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Mocht deze pagina leeg zijn, dan is het me deze keer niet 
gelukt om mijn voorwoord op tijd in te leveren. Dan zit ik nu 
namelijk nog op Lanzarote. Ach, had u dan wat gemist? Ja, 
ongeveer 3641 tekens, 615 woorden, die samen 63 zinnen 
en 10 alinea’s vormen. Geen willekeurige selectie van woor-
den of zinnen, maar een zorgvuldige afweging van volgorde, 
betekenis en onderlinge verbanden. Als je het zo leest nog een 
heel karwei om zo’n stukkie in de juiste taal te schrijven. Hoe 
vertel je in zo weinig tekens, woorden, zinnen en alinea’s wat 
je zou willen, met de juiste woordkeuze die bij het Jenapan 
past. Dus schrijf je over kinderen en groepsleiders en niet over 
leerlingen en leerkrachten. En zonder spel- of stijlfouten. Toch 
schrijf ik ‘je’ terwijl ik mezelf bedoel. Niet echt mijn stijl, maar 
een stijl die ik de ‘Ronald Koemanstijl’ noem. (‘De Pers’ schreef  
op 26 oktober na de nederlaag tegen Ajax dat hij een weife-
lende trainer is die een andere taal spreekt dan zijn spelers): 
‘Je hebt de hele week naar de wedstrijd toegeleefd en goed 
getraind, zodat je zondag een goed resultaat kunt neerzet-
ten. Dan speel je zo’n slechte tweede helft, waardoor je weer 
verliest. Daar kan je boos over worden en moet je weer een 
week wachten voor je een resultaat kunt neerzetten.’ Wat een 
gekke gewoonte om over een ander te praten als je het over 
jezelf hebt. Taal is niet echt zijn ding. Of vergis ik me: is dit juist 
de taal die voetbaltrainers spreken? 

De slogan van de website ‘www.hetbegintmettaal.nl’ zegt 
dat de Nederlandse taal ons allemaal verbindt. De vraag is 
alleen welke taal je moet spreken om je te kunnen verbinden 
met anderen. 

Verbind de taal die nu door het ministerie van onderwijs is 
‘opgedeeld in minimumeisen (referentieniveaus), waarbij vier 

niveaus onderscheiden worden die staan voor een ‘overstap-
moment’ in het onderwijs: kinderen in groep 8 moeten in ieder 
geval kunnen spellen en lezen op niveau 1f, waarbij de letter 
f staat voor fundamenteel. Voldoen zij aan deze eis, dan zijn 
zij klaar voor de overstap naar het voortgezet onderwijs, is de 
gedachte.’ (De Volkskrant, 23 september 2009). Zou dat ook 
betekenen dat de basisschool voor sommigen eindonderwijs 
en tegelijk een brede school van 4 tot 112 jaar wordt? 

Of verbindt de taal die groepsleiders spreken? ‘Het is lastig 
als je de taal van de lerares niet spreekt als zij je uitlegt dat 
je zoon niet mee kan komen. “Mee kan komen? Waar naar 
toe? Op schoolreis?” Of dat zij zich zorgen maakt om je zoon, 
waarop je zegt dat je zelf wel voor je zoon kan zorgen.’ (www.
hetbegintmettaal.nl) Is Koeman daar ook werkzaam als tekst-
schrijver?

Of verbindt de taal van nu, zoals hij 
gebruikt wordt bij sms’en, chatten of 
twitteren?
Jammer dat ik in deze taal maar 140 
tekens voor mijn tweet heb; het vol-
ledige verhaal was veel leuker.

Of verbindt de taal uit kansrijke taal, 
levende taal, effectieve taal, inspire-
rende taal, wereldoriënterende taal, 
WotoTaal, betekenisvolle taal, taalvor-
mende taal, Wartaal of Dat’s andere taal?

Kortom: een themanummer waarin taal in verschillende vor-
men beschreven wordt. Niet om te laten zien wat de beste 

manier is, maar om de lezer zicht 
te geven op goed taalonderwijs, 
waarin ervaringen van kinderen 
het uitgangspunt van alle acti-
viteiten zijn. Goede taalervarin-
gen verbinden kinderen met de 
wereld.

Hoe u taal ook vormgeeft, het 
zou het mooi zijn als u en de kin-
deren zouden kunnen zeggen en 
schrijven: ‘Taal is zeg maar echt 
mijn ding.’ 

Overigens, we waren op tijd.

Ben op Lanzarote. 
Vlieg 25 oktober 
9.50 uur. 
Begin van de  
wintertijd? 
Nederlandse of 
Spaanse tijd? 
Hoe laat moet ik 
er zijn?

Verbinding                 Felix Meijer
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T a a l  daar draait het om   Bea PomPert

Zonder de taal van je gemeenschap te spreken, kom je er niet.
Dat weten wij natuurlijk al heel lang, maar vandaag de dag lijkt deze boodschap urgenter dan ooit. Zelfs ons Koninklijk 
Huis levert een actievoerende prinses om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken. Bekende Nederlanders 
verzorgen voorleesontbijten en inburgeren is in alle reclame hiervoor toch vooral het leren van taal geworden. Dat moet 
je doen! Zonder taal wordt participeren aan onze ingewikkelde en geletterde samenleving heel lastig.

Het taalonderwijs zoals wij dat al langer kennen is dus niet voor niets 

aan herziening toe. Ondanks het feit dat sommige onderwijsspecialis-

ten terug verlangen naar oude tijden, zien velen de noodzaak van ver-

beteringen. Deze zijn er op gericht het taalonderwijs betekenisvoller, 

communicatiever, socialer en strategischer te maken (zie alle uitgaven 

van het Expertisecentrum Nederlands vanaf 1996).

Hoe in Ontwikkelingsgericht Onderwijs inhoud wordt gegeven aan 

betekenisvol én effectief taalonderwijs daarover gaat dit artikel.

mijn mouw leeft
In de meertalige middenbouwgroep van juf Els hebben alle kinderen 

voor het eerst hun winterjas aan. De winter lijkt nu echt te komen. De 

groepsleider nodigt de kinderen allemaal de klas in met hun jas. In de 

groep worden de jassen goed bekeken en besproken. In tweetallen 

worden vragen beantwoord als: Hoe gaat jouw jas dicht, kun je spul-

len meenemen in je jas, van welke materialen is jouw jas gemaakt?

De groepsleider inventariseert op het bord alles wat de groep al weet 

in een rijk woordveld. Er komen ook nieuwe woorden aan bod, zoals 

manchet, knoopsgat, drukknoop, armsgat, binnenzak en klittenband. 

Els zorgt ervoor dat alle kinderen met deze nieuwe woorden even aan 

de slag gaan. Ze vraagt de kinderen om allemaal eens hun arm door 

het armsgat te doen of te kijken of zij ook een binnenzak hebben.

Als alle jassen met al hun 

bijzonderheden goed 

besproken en bekeken 

zijn, krijgen alle kinderen 

een schrijfblad met een 

tekenkader. Zij gaan hun 

jas tekenen en een tekst 

schrijven over hun eigen 

jas. Els schuift aan bij één 

van de kinderen die hulp 

nodig heeft. Daarna als 

iedereen schrijft, loopt 

zij de groep rond om 

kinderen te helpen die tijdens het schrijven over ‘hobbels’ heen moe-

ten. De meeste kinderen schrijven zonder hulp een mooie ‘jastekst’. 

Als er al heel wat teksten klaar zijn, komt de groep in de kring en 

lezen de kinderen de teksten voor aan elkaar. De kinderen luisteren 

en reageren met complimenten, tips en vragen. Een heel mooi voor-

lopig slot aan deze activiteit. Voorlopig omdat nog veel activiteiten 

zullen volgen, zoals:

•	 Het	herschrijven	van	de	teksten	en	het	maken	van	een	groepsboek;

•	 De	nieuwe	woorden	overnemen	 in	het	woordenschriftje	en	 in	de	

woordbank van de groep;

•	 Kleine	 onderzoekjes	 doen	 naar	 de	 winterjas	 en	 andere	 winter

kleding, zoals naar de soorten sluiting en welke soort sluiting het 

beste is voor een winterjas;

•	 Kleine	onderzoekjes	naar	de	verschillende	materialen	die	 je	warm	

houden;

•	 Opbouwen	van	een	kledingwinkeltje	in	de	klas,	waarin	allerlei	winter

kleding te koop is.

In deze praktijk herkennen wij een aantal elementen van de ontwik-

kelingsgerichte taalaanpak.

In de eerste plaats zien wij dat de groepsleider haar taalaanbod ver-

bindt aan een voor de kinderen aansprekende, gezamenlijke concrete 

ervaring. Ze vraagt niet ‘Wie kan er iets vertellen over zijn winterjas?’, 

maar laat alle kinderen in wisselende tweetallen de jassen voelen en 

bekijken. Alle kinderen kunnen mondeling op verhaal komen en luis-

teren naar de verhalen van anderen.

Vervolgens maakt de groepsleider deze mondelinge taal zichtbaar in 

het woordveld op het bord. Wat je weet kun je ordenen en kun je in 

woorden vatten. Zij expliceert ook nieuwe woorden en hun betekenis.

Door daarna tekeningen en teksten te laten maken zorgt de groeps-

leider ervoor dat de mondelinge verhalen gerepresenteerd, besproken 

en gelezen worden. De nieuwe woorden worden direct onderge-

bracht in een betekenisvolle, begrepen context. De kinderen hebben 

uiteraard hulp nodig bij het 

teksten schrijven. De groeps-

leider verzorgt deze hulp zo 

functioneel mogelijk, aan-

sluitend bij de volgende 

stappen die de kinderen 

kunnen nemen, zoals bij de 

kinderen die uitleg krijgen 

over een bepaalde schrijf-

wijze: ‘h e e v t’ wordt dan 

‘h e e f t’. Of bij kinderen 

die samen met de groepslei-

der een zin lezen en woor-

den aanvullen: ‘de capuchon warm’ wordt ‘de capuchon is warm’.

Om de nieuwe woorden te laten beklijven, gaat de groepsleider ver-

der met activiteiten als het woordveld overnemen, nieuwe teksten 

schrijven, onderzoek en spel waarin de woorden terugkomen en ver-

bonden worden aan andere betekenissituaties. Ontwikkelingsgericht 

taalonderwijs is verbonden aan interessante wereldoriëntatieonder-

werpen die voor kinderen persoonlijk betekenis krijgen.

Mondelinge taal en schriftelijke taal blijven aan elkaar verbonden 

waarbij het auteurschap van het kind de leesontwikkeling vooruit 

helpt (vooral in groep 2 en 3) én verdiept.

Noodzakelijke taalinstructie wordt effectief gemaakt door aan te slui-

T a a l
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ten bij de uitingen van kinderen en net zo lang herhaald en toegepast 

tot er sprake is van wendbaar inzetten door het kind zelf. Kinderen 

moeten er echt zelf iets mee kunnen. De rol van de groepsleider is 

hierbij doelgericht en sturend. Hoe precies zien wij in de groep van 

Gerda.

ons skelet
De middenbouwgroep van Gerda werkt aan het thema ‘Gezondheid’. 

Alle kinderen zitten in de kring. Gerda laat een foto zien waarop zij 

te zien is met haar pols in het gips. ‘Weten jullie nog?’ Nou, ze weten 

het nog precies. ‘Jouw arm deed zeer, je was gevallen met school-

voetbal’. ‘Oké, maar wat was er nu precies gebeurd, dat ik in het gips 

moest? Ja, inderdaad ik had mijn pols gebroken, niet gekneusd, hè?’

Nu gaat het gesprek over botten, waar je die hebt, waarom en hoe 

ze allemaal heten. Er komen heel wat vragen naar boven. Zoals, is 

je schedel ook een bot, waarom heb je een schouderbot, heet het 

schouderbot of schouderblad?

Er zijn ook andere vragen, zoals hoe het komt, dat je onder je oksels 

zweet als je hard loopt en wat epilepsie nu precies is.

Gerda noteert op het bord wat we al weten over botten, wat wij nog 

willen weten en welke vragen we hebben over ons lijf. Dan presen-

teert zij de boeken die zo direct in duo’s bekeken en gelezen kunnen 

worden. In alle boeken is iets te vinden over ons skelet. Tijdens de 

boekpresentatie vraagt Gerda op welke manier de kinderen denken 

aan het werk te gaan als zij gaan lezen. Ze vraagt aangeboden stra-

tegieën terug, zoals:

•	 gebruik	maken	van	index,	trefwoorden,	titels	en	kopjes;

•	 illustraties	en	schema’s	goed	bekijken;

•	 tijdens	het	lezen	noteren	welke	informatie	je	tegen	komt	die	past	

bij de vragen die wij hebben.

De groep is er klaar voor en de kinderen kiezen in tweetallen, die 

door Gerda zijn samengesteld, een boek. Zij sluit zelf tijdens het lezen 

aan bij een tweetal en ondersteunt deze kinderen bij het lezen van 

de tekst.

Na ongeveer twintig 

minuten komen ze weer 

in de kring en wordt er 

gekeken hoever ze geko-

men zijn, hoe het lezen 

verliep, welke vragen 

beantwoord zijn en hoe 

de groep verder gaat. 

Tot slot noteert elk kind in het eigen themaschrift de nieuw geleerde 

namen van het skelet bij een tekening en de antwoorden op vragen 

voor zover ze gekomen zijn.

Gerda heeft van begin tot eind de regie en weet, door deze structuur 

op te bouwen, dat de kinderen alle gelegenheid krijgen hun taalleer-

proces ter hand te nemen. Zij verbindt het impliciete taalleren aan het 

expliciete. Daardoor ontstaat taalonderwijs dat betekenisvol blijft én 

toewerkt naar het realiseren van belangrijke taaldoelen. In dit geval 

met name die van begrijpend lezen.

Concreet zorgt de groepsleider in Ontwikkelingsgericht taalonderwijs 

ervoor dat zij doelgericht bemiddelt tussen de taalleerbehoeften van 

haar kinderen én de doelen die zij heeft.

Dat doet zij door een rijk scala van interventies en verschillende 

instructiestijlen.

In schema ziet dat er als volgt uit:

Maar de groepsleider doet meer om het taalleren in haar groep te 

bevorderen. In het voorbeeld van Gerda zien wij al hoe zij zich bemoeit 

met de samenstelling van de tweetallen die samen gaan lezen en hoe 

zij de individuele inbreng 

van de kinderen laat terug-

keren in de grote groep. 

Taalonderwijs wordt vorm-

gegeven door de kinderen 

veel met elkaar te laten 

samenwerken. 

Taalleren doe je niet in 

je eentje, maar door veel 

met elkaar in gesprek te zijn over wat je doet, denkt, schrijft en leest. 

Gesprekken in een OGO-klas hebben altijd een dubbelfocus.

Kinderen zijn met elkaar in gesprek om hun taal beter te leren en om 

samen hardop te zoeken naar de woorden om hun gespreksinhoud te 

verdiepen. Daarbij is de kwaliteit van de interacties doorslaggevend. 

De groepsleider zal zich daarover inspannen door:

•	 betekenissen	van	kinderen	aan	te	boren;

•	 de	inbreng	van	de	kinderen	te	ontvangen	en	te	volgen;

•	 verschillende	betekenissen	(van	kinderen	en	zichzelf)	te	verbinden;

•	 bijdragen	te	verdiepen,	door	 iets	 te	opperen,	op	te	merken	of	 te	

vragen;

•	 nieuwe	elementen	toe	te	voegen,	door	herkenbare	problemen	te	

verwoorden of iets te vragen;

•	 reflectie	op	gang	te	brengen.

