swingend afscheidsfeest. Er zijn, afhankelijk van het
aantal spelers, steeds ongeveer 150 plaatsen te verdelen.
Het schoolgebouw dateert uit de vroege jaren ’50. Het is
weliswaar een mooie school, maar zonder gemeenschappelijke ruimte. Zo’n ruimte is ontstaan door het samenvoegen van twee lokalen. Samen met een stuk van de gang is
er nu ruimte voor de weeksluitingen en andere vieringen.
De laatste jaren is het gelukt om met zelfwerkzaamheid en
een creatieve en praktische inbreng van ouders een goede
ruimte met inschuifbare tribunes te maken. Voor de musical
van twee jaar geleden zijn de coulissen draaibaar gemaakt.
Zo werd er een vernuftig decor gebouwd voor drie verschillende spelsituaties.

Een afscheidsviering om trots op te zijn
Onze eigen kinderen zijn intussen volwassen. Ieder jaar
gebeurt het wel een keer dat videoband van ‘hun musical’
te voorschijn wordt gehaald om te laten zien aan nieuwe
vrienden en studiegenoten of om alles nog een keer te
beleven met de ‘musicalmaatjes’ van toen.

We zijn trots op onze musical. Op de kinderen die zo ongelooflijk hard werken en bij zichzelf onvermoede kwaliteiten
ontdekken. Op het plezier dat ze eraan beleven. Ook op
ons plezier. We genieten van het enthousiasme van al die
ouders, grootouders, tantes en ooms, buren en oudere zussen en broers. Van de band tussen de kinderen die zo sterk
is op het moment dat ze uitvliegen naar verschillende scholen. Van de samenwerking tussen zoveel betrokkenen.
Aan het einde van alles zijn we moe, heel erg moe. Het
gaat dan ook om een enorme en soms zenuwslopende
klus. Maar er is moe en moe en dit is ‘tevreden moe’...
André Oudejans en Eva Leeuwenberg zijn bovenbouwgroepsleiders van
De Nieuwe School in Edam

Hoe wordt er op uw school afscheid genomen?
Staat daarbij de afscheidsviering of een prachtige
voorstelling centraal?
Wat is de inbreng van kinderen in hun afscheid?
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Monique Hansma

Het team van de Jenaplanschool in Gorkum
vindt het belangrijk dat bovenbouwers een
mening vormen over de actualiteit en die
kunnen ook verwoorden. Tot voor kort verliepen de daarvoor ingeplande nieuwskringen onbevredigend. Terwijl
een klein groepje oeverloos aan het woord was, zat de rest er verveeld of verlegen bij.

Kinderen leren argumenteren

Stellingen

Als je dan afkijkt is het niet oneerlijk, want eigenlijk wist je
In dit artikel vertelt groepsleider Helena Kinds aan Henk
het gewoon. Dus is afkijken niet altijd oneerlijk.’ Een ander
Hansma, trainer en projectleider Kansrijke Taal, hoe ze de
kind van rood zag het veel simpeler: ‘Het is gewoon niet
nieuwskringen veranderd heeft: ‘Ik liet het nieuws even
oneerlijk, dan moet diegene van wie je afkijkt er maar voor
voor wat het was en besloot me eerst te concentreren
zorgen dat je het niet kunt zien.’
op het leren discussiëren’, legt Helena uit. ‘Om van het
Vervolgens was oranje aan de beurt. De twijfelaars maaknegatieve imago van de nieuwskring af te komen, zocht
ten een keuze voor groen of rood. Hadden ze hun keuze
ik stellingen die aansloten bij wat leeft in mijn groep, zoals
nog niet bepaald, dan vroeg Helena hen te vertellen waar
‘Afkijken is oneerlijk’. Op een papiertje kruisten de kindeze nog over twijfelden.
ren aan: ‘voor’, ‘weet niet’ of ‘tegen’. Zo zette ik ze op het
Een aantal argumenten was zeer overtuigend, zelfs zo dat
spoor: bedenk eerst wat je zelf vindt en volg je vriendje of
een kind van rood vroeg of het ook nog naar groen of
vriendinnetje niet klakkeloos. Pas toen iedereen zijn mening
oranje mocht overstappen. Helena besloot de vraag aan
had bepaald, was het de bedoeling om de mening te verde groep voor te leggen en die vond dat het mocht . Als je
woorden en elkaar op basis van argumenten te overtuigen.
maar kon uitleggen waarom je van mening veranderde.
Op de grond legde ik grote vellen papier in verkeerslichtkleuren: rood, oranje en groen. Ik vroeg de kinderen die Stellingen in de nieuwskring
het met de stelling eens waren op groen te gaan staan.
Na een paar keer oefenen met stellingen, startte Helena
Kinderen die afkijken niet oneerlijk vonden, vertrokken
met stellingen in de nieuwskring. Het idee stond de groep
naar rood. Had een kind ‘weet niet’ aangekruist, dan was
wel aan: ‘Je moet ergens voor kiezen en dan argumenten
er voor hem plek op oranje.’
bedenken, verwoorden en proberen om kinderen te over‘Bij moeilijke activiteiten als discussiëren is het altijd goed
tuigen.’ Het leek hen moeilijk om een stelling te bedenom kinderen meer zintuigen te laten gebruiken’, is ook de
ken waar sommige kinderen het mee eens en anderen niet
ervaring van Henk. Door het gebruik van de gekleurde velmee eens waren. Ze hadden wel in de gaten dat dat een
len zién en ervaren kinderen ook waar het om gaat. Ze zijn
voorwaarde was. Geen meningsverschil, geen discussie.
niet alleen maar abstract aan het nadenken,
‘Ik herinner me dat één van de kinderen
Lege koeien kun je een diepe zucht slaakte: ‘Dit is wel leuk,
maar gebruiken ook hun ogen en benen.’
‘De kinderen op oranje zijn vast het makmaar als het me nu niet lukt?’ Ik hoefde
niet melken
kelijkst te overtuigen’ daagde Helena haar
niet eens zelf te antwoorden: ‘Dan helpt
groep uit. Het bleek dat ze niet hoefde uit te leggen wat
Helena je toch of misschien kunnen je ouders helpen of we
een argument was. ‘Afkijken is oneerlijk, omdat je jezelf
bedenken de stelling samen tijdens je kring!’
dan voor de gek houdt,’ werd opgemerkt in het groene
kamp. Een ander kind had meer oog voor de sociale
Intussen is discussiëren een vast onderdeel van de nieuwsomgeving: ‘Afkijken is oneerlijk, omdat je het dan zelf niet
kring geworden. De kinderen noemen het kringgesprek nu
geleerd hebt en misschien toch een goed cijfer haalt, dat je
zelfs een discussie. Meestal staan de discussies ingepland
eigenlijk niet hebt verdiend’.
op maandag. De vrijdag ervoor neemt Helena met het
De kinderen van rood hadden daar wel een weerwoord
kind dat gespreksleider is, het gekozen artikel even door.
op: ‘Soms kende je het wel en ben je het even vergeten.
Ook zoekt het kind aanvullende informatie op het internet.
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‘Samen bespreken we de stelling. Zo nodig wijs ik nog
eens op de kenmerken van een stelling. Formuleringen die
beginnen met: ‘Vind je ook dat...’ of ‘Misschien...’ zijn niet
goed. Een goede stelling is prikkelend en stellig. Je bent het
ermee eens of oneens.’
‘Het is belangrijk dat kinderen iets afweten van het onderwerp’, is Henks overtuiging. Daarom is het zo goed dat
Helena de discussies aan de presentaties in de nieuwskring
koppelt. Er wordt eerst informatie gegeven door het kind
dat de kring voorbereid heeft. Vervolgens kunnen de anderen vragen stellen. Een ander voordeel van deze werkwijze
is dat kinderen leren om van tevoren in te schatten welke
meningen er over een onderwerp bestaan. Ze weten dat er
meer discussie komt, als ze een goede stelling maken, waar
verschillende meningen over bestaan.’

