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Felix Meijer

Eén van de bijeenkomsten van de tweejarige jenaplanopleiding gaat
over de basisactiviteit ‘spel’. Ook al verzorg ik deze bijeenkomsten
al jaren, het kost me iedere keer weer moeite om te omschrijven
wat Petersen precies onder spel verstond. Nog lastiger is wat ik er
zelf onder versta. Petersen onderscheidde vier soorten spel: Het vrije
spel, waarvoor de school volgens hem slechts een bescheiden plaats
kan inruimen; de leerspelen, die ten dienste staan van het onderwijs,
waardoor spelend leren mogelijk wordt; de spelen, waarbij het spel
doel op zich is, zoals in de pauze en tijdens de gymlessen, en tenslotte
het toneelspel.
Zo op het eerste gezicht een heldere omschrijving van spel, maar
toch heb ik nog mijn twijfels, want wanneer is een activiteit spel en
wanneer werk? Voor sommige kinderen is een rekenspelletje of een
ander leerspel echt een spel, dat zij met veel plezier spelen en steeds
weer willen herhalen. Voor andere kinderen is het echter zwoegen en
voelt het meer als werk om het tot een goed einde te brengen. Spel
of werk? Is de beoordeling misschien afhankelijk van het plezier dat
deelnemers eraan beleven? Of heeft het meer met het doel, dat de
groepsleider met de activiteit heeft, te maken? Zijn schilderen, teke
nen en boetseren spelactiviteiten, als kinderen binnen een thema aan
het werk zijn? En horen dezelfde activiteiten bij werk, als de groeps
leider kinderen laat werken aan vaardig
heden als kleuren mengen en perspectief
tekenen?
Spel en beweging horen, zelfs volgens
Van Dale, onlosmakelijk bij elkaar. Kinde
ren leren door te spelen: kun je beter met
een pluisje of met een steen gooien? Kun
je beter op de grond of in het water neer
komen, als je ergens vanaf springt? Kin

spel het; o; -letje 1 het spelen, het bewegen: een
~ van krachten: onderlinge beïnvloeding 2 –en:
bezigheid ter ontspanning volgens bep. regels
3 -en kansspel 4 -en een partij die men speelt:
een ~letje domino; alles op het ~ zetten: wagen
5 –len: stel voorwerpen die men bij een spel (2)
nodig heeft 6 –en: toneelspel 7 het bespelen
van een instrument: vioolspel 8 -en wedstrijd:
de Olympische Spelen

ren niet uit of dit spel of werk is, zolang
er maar voldoende afwisseling tussen
inspanning en ontspanning is.
Om dit cursisten tijdens de jenaplanbijeen
komsten, en niet alleen in de bijeenkomst
over spel, te laten ervaren spelen we
regelmatig een aantal spellen en (kring)
spelletjes. Door samen te spelen ervaren

deren ontdekken tijdens hun spel de wereld en tegelijkertijd oefenen

ze dat er plezier, een andere energie en saamhorigheid in de groep

ze hun lichaam. Ook bepalen ze met spelletjes wie er nou eigenlijk de

ontstaat. Een voorbeeld dat de meesten direct volgen door zich voor

snelste, sterkste of behendigste is. En door toneel te spelen oefenen

te nemen om minstens drie keer per dag in hun eigen stamgroep een

ze rollen en vaardigheden.

spelletje tussendoor te doen.