INTERVENTIE INSTRUCTIESTIJL
1. Oriënteren op de activiteit
•		aanboren	van	aanwezige	kennis
•		op	verhaal	komen
•		nieuwe	begrippen	verbinden	aan	

wat al bekend is
•		vragen	expliciteren

•		vertellen
•		gesprek	voeren

2. Verdiepen en structureren
•		ordenen	van	wat	er	naar	boven	

komt
•		representeren,	door	tekenen	en	

tekst

•		vertellen
•		gesprek	voeren
•		coachen	door	meedoen,	 

opmerken en vragen stellen

3. Verbreden en verbinden
•		expliciet	maken	van	de	verbindin-

gen tussen mondelinge taal,  
schrijven en lezen

•		geschikte	teksten	inbrengen

•		vertellen
•		gesprek	voeren

4. Toevoegen van noodzakelijke 
kennis en vaardigheden

•		woordenschat
•		leesstrategieën
•		schrijfstrategieën	aanbieden	–	 

herhalen en laten toepassen

•		hardop	denkend	voordoen
•		uitleg	verzorgen
•		directe	instructie	geven
•		coachen	(bij	bekende	 

strategieën en terugvragen

5. Reflecteren
•		terugblik	verzorgen	op	de	inhoud
•		terugblik	verzorgen	op	taalgebruik
•		vervolg	bepalen	op	inhoud	en	

taal gebruik
•		nieuwe	vragen	expliciteren
•		vastleggen	(archiveren)	van	het	

geleerde

•		gesprek	gericht	op	terugdenken	
en vooruitdenken

T a a l
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taaldoelen in beeld krijgen en houden
In taalonderwijs dat niet rechtstreeks uit het taalboekje komt, is het 

zaak te weten wat je op het oog hebt. Daar kun je een plannings-

systematiek voor gebruiken. Voordat een themaperiode start heb je 

goed nagedacht welke taaldoelen aan de orde gaan komen. In de 

onderbouw gebruiken groepsleiders daarvoor de modellen uit het 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs, zoals de HOREB-modellen voor de 

gespreksactiviteiten en lees- en schrijfactiviteiten en in de bovenbouw 

de investeringslijsten uit HOREB2 en uit het werkboek Thema’s en Taal.

Tijdens het werken aan het thema bewaakt de groepsleider haar 

doelen door een reflectie op het behalen ervan. Deze reflectie lukt 

natuurlijk alleen goed als het taalaanbod ook goed gepland wordt. 

Daarvoor maakt zij gebruik van het dagelijkse/wekelijkse logboek.

Natuurlijk is het steeds de bedoeling om de kinderen mee te nemen 

in de reflectie op hun taalontwikkeling. Dit lukt beter als kinderen 

ook weten wat ze leren. Het interactief taalleren is dus ook reflectief 

taalleren, als de groepsleider er in slaagt met kinderen in gesprek te 

gaan over hun prestaties in de groep. Als een kind aan het eind van 

de dag verzucht: ‘Het was een leuke dag en wij hebben niets aan taal 

gedaan.’ is nog maar net het halve werk verricht. Om vooruit te gaan 

is expliciet leren en het kunnen aangeven daarvan nodig.

Dit kan in evaluatiegesprekken na een activiteit, in gesprekken over 

gemaakt werk; een tekst, een tekening, een beeld of bij presentaties 

over uitgevoerde activiteiten.

Dan kan duidelijk worden hoe kinderen vorderen in het spreker, luis-

teraar, schrijver en lezer worden. Hoe meer grip zij daar ook zelf op 

hebben, hoe beter het gaat.

Bea Pompert is medewerker van de Activiteit 

Literatuur

Janssen-Vos, F. (2008). Basisontwikkeling voor peuters en de 

onderbouw. Van Gorcum, Assen.

Janssen-Vos, F. en B. Pompert. Digitale HOREB. Van Gorcum, Assen

Knijpstra H., Pompert B., Schiferli, T. (1997). Met jou kan ik lezen en 

schrijven.Van Gorcum, Assen.

Koning L. de en Poland M. (2009). Activiteitenboek. Horeb2. 

Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren in de 

bovenbouw. De Activiteit, Alkmaar

Pompert B. (2008). Thema’s en Taal. Van Gorcum, Assen.

Pompert, B., Hagenaar, J., Brouwer, L. (2009). Zoeken naar woorden. 

Gespreksactiviteiten in de onderbouw. Van Gorcum, Assen

Voor meer praktijkverhalen zie ZONE: www.tijdschriftzone.nl

Voorbeeld: Bij thema ‘Dit ben ik en dit zijn wij’ in groep 7/8.
 

Komen subthema’s als mode en rages, de brugklas,  
puberteit, sporten aan bod.
Daarover worden uiteraard teksten gelezen in de klas.  
De groepsleider bepaalt van te voren welke leesdoelen zij bij 
deze teksten op het oog heeft. Zij noteert bij haar thema-
planning de volgende leesdoelen:

•	 voorafgaand aan het lezen
 - goede woordvelden maken
 - vragen helder formuleren 
•	 tijdens het lezen
 - nieuwe/onbekende woorden aanpakken
 - begrip bewaken door tussentijds samenvatten
 - aantekeningen maken voor het beantwoorden van de vragen
•	 kernwoorden noteren om korte samenvattingen te maken
 - na het lezen
 - hoofdgedachte aan tekst verbinden aan je eigen mening
 - samenvatting schrijven
 - vragen beantwoorden en nieuwe vragen aanpakken

T a a l

Dagdeel 1:
Startactiviteit over verhuizen: tweetalgesprekjes in de kring over eigen 
ervaringen met opruimen en verhuizen.
Taalvaardige- en minder taalvaardige leerlingen naast elkaar (naam-
kaartjes op de stoelen).
Ik begin met mijn eigen verhuisverhaal aan de hand van foto’s van de 
huizen waarin ik heb gewoond. Na de tweetalgesprekjes, uitwisselen en 
op flap noteren wat zij allemaal al weten over opruimen en verhuizen.
Daarna tekenen van één ding uit je verhaal.
Observatiepunten:
•	 Hebben	ze	wat	te	vertellen	(redeneertaal)
•	 Luisteren	naar	elkaar	(elkaar	aankijken)
•	 Tekenen	van	één	belangrijk	ding

Dagdeel 2:
Prentenboek presenteren in de grote kring
Vooraf:
•	 Verbinden	eigen	woordveld	over	verhuizen	met	verhaallijn	
 Annabel gaat verhuizen
Tijdens:
•	 Verhaal	lezen	en	met	de	illustraties	verhaallijn	helder	krijgen
Erna:
•	 Verhaal	in	scènes	verdelen	en	naspelen
•	 Aangeven	dat	dit	het	boek	voor	de	verteltafel	wordt,	spullen	gaan	

verzamelen
•	 Wie	gaan	de	tekeningen	van	de	beide	huizen	voor	’t	decor	maken
Observeerpunten: Wordt de verhaallijn duidelijk

Dagdeel 2 en 3:
In kleine kring (steeds zes leerlingen, heterogene groepen qua taal-
vaardigheid): boek lezen en opbouwen spel aan de verteltafel met de 
materialen die wij al hebben.
Scènes herhalen.
Belangrijke woorden consolideren (woordenlijst en scènes zichtbaar 
maken in de hoek)

Dagdeel 4, 5 en 6:
In tweetallen tijdens de speelwerktijd met leerkracht verhaal spelen 
aan de werktafel.
Gesprek over het verhaal aan de hand van wie-wat-waar-wanneer-
waarom picto’s.
Woorden consolideren.
Sommige leerlingen gaan meelezen en zelf lezen. 
Dan drietallen maken met één voorlezer en twee spelers.
Met de NT2-leerlingen elk dagdeel woorden herhalen bij de illustraties 
in de boeken, het woordveld en de voorwerpen op de verteltafel.

Dagdeel 7, 8 en 9:
Spel aan de verteltafel in twee- of drietallen.
Leerkracht observeert en registreert:
•	 Woordenschat
•	 Navertellen	van	het	verhaal	(spreektaal,	boekentaal)
•	 Zin	in	lezen
•	 Meelezen,	zelf	lezen.
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W o totaal
de taalmethode  
de deur uit  Fenje Louwsma

In 2002 beslissen ouders en het team van de openbare basisschool De 
Weerborg, een kleine school in Noord Groningen, dat hun school een 
andere koers moet gaan varen en vanuit een eenduidige visie vorm 
moet geven aan het onderwijs. In goed overleg met  alle betrokkenen 
wordt besloten tot jenaplanonderwijs met wereldoriëntatie als hart 

van het onderwijs. Vol goede moed begint het team samen met kinderen en ouders aan het avontuur van ontwikkeling 
en vernieuwing. Er moeten oplossingen worden gevonden voor de obstakels die vernieuwing in de weg staan. 

Tijdens het vernieuwingsproces wordt al snel duidelijk dat met de 

keuze voor wereldoriëntatie als hart van het onderwijs het taalaan-

bod moet veranderen. Daarnaast leert de praktijk dat het werken 

met de taalmethode een enorme instructiedruk legt op het ritmisch 

weekplan, maar bovenal sluit de taalmethode niet aan bij de visie op 

taal(onderwijs), zoals die bestaat binnen het jenaplanconcept en op 

De Weerborg. Besloten wordt de taalmethode stapsgewijs los te laten 

en een eigen taalleerlijn te ontwikkelen: WotoTaal (Wereldoriëntatie 

en taal als totaal). 

taalbeleidsplan
Allereerst wordt op De Weerborg de vraag gesteld: ‘Wat doen we bij 

taal, hoe en waarom: welke inhouden, welke werkwijzen en zeker 

ook op grond van welke visie? Wat gaan we veranderen, hoe gaan 

we dit veranderen en wat moeten we daarvoor doen?’

De visie op taalonderwijs wordt beschreven in een taalbeleidsplan. 

Uitgangspunt voor het onderwijs op De Weerborg zijn de twintig 

basisprincipes en de zes kwaliteitskenmerken, zo ook de visie op taal-

onderwijs, die kan worden vertaald in opvattingen over de betekenis 

van taal in relatie tot 

•	het	pedagogisch	klimaat:	relatie,	competentie,	autonomie;

•	het	lerende	kind:	levend	leren;	

•	de	ontwikkeling	van	taalfuncties:	ordening,	expressie,	 

communicatie; 

•	de	vormgeving	van	taalonderwijs:	levensechte	taalgebruikssituaties;	

•	de	bedoeling	van	het	taalonderwijs:	scholing,	vorming	en	 

beschaving; 

•	school	en	maatschappij:	inburgeren	en	levenskunst.	

Wanneer bovengenoemde opvattingen vertaald worden in een taal-

beleidsplan, wordt tevens zichtbaar hoe complex de plaats is die 

taal(onderwijs) inneemt in de school. Deze complexiteit maakt het 

ontwerpen van een eigen taalleerlijn zowel uitdagend als ingewikkeld 

en arbeidsintensief. Het is een traject dat zorgvuldig doorlopen moet 

worden. De inhoud en de werkwijze van het taalonderwijs moeten 

worden beschreven in een leerlijn die aan alle kerndoelen voldoet. Op 

De Weerborg wordt een werkgroep samengesteld die deze taak op 

zich neemt. Doordat de behoefte bestaat het taalonderwijs te laten 

aansluiten bij de lessen wereldoriëntatie, wordt besloten de methode 

‘De Grote Reis’ te behouden. Zo blijven de kerndoelen voor Oriëntatie 

op jezelf en de wereld geborgd en kan de werkgroep zich richten op 

de kerndoelen voor taal bij het ontwikkelen van de taalleerlijn. 

Voorwaarden
Goed taalonderwijs vraagt om een uitdagende taalrijke leeromgeving. 

Wie zonder methodes werkt is, individueel en als team, meer dan 

anderen aangewezen op rijke bronnen, vakdidactisch maar zeker ook 

inhoudelijk. Kritisch wordt op De Weerborg gekeken naar de kwaliteit 

van de school- en teambibliotheek, de aanwezigheid van voldoende 

rijke bronnen, de materialen die in de klas aanwezig zijn en gebruikt 

worden door de kinderen en volwassenen, zodat met de implemen-

tatie van de taalleerlijn er tevens sprake is van een taalrijke leerom-

geving. 

Op De Weerborg moeten groepsleiders, deels zelf, vormgeven aan 

de leerlijn, in staat zijn de inhouden te vertalen naar hun onderwijs-

praktijk vanuit de gezamenlijke visie op taalonderwijs. Dit vraagt een 

kritische houding ten opzichte van zichzelf en een schoolklimaat 

waarbinnen groepsleiders openstaan voor feedback, durven leren van 

elkaar en zich willen blijven ontwikkelen.

Vanuit visie op taalonderwijs in een taalrijke leeromgeving en in 

samenwerking met competente groepsleiders heeft de werkgroep 

een taalleerlijn ontwikkeld: WotoTaal , ontdekkend leren in een bete-

kenisvolle context. 

opbouw
De lessen van ‘De Grote Reis’ worden in driejarige stamgroepen 

gegeven. De thema’s komen verspreid over zes leerjaren aan bod. 

‘De Grote Reis’ differentieert naar twee groepen; de groepsleider 

zorgt voor differentiatie naar de derde. De thema’s in de midden- en 

bovenbouw sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan. Elk thema bestaat 

uit twaalf lessen. De groepsleider maakt hieruit een selectie van ten-

minste zes lessen, bestaande uit drie verhaallessen en drie keuzeles-

sen, afgestemd op de interesses en ontwikkelingsbehoeften van de 

kinderen. De groepsleider zorgt hierbij dat de kerndoelen aangebo-

den worden. Hij zorgt tevens voor extra verdieping en verbreding. 

Elk thema beslaat een periode van drie weken, die steeds met een 

verhaalles start. De schoolwoonkamer wordt samen met de kinderen 

passend bij het thema ingericht. 

T a a l
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Van woordenschatuitbreiding tot 
themabundel
Vanuit de verhaalles wordt samen met de 

kinderen een woordspin gemaakt. Vanuit 

de woordspin ontstaat een woordenlijst. De 

groepsleider zorgt ervoor dat deze lijst aan-

sluit bij de spellingregels die op dat moment 

in de verschillende groepen geoefend wor-

den. Met deze woorden maken de kinderen 

later in de week zinnen, waarin het woord in 

een betekenisvolle context wordt gebruikt, 

of waarin de betekenis wordt uitgelegd. In 

iedere periode schrijven de kinderen een the-

matekst, die aan het einde gebundeld wor-

den tot een boekje. Ieder kind krijgt een exemplaar mee naar huis en 

één exemplaar komt in de schoolbibliotheek. 

Naast de thematekst schrijven de kinderen uit de middenbouw, per 

themaperiode, één vrije tekst, de bovenbouwers twee. De teksten 

worden in de kring gepresenteerd en besproken met de groep. 

De teksten worden aan de wand opgehangen en er zijn tentoonstel-

lingshoeken in de klas. Elk thema wordt afgesloten met een viering, 

waarin de verschillende bouwen zich presenteren. Een aantal keren 

per jaar wordt een thema afgesloten met ouders, vrienden, buurtge-

noten en bekenden in een avondviering. 

Kringen
Binnen het thema komen verschillende soorten kringen aan bod, 

zoals de themakring, observatiekring, tekstkring, onder-

zoekskring, boekenkring en presentatiekring. Tijdens de 

themakring wordt besproken welke vragen er zijn met 

betrekking tot het thema, wat de kinderen willen weten 

en wat ze willen leren. Deze vragen worden in de klas 

opgehangen en in de loop van de themaperiode wordt 

hier beeld- en tekstmateriaal van kinderen aan toege-

voegd. Zo is ook goed zichtbaar op welke vragen nog 

geen antwoord is gevonden.

Bij ieder thema wordt geprobeerd een excursie te organi-

seren of een gastspreker uit te nodigen. Daarnaast wordt 

binnen elk thema ook gebruik gemaakt van multimedia. 