Brand in de nieuwskring
In oktober hielden de branden in Parijs de groep erg bezig.
Milou koos een artikel over een brand in een hotel en
bedacht een stelling die veel commotie teweeg bracht:
‘De overheid is verplicht ieder hotel te onderzoeken op
brandveiligheid.’ Voorheen zou ze het artikel hebben voor
gelezen, nu vertelde Milou het in eigen woorden na. Leerzamer voor Milou en voor de klas boeiender om naar te
luisteren. Toen kwam wat Milou het leukste vond: ze legde
de gekleurde papieren neer, schreef haar stelling op het
bord en vroeg iedereen een plek in te nemen. Zelf ging ze
bovenop een stoel staan, waardoor ze meer overzicht had.
De meeste kinderen stonden op groen ‘want nu gaan er
mensen dood en dat moet de regering voorkomen’. Op
rood stond niemand en op oranje een behoorlijke groep.
Opeens stapte een van de kinderen naar rood. De hele
groep reageerde verbaasd. Zodra Milou in de gaten had
dat het kind op rood stond vroeg ze om haar argumenten:
‘De overheid moet controleren of de man van wie het huis
is er voor zorgt dat het er veilig is, maar ze hoeven het niet
zelf te onderzoeken. Daar moet de eigenaar voor zorgen.’
Het werd even helemaal stil. Een grote volksverhuizing
volgde, waarna iedereen op groen stond.
Helena: ‘Van mij hadden ze de formulering ‘doorslaggevend argument’ al eens gehoord. Nu kreeg deze betekenis’.
Milou lette goed op wie van plaats veranderde en vroeg
waarom. Zo kwamen er nog meer argumenten aan bod,
die stof tot nadenken gaven. ‘Geweldig vond ik het toen
ik haar tegen een wat teruggetrokken kind hoorde zeggen: ‘Jou heb ik nog niet gehoord, wat vind jij er eigenlijk
van?’ Ik merk dat ze er nu zelf op letten dat niet alleen de
kinderen die altijd het hoogste woord hebben aan de beurt
komen. Zo hoorde ik Milou ook zeggen: ‘Wil je nu niet de
beurt? Wil je dat ik jou nu even oversla en straks iets aan
je vraag?’

Leerlijnen
Aanleiding voor deze Jenaplanschool om met een traject
Kansrijke Taal te beginnen was een inspectierapport. De
CITO-scores waren elk jaar bovengemiddeld, maar konden
volgens de inspectie nog beter vanwege het hoge opleidingsniveau van de ouders. Omdat de inspectie hamerde
op woordenschat, is die leerlijn als een van de eerste aan
bod gekomen. Toch Henk Hansma startte met de leerlijn
gedichten, want ‘daar valt voor een team altijd veel eer aan
te beleven’. De inspectie vond met het team dat de meeste

kringgesprekken die de school houdt te oppervlakkig bleven. Het team koppelde de kringen daarom zoveel mogelijk
aan de leerlijnen Kansrijke Taal. Daarmee werden ze taliger
en kregen ze een duidelijk omschreven doel.