Ook al is spel voor mij lastig te definiëren, het is in ieder geval veelzij

Om u te helpen dit ook uit te kunnen voeren hebben we in dit num

dig, onmisbaar en ligt aan de basis van iedere ontwikkeling.

mer bij alle artikelen een aantal, door Sylvia Schipper verzamelde,
spelletjes tussendoor geplaatst als inspiratiebron om naast het werk

In dit nummer hebben we er voor gekozen om een diversiteit aan the

veel te spelen en te bewegen.

ma’s over spel en bewe
ging op te nemen, zoals
de verschillende soorten
spel als improvisatiespel
en het landschapspel, de
waarde van het spel, het
belang van de ontwik
keling van de motoriek
door middel van spel en
de inrichting van de speel
ruimte. Daarnaast bieden
de artikelen een groot
aantal praktische tips om
te spelen of spelend te
leren. Het maakt kinde
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SPELEN MAAR

Tom de Boer

Dit artikel is gebouwd rond de twee kernbegrippen ‘Bouwstenen’
en ‘Landschap’. Het is verbazingwekkend wat je, uitgaande
van deze twee, aan spelmogelijkheden kunt ontwerpen. Want
ontwerpen is jouw aandeel, zoals ook de kinderen daarna zelf
hun spel spelen. Een compromis is niet mogelijk. Want het echte
spelen maakt onlosmakelijk deel uit van de ervaringswerkelijkheid
die zich hier in onze groep op dit moment voordoet. En daarmee
kun je het niet op een akkoordje gooien. We doen geen spelletje,
we spelen!

Bouwstenen
Het bouwstenenmo
del is een eenvou

Een spelletje tussendoor
Nieuwe woorden
benodigdheden: stroken papier of kladblaadjes

dig en tegelijk zeer

De groepsleider geeft een lang woord van ongeveer 8 letters

krachtig middel om

of meer. De kinderen schrijven dit woord op een strook en

snel tot goed spel

knippen de letters in stukjes. Bovenbouwers kunnen ook

te komen. Elke spel

op een kladblaadje werken. Van deze letters maken ze een

opdracht bestaat uit

nieuw, niet bestaand woord (wel uitspreekbaar). Als alle

een aantal dramati

kinderen een woord hebben, maken ze een zin waaruit de

sche factoren, bouwstenen. Het gaat om het leren zien van die fac

betekenis van het woord blijkt. Dit kunnen dus hele gekke

toren. En het onbekommerd spelen daarmee. Dat betekent dat de

zinnen zijn. Eventueel kan er met de woorden een verhaaltje

opdrachten niet te ingewikkeld moeten zijn en verder dat we ons

gemaakt worden.

bewust worden van de verschillende categorieën factoren die er zijn.
We zitten in de kring. Ik maak een gebaar alsof ik iets uit de lucht

Koning van de stilte
benodigdheden : geen

vang. Ik kijk in mijn vuist. Pak er voorzichtig uit wat ik ‘gevangen’ heb.

De koning gaat in het midden van de

Zet het op mijn vlakke hand. Laat het er over heen lopen. Geef het
door aan wie naast me zit. En kijk wat die ermee doet. Zo gaat het
de kring door en er gebeurt van alles mee. Het wordt opgepompt,
gebakken, doorgeslikt en uitgepoept, op een gegeven moment lopen
we het allemaal te zoeken, het wordt in tweeën gedeeld, platgesla
gen en uitgerekt, en als het eindelijk bij mij terug is zweeft het lang
zaam omhoog en wuiven we het met ons allen na.
Je kunt spelen met niets. Je kunt spelen met alles. Je kent dat nog

klas/ kring zitten met de ogen dicht en
bedenkt allerlei opdrachten die de klas
zo stil mogelijk moet uitvoeren.
Zodra de koning iets hoort, wijst
hij die kant op en is dat kind af.
Voorbeelden van opdrachten:
schuif je laatje open, schrijf met
je pen een woord op papier, ga op je stoel staan, zet je stoel
op tafel enz.