Op deze manier maken kinderen kennis met het thema 

in een betekenisvolle context, waardoor het onderwerp 

gaat leven.

meervoudige intelligentie en hoekenwerk
In de blokperiode worden ook activiteiten aangeboden 

die aansluiten bij het thema. Daarnaast krijgt elk kind bij 

ieder thema een keuzetaakbrief. Op deze brief staan acht 

taken, waarvan een kind er tenminste vier uitvoert. Elke 

taak is geënt op één van de acht intelligenties, zoals die in de theorie 

van de meervoudige intelligentie worden onderscheiden. Kinderen 

kunnen na instructie zelfstandig aan het werk met de keuzetaakbrief 

in diverse themahoeken.

taalkerndoelen
Spelling en technisch lezen worden cursorisch aangeboden met 

behulp van een methode. Hiermee wordt aan de eisen van de kern-

doelen voor technisch lezen en spelling voldaan. De overige kern-

doelen komen aan bod binnen de totale 

opzet van WotoTaal. Om te kunnen waar-

borgen dat op de Weerborg wordt voldaan 

aan deze kerndoelen is ervoor gekozen de 

taaldoelen van de eerder gehanteerde taal-

methode te gebruiken als richtlijn voor de 

lessen WotoTaal. Alle doelen en subdoelen 

zijn uitgewerkt in een doorgaande lijn, ver-

spreid over zes leerjaren. Per subdoel is aan-

gegeven op welke manier, wanneer en hoe 

vaak instructie of inoefening plaatsvindt. De 

school onderscheidt twee  vormen bij het 

begrip ‘cursus’: inscholing (instructie) en 

inoefening. Binnen het ritmisch weekplan 

vindt inscholing plaats tijdens instructie in niveaugroepen en inoefe-

ning in gesprek, spel, werk en viering. 

wototaal
Momenteel is de werkgroep bezig de kerndoelen voor begrijpend 

lezen te integreren in WotoTaal. Vanaf groep 1 leren kinderen stra-

tegieën om zowel schriftelijk als mondeling aangeboden teksten te 

begrijpen, te herkennen en te gebruiken. Dit wordt opgebouwd door 

het aanbieden van vier strategieën in de onderbouw tot een aanbod 

van elf strategieën in groep 8. Deze strategieën worden toegepast 

op alle teksten die kinderen aangeboden krijgen. Daarnaast wordt de 

jeugdkrant ‘Kidsweek’ gebruikt als lesstof voor begrijpend lezen.

Met het tot stand komen van WotoTaal is het onderwijsaanbod inge-

richt volgens de principes van het jenaplanonderwijs, waarin kinderen 

de wereld om hen heen leren ontdekken en onderzoeken in een bete-

kenisvolle context van een taalrijke schoolleefomgeving. WotoTaal 

heeft hierin een sleutelfunctie gekregen. 

Fenje Louwsma is middenbouwgroepsleider  van openbare 

jenaplanschool De Weerborg in Wehe den Hoorn.

T a a l
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jenaplan en Kansrijke taal
Vijf jaar geleden was de jenaplanschool Gorkum op zoek naar een 

veranderingsonderwerp om het jenaplanonderwijs van de school te 

innoveren. De school wilde een vernieuwende ontwikkeling op gang 

brengen die inspirerend moest werken voor het team en de kinderen 

meer mogelijkheden moest bieden. Het team wilde meer ruimte cre-

eren voor eigen initiatieven van kinderen en stamgroepleiders om zo 

meer kwaliteit uit het taalonderwijs te halen. Alle stamgroepleiders 

vonden dat de kinderen zich veelzijdiger konden ontwikkelen in taal 

en dat ze beter konden presteren. Dit bleek echter niet uit de resul-

taten van de kinderen. De school liep tegen de beperkingen van de 

gebruikte taalmethodes aan en wilde meer samenhang en diepgang in 

het taalonderwijs. Het zelf maken van een methode lag voor de hand, 

tot de school in contact kwam met de Stichting Kansrijke Taal van Henk 

Hansma, onderwijskundige en taalspecialist. Het samenhangende taal-

aanbod van deze stichting paste precies in de veranderingsbehoefte 

van de school om het taalonderwijs inhoudelijk te versterken en als ver-

anderingsonderwerp bij innovatie van het jenaplanonderwijs. 

wat is Kansrijke taal? 
Kansrijke Taal is een concept voor taal in de basisschool. In de vorm 

van het ‘taartpuntenschema’ biedt Kansrijke Taal een structuur die 

houvast biedt bij het opbouwen van een rijk, veelzijdig en samenhan-

gend 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 heeft het team samen met trainers 

van de stichting nieuwe inhoud, passend bij de school, vastgesteld. 

En er is plaats voor bestaande activiteiten, die met het taartpunten-

schema opnieuw worden geordend en ingepast. Het totale aanbod 

wordt in doorgaande leerlijnen van groep een tot en met acht gevat. 

Een belangrijk innovatief aspect is dus dat stamgroepleiders zelf ver-

antwoordelijk blijven voor de inhoud van het taalaanbod. Er is ruimte 

voor nieuwe ideeën in de vorm van een verbeterde aanpak in de prak-

tijk en het maken van ‘good practice’ als lesidee of inspiratiebron. 

Veel winst wordt gehaald uit het zinvol inpassen van succesvol en 

geborgd taalaanbod van de school binnen Kansrijke Taal.

KansrijKe Taal 

ieder kind  
leert anders,  
alle kinderen 
leren 
met plezier.     Peter Vroone

Op vrijdag 6 november 2009 ontving jenaplanschool Gorkum de Peter Petersenprijs tijdens de jenaplanconferentie in 
Papendal bij Arnhem. Deze onderwijsprijs, jaarlijks toegekend door het Gerrit Fronikfonds, is een waardering voor 
onderwijsvernieuwende initiatieven die voor kinderen een rijkere leeromgeving ontwerpen en toepassen.
Het beheersen van een taal is voor kinderen een voorwaarde om te leren, ontwikkelen en groeien. Kinderen maken 
tijdens hun basisschoolperiode in acht jaar een taalontwikkeling door die medebepalend is voor succes en geluk in hun 
verdere leven. Taal is dynamisch en leeft. Taal is leuk en uitdagend en biedt je de mogelijkheden uit jezelf te halen 
wat erin zit. Taal vormt je unieke persoonlijkheid en maakt wie je bent en wat je gaat worden. Kansrijke Taal is voor 
jenaplanschool Gorkum een prachtig middel om dit te realiseren. 

T a a l
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Het aanbod Kansrijke Taal om -

vat zes ‘taartpunten’ die je als 

leerlijn ontwikkelt voor alle 

groepen. Iedere ‘taartpunt’ is 

een taalontwikkelingsgebied dat 

structureel onderdeel uitmaakt 

van het ritmisch weekplan in 

de stamgroepen en de toege-

paste dag- en weektaken. 

Kinderen krijgen tijdens instructiemomenten uitleg over de activitei-

ten en verwerken deze tijdens de stilwerkperiodes of blokuren. 

De verwerking kan individueel plaatsvinden, maar ook in samenwer-

king met andere kinderen om van elkaar te leren en elkaar te inspi-

reren. De opbrengsten worden met de kinderen individueel of samen 

in de kring besproken. De kinderen of de stamgroepleiders geven dan 

‘stips’ of ‘tips’  over het resultaat. Kinderen kiezen zelf de voor hen 

meest geslaagde opbrengsten om toe te voegen aan hun portfolio en 

beschrijven daarbij wat ze geleerd hebben. Uiteraard is bij de toepas-

sing hiervan verschil in leeftijdsgroepen. Naarmate kinderen ouder wor-

den zijn ze beter in staat hun leerproces te begrijpen en te beschrijven.

Leerlijnen
Er worden zes leerlijnen en daarbij passende  

activiteiten onderscheiden:

Communiceren (rood) 

(Dit onderdeel wordt toegepast in de kringen met 

specifieke taalactiviteiten)

Omgaan met regels (paars)

(Dit onderdeel is gericht op spelling, grammatica, 

technisch lezen en woordenschat)

Omgaan met klank (blauw)

(Omgaan met klank en het veelzeggende van 

taal–	en	dichtvormen,	spreekwoorden)

Verbeelden en fantaseren (geel)

(Verwerken en beleven van boeken en verhalen)

Informatie verwerven over  

onderwerpen die boeien 

(groen)

Vormgeven van taal 

(oranje)

(Verbeelden van taal bij beeldende expressie 

en vormgeving)

Kinderen en taal
‘Ieder kind is uniek’ en ‘de ontwikkeling van het kind staat centraal’ 

zijn beide beweringen die kenmerkend zijn voor de wijze waarop 

jenaplanschool Gorkum omgaat met onderwijs, als belangrijk onder-

deel van de totale visie van Peter Petersen. Tussen kinderen zijn grote 

verschillen in talenten en intelligentie. Taal is voor alle kinderen, onge-

acht beperkingen en voorsprongen. Kansrijke Taal laat ieder kind in 

zijn waarde en biedt ieder kind de mogelijkheid zijn unieke talenten te 

gebruiken en daarin te groeien. 

Je kunt als kind een technisch leesprobleem hebben, maar bij de leer-

lijn ‘verbeelden en fantaseren’ (geel) succes en plezier ervaren bij het 

beleven van boeken en verhalen, ondanks je beperking. Zo zijn er 

voor de andere leerlijnen ook voorbeelden aan te geven waarbij Kans-

rijke Taal voor ieder kind kansen biedt bij de taalontwikkeling. Juist 

hierin zien wij winst voor kinderen.

In het onderwijs denken we vaak in bedreigingen voor kinderen 

met een probleem. We beperken soms het aanbod om tegemoet te 

komen aan de capaciteiten van het kind of om het vooral niet te frus-

treren. Kansrijke Taal gaat uit van kansen voor kinderen. Ieder kind 

heeft een intrinsieke behoefte aan taal, waar deze manier van werken 

bij aansluit. Wij ervaren dat Kansrijke Taal vele mogelijkheden biedt 

bij de praktische invulling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk 

en viering.

onderwijskwaliteit
Wij vinden dat ieder kind, dat onze school na acht jaar verlaat, 

bekwaam en vaardig moet zijn bij technisch en begrijpend lezen en 

spelling. Binnen het ritmisch weekplan krijgen de kinderen dan ook 

gerichte instructie en inoefening van lezen en spelling. De school 

gebruikt hiervoor methodes als middel. Lezen en spelling zijn voor ons 

de ‘technische basis’ bij hun taalontwikkeling. We volgen de kinderen 

procesmatig met behulp van de Cito-toetsen en als onderdeel van het 

zorgbeleid. Op deze wijze borgen we de kwaliteit van ons aanbod 

voor lezen en spelling.                                                                 

Ontwikkelingen kunnen en willen we tot op zekere hoogte ook meten 

bij kinderen door te observeren hoe kinderen groeien en ze te blijven 

stimuleren en uitdagen. Het zijn de elementen van Kansrijke Taal die 

goed passen bij de natuurlijke taalontwikkeling van kinderen en inspi-

rerend zijn voor ons jenaplanonderwijs en wat Peter Petersen ooit als 

ideaal heeft bedacht voor onderwijs aan kinderen. 

Het ontvangen van de Peter Petersenprijs 2009 is voor de Jenaplan-

school Gorkum een erkenning van ons taalonderwijs en een stimulans 

om hiermee door te gaan in de veronderstelling dat nog veel scholen 

aansluiten. Het gaat immers om ‘mensenkinderen’ en hun toekomst.

 

Peter Vroone is directeur van Jenaplanschool Gorkum 

Fotografie: Felix Meijer

Het verslag
‘We gaan een verslag schrijven’,
zei de leraar, ‘over iets wat je ziet, 
bijvoorbeeld over twee beren
die je broodjes ziet smeren.
Je geeft niet aan wat je er van vindt
Dus je moet niet schrijven dat het 
Een wonder boven wonder is
Dat die beren smeren konden,
En je moet er verder ook
Geen grapjes over maken
Dus niet: hi, hi, hi, ha, ha, ha.
Maar gewoon: Ik stond erbij en ik keek er naar

Wim Daniëls in ‘Taallijnen’

T a a l
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De aanleiding om te gaan werken met ‘Dat’s andere taal’ is op basis-

school de Krullevaar niet uit de lucht komen vallen. Daar zijn veel 

negatieve (taal)ervaringen aan voorafgegaan. Ik kan dit het beste dui-

delijk maken aan de hand van een voorbeeld. Zomaar een oefening 

uit zomaar een taalmethode (groep 4):

Wat hoort bij elkaar? Schrijf dat op.
Pas op! Er zijn soms meerdere mogelijkheden.
1 brief  a leggen
2 postzegel  b dichtplakken
3 op de bus  c versturen
4 envelop  d plakken
5 op nummer  e schrijven
6 ansichtkaart  f doen

Dit soort oefeningen hebben de kinderen van onze school jarenlang 

gemaakt. Los van het feit dat de motivatie bij de kinderen vaak ver te 

zoeken was, vroeg ik mij ook regelmatig af wat de kinderen hiervan 

leerden. Kort door de bocht kun je het volgende stellen. Enerzijds, 

kinderen die zo’n oefening foutloos maken, wisten vooraf al hoe het 

zat en hebben er dus niets van geleerd. Deze oefening biedt evenmin 

de mogelijkheid aan deze kinderen om te laten zien dat ze nog veel 

meer weten en kunnen. Anderzijds, kinderen die niet weten hoe ze 

deze oefening moeten maken, weten dit na een instructie wellicht 

nog niet of het blijft niet hangen. De oefening geeft geen ruimte om 

met dit onderwerp te experimenteren. Daarnaast is het, en dat is mis-

schien wel het allerbelangrijkste, voor de kinderen niet levensecht. 

Kortom: dit moet anders kunnen! 

op zoek naar een alternatief
Tijdens het zoeken naar een andere manier van taalonderwijs op onze 

school hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd:

- Het moet uitdagend zijn voor de kinderen; uitgaan van levensechte 

situaties;

- Het moet gemakkelijk in te passen zijn in projecten die we op school- 

en/of op stamgroepniveau draaien;

- Kinderen moeten er op hun eigen niveau aan kunnen werken en er 

op hun specifieke manier van kunnen leren;

- Het moet toepasbaar zijn voor alle groepen van onze school, van 

onderbouw tot bovenbouw;

- De groepsleiders moeten kunnen werken vanuit doelen en leerlijnen 

en niet met kant en klare oefeningen uit een methode.

Via het JAS (Jenaplan Advies en Scholing) kwamen we in aanraking 

met ‘Dat’s andere taal’. Na een korte en heftige introductie beslo-

ten we om met ingang van het schooljaar 2007-2008 schoolbreed te 

gaan werken vanuit de leerlijnen van ‘Dat’s andere taal’. De begin-

een schaT aan erVaringen     Pieter deters
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situatie van collegae liep nogal uiteen: terwijl de ene groepsleider het 

werken met ‘Dat’s andere taal’ als een enorme uitdaging zag, was de 

andere groepsleider nog erg huiverig om de bestaande (lees ‘veilige’) 

methode los te laten. 

de eerste ervaringen en resultaten
We sprongen dus met het team in het diepe. Ik kan me de eerste 

weken in onze middenbouwstamgroep (groep 4, 5, 6) nog helder 

voor de geest halen. Het begon al met het samen voorbereiden van 

de taalactiviteiten. Dat waren we niet gewend. Eerder bereidde ieder 

z’n eigen lesjes voor. We besloten te starten met leerlijn 5 ‘Radio- en 

tv-gids raadplegen’. Daar zaten genoeg aanknopingspunten in om 

eenvoudige levensechte taalgebruiksituaties te creëren. En de leerlijn 

paste goed bij de start van het schooljaar, waarbij je vooral met de 

jongste kinderen van de middenbouw bezig was met de dagindeling, 

klokkijken en aflezen, dagen van de week, het alfabet, etc. Wij zorg-

den voor een uitdagende kijktafel, met diverse radio- en tv-gidsen en 

ook kranten met programmaoverzichten. 