In trainingen zelf ervaren
In trainingen over Kansrijke Taal is veel aandacht voor lesgeven en leraargedrag. Leerkrachten oefenen vaardigheden
die passen bij een activiteit en de bijbehorende leerlijn. Om
als groepsleider zelf te ervaren wat je van kinderen vraagt,
oefent het team eerst Kansrijke Taalactiviteiten met elkaar.
Zo maken leerkrachten tijdens de training een woordtrap
op een echte keukentrap, verzinnen synoniemen en homoniemen, zeggen met z’n allen ‘lange-lijs-gedichten’ op en
maken er gebaren bij. Vervolgens krijgt iedere groepsleider bezoek in de klas. Eerst alleen van de trainer, later ook
van collega’s. Op basis van de klassenconsultaties geven
groepsleiders elkaar tips over hoe ze hun gedrag nog beter
kunnen afstemmen op hun kinderen en op het doel van de
activiteit. Het team van Jenaplanschool Gorkum had er in
het begin wat moeite mee. ‘Ik moet de eerste keer in een
nieuwe groep ook wel iets overwinnen, als ik omstandig
gebaren ga maken bij een gedicht’ geeft Henk toe. ‘Maar
voor de meeste mensen geldt dat ze een activiteit eerst zelf
uitgevoerd moeten hebben voor ze deze goed met kinderen kunnen doen.

Structuur, inhoud, leerlijnen en didactiek
Kansrijke Taal bestaat al zo’n twintig jaar. Aanvankelijk
was het bedoeld voor scholen met veel achterstandskinderen, maar de laatste zeven jaar is het concept verbreed
en bedoeld voor alle scholen. Het is een concept voor taal
in de basisschool. In de vorm van het taartpuntenschema
brengt Kansrijke Taal structuur aan in het taalonderwijs.
Een structuur die houvast biedt bij het opbouwen van een
rijk, veelzijdig en samenhangend taalaanbod. De inhoud
van het aanbod komt deels van Kansrijke Taal: materialen,
activiteiten en lessen, te vinden in publicaties en in een
digitale werkplaats. Daarnaast ontwerpen teams samen
met trainers van het Kansrijke Taalproject nieuwe inhoud,
passend bij hun school. Én er is plaats voor bestaande activiteiten, die met het taartpuntenschema opnieuw worden
geordend en ingepast. Het totale aanbod wordt gevat in
doorgaande leerlijnen voor groep een tot en met acht. In
een invoeringstraject trainen leerkrachten dat gedrag dat
effectief is bij een bepaalde leerlijn.
Informatie: www.kansrijketaal.nl

MENSENKINDEREN 102
MEI 2006

21

Hanneke Venema

Jenaplanregioconferentie
in Groningen
Op 22 maart 2006 was de jaarlijkse Jenaplanregioconferentie op de Annie M.G. Schmidtschool te
Groningen. De Jenaplandag stond in het teken van
Wereldorientatie en was voor alle Jenaplanscholen in
de provincie Groningen.

vorm van een Verhalend Ontwerp. In de voorbouw waren
er allemaal mooie toverfeeën met prachtige droomhuizen.
In de onderbouw was de architect bezig huizen te ontwerpen en de kinderen hielpen hem mee. In de middenbouw
hadden de kinderen een echt architectenbureau neergezet
en waren ze nu op pad om interviews af te nemen bij de
bewoners in de wijk in verband met hun bouwplan. In de
bovenbouw hadden de kinderen een TV-station neergezet
en waren ze een twaalfdelige serie aan het opnemen over
de provincies van Nederland. Er was dus veel te zien in de
schoolwoonkamers. En…. het is sowieso leuk om een kijkje
bij iemand anders in de groep te nemen!

De workshops

Tussen de middag was er tijd voor een praatje en een hapje.

De honderddertig Jenaplanners die zich hadden opgegeven konden zich intekenen voor een zevental workshops
die door de stamgroepleiders van de school werden verzorgd. Alle workshops gingen over een wereldoriënterend
onderwerp, zoals dat op de Annie M.G. Schmidtschool
gebeurt. Zo konden de Jenaplanners zich intekenen voor
de workshops ‘Interessante kringen rondom wereldoriëntatie,’ ‘Themagerichte blokperiodes in de onder-, middenof bovenbouw,’ ‘Verhalend Ontwerpen’ en ‘Werken rond
een thema in de onderbouw.’ ‘s Middags konden schoolleiders in een intervisiegroep praten over wereldoriëntatie
op hun eigen school.

In de workshop ‘Interessante kringen’ kregen de mensen
te horen welke kringen er zoal op de Annie M.G. Schmidtschool zijn, zoals de proefjeskring, de associatiekring, de
actualiteitenkring en de dit-ben-ik kring. Met behulp van
foto’s en verhalen van de stamgroepleiders kregen de mensen een indruk hoe de kring in een stamgroep gaat en hoe
groot de betrokkenheid van kinderen is bij een wereldorienterend onderwerp. In de tweede helft van de workshop
gingen de deelnemers zelf aan de slag. Er werd nagedacht
over de doelen, voorbereiding, vorm en organisatie van de
kring. In een schema werd deze informatie en omschrijving
van de kring genoteerd en aan het eind van de workshop
voor iedereen gekopieerd, zodat eenieder met een groot
aantal ideeën naar huis ging.
In de workshop ‘Een themagerichte blokperiode in de
bovenbouw’ konden de deelnemers aan de hand van
voorbeelden een indruk krijgen van een themagerichte
blokperiode op de Annie M.G. Schmidtschool. Daarna was
er tijd om de materialen te bestuderen en te bekritiseren.