wel van vroeger. De kleine kinderen herinneren je er aan. Spelen
is de eerste de beste vorm van communicatie die zij met de wereld
voeren. Die dialoog is muzisch van aard. Dat wil zeggen dat er voor
de spelende mens altijd meer is dan er is.
Een van de waardevolle elementen van de open kring is dat je als
groepsleider weer eens een open venster in de wereld van de kinde
ren ervaart. Het is een goede zaak tijdens dit gesprek in ieder geval de
onderwerpen die worden ingebracht te noteren. Daar zitten gegaran
deerd thema’s met spelideeën tussen. Zo heeft Gosse met zijn ouders
en broertjes de Batavia in Lelystad bekeken. Hij vertelt er enthousiast
over. Enkele van de andere kinderen zijn daar ook al eens geweest.
De hele kring luistert geboeid. Er wordt dieper op ingegaan. Er wor
den vragen gesteld.
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Op donderdagochtend heeft mijn groep altijd een speeluur. Van tevo

weer een nieuw verhaal. Met dat verhaal ga je verder, maar voor je

ren worden de speelschriften klaargelegd: daar komen straks de ver

verder gaat moet je weten dat er iemand in voor moet komen die al

halen en de tekeningen in die door het spel zijn opgebloeid. Nu gaan

lang werd doodgewaand of iemand met drie beeldschone dochters of

we naar de speelzaal.

iemand die plotseling een hand op je schouder legt.

De laatste tijd is er steeds een oefening bij die begint met: ‘Sluit je

De spelleider moet hier gezien worden als degene die het de spe

ogen en stel je voor......’ Deze keer brengt onze imaginatie ons aan

lers (c.q. vertellers) moeilijk maakt. Hij stelt hen voor, hopelijk interes

boord van de Batavia. ‘Je bent als verstekeling meegegaan. Het is

sante, opgaven. Hij hoeft zich niet te bekommeren om het verhaal

nacht. Het schip deint langzaam heen en weer. Je bent koud en hebt

zelf. Hij moet dat ook niet willen, het zijn er toch teveel en.... ze zijn

honger. Je moet voorzichtig zijn, want als ze je pakken is het niet

niet van hem.

best. Dan word je gekielhaald....’
Spelen maar!

Deze oefening loodst ons moeiteloos langs nog twee andere proble
men die vooral bij oudere kinderen en volwassenen voorkomen.

Het is goed bij dergelijke spelsessies vaste structuren op te bouwen.

- Het eerste probleem is: ‘Ik weet niks!’

Zo begin ik de laatste tijd steeds met een concentratieoefening. Ver

- Het tweede: ‘Is het wel goed?’

der zitten er regelmatig taalrondes in: momenten waarop we elkaar

Zodra je je verhaal hebt verteld gaat een ander ermee aan de haal.

vertellen wat we hebben meegemaakt. Ook kunnen we kleine stuk

Vijf personen verder in de kring is er misschien van de oorspronkelijke

jes voorspelen. Er ontstaat een spelcultuur. Bepaalde technieken als

versie weinig meer over. Zo gaat dat met sagen.

concentratie, je in gedachten ergens heen (laten) verplaatsen, snel in
en uit je spel stappen, intensiveren van het spel, verrijken van het

Stereotypen

spel, attent zijn op de ander, onderhandelen, bevestigen, uitdagen

Viering: er is een boef en een politieagent; de rest is voorspelbaar, net

ten aanzien van het spel van de ander worden geoefend door zowel

zoals de playbackshow. De kinderen die spelen hebben behoorlijk wat

de kinderen als de spelleider.

lol, maar wie gedoemd is toe te kijken ervaart weinig nieuws.

Nieuwe sagen

Stereotypen zijn op zich geen negatieve verschijnselen. We gebruiken
ze allemaal, als voorlopige eindstations. Je kunt niet voortdurend alles

We zitten weer in de kring. In het midden, op een groot stuk papier,

relatief stellen. Sommige stereotypen echter lijken wel van ijs: ze blij

is een vuilniszak omgekeerd. Allerlei troep ligt daar: een koffiefilter,

ven maar bestaan, alsof de tijd geen vat op hen heeft.

het armpje van een pop, een stukje rubberslang, gekleurd doorzichtig

Het heeft geen zin de kinderen (en onszelf) er alleen maar op te wij

papier, schapenwol (of iets dergelijks), noem maar op. Het zijn met

zen en te zeggen dat het nu tijd wordt eens iets anders te bedenken.

elkaar wel zo’n veertig dingen.