Een van de opdrachten voor de kinderen was het samenstellen van 

een eigen tv-gids: elke dag moesten ze in deze gids noteren welke 

programma’s ze thuis hadden bekeken, op welke zender, het tijdstip 

en een korte toelichting op het programma. Differentiatie zat met 

name in de te schrijven toelichting. Terwijl kinderen van groep 4 niet 

verder kwamen dan één of twee korte zinnen, waren sommige kin-

deren van groep 6 al in staat om een korte samenvatting van het 

tv-programma op te schrijven. Elke morgen in de kring namen de kin-

deren hun eigen tv-gids mee en werden de ervaringen uitgewisseld. Ik 

voel nu nog het enthousiasme bij de kinderen. Ze vonden het prachtig 

om op deze manier aan elkaar te vertellen wat ze de vorige avond 

hadden bekeken. En zonder dat ze het in de gaten hadden werd er 

ontzettend veel van en met elkaar geleerd. Bijvoorbeeld de verschil-

lende manieren om op te schrijven hoe laat een programma begint en 

eindigt. Sommigen schreven het voluit, anderen hadden een klokje 

getekend en weer anderen noteerden de digitale tijd. 

Daarnaast werkten de kinderen in heterogene groepjes aan het 

samenstellen van een eigen, ideale tv-avond. Ze konden daarbij voor-

beelden van bestaande programma’s halen uit één van de tv-gidsen, 

maar mochten ook zelf programma’s bedenken. Bij deze opdracht 

kwamen ook weer allerlei taalaspecten aan bod: symbolen, zoals die 

van de kijkwijzer, uiteraard weer de begin- en eindtijden, het indelen 

van een tv-avond, het bepalen van programma’s die een extra toelich-

ting nodig hebben, het bedenken van een naam voor de tv-zender, 

etc. Tot slot werden al deze ideale tv-avonden gebundeld tot één tv-

gids voor de hele stamgroep. 

Dat de kinderen enthousiast waren had ik al verteld, 

maar wij als groepsleiders van de middenbouw waren 

bijna lyrisch. Het was een genot om te zien met hoe-

veel inzet en betrokkenheid de kinderen te werk gin-

gen. Kinderen die al enkele jaren via een methode 

taalonderwijs hadden genoten, merkten op: ‘Hé, we 

hoeven dit jaar lekker geen taal te doen!’ Volgens mij 

konden we geen beter compliment krijgen. En ook 

niet onbelangrijk: we zagen dat alle kinderen met de 

nieuwe manier van werken uit de voeten konden, het 

was gemakkelijk om te differentiëren en we hadden 

tijd om individueel of in kleine groepjes met de kin-

deren aan de slag te gaan. Geen uitgebreide klassi-

kale instructies, maar vooral kinderen begeleiden daar waar het nodig 

was. Kortom: de berg was beklommen en we naderden de top. 

 
hoge toppen, diepe dalen
Na het enthousiaste begin kwamen de eerste hobbels op de weg. 

Enkele groepsleiders vielen vaak op dezelfde werkvormen terug en 

het gemak om leerlijnen in te passen bleek nogal te variëren. Ook de 

portfoliogesprekken waren minder eenvoudig dan we hadden aange-

nomen. Hoe zorg je voor een goed (taal)portfoliogesprek? En welke 

eisen stel je aan het werk van de kinderen? Hoe zorg je ervoor dat de 

kinderen kritisch kijken naar hun werk en nieuwe doelen stellen voor 

de volgende keer? Waar haal je de tijd vandaan om met alle kinde-

ren regelmatig zo’n gesprek te voeren? Vragen en nog eens vragen. 

Daarbij kwam ook nog de behoefte aan registratie. In eerste instantie 

wilden we bijhouden wat wanneer aangeboden was, later wensten 

we eveneens resultaten te registreren, naast het taalportfolio. Som-

mige collegae hadden het idee niet meer bergop te gaan, maar juist 

in een dal beland te zijn. Tijd voor herbezinning.

Het was belangrijk om de rust te bewaren en bovenstaande knelpun-

ten een voor een aan te pakken. 

het aanbieden van de leerlijnen
We maakten een planning waarbij de leerlijnen van ‘Dat’s andere taal’ 

verdeeld werden in twee groepen. 

In de eerste groep namen we de leerlijnen op die doorlopend aan bod 

komen, zoals boekpresentatie, vergaderen, toneelspelen, woorden-

boek raadplegen, mooie boeken lezen, zinsontleding en het benoe-

men van woordsoorten

In de tweede groep kwamen de leerlijnen die we koppelen aan de 

thema’s van ons aanbod wereldoriëntatie.
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Doorlopend aanbod
De boekpresentatie is een wekelijks terugkerend onderdeel, waarbij 

elk kind minimaal een keer per jaar aan de beurt komt. We ruimen 

wekelijks meer tijd in voor stillezen. Kinderen van de midden- en 

bovenbouw lezen voor aan kinderen van de onderbouw. De leerlijn 

‘vergaderen’ komt aan bod in de wekelijkse stamgroepvergadering. 

De leerlijn toneelspelen’ komt elke week terug als de kinderen zich 

voorbereiden op de weeksluiting. Tenslotte realiseren wij de leerlijnen 

‘zinsontleding’ en ‘woordsoorten’ met behulp van de teksten die de 

kinderen zelf elke week schrijven. 

Wereldoriëntatie
Het voert te ver om hier de uitwerking van alle thema’s te noemen, 

dus beperk ik me tot het thema ‘feesten’ dat plaatsvindt rondom sin-

terklaas en kerstmis. We koppelen hieraan de leerlijnen ‘kookboek 

gebruiken’, ‘brieven schrijven en lezen’ en ‘gedichten schrijven en 

lezen’.

De leerlijn ‘brieven schrijven en lezen’ werkten we als volgt uit. Kin-

deren uit de onder- en middenbouw kozen een favoriete zwarte piet 

en mochten daar een brief of kaart naartoe sturen. Terwijl de jongste 

kinderen briefkaarten met tekeningen stuurden, waarbij de juf hielp 

met het opschrijven van het adres, werden er door de kinderen van 

groep 4 en 5 al echte brieven geschreven. In kleine groepjes werd 

instructie gegeven: hoe begin je een brief en hoe sluit je hem af, uit 

welke onderdelen bestaat een adres en wat betekenen de begrippen 

afzender, aanhef en ondertekening? Alle 

briefkaarten en brieven gingen uiteindelijk 

stiekem naar kinderen uit de bovenbouw, 

die vervolgens brieven terugstuurden. Ook 

hier werden uiteraard weer eisen gesteld aan 

de opbouw en lay-out.  De brieven werden 

in de onder- en middenbouw in kringen aan 

elkaar voorgelezen. Door op deze manier te 

werken werd de hele school betrokken bij 

het project, en waren alle kinderen op hun 

eigen niveau bezig met taal. 

Portfoliogesprekken
De portfoliogesprekken moesten meer struc-

tuur krijgen. Daartoe stelden we reflectievra-

gen op die bij zo’n gesprek aan bod moesten 

komen, die we vervolgens verdeelden in drie 

groepen: resultaat, leerproces en leerdoelen. 

Bij het onderdeel resultaat ging het vooral 

over de keuze van het kind voor het taalport-

folio, waarom juist dat werk en wat het vond 

van het resultaat. Met betrekking tot het 

leerproces werden vragen gesteld over de 

wijze waarop het kind het had aangepakt. 

Hoe ben je begonnen? Heb je hulp gehad 

en van wie? Wat heb je ervan geleerd? We 

eindigden met de vraag ‘Wat zou je de vol-

gende keer anders doen?’ Tenslotte spraken 

we met de kinderen ook over de leerdoelen. 

Wat heb je nu geleerd en wat wil je de vol-

gende keer leren? Wat wil je de volgende 

keer kunnen, wat nu nog niet zo goed ging? 

Hoe ga je dat aanpakken? Welke hulp heb je nodig en van wie?

Met behulp van deze reflectievragen vulden we samen met de kinde-

ren tijdens het gesprek een formulier in waarop ervaringen en afspra-

ken werden genoteerd. Dit stopten we in het taalportfolio voor het 

volgende gesprek.

De ervaringen om op deze manier de portfoliogesprekken te voeren 

waren over het algemeen heel positief. We merkten dat de kinderen 

het fijn vonden om over hun werk te vertellen. Natuurlijk lukte het 

nog niet ieder kind om bijvoorbeeld zijn doelen voor een volgende 

keer te stellen. Maar net als wijzelf, raakten ook de kinderen steeds 

bedrevener in het voeren van de gesprekken.  

Om ervoor te zorgen dat elk kind regelmatig aan de beurt kwam, 

namen we het voeren van portfoliogesprekken op in onze week- en 

maandplanning. 

registreren
In de loop van het schooljaar 2008-2009 verscheen het eerste regi-

stratiesysteem voor ‘Dat’s andere taal’, een leerlingvolgsysteem dat 

eenvoudig in te vullen is en waarmee in een oogopslag te zien is waar 

op een leerlijn een kind zich bevindt. Met ingang van dit schooljaar 

gebruiken we dit registratiesysteem.

Blijft nog onze behoefte het taalaanbod te registreren over. We 

ontwikkelden voor elke bouw een formulier waarbij per leerlijn een 

opsomming is opgenomen van mogelijke opdrachten en werkvor-

men. Elke keer als een onderdeel aan bod kwam werd dit genoteerd. 

Op deze manier zie je als groepsleider al snel 

welke onderdelen vaak aan bod komen en 

welke weinig. Het voorkomt dat je aan het 

einde van het schooljaar moet concluderen 

dat de kinderen niet aan alle leerlijnen heb-

ben kunnen werken. 

in de vingers
Om te borgen wat we gezamenlijk bereiken, 

volg ik samen met een collega de opleiding 

tot taalgids, om de mogelijkheid te krijgen 

het team aan te sturen op het gebied van 

taalonderwijs in het algemeen en van ‘Dat’s 

andere taal’ in het bijzonder. Ook werk ik 

mee aan het opstellen van een schoolplan 

taal voor de Krullevaar. 

We gaan nu met ‘Dat’s andere taal’ het 

derde schooljaar in. Met alle ervaringen en 

kennis die we thans hebben, zien we de 

verdere ontwikkeling met veel vertrouwen 

tegemoet. De overstap naar ‘Dat’s andere 

taal’ is een goede beslissing geweest, ook al 

ging het niet zonder slag of stoot. We leren, 

net als onze kinderen, vooral veel van en met 

elkaar. En dat sluit naadloos aan bij onze visie 

op jenaplanonderwijs. 

Pieter Deters is groepsleider van een 

middenbouwgroep op OJBS De Krullevaar 

te  Sevenum

Cartoons: Janneke Kaagman

Fotografie: Felix Meijer
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Levend taalonderwijs
Een van de verhalen uit het land. We merken dat veel scholen geluk-

kig weer willen investeren in jenaplanonderwijs. Er is veel belangstel-

ling voor de opleiding voor het  jenaplandiploma. Daarnaast voelen 

scholen de druk van de inspectie: het aanbod moet kerndoel-proof 

zijn en de opbrengsten bovengemiddeld. Een behoorlijke spanning, 

maar ook een uitdaging.

Een groep van ruim twintig scholen is het afgelopen jaar gestart met 

een driejarig traject om levend taalonderwijs te realiseren. Taalonder-

wijs dat kinderen en stamgroepleiders motiveert en zichtbare resulta-

ten oplevert en ook voldoet aan de kerndoelen en de doelen die zijn 

beschreven in de preambule bij de kerndoelen.

Levend, betekenisvol taalonderwijs, vraagt echter om heel andere din-

gen  dan ‘voldoen aan de kerndoelen’. Natuurlijk moet je voldoen 

aan deze doelen, dat hebben onze volksvertegenwoordigers zo afge-

sproken. Maar we willen als jenaplanscholen niet alleen maar voldoen 

aan de kerndoelen. We willen veel meer en veel beter. Dat moeten 

we vooral goed organiseren en uitdragen naar iedereen die met onze 

school te maken heeft of wil hebben.

een rijke taalomgeving
Het vraagt echter wel wat van de school, van de stamgroepleiders, 

want levend taalonderwijs komt niet uit een ‘dood’ boekje. 

Stamgroepleiders moeten didactisch vaardig zijn, goed kunnen vertel-

len, handig kunnen organiseren, nieuwsgierig zijn, zelf talig zijn. Taal 

in al zijn verschijningsvormen moet overal in de school aanwezig zijn: 

er zijn naslagwerken over taal en kinderliteratuur en er zijn veel boe-

ken met verhalen en gedichten. Kortom er is een rijke taalomgeving, 

waarin de meesters en juffen ook zelf vaardige taalgebruikers zijn. 

Taal is een communicatiemiddel dat je niet op een onbewoond eiland 

leert. Daar heb je anderen voor nodig. Goed dat er in jenaplanscho-

len gewerkt wordt met groepen van allerlei soort en vorm (maatjes, 

tafelgroep, stamgroep, vorderingengroep, keuzegroep, bouw, hele 

school...), die gelegenheid bieden om met anderen te communiceren.

Daarnaast biedt wereldoriëntatie een schat aan mogelijkheden om te 

oefenen met taal, zoals vertellen, spreekbeurten, verslagen maken, 

interviews, excursies organiseren, teksten lezen, gasten uitnodigen, 

(voor)lezen, corresponderen, samenvatten, informatie verwerven, tek-

sten schrijven, planning maken, gesprekken voeren, taalbeschouwing; 

wat een rijkdom aan mogelijkheden.

denken in doelen
Waarom lukt het scholen niet al die mogelijkheden te benutten? In 

vele discussies over het verbeteren van het taalonderwijs, valt het  op 

dat weinig groepsleiders een antwoord hebben op de vraag: ‘Wat 

willen we de kinderen op onze school allemaal leren?’ En dat is 

een andere vraag dan: ‘Wat willen we de kinderen laten doen?’ Er 

wordt veel gedacht in activiteiten (het hoe), in werkjes, maar veel te  

daT’s andere Taal  huBert winters

‘Hubert, we hebben nu een interim-directeur en die moet er voor zorgen dat we geen zwakke school meer zijn. Het 
aanbod moet voldoen aan de kerndoelen. Hij heeft bedacht dat dat het beste kan door een taalmethode aan te 
schaffen. Op die manier voldoet ons aanbod aan de kerndoelen en hebben we weer een groen bolletje verdiend. En 
de behoorlijke kosten voor het aanschaffen van zo’n nieuwe methode zijn nu ineens geen probleem meer volgens de 
bovenschools directeur.
Iedereen is eigenlijk tegen, niemand durft er iets van te zeggen, dus doen we het maar. Naast de rekenmethode hebben 
we nu ook een taalmethode en een methode voor begrijpend lezen, want dat was ook niet in orde. Ondertussen wordt 
de schoolorganisatie aangepast. De hele ochtend werken we in  niveaugroepen, zeg maar klassikaal. ’s Middags werken 
we in stamgroepen. Dan doen we gymnastiek, creatieve vorming en wereldoriëntatie. Zijn we nog wel jenaplanschool?’
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weinig in doelen. Als je weet wat kinderen moeten leren, wordt het een 

stuk makkelijker om je eigen onderwijs vorm te geven. En als ook de  

kinderen weten wat ze moeten leren, kun je samen met de kinderen 

het onderwijs organiseren.

Een voorwaarde om met levend taalonderwijs te kunnen werken is 

het ‘denken in doelen’. Overigens kun je de uitgewerkte leerlijnen 

en tussendoelen overzichtelijk en handig vinden op ‘tule.slo.nl’ (dus 

zonder www). En natuurlijk geven de uitgaven ‘Dat’s andere Taal’ 

en ‘Levend lezen, dat’s de kunst’ vele handreikingen om levend taal-

onderwijs vorm te geven.

Verbeteringen
Laten we vooral op een verstandige manier werken aan de verbetering 

van ons taal- leesonderwijs door je gezonde verstand te gebruiken.