Wereldoriëntatie als hart van het onderwijs
De dag begon met citaten van kinderen. De stamgroepleiders hadden aan de kinderen op school gevraagd wat zij
dachten dat het hart van een Jenaplanschool zou kunnen
zijn. Dat vonden de kinderen niet zo’n moeilijke vraag. Bij
de opening van de regiodag werd een aantal antwoorden
aangehaald:
• ‘Dat zijn natuurlijk de juffen van de school’.
• ‘Dat is onze bouwhoek, want daar spelen we allemaal
graag.’
• ‘Dat is de directeur, want die is het belangrijkst!’
• ‘Het is de trap, want die zit midden in de school.’
• ‘Het zijn de kinderen, want daar gaat het om!’
• ‘Dat zijn alle projecten die we doen!’Daarna was er een rondleiding door de school. Alle stamgroepen waren bezig met het ervaringsgebied ‘Ruimte’ in de
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Diliana en Shanice werken aan een opdracht over het Romeinse
leger in de thematische blokperiode

De thema’s worden in verschillende vormen aangeboden:
in een Verhalend Ontwerp, in een project, in kringen en
in themagerichte blokperiodes. Wanneer er een themagerichte blokperiode start, hebben de stamgroepleiders dat
goed voorbereid. Van tevoren kijken ze naar de doelstellingen, de leerervaringen en wat ze zelf willen aanbieden,
rekening houdend met de meervoudige intelligenties van
kinderen. Vervolgens kijken de stamgroepleiders naar de
vorm en organisatie. In een themagerichte blokperiode
werken de kinderen zelfstandig aan een thema; ze maken
een keuze uit de opdrachten, stellen zichzelf een doel, gaan
plannen, voeren de opdracht uit en denken na over een
eventuele presentatie. Aan het einde van de blokperiode
evalueren en presenteren de kinderen het gemaakte.

Een regiosucces
Shailu houdt haar ‘dit-ben-ik kring

In de tweede helft van de workshop nam iedereen zelf een
thema of een ervaringsgebied onder de loep. Er werd gekeken naar doelen, leerervaringen en mogelijke opdrachten.
In een schema werden alle ideeën geïnventariseerd en vermenigvuldigd voor de deelnemers.

Al met al was het een geslaagde dag. De deelnemers waren
enthousiast. Er was koffie met koek van bakker Knol, de
broodjes waren lekker en de workshops waren leuk. Ook
voor het team van de Annie M.G. Schmidtschool was het
een feestelijke dag, waarbij iedereen een eigen taak had.

Hanneke Venema is groepsleider van de Annie M.G. Schmidtschool in
Groningen.

Op de Annie M.G. Schmidtschool is er gekozen voor een
‘open’ blokperiode en een ‘themagerichte’ blokperiode.
Deze blokperiodes wisselen elkaar af en vinden voornamelijk ‘s middags plaats. ’s Ochtends krijgen de kinderen
instructie in hun eigen stamgroep en werken ze in het
werkuur voornamelijk aan taal- en rekenwerk. In de ‘open’
blokperiode kiezen de kinderen uit allerlei opdrachten die
ondergebracht zijn in kisten; druk-, gedichten-, digi-, ontdek-, schrijf-, getallen- en dramakist. In de bovenbouw zijn
de thema’s vastgelegd in een ‘driejarenplan.’

Met dank aan George van Sluis van het LBVO, die het team schoolt en
begeleidt, voor de hulp bij de voorbereiding van deze studiedag.

Worden er in uw Jenaplanregio ook interessante
studiedagen georganiseerd die de moeite waard
zijn om te beschrijven in Mensenkinderen?
Mail het naar mensenkinderen@hetnet.nl

Een fictieve
Jenaplanschool
De vierdejaars studenten van Pabo De Eekhorst, die
voor de Jenaplanverbijzondering hebben gekozen,
creëerden in het kader van hun afstudeeropdracht een
ideale Jenaplanschool.
Samen ontwerpen in een team
Naast een aantal colleges is er elk jaar een Jenaplanweek,
waarin verschillende thema’s van het Jenaplanonderwijs
centraal staan. Aan het einde van deze week moesten
wij onze school presenteren en een schoolgids en –plan
inleveren. Daarom werd iedereen door onze begeleidsters

Wies Boschma en Thea Wieringa ingedeeld in verschillende
teams van ongeveer zes studenten. Elk team kreeg informatie over de school die zij moesten opzetten, zoals het aantal
kinderen, de signatuur en de schoolomgeving. Ondanks dat
het allemaal fictie was, leken onze scholen echt te bestaan,
doordat onze begeleidsters leuke opdrachten voor ons
bedachten, waarmee we later in een echt schoolteam ook
te maken zouden kunnen krijgen. Voorbeelden hiervan zijn
onder andere het ontslaan van teamleden en het daarna
voeren van sollicitatiegesprekken om ons team weer compleet te maken. Hierbij moesten we echte ontslag- en sollicitatiebrieven schrijven en gesprekken voeren. Ook kreeg
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elk team tijdens de Jenaplancolleges af en toe een incident
dat het voor zijn school moest oplossen, zoals:
• Jullie zijn niet tevreden over de rapportagevorm binnen
jullie school. Wat ga je veranderen?
• Binnenkort komt de inspectie op bezoek. Wat moeten jullie
nog allemaal op orde brengen?
• Jullie krijgen een aanmelding van een lichamelijk gehandicapt meisje dat in een rolstoel zit. Is zij welkom op jullie
school en zo ja, in hoeverre kunnen jullie haar helpen en
welke aanpassingen zijn er dan nodig?
• Er is de vrijdag voor de kerstvakantie een kerstviering in de
kerk voor de hele school. Een aantal groepsleiders dat normaal niet op vrijdag werkt, kan/wil niet komen. Hoe lossen
jullie dit op?
• Er overlijdt een kind van jullie school. Hoe verwerken jullie
dit binnen de school?
Hierover werd dan vergaderd binnen de verschillende
teams. De resultaten werden opgenomen in de schoolgidsen.
Als afronding van dit project heeft elk team zijn school
gepresenteerd tijdens de afsluiting van de Jenaplanweek.
Ook de derdejaars studenten waren hierbij aanwezig om
kritische vragen te stellen en alvast te zien wat hen te wachten staat in het vierde jaar. Tevens waren Henk Overeem en
Felix Meijer er ook bij om ons het vuur na aan de schenen
te leggen.