Eigenlijk is het stereotype een symbool. Als je iemand vraagt: om een

Ieder mag er iets uitzoeken en er een verhaal bij maken: Hoe kwam dit

huis te tekenen, dan tekent hij tien tegen één het symbool voor huis.

voorwerp in die vuilniszak terecht? Dat verhaal vertel je aan je linker

Als je zou vragen: Laat me eens zien hoe jullie huis er uit ziet, of:

buur en je geeft meteen het voorwerp er bij. Je bent nu jouw verhaal

Teken eens jouw liefste plekje, of: Ontwerp je droomhuis. dan wordt

kwijt, maar je hebt (van rechts) een nieuw verhaal gekregen. Met dat

geheel andere koek aangesneden. Zo kunnen we van de boef (en

verhaal ga je verder, maar voor je verder gaat moet je één ding goed

van de agent) een persoon maken, een interessant individu. Met een

weten: het verhaal moet spelen in de woning van een zeer rijk koop

lieve vrouw en één of meer kinderen. We voegen enkele bouwstenen

man. Dat huis staat aan een Amsterdamse gracht. En de schepen van

toe of veranderen er een paar: De boef heet Gerard. Het spel begint

deze koopman varen naar Oost-Indië. Je geeft het verhaal weer door

minstens een uur voor hij het huis verlaat om zijn werk te gaan doen.

naar links, samen met het bijbehorende voorwerp. Van rechts komt

Het verhaal speelt eind november.....
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Landschap
Er bestaat een ‘aardrijkskunde’ van het spel. Iemand zou eens uit
moeten werken hoe een kind zijn ruimte verovert en ermee manipu
leert. Wat hij allemaal tegenkomt en welke betekenissen hij aan de

III het ziekenhuis: daar kunnen kinderen naar toe die een ongeluk
hebben gehad. Men spreekt er Frans.
IV het paleis van de koning van Frankrijk: daar mag je op theevisite.
Het is daar verschrikkelijk deftig.

dingen geeft.
Het huis waarin je opgroeit met al zijn hoeken en gaten. Wanneer
je kinderen hun ‘speelthuis’ laat tekenen, krijg je de prachtigste
sprookjeskastelen te zien, met geheime kamertjes en griezelgangen,
met lange trappen en verboden terreinen. Een boekje met dergelijke
tekeningen zou eens moeten worden aangeboden aan architecten
die huizen en scholen bouwen.
Ik herinner mij nog het dorp waar ik als kind woonde. Mijn platte
grond zag er anders uit dan de officiële. Sluipwegen door achtertui
nen, appelbomen, kwaaie honden, sloten waar je net nog over kon,
plekken met intensieve spelwaarde, de haven, de hoek van het plein,
de ‘leugenbank’ en het kaatsveld. Dat soort zaken vormden de topo
logie van mijn speelomgeving. (Bij deze opsomming realiseer ik mij nu

Bij het indelen van het landschap wordt als het ware het grondak

pas dat er ook een aantal plaatsen bij waren waar volwassenen ‘mee

koord van het spel bepaald. Er moet straks keus zijn uit verschillende

speelden’: natuurlijk bij het appeltjes jatten, maar ook bij het vertellen

mogelijkheden en verschillende typen spel: avontuur, opwinding,

van sterke verhalen in de leugenbank en bij het kaatsen.)

spanning, maar ook moet je je terug kunnen trekken op een rustig

We gaan naar school. Wat voor speellandschap treffen we daar aan?

plekje.