Als je het lezen wilt verbeteren, moet  je vooral meer tijd besteden 

aan technisch lezen, horen we om ons heen en dat gebeurt dan ook 

steeds meer.  Als je tegenwoordig aan kinderen vraagt welk boek ze 

lezen, krijg je als antwoord: ‘AVI 5’.  Hoe het boek heet, weten ze 

niet. Ze moesten gewoon kiezen van die ene plank. Doorvragen heeft 

geen zin en de zin in lezen is al lang vergaan. En als kinderen dan nog 

wel zelf een boek mogen kiezen, 

dan moeten ze naderhand nog een 

formulier invullen: ‘Wat is de titel? 

De hoofdpersoon? Welke tijd? Wat 

vond je er van?’ En als je een boek 

hebt gekozen, dat je toch niet leuk 

vindt, moet je een ander formulier 

invullen: ‘Waarom vind je het boek 

niet leuk? Waarom had je het geko-

zen?’ Doen wij dat ook als we een 

boek gelezen hebben? En welk nut 

dient het? Stimuleert dat het lezen 

van boeken? Het belangrijkste bij 

het lezen is het vergroten van lees-

plezier. Als de kinderen lezen leuk 

vinden dan gaan ze vanzelf meer en 

beter lezen. Dat bereik je het beste door te laten zien (en niet te ver-

tellen) dat lezen leuk is. Een muzikale juf, die erg goed kan zingen, 

zal ook veel aan muziek doen in haar groep. Met lezen is dat precies 

hetzelfde. Stel je voor dat de kinderen hun lokaal inkomen en de juf 

ligt lekker te lezen in de leeshoek. De kinderen roepen haar, maar ze 

heeft geen tijd, wil nog even het hoofdstuk uitlezen, het is zo span-

nend. Straks in de kring zal ze erover vertellen.

In die groep is het gebruikelijk dat ze elke dag twintig minuten lezen. 

Allemaal, ook de juf, de begeleider die op bezoek is, de inspecteur en 

de hulpmoeder. 

Een teambibliotheek, in teamvergaderingen leeskringen houden, 

veel voorlezen helpt het leesplezier te bevorderen, net als simpelweg 

elkaar vertellen welke boeken je inspireren.

taalpilot
Bij het driejarig traject van de taalpilot is de uitdaging om 

taalonderwijs betekenisvol te maken en kinderen vaar-

dige taalgebruikers te laten worden. Dat is veel meer 

dan de kerndoelen vragen.  Op een jenaplanschool leer 

je tenslotte veel meer dan op veel andere scholen, zoals 

toneelspelen. Dat zie je ook in de weeksluiting, want 

de school werkt met een leerlijn toneelspelen. Regelmatig ruikt het 

heerlijk in school, omdat er gekookt wordt; niet zo maar voor de vuist 

weg, maar met een leerlijn koken of recepten lezen.  Op veel plaatsen 

hangen prachtig geïllustreerde teksten en gedichten, gebaseerd op 

de leerlijnen gedichten en teksten lezen en schrijven. 

opleiding
De scholen die meedoen aan de Taalpilot ‘Dat’s Andere Taal’ (DAT), 

willen in drie jaar levend taalonderwijs realiseren, onder auspiciën van 

de NJPV en de Freinetbeweging. Het eerste jaar ligt de nadruk op het 

professionaliseren van de taalcoördinatoren, die taalgids genoemd 

worden. Het tweede jaar richten we ons vooral op de ontwikkeling 

van materialen. Er worden nieuwe leerlijnen ontwikkeld. Een hand-

leiding voor levend spellingsonderwijs ‘Dat Schrijf Je Zo’ komt uit.  

In het derde jaar zal het gaan om de implementatie van taal in de 

verschillende scholen.

Hopelijk functioneert deze pilot als een olievlek en gaan nog veel 

jenaplan- en freinetscholen gebruik maken van wat er ontwikkeld 

wordt. Het zou mooi zijn als scholen hun taalparels beschikbaar  

stellen voor andere.

raad voor Primair onderwijs
Veel scholen, die meedoen aan het traject ontvangen drie jaar lang 

subsidie van de overheid. 

Deze raad behartigt, via de besturen, de belangen van 73% van de 

basisscholen en richt zich op de bekostiging, werkgeverschap en de 

hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. Zij is ook nauw betrokken bij 

het taalverbetertraject en de subsidieverstrekking. Voor meer infor-

matie over het werk, de uitgaven en mogelijkheden kun je de website 

(www.poraad.nl) bezoeken. De site www.schoolaanzet.nl. biedt nog 

meer informatie.  

Het is goed om als school gebruik te maken van alle mogelijkheden, 

die de overheid ons biedt, zodat je niet steeds zelf het wiel hoeft uit  

te vinden. Uiteraard is er veel aandacht voor het opbrengstgericht 

werken of zoals jenaplanners zeggen: ‘Waarom doe je wat je doet 

zoals je het doet?’ 

Hubert Winters is medewerker van het JAS,   

Jenaplan Advies en Scholing 

Voor meer informatie: info@jenaplan.nu

Cartoon: Janneke Kaagman

Fotografie: Felix Meijer
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Goed bruikbaar zijn ook uitgaven over werken met de vrije tekst, zoals 

de Echtencahiers ‘Corresponderen per weblog’ en ‘Haiku van kijken 

komt schrijven’.

Vergeet me

Ik verdrink soms in een boek

De spanning sleurt mij mee

In een stroom van woorden

Drijf ik naar de zee

Meestal strand ik

Als ze roepen kom

Kom je eten

Alleen als ik lees

Mag iedereen mij vergeten

Hans Hagen, Salto Natale
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TaalVorMing  eLanor numan

Op jenaplanschool De Keerkring in Schagen werken we sinds een jaar met taalvorming. Taalvorming is geen methode, 
maar een werkwijze. Het is een werkwijze die gericht is op het schrijven van teksten door kinderen naar aanleiding van 
eigen ervaringen. We zijn hiermee aan de slag gegaan, omdat we af wilden van het maken van de invuloefeningen van 
de taalmethode, met name als het ging om spelling. Taalonderwijs moest meer betekenis krijgen voor de kinderen.

Taalvorming vindt plaats binnen een zogenaamde taalronde die 

bestaat uit een aantal fasen:

•	 keuze	van	het	onderwerp

•	 een	 zegronde	 (waarin	 iedereen	 bijvoorbeeld	 kort	 één	 ding	 mag	

opnoemen) gevolgd door een kringgesprek

•	 het	maken	van	een	eigen	lijstje:	een	opsomming	van	woorden	die	

(voor dit kind) bij het onderwerp horen

•	 kiezen	van	een	onderdeel	van	het	lijstje

•	 hier	nogmaals	over	vertellen	(ervaringen	uitwisselen)

•	 het	maken	van	een	tekst	(de	kladversie)	of	tekening	naar	aanleiding	

van wat je hebt verteld of bedacht

•	 bijschrijven	van	tekst	(kleuters	/beginnende	groep	3)

•	 bespreken	van	een	tekst

•	 eigen	tekst	reviseren

•	 tekst	in	het	net	schrijven

•	 voorlezen,	laten	zien

Wij voeren een taalronde eens in de twee tot drie weken uit, in 

niveaugroepen. Enkele aspecten van taalvorming komen ook terug 

in de stamgroep. Zoals de zegronde en het kringgesprek, het maken 

van lijstjes, een korte wie-heeft-dat-ook-kring waarin iedereen kort 

op een onderwerp kan reageren en het (leren) schrijven van teksten.

Van onderwerpkeuze tot kladversie 
De eerste stap, de keuze van het onderwerp, is belangrijk: het moet 

een onderwerp zijn waar iedereen uit eigen ervaring iets over kan 

vertellen. Hoe concreter, hoe beter. Het kan voortkomen uit een ver-

haal, een gedicht, een ervaring van de groepsleider of van een van de 

kinderen.

Tijdens ons grote waterproject kwamen tal van concrete onder-
werpen aan de orde.
Er staat een emmer in de kring. Wat doe je met een emmer? 
Wie heeft er een emmer thuis? Waar staat die emmer? 
Een druppel: waar zie je druppels? Als het regent, buiten en op 
de ramen; als je zweet, op je hoofd;  aan je neus als je verkou-
den bent, op de grond als je je zwembroek uitwringt, aan het 
plafond toen we lekkage hadden – toen regende het heel hard. 
Iedereen kon iets inbrengen uit eigen ervaring.

Het is de kunst om met de onderwerpen of voorwerpen heel dichtbij 

de kinderen te blijven, zodat er altijd eigen ervaringen aan te koppe-

len zijn. Denk maar aan beker & broodtrommel, zwemkleren, schoe-

nen, verjaardag, boodschappen doen. Je kunt ook als groepsleider 

het onderwerp sturen door een voorwerp mee te nemen, bijvoorbeeld 

een ouderwets voorwerp als een wasbord of juist iets heel alledaags 

als een potlood of pen. Of een onderwerp dat in de kring spontaan 

naar voren komt.

Een andere manier om een onderwerp te introduceren kan een vraag 

zijn. Heb je vandaag iets van hout aangeraakt? Wie heeft er wel eens 

om een hoekje gegluurd? Ben je wel eens boos? Of: Wat is voor jou 

een fijne plek om te zijn?

Op maandagmorgen komt Janneke binnen met een pleister op 
haar knie. In de kring vertelt ze dat ze in het weekend is geval-
len met haar fiets. De zegronde met groep 3 gaat vervolgens 
over wondjes.
Wie heeft ook wel eens een wondje gehad? Weet je nog waar? 
Hoe gebeurde het? 

De kinderen gaan aan het 

werk: ze kunnen een lijstje 

schrijven of tekenen, en 

onder ieder tekeningetje 

een steekwoord opschrij-

ven. Zo kan er bijvoor-

beeld een lijstje ontstaan 

van verstopplekken, van 

wat je wilt worden als je 

later groot bent, van din-

gen waar je wel eens naar 

gegluurd hebt, van dingen 

die lek kunnen raken, enz. 

Vervolgens kunnen kin-

deren zelf een onderdeel 

van hun lijstje kiezen, maar er kan ook in tweetallen door de ander 

gekozen worden. Daarna vertellen ze aan elkaar over het onderwerp. 

Zo komt iedereen in korte tijd aan vertellen toe. Dit vertellen is een 

belangrijk proces in het verwoorden van hun gedachten en in het 

omzetten naar een tekening of geschreven tekst.

Na het vertellen gaan de kinderen een tekening maken (kleuters/

beginnende groep 3) of hun verhaal in het klad schrijven. Sommige 

kinderen komen mogelijk moeilijk op gang. Het kan helpen als je al na 

korte tijd het werk even stillegt en een paar kinderen laat voorlezen 

wat ze tot nu toe geschreven hebben.

de tekstbespreking 
als tussenstap 
Na het schrijven volgt het 

voorlezen en vervolgens 

volgt met de kinderen een 

tekstbespreking. Dit doen 

wij vanaf groep 3, waarbij 

we in de tweede helft van 

het schooljaar starten.  

Bijgaande tekst, gemaakt 

T a a l



M E N S E N K I N D E R E N  119  november 2009 15

door een derdejaars, was aanleiding om te praten over spaties tussen 

woorden en wat er gebeurt als je alle woorden onder elkaar zet. Nu 

ziet het er uit als een lijstje. Hoe kun je het er uit laten zien als een 

verhaal?

Meteen na de zomervakantie hadden de teksten als onderwerp: 
een plek waar je in de vakantie bent geweest. ‘Tegen een berg 
met 5 meter hoog ijs’ is dan niet genoeg. Kinderen stellen van-
zelf vragen als: Hoe stond dat ijs dan?  Was het een meer met 
5 meter dik ijs? Was het gewoon een soort sneeuw tegen de 
berg op? 

Door dergelijke vragen wordt de schrijver uitgedaagd om preciezer te 

vertellen en dus ook preciezer te schrijven; de andere kinderen leren 

te zeggen wat ze goed vinden aan de tekst, wat ze duidelijk vinden, 

waar ze meer over willen weten. Zinsontleding leent zich eveneens 

voor deze teksten, maar komt later in het traject: de kinderen moeten 

eerst leren durven hun vragen te stellen en hun mening te geven over 

een tekst van een groepsgenoot.

Ook bij een tekstbespreking is er een vaste volgorde. Allereerst kiest 

de groepsleider een tekst voor de bespreking, waarvoor nadrukkelijk 

toestemming aan de maker wordt gevraagd. De tekst wordt voor-

gelezen, kinderen bedenken vragen (bijvoorbeeld in tweetallen) over 

de inhoud. Het is handig om enkele kopieën van de tekst te maken, 

zodat kinderen bijvoorbeeld de fouten kunnen aanstrepen die ze den-

ken te zien. Wij beschikken sinds kort over digitale schoolborden. Dit 

heeft als voordeel dat je de origineel geschreven tekst kunt scannen, 

de opmerkingen erbij kunt schrijven, en later op het bord kunt terug-

halen.

Bij de bespreking is dus eerst aandacht voor de inhoud en pas daarna 

voor de schrijf- en spelfouten en de interpunctie. Als groepsleider 

speel je hierin een belangrijke rol. Je vraagt je hardop af of er niet iets 

vergeten is, je brengt zaken onder de aandacht die van belang zijn 

en nog niet genoemd. Je bespreekt interessante woorden, maar je 

spoort kinderen hierbij zoveel mogelijk aan om zelf na te denken. Na 

een vraag dus eerst nadenktijd en niet meteen vingers. De maker van 

de tekst houdt de regie over zijn eigen tekst, hij bepaalt wat hij met 

de opmerkingen doet.

 
werken aan de definitieve 
versie
Tot slot wordt er gewerkt aan het 

reviseren van de eigen tekst. Ook hier 

geldt een vaste werkvolgorde, zodat 

de kinderen weten wat ze moeten 

doen.

•		Lees	eerst	je	eigen	tekst

•	 Verander	misschien	iets

•	 Wissel	 uit:	 lees	 de	 tekst	 van	 je	

buur

•	 Praat	samen	over	beide	teksten

•	 Verander	of	verbeter	je	tekst	tot	je	

tevreden bent

•	 Laat	 je	 tekst	 aan	 de	 groepsleider	

lezen en als je daarbij moet wach-

ten dan begin je alvast aan je teke-

ning in het voorgedrukte kader

•	 Wanneer	de	groepsleider	de	tekst	

 bekeken heeft, wordt de tekst in
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 het net geschreven en maakt het kind er een tekening bij. Kleuters 

en beginnende groep 3-kinderen richten zich op de tekening en 

schrijven er woorden of korte zinnen bij. 

 Wij gebruiken nu nog doorgaans fineliners, zowel bij het schrij-

ven in het net als bij het maken van de tekeningen, waarna ze 

ingekleurd worden. Een taaldruktechniek als vormstempelen kan 

natuurlijk ook heel goed.

•	 Tekst	en	tekening	inleveren

Teksten kunnen daarna als thema gebundeld worden en in de groep 

een plekje krijgen, zodat ook anderen de teksten kunnen lezen. 

Daarna maken wij de teksten weer los en worden ze in een eigen 

kindmap bewaard. Alle teksten van de kinderen worden zo bewaard 

en aan het eind van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw krij-

gen de kinderen hun teksten gebundeld mee naar huis. Van elk kind 

kopiëren we twee teksten per jaar om de groei te kunnen zien.

Zinvolle taal
De wereld om je heen kunnen weergeven in taal: je belevingen, je 

ontmoetingen, je verwondering. Als je dat kunt, ben je een heel 

eind op weg met taalvorming. Het is een prachtig uitgangspunt: iets 

omzetten in taal dat dichtbij je staat. Daarna leer je als kind om ermee 

te kunnen spelen, oefenen, dichten, toepassen van spellingregels. Het 

zinvol maken van taal komt op de eerste plaats, hiermee leer je het 

gereedschap gebruiken om later de akker te kunnen bewerken. 