Een incident
‘Jullie hebben kinderen op school met het Jehovageloof. Dit
is een andere geloofsovertuiging dan jullie schoolidentiteit.
De ouders van deze kinderen willen niet dat hun kinderen
in aanraking komen met de kerstviering. Hoe lossen jullie dit
als team op?’
Lotte was groepsleider bij O.J.B.S Villa Kakelbont. Zij kregen als school een moeilijk, maar interessant incident in de
schoot geworpen:
Geachte ouders/verzorgers,
Na intern overleg en een beschouwing van onze schoolidentiteit, zijn wij tot een besluit gekomen over ons standpunt
inzake uw probleem met de aanstaande kerstviering.
Er is hier sprake van een botsing van verschillende, maar voor
ons essentiële basisprincipes. De individuele uniekheid van
alle kinderen en het besef, dat ieder kind een cultuurdrager
is en ook als zodanig behandeld dient te worden, doet ons
beseffen dat wij aan uw vraag gehoor moeten geven. Er
tegenover staat een ander aspect van onze schoolidentiteit.
Vieringen nemen binnen ons onderwijs een belangrijke plek
in en wij zijn van plan om kerst ook dit jaar weer op onze
gebruikelijke manier te vieren. Een groot gedeelte van het

onderwijs zal op de kerstviering en de kerstgedachte gericht
zijn. Wij hebben inmiddels een aanbod geaccepteerd van de
ouders om vanaf 13 december om de school in kerstsferen
te brengen. In de klassen en gemeenschapsruimten zal dit
het geval zijn. Vooruit lopend op de definitieve manier van
aanpak is het onmogelijk uw kind helemaal niet in aanraking
te laten komen met de viering of uitingen hiervan.
Wij zijn als team tot de volgende mogelijkheden gekomen
en willen in overleg met u zorgen voor de meest passende
oplossing. De uiteindelijke kerstviering vindt ’s avonds plaats,
een tijdstip waarop uw kind niet leerplichtig is. De specifieke
lessen over kerst of de kerstgedachte zullen zoveel mogelijk op de middagen geplaatst worden. Een speciaal lokaal of
ruimte zal voor uw kind gereserveerd worden, waarin voor
hem/haarn passende lessen aangeboden zullen worden.
Wij hopen aan uw probleem een passende oplossing te bieden en vooral hopen wij dat in goed overleg met u te doen.
Wel willen wij u vragen om een persoonlijk gesprek waar u
uw standpunt kunt toelichten en waar wij overleg over de
vele toekomstige vieringen kunnen voeren. In een schooljaar
vinden naast kerst nog vele vieringen plaats en wij denken
dat afspraken hierover belangrijk zijn.
Met vriendelijke groet,
Het schoolteam O.J.B.S Villa Kakelbont
Hiervoor dienden zij een passende oplossing te vinden. Na
uitgebreid overleg besloten zij deze brief aan de ouders te
sturen:

Een leuke afstudeeropdracht
Wij vonden het erg leuk om bezig te zijn met verschillende
incidenten en hierover in een team te discussiëren en voor
de school tot een goede oplossing te komen. Door de
incidenten denk je na over verschillende aspecten van het
Jenaplanonderwijs. Je vormt hierbij ook je eigen visie. Dit
is een leuke en vooral leerzame manier om gericht bezig te
zijn in een schoolteam, zoals iedereen dit straks ook in het
echt zal meemaken.
Jantine Boekhoudt, Lotte de Jonge en Nicky Eversden zijn studenten
van Pabo De Eekhorst te Assen

De redactie is benieuwd hoe u zou reageren op zo’n
verzoek van ouders. Hoe gaat u om met kinderen
die volgens hun geloof niet aan bepaalde vieringen
mee mogen doen? U kunt uw reactie mailen naar
mensenkinderen@hetnet.nl ter attentie van de rubriek
JE-NA aan ’t hart.

Op zoek naar een artikel uit Mensenkinderen?
Via de website www.jenaplan.nl kunt u door het opgeven van een trefwoord zien of
en wanneer een artikel over dat thema in Mensenkinderen is verschenen. De rubriek
Mensenkinderen is onder leerkrachten en studenten te vinden.
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Moedmannetjes
Famke Wismans–van der Steen
Mats logeert bij Lotte, ze slapen samen op zolder. “Het
is wel donker,” zegt Mats. Beweegt daar iets? Plotseling
kraakt de vloer. “De monsters,” roept Lotte. Het spookt
hier! Mats knijpt zijn ogen stijf dicht, maar ze gaan vanzelf weer open. Hij moét kijken. Overal liggen monsters en
er ritselt iets bij het bed. Ssssst niet gillen, dan komen ze
zeker. Langzaam gaat de deken omhoog............ Zo startte
een project over het thema ‘Bang zijn’ in een middenbouwgroep van Jenaplanschool De Ratelaar in Deurne.

Muzische vijfhoek
In het blok Kunstzinnige vorming van de Jenaplanopleiding
kwam ik in aanraking met de muzische vijfhoek. Hierdoor
ben ik gaan nadenken op welke manier ik met een thema
zou kunnen starten. Neem ik de insteek vanuit een beeld,
verhaal, ervaring, gevoel of vorm? Het thema had ik al in
mijn hoofd, omdat ieder kind, maar ook iedere volwassene wel eens bang is. Het lag erg voor de hand om voor
de ervaring of het gevoel te kiezen. Toch ben ik eerst op
zoek gegaan naar een
passend prentenboek.
‘Mats en de Moedmannetjes, bang in het
donker’ voldeed precies
aan mijn ideeën. De
kinderen vonden het
geweldig om te zien
en horen hoe Mats en
Lotte onder de dekens
kruipen van angst.
Maar dan blijkt dat ze
niet alleen zijn; de dappere Moedmannetjes Rafraf en Rover komen helpen bij hun
angst.Na het prentenboek barstten de verhalen los over de
eigen ervaringen. Al gauw zijn de kinderen in groepjes aan
de slag gegaan om samen te brainstormen. Daarbij was de
vraag: ‘Waar heb ik nou een Moedmannetje bij nodig?’
De antwoorden liepen erg uiteen. De een was bang voor
oorlog of de tandarts, terwijl de ander bang was voor zijn
neefje dat altijd pest. De kinderen bleven maar heel kort
betrokken bij hun eigen ervaringen. Het bleef hangen in het
uitwisselen van ervaringen, ze konden weinig bedenken om
er een vervolg aan te geven. Op dat moment draaide het
om, ze werden juist nieuwsgierig naar ‘grote’ dingen waar
ze bang voor waren, maar weinig ervaringen mee hadden,
zoals oorlog, dieven, tanks en orkanen. Dus zijn we samen
gaan kijken voor welke onderwerpen de meeste interesse
was. Al gauw werd duidelijk dat de meeste onderwerpen
‘ver van mijn en hun bed’ waren. Zo was er veel interesse
voor oorlog en vulkanen. Dat zijn gelukkig onderwerpen
waar ze niet in levende lijve mee te maken hebben gehad,