(Laten we het nu maar niet meer over de school van vroeger hebben).
Veel scholen besteden aandacht aan wat er in de directe omgeving

De grondtoon wordt gevormd door het wonen, dat is straks bij het

op het gebied van spel te beleven valt. Waarbij het er vooral om gaat

spelen het uitgangspunt (en, als het avond wordt ook het terugkeer

mogelijkheden aan te bieden. Net als bij speelgoed moet niet alles

punt). De dominant is dat gebied waar men geen risico loopt (het

van tevoren ingevuld zijn. Het gaat er juist om dat de kinderen zelf

paleis), waar alles prettig en positief is. Vervolgens zijn er gebieden die

betekenis geven aan hun omgeving. Dat is een essentieel onderdeel

spanning oproepen. Uiteraard is dit slechts een beeld, maar je doet er

van het spel, daaraan ontwikkelt zich de verbeeldingskracht. En de

goed aan de onderliggende gedachte recht te doen.

betekenissen veranderen in de loop van de tijd, als de kleuren van

Als die middag het landschap is bepaald laat ik de kinderen daar mid

een toverbal.

denin plaatsnemen. Dan vertel ik mijn verhaal terwijl ik door het land

Zeker een ervaringsgerichte school zal ook aandacht besteden aan

schap loop. Zo geef ik elk gebied zijn betekenis en vertel wat daar

speelmogelijkheden in de school. Speelhoeken, poppenhoeken,

zoal kan gebeuren. Ik maak daarbij zoveel mogelijk gebruik van de

bouwhoeken en poppenkast beperken zich niet tot de kleuterbouw.

gegevens uit de verhalen van de ochtendkring.

Ook het gebruik van het speellokaal is niet alleen meer het voorrecht
van de kleinen.

Even in de kring

Een vorm van spel wil ik hier in het bijzonder bespreken: het land

Een vast onderdeel van het spel is: de gespreksronde. Op een afge

schapspel. Het woord is in feite een omkering van (en tegelijk een

sproken teken gaan we even in de kring en bespreken we het verloop

variant op) ‘speellandschap’ en dat is de reden waarom ik daaraan

van het spel. Wie heeft iets bijzonders meegemaakt? Hoe was het bij

eerst enige aandacht heb gewijd. Ik beschrijf het landschapspel vanuit

de koning van Frankrijk? Soms, naar aanleiding van een observatie

een praktijkvoorbeeld:

die je hebt gedaan: Jij zat daar zo stil in een hoekje; wat deed je?
Door middel van dergelijke gesprekjes kunnen zaken bewust worden

Vlak na de vakantie wordt in de kring (onderbouw) verteld over wat

gemaakt en worden ideeën aan andere kinderen doorgegeven.

voor ongemakken de kinderen allemaal hebben meegemaakt in de

Soms voeg je elementen (bouwstenen) aan het spel toe of je veran

voorbije periode. Dat leverde aardig wat interessante situaties op.

dert ze:

Mariska vertelde dat ze in de speeltuin van de camping in Frankrijk van

• vandaag is het een regenachtige dag.

de schommel was gevallen. Naar de dokter en zelfs naar het ziekenhuis.

• als de muziek gaat spelen wordt het avond en gaat iedereen slapen.

Het gips om haar enkel werd met verhevigde aandacht bekeken, omdat

• Joris is de ijscoman, hij komt straks langs.

nu bleek dat het Frans gips was. Bij mij ontwikkelde zich in gedachten

Opdrachten zoals de laatste kun je ook tijdens het spel geven. Som

een ontwerp van een landschapspel voor die middag in het speellokaal.

mige kinderen kunnen zo’n duwtje best waarderen: jullie zijn twee
detectives en zoeken een volle beurs.

Het speellokaal werd ingedeeld in zones ( zie tekening). In dit geval
werden het er vier:

Het is mijn ervaring dat, zodra de kinderen enige ervaring met het

I

de camping: hier staan tenten en caravans. Er wordt voortdurend

landschapspel hebben, er eindeloos gespeeld kan worden. Zoals al uit

gebouwd en ingericht. Eten en drinken. Bespreken ‘wat we zullen

het vorige is op te merken is observeren de voornaamste bezigheid

gaan doen’ of ‘wat we net gedaan hebben’.