Kortom: wij zijn heel tevreden dat we door middel van taalvorming 

taal zinvol kunnen maken binnen wereldoriëntatie. Het is nu gemak-

kelijk om een koppeling te maken van WO naar een taalopdracht. De 

vele verschillende taalrondes over water getuigen daarvan. 

Elanor Numan is groepsleider van jenaplanschool De Keerkring 

in Schagen

Met dank aan Mirjam Zaat (begeleider Taalvorming)

Informatie

Suzanne van Norden, Taal leren op eigen kracht. Taalverwerving op 

school met behulp van de werkwijze van taalvorming. Van Gorcum, 

2006.

Suzanne van Norden, Dingen in de kring. Taalvorming en drama in 

meertalige middenbouwgroepen. SWP, 2000.

Marieke Tomesen en Margareth van Kleef, Strategisch lezen en 

schrijven met jonge kinderen. Nijmegen, 2005.

Rouke Broersma e.a., Dat’s andere taal. De Reeks, NJPV, Zutphen 2007

www.taalvorming.nl (informatieve site over het werk van de stichting 

taalvorming)

www.taallerenopeigenkracht.nl (scholingssite met filmfragmenten)

www.taalvormingentaaldrukken.nl (site met praktische ideeën)
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Meer doen MeT Minder
goede teksten kiezen FemKe steegstra

In het thema ’Van boom tot boek’ wordt gewerkt aan het opzetten van een boekwinkel in de middenbouwgroep 
3-4. Een rijk thema met veel betekenisvolle activiteiten. Eén van de activiteiten is natuurlijk het bezoeken van een 
boekwinkel. Ter voorbereiding van dit bezoek plant de groepsleider, Margreet, diverse activiteiten. Zo vertellen de 
kinderen hun eigen ervaringen aan elkaar over de boekwinkel en inventariseren de kinderen de vragen voor de mevrouw 
van de boekwinkel. De vragen worden opgeschreven en Margreet introduceert de wekelijkse leestekst ‘Het boek met het 
schildertje’. Dit is een nieuwe tekst die gezamenlijk gelezen wordt. Deze week gaat de tekst over een jongen, Tom, die 
een bezoek aan de boekwinkel brengt. ‘Hé, dat gaan wij ook doen!’ roept Thijmen door de klas.

Betekenisvolle tekst
Iedere week wordt er een thematische tekst gelezen. Deze, 

door de groepsleider gekozen, tekst ligt net iets boven het 

niveau van de kinderen. Na een week werken met 

deze tekst vinden de kinderen de tekst echter 

‘een makkie’.

Margreet maakt bij het plannen van haar thema 

al een keuze voor de soort teksten die zij aan de orde wil 

laten komen. Ze maakt een keuze uit informatieve tek-

sten, verhalende teksten, gedichten, ervaringsverhalen, 

enzovoort. Hierdoor zorgt zij voor een gevarieerd aan-

bod en komen allerlei soorten teksten gedurende 

het thema (én het hele schooljaar) aan bod. 

Bij het werken met de wekelijkse leestekst 

plant de groepsleider lees-schrijfactivitei-

ten waarbij de vier onderdelen; motivatie, 

leesbegrip, techniek en woordenschat, 

zijn geïntegreerd. 

Elke kind ontvangt een eigen exemplaar van de wekelijkse leestekst in 

zijn themamapje. Daarnaast staat er een groot exemplaar in de klas. 

woordenschat
De tekst ‘Het boek met het schildertje’ wordt in de kring besproken 

en voorgelezen. Daarna worden (in tweetallen) de ‘nieuwe woorden’ 

eruit gehaald. Nieuwe woorden zijn woorden die we (technisch) niet 

meteen kunnen lezen, maar ook woorden waarvan we de betekenis 

niet goed kennen (woordenschat). De kinderen gebruiken bij het lezen 

van de tekst een arceerstift om de nieuwe woorden aan te geven. Zo 

worden onder andere de woorden winkelcentrum, minuten, informa-

tieve, speciaals en letterwinkeltje uitgekozen. Deze nieuwe woorden 

worden daarna in de kring besproken. 

Begrip
Stephanie en Hidde vertellen dat ze van het woord prentenboeken 

de betekenis niet kennen. Margreet leert de kinderen verschillende 

strategieën aan om achter de woordbetekenis te komen. Ze begint 

met de strategie ‘in het woord kijken’. Ze vraagt aan de kinderen uit 

welke twee woorden dit samengestelde woord bestaat. Hier hebben 

de kinderen al eerder mee geoefend, dus zegt Stephanie: ‘Prenten 

en boeken’. Dan vraagt Margreet of ze de betekenis weten van deze 

losse woorden. Hidde geeft aan dat hij wel weet wat boeken zijn, 

maar hij heeft nog nooit van prenten gehoord, ‘Misschien 

is het een speciaal boek’. Margreet speelt zijn reactie 

door naar de andere kinderen: ‘Wat voor boek zou 

dit zijn? Weet iemand wat het woord ‘prenten’ 

betekent?’ Niemand in de klas weet het. 

Margreet besluit de volgende strategie te 

introduceren: ‘om het woord kijken’. Ze 

zegt: ‘Laten we het stukje eens lezen waar het woord 

in staat. Misschien dat we er dan achter komen wat het 

woord betekent.’ Ze lezen de zinnen ‘Wauw, wat zijn 

er veel boeken! Ze zien veel prentenboeken. En ook 

veel stripboeken.’ ‘Weten we nu iets meer?’ vraagt 

Margreet. Ruben denkt dat het een soort boek is, 

net als stripboeken. ‘Stripboeken hebben allemaal 

kleine plaatjes. Een prentenboek is misschien een 

boek zonder plaatjes.’ ‘Weet je dat zeker?’ vraagt 

Margreet,  ‘kun je dat uit de tekst halen?’ ‘Nee,’ 

zegt Ruben. ‘Dan gaan we in het woordenboek kij-

ken wat het woord betekent.’ voegt Margreet toe. Melinda weet hoe 

dat moet: ‘Dan moet je bij de p kijken, juf.’ Margreet laat Melinda en 

Stepahnie het woord opzoeken. Samen komen ze erachter dat een 

prent een gekleurde plaat is. ‘Weten jullie nu wat een prentenboek 

is, Stephanie en Hidde?’ vraagt Margreet. ‘Ja,’ zegt Hidde, ‘een boek 

met plaatjes’. Om het nog verder te verduidelijken  pakt Margreet een 

prentenboek uit de boekenkast en laat deze aan de kinderen zien. 

Zo worden alle woorden besproken en overgenomen in het ‘nieuwe 

woordenschriftje’. 

Gedurende de week worden er oefeningen met de tekst en de nieuwe 

woorden gedaan. Zo gaan kinderen in groepjes de tekst herlezen, flit-

sen in duo’s de moeilijke woorden, maken  individueel zinnen met de 

moeilijke woorden of met het computerprogramma van Ambrasoft. 

             
techniek
Met de wekelijkse leestekst wordt ook een spellingsregel behandeld. 

In de tekst staat een zin met het woord ‘mooi’ erin: ‘Een mooi boek’. 

Margreet attendeert de kinderen erop en bespreekt dit woord met 

de kinderen. Kinderen bedenken in de kring nog meer van dit soort 

woorden. Zo ontstaat er een lijst met vijftien aai-, ooi-, en oei-woor-

den. Margreet zorgt ervoor dat deze lijst ook veelgebruikte woorden 

bevat om te automatiseren. Zij gebruikt hiervoor de investeringslijst 

voor spelling uit haar map met uitgewerkte tussendoelen. De spel-

lingsregel rondom de aai-,ooi- en oei-woorden wordt in de kring ‘ont-
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dekt’, besproken, toegepast en nogmaals uitgelegd: ‘Bij aai, ooi en 

oei schrijf je een i, een j is foei!’

Tenslotte wordt deze spellingsregel op een groot vel papier geschre-

ven. De regel en de vijftien woorden worden overgenomen in het 

oefenschrift en zullen, net als de nieuwe woorden, op diverse manie-

ren ingeoefend worden. Zo doen kinderen een duo-dictee, waarbij 

ze om de beurt elkaar woorden mogen opgeven en corrigeren, of ze 

maken een spellingskaart die diverse speelse opdrachten bevat met 

de betreffende spellingscategorie. Na drie weken is er een dictee van 

de, in de voorgaande weken, drie behandelde spellingsregels. 

Leesstrategie
Bij het behandelen van de wekelijkse leestekst schenkt Margreet 

elke keer speciale aandacht aan een leesstrategie. Deze week is dat 

‘eerst- en dan- tot slot’. Margreet laat de kinderen eerst in tweetallen 

terugvertellen waar het verhaal van Tom overgaat. Vervolgens geeft 

ze hen een schema waarin de kinderen in kernwoorden kunnen aan-

geven welke gebeurtenissen eerst plaatsvinden, wat er 

dan gebeurt en wat tot slot gebeurt. Dit schema helpt de 

kinderen om in chronologische volgorde het verhaal van 

Tom te verwoorden. 

Nu gaan de kinderen een verslag maken van het bezoek 

aan de boekwinkel. Margreet helpt de kinderen met op 

verhaal komen door de foto’s van het bezoek beschikbaar 

te stellen. De kinderen gaan nu eerst in tweetallen een foto 

goed bekijken en bespreken. Er worden duo’s gemaakt van 

groep 4 en groep 3 kinderen. De kinderen maken na het 

bekijken van de foto samen een lijstje met woorden die 

met de foto en het bezoek te maken hadden. 

Als het lijstje klaar is, wordt er gestart met de ‘echte’ 

tekst. Margreet geeft eerst een miniles in de ‘eerst- en 

dan	–	tot	slotschrijfstrategie’.	Ze	neemt	een	foto	en	gaat	

dan stap voor stap de strategie voordoen. De kinderen 

herkennen de opbouw weer en gaan vlot aan de slag. 

De tekst wordt, samen met Margreet, gereviseerd en op 

de computer uitgetypt. De teksten worden vol trots aan 

elkaar gepresenteerd en nabesproken. In de klas worden ze, samen 

met de foto’s, tentoongesteld en enkele teksten komen ook nog op 

het weblog van de groep. 

integratie van motivatie, leesbegrip, techniek en 
woordenschat
Door een tekst te kiezen die aansluit bij activiteiten in de klas, in dit 

geval het bezoek aan de boekwinkel, zijn de kinderen gemotiveerd 

om de tekst te gaan lezen en ‘uit te pluizen’. Het is niet zomaar een 

‘oefentekst’ . Deze tekst is betekenisvol, is van belang, want het helpt 

ons verder in ons ‘onderzoek’ dat we tijdens het thema uitvoeren. 

De inhoud van de tekst staat bij de kinderen voorop en niet de aan te 

leren strategieën. 

Wat leert deze tekst ons? Wat voegt deze tekst toe aan onze ken-

nis over het gekozen thema? Daarnaast, natuurlijk, ondervinden de 

kinderen het nut van de verschillende aan te leren technieken. We 

leren nieuwe woorden. Spellingsregels en begrijpend leesstrategieën 

worden toegepast en verfijnd om nog beter met deze tekst, en toe-

komstige teksten, om te gaan. Kinderen leren dit door teksten van 

anderen te analyseren maar ook door het geleerde  toe te passen als 

ze zelf auteur zijn van teksten. 

Door op bovenstaande manier met een wekelijkse groepstekst te 

werken, merken wij dat de lees-schrijfactiviteiten in de groep écht 

verbonden aan elkaar zijn. Ze vormen als het ware één geheel. Het 

onderwijsaanbod (de aan te leren stof) is niet opgedeeld in hapklare 

brokken en losgebroken van context. Er is sprake van samenhang. 

Kinderen leren om bij het aanpakken van verschillende soorten tek-

sten een keuze te maken uit een breed arsenaal van mogelijke stra-

tegieën en oplossingsmethodes. Door ook samen wekelijks een tekst 

aan te pakken breiden ze hun arsenaal van oplossingsmethodes uit. 

Eén ding blijft voorop staan en dat is wat de tekst ons kan geven. 

Want daar gaat het toch écht om?

Femke Steegstra is directeur en Margreet Bulder groepsleider 

van groep 3-4 van de J. Albrondaschool in Kiel-Windeweer. 

Dit artikel is eerder verschenen in Zone, jaargang 7, nummer 2

Cartoon: Janneke Kaagman

Fotografie: Felix Meijer
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onTlezing
wijziging in leespatroon

Er wordt meer gelezen dan ooit in Nederland, 

maar niet in boeken. Volgens het Sociaal  

Cultureel Planbureau las dertig jaar geleden 

49 procent van de Nederlanders wekelijks 

minimaal een kwartier een boek. Dit jaar is 

dat percentage vastgesteld op 31 procent. 

Toch werd er genoeg gelezen. ‘Internet en 

sms hebben een nieuwe vorm van lezen  

geïntroduceerd’, stelt directeur Aad  

Meinderts van de Stichting Lezen. De gestage 

neergaande lijn van lezen in boeken wordt 

ook veroorzaakt door een wijziging in het 

vrijetijdspatroon. Er is steeds meer te kiezen. 

Stichting Lezen probeert met geld van de 

rijksoverheid een bijdrage te leveren aan 

het verbeteren van het leesklimaat, vooral 

onder kinderen. De organisatie coördineert 

activiteiten om lezen te stimuleren, zoals de 

Nationale Voorleeswedstrijd en de Nationale 

Voorleesdagen.

met woorden in de weer
Een boek over woordenschatuitbrei
ding waarin een manier van werken 
wordt beschreven die in allerlei 
situaties en bij  het werken met 
thema’s en projecten 
goed toegepast kan 
worden. Het boek 
is verdeeld in de 
hoofdstukken ‘wil
len’, waarin de visie 
van waaruit gewerkt 
wordt beschreven is; 
‘weten’, met infor
matie over woor
denschatuitbreiding 
en de manier waarop kinderen 
nieuwe woorden leren en onthou
den; ‘kunnen’, over het toepassen 

en de didactiek en tenslotte ‘doen’, 
waarin de lezer wordt uitgedaagd 
om structureel aan de slag te gaan.
Een gedegen studieboek, met veel 
praktische voorbeelden en vooral een  

goede werkwijze, 
voor groepsleiders 
en studenten die 
woordenschat  uit
breiding willen com  
bineren met the ma’s 
en projecten. 
Dirkje van  

den Nulft &  

Marianne  

Verhallen,  

Coutinho, Bussum, 2009,  

ISBN 9789046901571,  

224 pagina’s, € 20,00

honderd nieuwe 
taalspelen
Na een korte didactische en organi
satorische inleiding worden honderd 
taalspelen beschreven, verdeeld over 
negen categorieën als kennismaking, 
dichten, illustreren, verhalen, gevoe
lens, muziek, schrijven, gedachten en 
woorden. Bij elk spel, dat mondeling 
of schriftelijk, alleen of samen uitge
voerd kan worden, wordt de leeftijd, 
variërend van vier tot veertien jaar, 
tijdsduur en de benodigde materia
len vermeld. Een praktisch boek vol 
korte en eenvoudige taalactiviteiten.
Paul Rooijackers,  

Panta Rhei, Katwijk, 2009,  

ISBN 9789088400230, 

110 pagina’s, € 12,50

schrijfselboek
Een boek met zeventig schrijf-
opdrachten voor kinderen tus-
sen de acht en veertien jaar. 
Bij elke opdracht wordt de 
leeftijd en de tijdsduur aange-
geven. De aanwijzingen voor 
de groepsleider en suggesties 
staan in een apart kader. De 
opdrachten zijn voor kinderen 
geschreven en goed te begrij-
pen.
Pierre Eggels,  

Panta Rhei,Katwijk, 2008,  

ISBN 9789088400209,  

88 pagina’s, € 14,50

Hoe worden de 
jenaplankernkwaliteiten 
van uw school ingevuld?