maar die wel veel te zien zijn op de televisie. Het ziekenhuis
en spinnen waren ook onderwerpen waar ze meer over
wilden weten. Wij zijn zelf op zoek gegaan naar informatie,
allereerst in de schoolbibliotheek, maar ook op internet, de
plaatselijke bibliotheek en bij andere instanties. Uiteindelijk
hadden we een hele stapel aan informatie. Natuurlijk zijn
de kinderen ook op zoek gegaan naar informatie. Ze zijn
op eigen initiatief naar de bibliotheek geweest en mochten
alles meenemen wat met deze thema’s te maken had.

Kunstzinnige vorming
De Moedmannetjes bleven bij veel kinderen een grote rol
spelen. Iedere keer was er vanuit de kinderen of vanuit
mezelf een nieuwe impuls, zoals ‘Stel je nou eens voor dat
je een eigen Moedmannetje hebt, dat altijd bij je is als je
ergens bang voor bent. Hoe moet jouw Moedmannetje er
dan uitzien?’ Het ene Moedmannetje moest een strak pak
aan hebben, omdat hij zo sneller kon bewegen. Het andere
Moedmannetje kreeg juist kleren aan met heel veel zakken, zodat hij heel veel mee kon nemen. Maar het Moedmannetje moest ook bepaalde eigenschappen hebben: hij
moest namelijk heel dapper zijn, maar ook sterk en slim.
Iedereen had zo een eigen beeld van zijn Moedmannetje.
De kinderen zijn dit beeld ieder op hun eigen manier gaan
vormgeven.
Er werden Moedmannetjes gekleid, getimmerd, geborduurd
en gebouwd. De timmerwerkjes kregen een haakje zodat
ze echt als schilderijen aan de muur konden hangen. De
andere kunstwerken mochten maar een bepaalde grootte
hebben. Zo werden ze allemaal in de kunstgalerie tentoongesteld. Ik vind het heel belangrijk dat er (meer)waarde
aan een ‘kunstwerk’ wordt toegekend. Dat betekent dat je
zorg en aandacht besteedt aan het ophangen en neerzetten ervan.De kinderen hebben ook kaartjes gemaakt met
de naam van het Moedmannetje. Er staat een aantal eigenschappen en natuurlijk de naam van het kind op dat het
kunstwerk heeft gemaakt.
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Betekenisvol lezen
In plaats van het technisch lezen zijn we gaan thema-lezen.
Daar gebruikten we alle informatie voor die we gevonden
hadden. Ieder kind kon kiezen welk van de thema’s hem
het meeste aansprak. In het begin mochten de kinderen
snuffelen in alle materialen. De betrokkenheid was zo
groot, dat we de snuffelperiode wat langer hebben laten
duren dan aanvankelijk de bedoeling was. Het was zo leuk
om te zien, dat ze naast het opzoeken ook andere kinderen
stukjes gingen voorlezen. Op die manier waren de sterke
en zwakke kinderen toch met lezen bezig en ook met
elkaar. Na de snuffelperiode kwamen er ook opdrachten
om de hoek kijken. Kinderen moesten bijvoorbeeld woorden opzoeken en proberen deze zonder fouten op een
kaartje te schrijven. Ze moesten het woord eerst een paar
keer lezen en daarna uit het hoofd opschrijven. Uiteindelijk
kregen we een hele woordmuur vol. Er waren ook andere
opdrachten met het gekozen woord, zoals een spellingoefening met het woord ‘lava’. ‘Dit woord eindigt op a, terwijl
je het als aa uitspreekt. Ken je nog meer woorden die dat
hebben?’ Er werd een lijst gemaakt met al die woorden:
ja, ma, vla, papa, sta, nina etc. Op deze manier werkten
kinderen vanuit hun betrokkenheid ook aan hun leesontwikkeling.

ze nadenken over welke spelers er in hun verhaal voorkwamen. Aan de hand daarvan werd het verhaal geschreven in
kleine stukjes. De kinderen konden kiezen uit een liggend
en staand formaat prentenboek. Ze kregen pagina’s met
twee vakken, een tekst- en een illustratievak. Die pagina’s
konden ze op papier en de computer krijgen. Veel kinderen
wilden het verhaal typen, terwijl anderen liever schreven
of stempelden. Regelmatig werd er even instructie gegeven over het maken van een prentenboek. Nadat de tekst
en tekeningen klaar waren, zijn we begonnen met de kaft.
We hebben er een bestaand prentenboek bij gepakt en
samen gekeken wat er op de kaft staat: titel, tekening,
schrijver en tekenaar. Naast de voorkant was ook de achterkant belangrijk. Op de achterkant staat een stukje tekst
om mensen nieuwsgierig te maken, waardoor ze al weten
waar het verhaal over gaat. Vaak staat er ook een tekening.
Een kind merkte op: ‘De streepjescode moet je ook niet
vergeten.’, waarna een gesprek over de functie hiervan ontstond. Dus werden er streepjescodes getekend en gezocht
op de computer. Uiteindelijk zijn we gaan nadenken over
het aan elkaar maken van alle pagina’s. ‘Nieten’, zei de een.
Maar dat vonden de meeste kinderen niks. Dus kwamen
we op het idee om het boek te binden met gevlochten of
gedraaide touwen. Dat werd een succes, wat het prentenboek echt afmaakte.