van de groepsleider, zowel ten aanzien van het groepsgebeuren als

II de speeltuin: vol met allerlei toestellen, maar met de waarschu
wing dat sommige dingen stuk zijn en dus gevaarlijk.
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het ziekenhuis plotseling een hotel blijkt te zijn. Ruzies worden vaak

nieuwsgierige hand’. Ik doe het voor. Mijn rechterhand is pas gebo

door de kinderen zelf opgelost. Alleen als het gevaarlijk wordt moet

ren (uit mijn mouw) en komt voor het eerst alle dingen tegen. Hij

er worden opgetreden.

is overal zeer verbaasd over. En hij is ontzettend nieuwsgierig, kijkt

Stadia in het spel

overal onder en achter en in. Hij trekt mij van mijn stoel en gaat op
onderzoek het lokaal in. Alle handen gaan op ontdekkingstocht!

De eerste periode van het spel bestaat bijna onveranderlijk uit het

Als ik met mijn vingers knip gaat iedereen spelen. Als ik in mijn han

maken van een woonplek. Vandaar uit kan dan de rest van het land

den klap gaat iedereen weer naar zijn stoel.

schap worden verkend. Het volgende stadium is het betekenis geven

Opdracht twee komt er meteen achteraan. Niet jouw hand, maar jij

aan de onderdelen van het landschap. Dat gebeurt aanvankelijk

zelf gaat op onderzoek uit. Je zoekt naar iets wat je al lang kwijt bent.

meestal conform de suggesties die in het verhaal zijn gedaan. Tijdens

Knip / klap.

het spel kan dit behoorlijk veranderen. In het bovenbeschreven voor
beeld werd op een gegeven moment een vliegtuig gebouwd van een

Taalronde. We gaan er even over praten. Is er verschil met het eerste

aantal tafels, een overweldigend gegeven dat plotseling al het andere

spel? Wat heb je gezocht? Hoe graag wil je het terughebben? En

aan zich ondergeschikt maakte. Daar kun je je maar beter bij neerleg

waarom? Wat kan er mee gebeurd zijn? Heeft iemand iets gevonden?

gen. Het spel is van de kinderen.

Waar heb je gezocht? Ben je iemand tegengekomen? Wie heeft er
iets interessants meegemaakt: Martijn is vergeten wat hij zocht. Toch

Als de dingen hun (voorlopige) betekenis hebben gekregen, kan er

is hij door blijven zoeken, omdat hij het idee had dat hij het zich plot

maar raak gespeeld worden. Deze periode duurt het langst en wordt

seling wel weer zou herinneren.

gekenmerkt door geleidelijke verandering en (eventuele) impulsen
‘vanaf de zijkant’, zoals een praatronde en nieuwe elementen

Opdracht drie is een versterking van opdracht twee. Je gaat nu op
plekken zoeken waar je nog nooit geweest bent.
In je droom zoek je ook. Je komt nu op nog
vreemdere plekken. Je zoekt alleen. Soms praat
je even met iemand, maar dan moet je weer
nodig verder. Je overlegt nu en dan met jezelf. Je
zoekt je gek, maar je vindt het niet. Knip / klap.
Taalronde. Waar was je? Hoe was het landschap,
de kleuren, de geluiden, de geuren, enz. Wat heb
je beleefd en wat heb je gevoeld? Om de beurt
vertelt ieder een gedachte die hij tijdens het zoe
ken heeft gehad. Tijdens dit gesprek komt Geert
op een gegeven moment met de opmerking dat
een mens twee verschillende soorten geheugen
heeft. Hij vertelt over zijn grootmoeder die van
vroeger nog heel veel precies weet, maar zich de
dingen van de dag niet herinnert. Annie zegt:’ Ik
denk ook wel eens: Hoe weet ik eigenlijk dat ik
nog een klein broertje heb?’
De laatste opdracht: nog één keer zoeken en dan
vinden. Misschien vind je wel iets heel anders.