SYNEGO biedt een oplossing op maat om richting 
te geven aan uw jenaplankernkwaliteiten

SYNEGO maakt met u de vertaling van de 
jenaplankernkwaliteiten van theorie naar praktijk

SYNEGO begeleidt de invulling van de
jenaplankernkwaliteiten van uw school

SYNEGO ondersteunt u bij het opstellen van het 
jenaplankernkwaliteitenplan

SYNEGO formuleert met u een stappenplan om de 
jenaplankernkwaliteiten te bespreken met andere 
scholen

SYNEGO’s kernkwaliteiten zijn deskundig, ervaren, 
betrokken en inspirerend

FeLix meijer

T a a l
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redactieleden gezocht
Helaas heeft tot nu toe slechts één persoon 

gereageerd op onze vorige oproep. Daarom 

proberen we het nogmaals. Binnenkort 

bestaat de redactie namelijk nog maar uit vier 

leden. Daarom zijn we op zoek naar onder-

wijsgevenden (schoolleider of groepsleider) 

die de redactie komen versterken. Vrijwillig, 

maar niet vrijblijvend. 

We vergaderen vijfmaal per jaar in Amers-

foort, waar de artikelen beoordeeld worden. 

Redactieleden denken mee over nieuwe arti-

kelen en thema’s. Redigeren van teksten en 

corrigeren van drukproeven kunnen ook tot 

de taken behoren. Onze voorkeur gaat uit 

naar iemand die goed op de hoogte is van de 

achtergronden van het Jenaplan en de hui-

dige ontwikkelingen. Het zelf kunnen schrij-

ven is een pre, maar geen noodzaak. 

Vertalingen
Regelmatig krijgt de redactie interessante 

buitenlandse artikelen toe gestuurd, die de 

moeite waard zijn om te plaatsen. Wie zou 

af en toe een Engels artikel willen vertalen? 

Het hoeft niet op stel en sprong, maar kan in 

overleg gepland worden.

Cartoons
In de vorige Mensenkinderen deden we een 

oproep voor een nieuwe cartoonist. Zoals in 

dit nummer te zien is, heeft Janneke Kaag-

man, groepsleider van jenaplanschool de 

Hussel in Grootebroek, een aantal artikelen 

van illustraties voorzien. Wilt u uw cartoons 

ook eens afgedrukt zien in Mensenkinderen, 

wij geven u graag de kans.

thema’s in deze jaargang
De volgende thema’s zijn in voorbereiding:

•	januari:	 onderzoek	 door	 kinderen	 en	 stu-

denten; onderzoekend leren; het onderzoe-

kende kind

•	maart:	burgerschapsvorming	(leef	en	werk-

gemeenschap, schoolparlement, klassen-

vergadering)

•	mei:	 ruimte	 in	 en	 om	 de	 school	 (school-

woonkamer, scholenbouw, speelpleinen, 

schooltuin)

Mocht u nog niet gevraagd zijn om een bij-

drage te leveren, meldt u gerust.

 aan 'T harT

Voor meer informatie, aanmeldingen, 
suggesties, artikelen en/of cartoons kunt u 
terecht bij de hoofdredacteur, Felix Meijer, 
(035 6280242 of 06 44236283) of via het 
mailadres mensenkinderen@hetnet.nl.

 

 

 

 

Een schooltraject met de jenaplanspecialist betekent:
- Een volledig op de schoolpraktijk afgestemd 

programma
- Ritmisch opgebouwde werkbijeenkomsten met 

vormen, die in de eigen praktijk kunnen worden 
toegepast

- Ingebouwde terugkomdagen

Uitgelicht 
- Werken met de NJPV kernkwaliteiten en ze 

vertalen naar de eigen praktijk. Gekoppeld aan 
het nieuwe jenaplanzelfevaluatieinstrument

- Een opleiding tot gediplomeerd stamgroepleider
- Een speciaal programma om scholen, waarbij het 

jenaplanconcept  is weg gezakt, een impuls te 
geven.

Voor meer informatie:
Jaap Meijer; jenaplanspecialist (0575-570259 of 

06-23777883)
Email: jaapmeijer@jenaplanspecialist.nl
www. jenaplanspecialist.nl

Op zoek naar een 
inspirerend

sinterklaas- of kerstcadeau?

Geef een individueel abonnement
voor € 35,00 per jaar 

of
aan minstens vijf collega’s 

op hetzelfde adres 
voor € 32,00 per jaar

Aanmeldingen bij het Jenaplanbureau
Postbus 4089, 7200 BB Zutphen

of via info@jenaplan.nlM
EN

S
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Vanuit de 
oPLeiding

Daar komt ze  binnen, bruin snuitje, grote bruine ogen: Tessa. Ze 

klemt zich aan mama vast. Nog lang niet toe aan loslaten, omdat ze 

elkaar nog maar pas hebben gevonden.

een kind
Het kan zo maar gebeuren: een adoptiekind  dat  je groep bin-

nenstapt. Hoewel adopties uit het buitenland sterk afnemen en er 

tegenwoordig vraagtekens bij gezet worden, komen er toch nog veel 

kinderen voor adoptie naar Nederland. Daar wachten hen hoopvolle, 

liefdevolle ouders en verdere familie. Het is een romantisch beeld: 

twee Nederlandse ouders met zo’n schattig kindje van een ander ras.

Dat adoptie naast prachtige ook moeilijke kanten heeft, heb ik geleerd 

van de ouders van Tessa. Tessa met haar onpeilbare 

blik kwam twee jaar geleden bij ons in de groep. 

Haar oudere broertje, ook geadopteerd, zat al in 

groep 3. 

teruggetrokken en stil
De eerste dag heeft Tessa, net als som-

mige andere kinderen, veel moeite met 

afscheid nemen. Ze houdt zich stevig 

aan moeder vast en huilt, maar ook na 

de eerste periode van wennen blijft dat. 

Niet elke dag, maar wel na een weekend, 

na een vakantie, en soms zomaar ineens. 

Het hele eerste jaar dat ze op school zit 

komt het regelmatig voor dat ze huilt 

als ze afscheid moet nemen.

Tijdens de kringgesprekken zit ze stilletjes, maar oplettend te kijken 

naar wat er om haar heen gebeurt. Ze praat wel, maar heel zacht-

jes, in korte zinnetjes. Ze vraagt vaak een beurt en wil graag vertel-

len. Maar soms raakt haar blik opeens naar binnen gekeerd: dan sluit 

ze zich geestelijk af en is even niet meer te bereiken. Tessa, een stil 

watertje: wat gaat er in haar om? 

Maar als we naar buiten gaan, zie ik een heel ander kind! Ze rent, 

klimt, springt, lacht, speelt alleen, speelt met anderen, kan prima over-

weg met oudere jongens, want die komen ook thuis bij haar grote 

broer. Ik zie een heel bewegelijk, vrij en vrolijk meisje op het school-

plein. Dit is ook Tessa, maar waarom is ze dan binnen zo anders? 

Waarom daar zo teruggetrokken en stil? 

Kindbiografie
In het kader van mijn jenaplanopleiding besluit ik een kindbiografie 

van haar te maken. Ik ga allereerst bij haar ouders op bezoek, om 

hun en haar verhaal te horen. Ik word er stil van. De komst van een 

adoptiekind doet heel wat met ouders: lang wachten, gescreend wor-

den, hopen en dan eindelijk foto’s en een naam. Je sluit een kind in 

je hart, maakt een lief fotoboekje om op te sturen. Maar vervolgens 

volgt uitstel, onzekerheid, zelfs afstel, vanwege een politieke situatie 

die roet in het eten gooit. Maar gevoelsmatig was Tessa al hun meisje. 

Het doet veel pijn haar daar te weten en niets voor haar te kunnen 

doen. Opeens is er het verlossende woord: ze mag opgehaald wor-

den, maar wel snel. De ervaringen van de ouders in het land, waar 

Tessa in het kindertehuis zat, waren schok-

kend: verschrikkelijke armoede, stank, angst 

en dreiging. Na bijna twee jaar wachten 

vonden ze in dat kindertehuis een 

meisje dat apathisch geworden 

was. Emotioneel had Tessa zich 

in zichzelf  teruggetrokken. Ze zei niets, 

deed niets, toonde geen emoties, keek 

met een blik die niets zag. Wat deed hen 

dat zeer.

Maar juist vader, en (terug in Nederland) 

ook opa, waren degenen die dat scherm 

konden doorbreken. Met vrouwen had 

Tessa veel meer moeite. Ze had blijkbaar 

slechte ervaringen gehad. Dat bleek later 

inderdaad zo te zijn, toen ze bij het terug-

zien van een videoband die door de ouders gemaakt was in het kin-

dertehuis vertelde welke lichamelijke straf ze altijd van een van de 

leidsters kreeg. Welke andere vrouwen hadden, misschien ongewild, 

haar vertrouwen al beschaamd in haar korte leventje? 

Natuurlijk was dit aanvankelijke wantrouwen heel moeilijk voor moe-

der, maar door veel te spelen, knutselen, praten en zingen met z’n 

tweeën zijn ze uiteindelijk toch  dichter bij elkaar gekomen. Zo dicht, 

dat juist het moeten scheiden van moeder voor Tessa verschrikkelijk 

was rond haar vierde jaar.  

Voor de ouders is er ook de onzekerheid over wat ze nog meer heeft 

meegemaakt in de periode dat ze in haar geboorteland was. De 

eerste tijd heeft Tessa veel nachtmerries en vinden ze haar daarna 

G EaDopTE E RD
een rugzakje vol aLy Van den hoeK

Een van de opdrachten in de jenaplanopleiding is het langdurig volgen van een kind uit je eigen stamgroep. In dit 
artikel doet een cursist verslag van haar bevindingen met Tessa, een meisje dat is geadopteerd.
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bang en angstig terug in een hoekje van de slaapkamer. Ze wil haar 

schoentjes ’s nachts niet uitdoen en verzamelt alle kruimeltjes die ze 

in huis kan vinden in haar broekzak. Dit zijn slechts enkele voorvallen. 

Veel adoptieouders kunnen dit rijtje aanvullen met andere voorbeel-

den van schrijnende dingen die in die eerste periode gebeuren. Ook 

moeilijk is voor de ouders het feit dat ze al die andere kinderen niet 

hebben kunnen helpen die in dezelfde situatie zaten. 

Vervolgens zijn er de reacties van de mensen in Nederland: natuurlijk 

zijn daar veel leuke reacties bij, maar het gebeurt ook, dat mensen je 

kind zomaar ongevraagd aanraken. Het is een soort algemeen bezit. 

De privacy van adoptiekind en -ouders wordt veel minder gerespec-

teerd. ‘Waar heb je die vandaan gehaald?’, werd er zomaar in de 

winkel aan Tessa’s moeder gevraagd. 

Omdat Tessa bij haar komst haar moedertaal al sprak, was er hulp 

nodig bij het leren van het Nederlands. Daarom volgde ze een tijdje 

logopedie, maar dat is inmiddels gestopt bij haar komst op school, 

omdat het al vrij goed gaat.

adoptiekind
Dit is het begin van het verhaal van Tessa en haar ouders. Ik vertel het, 

om de aandacht te richten op de situatie van adoptieouders en -kin-

deren. Alle adoptieouders hebben zo hun eigen bijzondere verhaal. 

Als adoptieouder heb je soms al veel meegemaakt voor en tijdens de 

eerste periode van adoptie en zijn er zoveel onzekerheden. Maar juist 

als adoptieouders mag en wil je niet falen. Zìj hebben toch die beslis-

sing genomen dit kind op te halen en hier op te gaan voeden. Dat 

schept een grote verantwoordelijkheid! En daarbij wordt er wel door 

iedereen op je gelet.

Door als groepsleider open te staan voor het verhaal van een adop-

tiekind en de ouders krijg je meer begrip voor 

hun situatie. Hierdoor ontstaat vertrouwen in 

elkaar, en dat is wat je als opvoeders samen 

nodig hebt. Dat geldt voor elk kind, maar 

zeker voor adoptiekinderen. Want elke keer 

kan een heel gewone gebeurtenis (jarig-zijn, 

moederdag, een babyfoto die wordt meege-

nomen, een sprookje over kinderen die van 

huis weg moeten etc.) opnieuw aanleiding 

zijn tot herinneringen, verdriet, minderwaar-

digheidsgevoelens etc. bij het kind. Bij Tessa 

zagen we soms ‘het gordijntje dichtgaan’ en 

was ze opeens onbereikbaar. 

op school
Veel daarover is te lezen in het boek ‘Wereld-

kind’ van R. Wolfs. Het lezen van dit boek 

en andere achtergrondliteratuur maakt je als 

groepsleider gevoelig voor de bijzondere situatie waarin een adoptie-

kind zich een leven lang bevindt. Want één ding is duidelijk: geadop-

teerd zijn gaat niet over; het is een rugzakje voor het leven, waarin 

fijne dingen zitten, maar waar onverwachts ook moeilijke zaken uit 

tevoorschijn kunnen komen. 

Voor zo’n kind hoop je op een groepsleider met begrip. Dit begrip 

krijg je door veel  gesprekken te voeren met de ouders en het kind 

en door je te verdiepen in de problematiek, zo heb ik in deze twee 

jaar ontdekt.

Want bij adoptiekinderen moet je als groepsleider meer dan bij andere 

kinderen rekening houden met (mogelijk) :

•	 achterstand	in	ontwikkeling

•	 (onbekende)	emotionele	schade

•	 grote	 onzekerheid	 	 en	 minderwaar-

digheidsgevoelens (soms juist geuit 

door heftig negatief gedrag)

•	 hechtingsproblematiek

•	 zich	buitenstaander	voelen

•	 ouders	die	de	druk	ervaren	om	

goede opvoeders te zijn

Dit alles kan zich uiten in onverwachte en/of onbegrijpelijke reacties 

op voor ons heel gewone gebeurtenissen.

Natuurlijk hebben we ook geprobeerd om Tessa veiligheid in de stam-

groep te bieden door:

•	 haar	bij	binnenkomst	altijd	even	persoonlijk	aan	te	spreken,	gerust	

te stellen.

•	 bij	moeilijke	afscheidsmomenten	haar	een	taakje	te	geven	of,	als	ze	

verdrietig was, op schoot te nemen. 

•	 we	 hebben	 stickertjes	 geplakt	 op	 Dikkeduimenkaarten,	 als	 het	

haar lukte om zonder huilen afscheid te nemen. 

•	 we	gaven	veel	aandacht	en	ruimte	aan	haar	persoonlijke	verhaal:	

de foto van haar moeder uit het andere land kreeg een ereplekje in 

de klas en hebben we op zo’n manier besproken dat andere kinde-

ren voelden hoe belangrijk deze foto voor haar is. 

•	 waar	mogelijk	praatten	we	over	het	 	gelijk	 zijn	 van	alle	mensen,	

ongeacht haarkleur, de kleur van de ogen of huidskleur. 

•	 een	tijdlang	heeft	ze	met	een	ander	kind	samen	gewerkt	met	‘Een	

doos vol gevoelens’ om het herkennen van en praten over emoties 

gemakkelijker te maken.  

Bij dit alles was acceptatie heel belangrijk: 

‘Tessa, je bent goed zoals je bent, we willen je 

helpen, maar lukt het niet, dan geeft het niet.’ 

We forceerden niets, maar bleven met aan-

dacht, liefde en geduld rond haar staan

angst
Na het eerste gesprek met de ouders van Tessa 

zijn er nog vele gevolgd. Het ontstaan van een 

vertrouwensband maakte dat we samen gin-

gen zoeken naar het beste voor haar. En naar 

een antwoord op mijn vraag: Waarom is ze 

op school binnen zo weinig vrij en terughou-

dend? Gelukkig werden in de loop van de tijd 

de periodes van zich emotioneel terugtrekken 

minder en gaf het afscheid nemen van moeder 

meestal geen probleem meer. Maar ze bleef 

stilletjes in de klas. Samen met moeder spreek ik erover tijdens ons 

afsluitende gesprek. We weten het nog steeds niet, we hopen dat het 

ooit beter wordt. 