Terugblik

Betekenisvol schrijven
We hebben verschillende kringgesprekken gevoerd rondom
dit thema. Bij een van die gesprekken kwam ter sprake wat
voor avontuur je zou willen beleven met jouw Moedmannetje. De kinderen konden zich helemaal inleven en kwamen met allerlei spannende verhalen. Om die verhalen
vorm te geven heb ik gekozen voor het prentenboek. Dit
heb ik bewust gedaan, omdat ik alle kinderen stap voor
stap wilde leren hoe je zelf een prentenboek maakt. Op
deze manier is iedereen hiermee in aanraking geweest,
zodat ze een volgende keer zelf kunnen kiezen of een
prentenboek bij hun vormgeving past. De kinderen hebben
eerst bedacht waar het verhaal over ging. Daarna moesten
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Al een hele tijd was ik op zoek naar een manier om vanuit een thema betekenisvolle activiteiten te bedenken. Ik
vertaalde de taalactiviteiten wel naar het thema, maar dat
vond ik niet genoeg. Ik had voor mezelf een startpunt nodig
om enthousiasme, betrokkenheid en motivatie te creëren
bij de kinderen. Dat is bij dit project zeker gelukt: de kinderen waren laaiend enthousiast. Behalve dat, heb ik zelf ook
ervaren hoe leuk het is om op deze manier te werken. De
betrokkenheid is zo groot, dat ze veel meer leren. Ik merkte
wel dat ik mijn doelen vooraf niet altijd helder had, waardoor het thema soms zo open was, dat je van tevoren niet
wist welke kant het op zou gaan. Voor een volgende keer
zou ik daar gerichter mee starten. Het ontwerpmodel van
het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (zie bladzijde 25) zou
daar een goede basis voor kunnen zijn. Zo denk je ook na
over verschillende soorten activiteiten die je aan wilt bieden. Op die manier hoop ik ook meer verdieping in plaats
van verbreding te krijgen. Als je vooraf goed nadenkt over
de doelen die je wilt bereiken, kun je daar de impulsen op
afstemmen. Het thema-lezen vond ik een erg leuke manier.
Het uitgangspunt is dan de betrokkenheid. Er ontstaat dan
zo’n grote mate van nieuwsgierigheid, waardoor ze uit zichzelf actief aan de slag gaan met lezen. Ik merkte wel dat er
meer momenten van uitwisseling mogen zijn. Dan kunnen
kinderen elkaar informeren over interessante stukken die ze
gelezen hebben. Zo kun je bijvoorbeeld voorleesmomenten
inbouwen. Bovendien moet het technische aspect genoeg
aan bod komen, zeker voor de zwakke lezers. Daar zou ik
nog meer structuur aan kunnen geven.
BRONNEN
Boer, Tom de, Het leren van de kunst en de kunst van het leren (3),
Mensenkinderen, maart 1997
Schlingman, Kate, Mats en de Moedmannetjes, bang in het donker,
Amsterdam 2002, ISBN 90-74892-74-4

De Mayakalender en
de leerlijn Tijd
Dit jaar verschijnt bij Frontier de eerste Mayascheurkalender en om meer bekendheid te geven aan
de Mayakalenders stelt deze uitgeverij een aantal
kalenders beschikbaar aan het onderwijs. Mocht
u er ook een willen ontvangen, mail dan naar
mensenkinderen@hetnet.nl.
School- en kalenderjaar
Het nieuwe schooljaar begint er al weer aan te komen. Dat
betekent een nieuwe jaarplanning maken. Wanneer vallen de vakanties, welke projecten gaan we doen, wanneer
plannen we de studiedagen en vergaderingen?
Wij zijn in het onderwijs gewend te werken in schooljaren
en niet in kalenderjaren. De Maya’s en veel meer natuurvolkeren hebben altijd al kalenders gehad die lopen van
26 juli tot en met 25 juli. Onze schooljaren lopen dus veel
meer synchroon met deze meer op de natuur gebaseerde
kalenders dan met de alom in het westen gebruikte Gregoriaanse kalender.
De Maya’s kennen 22 verschillende kalenders. De belangrijkste en meest gebruikte zijn de 13-manenkalender en de
zogenaamde Tzolkin- of energiekalender. De 13-manen
kalender is eigenlijk geen kalender, maar een synchrono-

Fredy Wamelink

meter, een harmonische standaard om op een natuurlijke
manier het tijdsverloop van het jaar te meten.
In de tijd dat de aarde om de zon draait (het zonnejaar),
draait de maan dertien keer om de aarde. Je krijgt dan dertien ´manen´ van elk 28 dagen, samen 364 dagen, plus één
dag. Deze dag heet de Dag Buiten de Tijd, omdat hij geen
deel uitmaakt van een week of een maand.
Elke maand heeft dan precies vier weken van elk zeven dagen. Geen gedoe meer met dan weer vier, en dan weer
vijf koopzondagen in de maand, of het verschuiven van
feestdagen, zoals Bevrijdingsdag of het vieren van je eigen
verjaardag. Iedere maand heeft namelijk evenveel dagen,
waardoor je ieder jaar op dezelfde dag van de week jarig
bent.