Zoals sprookjes vaste slotformules kennen (en ze leefden nog lang

Weet je wel zeker dat dit hetzelfde is, als dat waar je naar zocht? Je

en gelukkig), kunnen we ook hier rituelen invoeren die te kennen

weet maar nooit.

geven dat het spel op z’n eind loopt. Als de muziek aangaat wordt
het avond. Ieder gaat terug naar waar hij woont, vertelt aan de ande

Een korte taalronde sluit het gebeuren in het speellokaal af. Ieder

ren thuis wat hij heeft meegemaakt en gaat slapen. Het was licht en

doet in één zin verslag van een spelbelevenis. Dan gaan we naar het

toen werd het donker: alweer een dag voorbij!

eigen lokaal terug. Daar schrijft ieder de eigen zin in het spelschrift en

Een spelles in de middenbouw

maakt er een tekening bij die het verhaal vertelt.

Op het verhaal van Annie, die haar ouders op het strand was kwijtge

Ik hoop vurig dat ik met dit artikel hier en daar weer wat enthousi

raakt, kwamen zoveel reacties dat ik besloot te spelen met het thema:

asme voor spel heb losgemaakt. Spelen maar!

zoeken en vinden. Aanvankelijk zal het gaan over voorwerpen, maar
wellicht vinden we mogelijkheden om in dit verband ook relaties aan
de orde te stellen: wanneer ben je iemand kwijt? Kun je jezelf ook
kwijtraken?
We zitten in het speellokaal in de kring. Als ‘opwarmer’ spelen we ‘De

Tom de Boer is schoolbegeleider en voormalig
stamgroep- en schoolleider.
Voor reacties of informatie: tom.boer@wxs.nl
Fotografie: Felix Meijer. Cartoon: Janneke Kaagman
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Wat er ook
speelt in een land,
laat het vooral
de kinderen zijn

Sylvia Schipper

In het jenaplanonderwijs is spel één van de pijlers. Je voordoen als een ander, torens
bouwen, met auto’s rondracen of je pop verzorgen. Kringspelletjes, tikspelen of
klimmen, klauteren. Spel is gewoon ontspannen plezier hebben. Welke waarden
heeft het nog meer, wat is naast plezier nog meer het belang van spel? Het kind en
vaak ook de volwassenen staan er niet bij stil hoe belangrijk dit spel is voor de persoonlijke
ontwikkeling van het kind.
meer druk op uitgeoefend. Dit kan echter beperkend werken. Denk
maar aan kinderen die in hun creativiteit opvallende dingen aan de
orde brengen, hun capaciteiten gaan verder dan ze talig hadden kun
nen laten zien. ‘Tot een jaar of tien moet de taal nog gevormd wor
den en zijn kinderen onvoldoende in staat om te formuleren wat ze
bedoelen.’1 Kinderen zijn veel meer geneigd via spel of gebaren iets
duidelijk te maken. Spel biedt de mogelijkheid om zich te uiten.
Volwassenen hebben behoefte aan verbale communicatie, kinderen
beduidend minder.

‘Spel en fantasie
Spel geeft mogelijkheden voor fantasie en dromen, loskomen van
vaste patronen en normen.
Het geeft het kind mogelijkheden om te doen alsof, om nieuwe erva
ringen op te doen, om te spelen wie ze misschien wel eens graag
willen zijn. Ze stappen, eventueel samen met een volwassene, in een
andere werkelijkheid.

Spel als taal voor kinderen

Middels het spel kan het kind ervaren de regie te hebben en invloed
uit te kunnen oefenen op een situatie. In het voorbeeld op pagina 7

Het jonge kind neemt vooral waar met zijn zintuigen, met name door

kon het kind bepalen wat er met de lieve fee gebeurde. Door fan

geur- en tastzin. Ervaringen worden niet of nauwelijks in woorden

tasie in te zetten kan het kind diverse oplossingen verzinnen voor

vastgelegd. Wanneer kinderen opgroeien, merken ze dat volwasse

lastige situaties. Sonja Bosch2, drama- en speltherapeut op een cluster

nen een talige wijze hebben waarop ze de wereld omschrijven. Kinde

4-school, geeft hier een mooi voorbeeld van: een kind maakte zich

ren wordt deze taal ook aangeleerd en er wordt misschien wel min of

onzichtbaar en de therapeut moest vechten tegen spiegelbeelden.

