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De betekenis van de schoolwoonkamer
De schoolwoonkamer moet niet alleen maar een aantal
kinderen, onder inachtneming van een aantal hygiënische
voorschriften, kunnen bergen. Die heeft een diepere
betekenis: de daar aanwezige kinderen helpen om te
komen tot het juiste innerlijke evenwicht, tot rust en
concentratie.1
Ooit kreeg ik een inspecteur op bezoek, hij was gewapend
met een centimeter. Terwijl ik voornemens was om onderwijskwaliteit te demonstreren, ging de man kruipend op de vloer
tot langs de wanden. Daarna maakte hij een berekening. Gerrit Hartemink, de schoolleider, vertelde me later dat het lokaal
helaas net niet klein genoeg was om een groep te kunnen splitsen. Zo ging dat: welke hoeveelheid kinderen gaat er in lokaal
van een bepaalde maat? Zo kun je tegen een schoollokaal aankijken.
Petersen tilde het onderwerp, de ruimte van kinderen op school,
op een aanzienlijk hoger niveau. De betekenis van de kwaliteit
van de ruimte van een stamgroep kan moeilijk worden overschat. Daar wordt geleefd gedurende achtereenvolgens twee
of drie jaren. Daar zijn zo mogelijk min of meer vaste én wisselende plaatsen. Bij elkaar zijn het er meer dan er kinderen zijn.
Het karakter van een woonkamer ontleent het lokaal
echter zeer in het bijzonder aan de zingende vogels,
de tikkende klok, de bloementooi, de wandversiering
die de kinderen zelf gemaakt hebben. Kinderen
krijgen innerlijk vooral een sterke band met het lokaal
door alles wat ze daar van zichzelf, uit eigen bezit, aan
voor hen waardevolle kleine en grote schatten mogen
neerzetten, ook al is het maar tijdelijk. (Het kleine
Jenaplan, bladzijde 38)
Een groot deel van de verantwoordelijkheid van de stamgroepleider heeft op de schoolwoonkamer betrekking. Dat betekent
vooral delegeren. Zijn of haar zorg moet die van de groep én
van ieder kind afzonderlijk worden. Het goede voorbeeld speelt
een belangrijke rol. Volwassenen zijn gevoelig voor de ruimte
waarin ze verkeren, bij kinderen is dat niet anders, al zijn ze zich
dat niet altijd bewust.
Ik maakte ooit een video-opname waar ik kinderen liet vertellen over hun schoolwoonkamer. Ze bleken alles te weten en te
vinden, ze gaven aan hoe ze met de ruimte omgingen en hoe ze
zich daarvoor medeverantwoordelijk voelden

Vragen ter discussie
1. Hoe wordt de dagelijkse zorg voor de schoolwoon‑
kamer vorm gegeven? (anders dan: ‘Wie heeft vandaag het
corvee?’)

2. Vanwege het belang van zorg voor de leefruimte verdient het
aanbeveling om elke dag vijf minuten of zo nodig meer uit
te trekken voor gezamenlijk opruimen: is dat haalbaar en te
verdedigen als een onderwijsactiviteit?
3. Is de akoestiek van je schoolwoonkamer optimaal? (Er kan
onderzoek naar worden gedaan.)
4. Ervaren de kinderen van je stamgroep de ruimte als hun
ruimte; waaruit blijkt dat?
5. Wat doe je om te voorkomen dat aandacht voor de groepsruimte verflauwt?
6. Voor parttimers: welke regels met betrekking tot de ruimte
hanteer je beiden op dezelfde wijze?
7. Lukt het je om in de groepsruimte veel meer zitplaatsen te
creëren dan er kinderen zijn?