De leerlijn Tijd
Als je erop gaat letten zul je merken dat dagen verschillen
qua energie en daardoor niet altijd voor dezelfde activiteit
geschikt zijn. Waarom lukt het de ene dag goed om met je
hele groep enthousiast te beginnen aan een nieuw project
en loop je een andere dag te zuchten, omdat er niets van
de grond komt? Het kan zijn dat er storm in de lucht zit of
dat je zelf niet lekker in je vel zit, maar je kunt ook eens
even op deze scheurkalender kijken en erachter komen dat
het een dag is om stil te staan bij alles wat er al is en dat
zo’n dag nu eenmaal niet de energie heeft om iets nieuws
te beginnen.
Ook voor kinderen is het in het kader van de leerlijn Tijd
fascinerend om te kijken hoe kalenders zijn ontstaan en te
ontdekken dat de kalender die wij gewend zijn te gebruiken in tegenstelling tot de Mayakalenders veel minder terug te voeren zijn op wetmatigheden in de natuur of het
heelal. Dat juli en augustus 31 dagen hebben is het gevolg van de verering voor Julius Caesar en keizer Augustus,
omdat ze beiden evenveel dagen geëerd moesten worden.
Aan de hand van de kalender kan er ook met kinderen gesproken worden over de beleving van tijd. De kalender kan
ook aanleiding zijn om over tijd te filosoferen. Zo stoppen
alle Mayakalenders in het jaar 2012. Waarom? En wat gebeurt er na 2012?
Fredy Wamelink is adjunct directeur van de Veronica-Jenaplanschool in
Haarlem, waar ze in juni zullen starten met een project over de Mayakalender.

Wil je meer weten over de Mayascheurkalender,
kijk op www.centrelothlorien.com.
Wil je ook een gratis exemplaar voor je school
ontvangen, mail dan je schoolgegevens voor
12 juni naar mensenkinderen@hetnet.nl
Na 12 juni kun je voor een bestelling (tegen
verzendkosten) en informatie terecht bij
FredyWamelink@gmail.com.
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TOM
DOOD VOGELTJE

Anne is nu vier en soms neem ik haar mee op een korte
wandeling. Ik bepaal de weg en zij het tempo. We zien
wel wat ons toevalt.
Een geliefde route is bij ons het Monnikenpad, een
zandpad dat de laatste tijd door milieu- en historie bewuste organisaties met zorg wordt omringd. Geen last
van auto’s, alleen nu en dan een fiets. En hardlopers die
zeventien keer hetzelfde traject afleggen, maar in een
andere wereld en in een andere tijd.
We schieten niet erg op vandaag. Aan het begin van het
pad ligt een hoop zand: er op af, erop-eraf, dertien keer.
Dan valt het oog op de kamille. Die wordt bekeken, besnuffeld en van commentaar voorzien. We nemen een
paar mee om reukwater (of thee) van te maken. Nog vijf
keer de bult op en af, de laatste drie keer achterwaarts,
en dan gaan we verder.
Dan zie ik het liggen, midden op het pad: een dood vogeltje. Een jonge ekster. Platgereden, waarschijnlijk door
een trekker. De wind doet de rechtervleugel nu en dan
even bewegen, een vage herinnering aan vroeger.
Hier komen we niet zonder meer aan voorbij weet ik. De
dood ligt hier duidelijk te liften om aandacht en Anne
is in een bepaalde stemming, die neemt vandaag niets
voor kennisgeving aan. Er zullen vragen komen, minstens drieëntwintig. Maar wacht: wie zag de vogel het
eerst? Ik! Dus vandaag ben ik het die de vragen stelt.
Even later zitten we er op onze hurken bij.
- Is-ie dood? (Ik.)
- Ja…
- Hoe kan je dat zien?
- Zijn leven is weg.
- Waar is zijn leven dan naar toe…
Ze kijkt om zich heen…
- …denk je?
- Ik denk naar zijn moeder.
- Naar zijn moeder.
- Ja en naar zijn zusje, misschien heeft hij wel een zusje.
- Ik denk het wel, of een broertje….
Ze gaat er niet op in, broertjes zijn daar zeker minder
geschikt voor.
We bekijken het dode vogeltje nog eens goed. En geven

woorden aan wat we zien. De witte, de zwarte veren,
de kop, de oogkassen die leeg zijn, de insecten die ondertussen doorgaan met hun opruimingswerkzaamheden. We staan nog even stil bij het leven dat hij gehad
heeft. Het ei, het nest, de andere eksterkuikens, het eerste fladderen, de val, de trekker…….
Maar we moeten verder. Ik weet nog een mierennest,
een eindje verderop. En zo.
- Ga je mee?
Ze gaat mee. Maar stil. Na een paar passen zegt ze:
- Pake..
- Ja?
- Als we een schepje hadden, dan hadden we hem wel
aan de kant gelegd…
- Ja, ik denk het wel.
- Want straks rijdt de trekker er weer over heen.
- Ja….
- En dat is niet leuk.
- Waarom niet?
- Dat vind ik niet leuk…
Boer Antuma komt op de fiets voorbij. We wisselen
groeten.
- Misschien schept hij hem wel aan de kant, zegt Anne.
Het laat haar niet los.
- Maar misschien fietst hij er ook wel overheen…,
vervolgt ze.
- Ja, zeg ik, je weet het niet.
We zijn bijna bij de mieren. Maar Anne staat stil en kijkt
achterom. Ik ook. Het lijkt of het vogeltje naar ons wuift.
Ik voel dat er iets van me verwacht wordt. Dan raap ik
een stok van de grond en zeg:
- Hiermee gaat het denk ik ook wel. Kom maar!
Op het moment dat ik met de stok het vogeltje met een
zwaai onder de struiken zwiep voel ik me pedagogisch
gezien een hele piet. Ik word er zelfs een beetje vrolijk
van en roep baldadig:
- Zo, nou heeft-ie toch nog even gevlogen..!
Anne kijkt omhoog en op dat ogenblik vliegt er met veel
geschetter een jonge ekster uit de boomtop de blauwe
lucht tegemoet. En ik weet het: mijn reputatie kan niet
meer stuk.