Een paar dagen later komt moeder bij me: Tessa heeft verteld waarom 

ze zo weinig durft te zeggen. Ze had in een gesprek met moeder op 

de rand van het bed eindelijk verteld wat diep verscholen lag: ‘Mama, 

als ik het niet goed doe, hoef ik dan niet terug?’ Zo’n uitspraak moet 

je even tot je door laten dringen. Wat betekent dat voor een kind dat 

nog maar zo kort veiligheid en liefde ervaart? Dit heeft dus steeds  

door haar hoofd gespeeld: ‘Als ik iets niet goed doe, dan sturen ze me 
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misschien wel terug.’ Was ze daarom zo teruggetrokken op school?

Voor de ouders was dit schokkend: al die tijd was ze bang geweest 

om terug te moeten. Hier gaat het om het basisvertrouwen: zo basaal 

voor het gevoel van veiligheid van een kind. Het ontstaat vaak vanzelf 

als een kind bij de eigen ouders opgroeit, maar voor een adoptie-

kind is dat dus heel anders. Een adoptie-rugzakje, waar opeens iets 

zo wezenlijks uitkomt.

Het uitspreken van haar angst heeft Tessa goed gedaan: er was 

begrip. Nadat haar vader en moeder haar hebben verzekerd dat ze 

echt nooit terug hoeft, is ze vrijer geworden en heeft ze meer zelfver-

trouwen gekregen.

anders
Ik hoop dat dit verslag van mijn gesprekken met Tessa en haar ouders 

andere groepsleiders zal overtuigen om ook extra aandacht te heb-

ben voor adoptieouders en -kinderen, en hun specifieke situatie. Juist 

in een jenaplanschool kan het eigen levensverhaal van kinderen het 

vertrekpunt zijn van het handelen van de groepsleider om samen met 

ouders het beste voor elk kind te zoeken. Door jezelf open te stellen, 

ben je een meer betrokken groepsleider. Adoptieouders hebben veel 

behoefte aan begrip en dialoog bij het opvoeden. Soms voel je dat 

mensen denken dat, nu een adoptiekind hier woont, het geen uitzon-

deringspositie hoeft in te nemen.  

Adoptieouders moeten daarom steeds weer actief opkomen voor 

begrip voor hun kind, dat inderdaad een heel gewoon kind is, maar 

wel met een rugzakje.

Aly van den Hoek is groepsleider van groep 1/2 op de 

Cazemierschool in Oudleusen

Cartoons: Janneke Kaagman

Fotografie: Felix Meijer

Op verzoek van de ouders is de naam van het meisje veranderd in 

Tessa. Op de foto’s zijn andere kinderen dan Tessa zichtbaar.

Literatuur

‘Wereldkind’, R. Wolfs 

‘Adoptiekinderen op de basisschool’, brochure Wan 02 voor 

groepsleiders van de  Stichting Adoptievoorzieningen, 030-2330340 

‘Wennen en hechten‘, D. Michielsen 

www.basictrust.com (site met veel informatie over adoptie, hechting, 

angsten etc.)

Tips voor het omgaan met een (adoptie)kind  

op een rijtje:

•	 ga	thuis	op	bezoek	bij	de	ouders	en	vraag	

of zij het verhaal van hun kind met je willen 

delen, neem de tijd voor dit gesprek;

•	 biedt	heel	veel	aandacht,	veiligheid	en	

nabijheid in de klas;

•	 heb	begrip	en	accepteer	dit	kind	met	zijn/haar	

eventuele problemen; 

•	 lees	achtergrondmateriaal;

•	 blijf	alert	op	situaties	die	bij	een	adoptiekind	

van alles los kunnen maken;

•	 blijf	in	gesprek	met	de	ouders	en	bouw	een	

vertrouwensband op. Zo kun je het best 

inspelen op de diepere vragen en gevoelens 

bij het kind;

•	 schrijf	een	kort	verslag	voor	de	groepsleiders	

die na je komen,  waarin het verhaal van dit 

kind beknopt verteld wordt, en waarin de 

specifieke  behoeftes worden aangegeven;

•	 maak	bij	de	overdracht	naar	een	volgende	

groep een geschreven verslag van je 

ervaringen  en geef aan waar de extra 

behoeftes van dit kind liggen en wijs op het 

achtergrondmateriaal;

•	 lees	achtergrondinformatie.	
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In voorgaande jaren heb ik als lid van de denktank geparticipeerd in 

de discussies rondom het tot stand komen van de kernkwaliteiten. 

Het hele proces is voortgekomen uit een algemeen ervaren behoefte 

om, vooral praktische, indicatoren te ontwikkelen waarmee zo veel 

mogelijk (liefst alle) jenaplanscholen uit de voeten kunnen. Onderlig-

gende vraag is de wens om een aantal onderscheidende en herken-

bare kwaliteiten waarmee de jenaplanscholen zich, als scholen met 

een duidelijk concept, kunnen profileren.

Maar we hadden toch al de twintig basisprincipes en zes kwaliteitscri-

teria? Jazeker, die liggen er ook nog steeds en hebben een duidelijke 

waarde. Het zijn echter redelijk algemene uitspraken. De basisprinci-

pes geven vooral richting aan het denken over welk mens- en maat-

schappijbeeld we voor ogen hebben. Er zijn uiteraard ook uitspraken 

over hoe een jenaplanschool er, ideaal gesproken, uit zou moeten 

zien. Ze geven echter, zo blijkt, te weinig houvast aan groepsleiders 

om in hun dagelijkse praktijk keuzes te kunnen maken. Dit geldt fei-

telijk ook voor de kwaliteitscriteria. Deze criteria liggen (qua abstrac-

tieniveau) boven de kernkwaliteiten. Wel is er duidelijk sprake van 

relaties tussen beide: De kernkwaliteiten zijn voor een deel een verfij-

ning van de kwaliteitscriteria. Ze geven inzicht in de essenties van het 

jenaplanconcept anno de 21ste  eeuw.

Voor degenen die de kernkwaliteiten (nog) niet direct voor ogen heb-

ben, een korte samenvatting.

Het jenaplanconcept is een concept waarbij relaties centraal staan:

1. De relatie van het kind met zichzelf

2. De relatie van het kind met de ander en het andere

3. De relatie van het kind met de wereld

In het bestuur van de Nederlandse Jenaplan Vereniging is uitgebreid 

gesproken over de wijze waarop we als jenaplanscholen omgaan met 

dit nieuwe instrument, met name over de vraag in hoeverre de kern-

kwaliteiten een ‘verplichtend of voorwaardelijk’ karakter hebben. Men-

sen die mij enigszins kennen weten dat ik een uitgesproken weerzin 

heb tegen verplichtende voorwaarden. In voorgaande columns heb ik 

ook herhaaldelijk gesteld dat ik een aanhanger ben van het principe 

‘vorm volgt functie’. Als je de functie van iets helder voor ogen hebt, 

dan is de vorm een keuze die ieder voor zich moet maken. 

Hoe je de status van de kernkwaliteiten kunt zien, wil ik illustreren 

aan de hand van het onderstaande voorbeeld.

Het jenaplanconcept doet expliciet uitspraken over omgaan met ver-

schillen en dus ook over de heterogeniteit van stamgroepen. Dit is een 

van de pijlers van het concept. We hebben het dan over ‘functie’. Als 

een school niets kan en/of wil met verschillen tussen kinderen, dan 

moet deze zich ook geen jenaplanschool noemen. Er mag namelijk 

van iedere jenaplanschool verwacht worden dat het omgaan met ver-

schillen als waardevol wordt erkend. En er vervolgens herkenbaar en 

zichtbaar uiting aan geeft in de dagelijkse praktijk. Of een school dan 

vervolgens voor twee- of driejarige stamgroepen kiest is een kwestie 

van vorm. Het bestuur vindt dat iedere school hier autonoom in moet 

zijn en blijven.

Ik ben overtuigd van de juiste intentie van iedere jenaplanschool. De 

praktijk (ook die binnen mijn eigen school) laat zien dat het vertalen 

van intenties naar een jenaplanpraktijk niet altijd gemakkelijk is. De 

kernkwaliteiten zijn bedoeld om scholen te helpen bij deze vertaal-

slag. 

Het algemeen bestuur heeft de kernkwaliteiten vastgesteld. Er is een 

gefaseerd	traject	uitgewerkt	dat	door	iedere	jenaplanschool	en	–regio	

uitgewerkt wordt. Collegiale consultatie is daarbij een instrument 

waar in de regio’s mee gewerkt gaat worden. Het gaat hier nadruk-

kelijk niet om een knellend keurslijf, maar om een zeer welkom hou-

vast.

Met deze ontwikkeling kan ik als schoolleider heel goed uit de voeten. 

De onderliggende gedachte is dat we met zijn allen proberen om de 

kwaliteit en het realiseren van de essenties van ons concept verder 

vorm te geven. Dit is een moeilijke opdracht voor scholen, waarbij alle 

hulp (via werkbare indicatoren, collegiale uitwisseling en ondersteu-

ning) van harte welkom is.

We hebben een uniek en onderscheidend concept. In de waan van de 

dagelijkse beslommeringen dwalen we soms af van datgene wat we 

juist nastreven. De kernkwaliteiten kunnen ons helpen om weer bij de 

essentie te komen.

Jaap Nelissen is secretaris van het dagelijks bestuur van de 

Nederlandse Jenaplan Vereniging

Ke r n k w a l i t e i t e n  van het jenaplan

keurslijF 
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I N H O U D Wat was je eerste kennismaking met het Jenaplan?
Tijdens mijn kweekschoolopleiding in Utrecht kreeg ik Pedomorfose in 
handen, de voorloper van Mensenkinderen. Dit stimuleerde mij om te 
gaan solliciteren bij een jenaplanschool in Heerhugowaard.

Welke gebeurtenis is je bijgebleven?
De teamtrainingen, die we bij het Hoge Land (mijn tweede school), 
organiseerden rond de kunstzinnige disciplines en onze vieringen, 
zoals voor het lente- en herfstfeest.

Wat heeft het Jenaplan jou geboden?
Voor mij is jenaplan een concept, dat volledig strookt met mijn levens-
visie.
Het geeft handen en voeten aan veel van wat ik belangrijk vind in het 
leven.

Wat is voor jou het meest waardevolle aspect van het Jenaplan?
De conceptuele omarming van een totale ontwikkeling voor kinderen, 
met daarbij een gezond spanningsveld tussen individuele en sociale 
ontwikkeling. 

Wat zijn voor jou belangrijke aanverwante concepten/ideeën?
Voor mij zijn dat vrije school (veel aandacht voor kunstzinnige en 
spirituele ontwikkeling) en het ervaringsgericht werken (EGO). Mijn 
dochter heeft het voorgezet onderwijs op de vrije school in Zutphen 
gedaan.

Was zijn je drijfveren in het onderwijs?
Perspectief bieden voor kinderen, intunen op welbevinden, kracht en 
veerkracht van kinderen.

Welk artikel uit Mensenkinderen is je bijgebleven en wil je 
aanbevelen aan anderen?

De artikelenserie van Kees Vreugdenhil over hersenontwikkeling.

Wat vind je van Mensenkinderen als blad van en voor 
jenaplanscholen?

Voor mij is Mensenkinderen het blad om je impulsen te geven voor het 
eigen onderwijs. Voor mij is het onbegrijpelijk, dat je het blad niet inten-
sief leest en je laat inspireren, wanneer je op een jenaplanschool werkt.

Heb je suggesties ter verbetering van Mensenkinderen?
Nee, het blad wordt steeds toegankelijker en professioneler.

Waar moet volgens jou in het (jenaplan)onderwijs meer aandacht 
aan besteed worden?

Het conceptgerelateerd werken door schoolteams en individuele 
stamgroepleiders en staan voor de brede ontwikkeling van kinderen.

Wat zou je als eerste doen als je minister van OC&W zou zijn?
Ik zou gaan voor een koers van vertrouwen. Vertrouwen in profes-
sionals, die het goede met kinderen voorhebben en binnen teamver-
band een stevig eigen conceptgerelateerd kwaliteitsbeleid neerzetten, 
waarbij vergelijkingen niet relevant zijn.
Ik heb niets met van bovenaf geregelde controles op kwaliteitsgebied, 
daar deze teveel afhankelijk zijn van op dat moment geldende poli-
tieke opvattingen

Hoe zie je de school van de toekomst?
Ik denk dat de school in deze vorm zal verdwijnen. De technologische 
ontwikkelingen gaan zo snel, dat de school in deze vorm deze niet kan 
bijhouden.

Mensenkinderen  
bestaat 25 jaar 

Ter gelegenheid daarvan kijken we terug en vooruit.
Deze keer met Jaap Meijer, directeur van de Nederlandse 
Jenaplan Vereniging.

Naam:  Jaap Meijer
Woonplaats:  Zutphen
Functie:  directeur NJPV, bureau Jenaplanspecialist en  

Zininschool.
Hobby’s:  wandelen, fietsen, djembée spelen, naturisme, 

reizen, film en theater, lezen, studie vogels 
(met name ganzen) en ezels

Favorieten 
boek en film:  Eigenlijk alle boeken van Thomas Rozeboom 

en AFT van der Heijden; 
film:  De dans van Naryama; films van Almodavar
muziek:  Pachelbel, veel Bach, Didas en Aenas, wereld

muziek, in de popsector: Muse 
landen en 
plaatsen:  Ierland en Wales; Berlijn 
website:  Vogelbescherming
radio:  OVT, Vroege vogels, Argos. 
Tv:  The Beagle, In Europa, Andere Tijden, de BOS 

programmering.
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Wie is lange lijs?
Als ik andere ouders moet geloven (en dat doe ik natuurlijk) vertel-

len veel kinderen maar heel weinig over wat er op school gebeurt. 

Ik prijs mezelf dus weer eens gelukkig wanneer we al kletsend naar 

huis fietsen en Pien enthousiast over lange Lijs begint. Even word 

ik op het verkeerde been gezet (is het een nieuw meisje?) maar al 

snel blijkt dat het een dichtvorm is waar enkele woorden zeer vaak 

herhaald worden. Elk woord krijgt een eigen regel dus het gaat om 

letterlijk lange smalle gedichten. Vorm gaat hier voor inhoud en 

het is echt niet moeilijk om daar wat kritische kanttekeningen bij 

te plaatsen. Want wat gebeurt er als de vorm zo dwingend wordt? 

Kinderen schrijven maar iets op om het te laten ‘kloppen’ en ver-

geten de inhoud. 

Zo’n voorbeeld herinner ik me nog van de lagere school. In de loop 

van de decembermaand werden we aan het werk gezet om kerst-

kaarten te maken voor eenzame mensen in het bejaardenhuis die 

van bijna niemand een kerstkaart zouden krijgen. Naast de ver-

plichte tekening van een kaars moest er ook een gedichtje op. Mijn 

vriendinnetje liet een gedichtje over een engel eindigen op de zin: 

'En die augurk is heel erg zuur!' Ik vond dat toen erg vreemd maar 

zij vond dat het heel goed rijmde (en dat was ongetwijfeld een feit). 

Juist dit gedichtje heeft vast een dikke glimlach op het gezicht van 

de ontvanger getoverd. En het is een feit dat ik me die laatste zin 

nog herinner.

Dus ik ben blij met dat Pien kennismaakt met lange Lijs en Elfjes.  

En als ik hoor dat ze hebben gewerkt over tongbrekers en de 

zin 'Een pet met een platte klep is een platte kleppet' er zonder 

haperen uitkomt, zit ik te genieten. En een toppertje vond ik de 

week waarin de homoniemen centraal stonden. Ze bleven bij elk 

woord nadenken over mogelijk extra betekenissen. Want die woor-

den mochten op het bord geschreven worden. En dat is de kunst.  

Kinderen laten spelen met taal en zo hun taalhonger opwekken. 

Heerlijk, zo’n bord vol homoniemen. 

de  moeder  van . . .