Suggesties
1. Begin elke teamvergadering beurtelings met een bezoekje
aan een schoolwoonkamer. Bespreek, nadat enige informatie is gegeven, met elkaar wat opvalt.
2. Besteed bij huisbezoek ook aandacht aan de kwaliteit van de
ruimten waar een kind zich thuis bevindt: dat spreekt niet
zelden boekdelen, zowel in gunstige als ongunstige zin.
Ad Boes is adviseur van de Nederlandse Jenaplan Vereniging
en redacteur van Mensenkinderen.
1. De bewerking van een fragment uit ‘Van didaktiek naar
onderwijspedagogiek’, bladzijde 73, Groningen 1982, vertaling van
Peter Petersen ‘Führungslehre des Unterrichts’, 1937.
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Stamgroep Sering
Blij, boos, bang en verdrietig
Vanaf de eerste dag dat de kinderen na de zomervakantie weer naar school komen
is stamgroep Sering een groep in wording. De groep is niet helemaal nieuw natuurlijk: de vierdejaars zitten nu in groep 5; de derdejaars in groep 4 en er zijn tien
nieuwe kinderen in groep 3. Vanaf het begin varen we dan ook voor een groot deel
op de verworvenheden uit de voorafgaande jaren. Er wordt op een vanzelfsprekende manier hulp geboden, samengewerkt en verantwoordelijkheid genomen,
zowel in de kring, als in de tafelgroepen.
We openen het jaar schoolbreed met een Afrika project. We leren samen djembé
spelen en dansen op Afrikaanse wijze. We verzamelen takjes in het bos. Met klei,
takken en stro bouwen we Afrikaanse hutten. Alle hutten bij elkaar worden ons
dorp.
Deze hutten zijn blijven staan, nu we zijn begonnen met het nieuwe thema ‘wonen’.
Hoe wonen we zelf? Hoe kun je nog meer wonen? De wolkenkrabbers spreken
het meest tot de verbeelding. Die bouwen we dan ook. Zoveel mogelijk dozen op
elkaar. Ook dat lukt het beste samen.
Bij een taalopdracht gaan we op zoek naar woorden waar we in zouden willen
wonen. Een huis van woorden, een dak van taal zijn woorden uit een gedicht van
Tim Gladdines en vormen de aanleiding van deze opdracht. Er worden mooie huizen van woorden gebouwd. Job wil in ‘kattenkwaad’ wonen, Jelle in ‘friet, frikadel
en geld’, Sanne alleen maar in kamers ‘lief en een dak van panda en hamster’ en
Thomas, die een dag later met de opdracht begint omdat zijn hondje is doodgegaan, bouwt zijn huis van heel veel keer Tommy, de naam van zijn hond. Zo verwerkt hij zijn verdriet en leren wij elkaar beter kennen. Er wordt in veel opzichten
dus letterlijk gebouwd aan onze groep in wording.
De spontane activiteiten doen er nog een schepje bovenop. In de loop van deze
weken zien we een aflevering van Huisje Boompje Beestje. De aflevering ‘Ik voel’
gaat over de gevoelens blij, boos, bang en verdrietig. Dit maakt direct een hoop los
bij de kinderen. We maken vier groepen. Iedere groep krijgt een groot vel papier
met daarop een gezicht met een uitdrukking van één van de vier gevoelens. Het
groepje ‘blij’ praat over waar ze blij van worden, het groepje ‘boos’ over waar ze
boos van worden enz. Onder leiding van een vijfde jaars doen ze dat allemaal graag
in kleine groepjes. De reacties worden opgeschreven om ze later met de hele groep
te kunnen delen. De vellen komen vol. Blij worden we van 1000 jaar oud worden,
van een snoepje, als iemand een grap vertelt, van naar het bos gaan of op vakantie… Boos worden we als we naar onze kamer moeten, de schuld krijgen van iets
wat we niet gedaan hebben, als iemand lacht om je bril of als je iets niet mag…
Bang worden we in het donker, van enge films en dromen, van een monster of een
leeuw… En verdrietig zijn we als je hond dood gaat, maar ook als je niet mee mag
doen of als je gevallen bent en je je pijn hebt gedaan. En op het moment dat we
deze gevoelens benoemen, met elkaar delen en herkennen, voelen we ons een
echte groep: stamgroep Sering.
Tijdens de viering leest Nils naar aanleiding van deze kring het gedicht ‘Bang’ van
Theo Olthuis voor met als laatste regels: ‘Ben jij wel eens bang? Ik wel, zo vaak. Niks
bijzonders.’
En daar word ik dan weer blij van.
Laurien Zwarts is stamgroepleider op jenaplanschool Donatushof te Bemmel

Bang
Ben jij wel eens bang?
Ik wel, o ja.
's Nachts als ik moet plassen,
in mijn eentje op de gang.
Of als mijn vader schreeuwt.
Of opeens een knal.
Of als ik een duw krijg
en val.
Of in de nacht
een gek gezicht.
Of als het onweert,
ineens dat licht!
Of als mijn moeder stiekem huilt
en ik zie het toch.
Of als ik van de weg
mijn bal pak
en een auto me dan bijna ...
Ben jij wel eens bang?
Ik wel, zo vaak.
Niks bijzonders
(Theo Olthuis)