Hij legt een rails. Hij zegt helemaal niets. Ik laat het zo. Het blijft lange tijd stil. Hij zoekt nog een aantal attributen zoals bomen,
autootjes en palen die hij ordent in de binnenring van de rails. Ook komt er een uitkijktoren en hij zet de bomen symmetrisch aan
iedere kant van de toren. Hij kiest een kleine trein die magnetisch werkt. Eerst kiest hij de tegenpolen van de wagons waardoor ze
elkaar afstoten. Hij draait beide wagons waardoor ze weer afstoten, maar hij heeft dit al snel in de gaten. Hij draait nu één wagon
waardoor het magnetisch veld zijn werk doet. De treinrails loopt half op de gladde vloer en half over de mat waardoor de trein niet
vloeiend loopt. Ik benoem dat de rails klaar is en de trein gaat rijden. Frits reageert niet.
Hij schuift de rails naar zich toe. Zijn speelveld wordt erg krap, hij zit in een hoek. Frits blijft stil spelen. Een heel enkele keer
mompelt hij iets onverstaanbaars voor mij. Hij experimenteert met het treintje: laat hem van een viaduct rijden en kijkt wanneer de
trein vanzelf in beweging komt. Zijn gezicht ziet er uitdrukkingsloos uit. Dat blijft lange tijd.
Hij kijkt me af en toe aan; hij lijkt een beetje boos. Ik twijfel of ik het zal benoemen en kies bewust om het te laten en de stilte te
accepteren. Zijn bewegingen zijn traag en het lijkt of hij zonder bezieling speelt. Af en toe kijkt hij rond wat hij erbij zal pakken.
Dan kiest hij voor de garage die hij naast de rails zet. De trein wordt volgetankt. Hij kiest zes ridders en zet die in de garage. Nog
altijd zonder commentaar.’
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K

heb je zin om mee naar mijn huisje te gaan?

Als ik Jaap ophaal, is hij erg boos. Op het speelplein heeft

TT

wat zei de lieve fee toen? (fluisterend)

iets plaatsgevonden. Hij heeft geen zin en wil naar huis. Zijn

K

ja

boosheid krijgt alle ruimte. In de spelkamer blijft hij nog even

T

“ja, ik heb wel zin om mee naar jouw huisje te gaan”

boos. Ik laat het zo, hij begint er uit zichzelf over en al snel

K

toen gingen we

blijkt hij verdrietig te zijn, omdat hij zich niet begrepen voelt.

T

“we gaan naar het huisje. Moet ik u volgen?”

K

ja

K

we zijn er al

T

“oh, we zijn er al, oké”

K

ik kom kopje thee, ik .. ik kom een kopje thee maken en
wist je niet dat er slaapspul in zat

T

jij had thee gemaakt en daar zat slaapspul in. TT: En wat
gebeurt er nou met de lieve fee?

K

dan ga je slapen

T

en ik val in slaap, oké. TT: Val ik van mijn stoel af of blijf
ik zitten?

K

mag je zelf weten eigenlijk ..want dit weet ik echt niet

T

dit weet je echt niet?

K

nee

T

wat zou je graag willen?

K

mmm, vallen er van af (zegt hij lachend)

T

Spel en eigenwaarde
Sommige kinderen, hoe klein ze ook zijn, stoeien met een negatief
zelfbeeld. In spel is alles mogelijk. Het kind mag alles bepalen en niets
is fout. In spel wordt het kind niet afgewezen of gecorrigeerd - tenzij
het om gevaarlijke situaties gaat - in spel mag het kind experimente
ren. Als een kind bijvoorbeeld van nature angstig is, kan het dingen
uitproberen, omdat het toch niet echt is. De beer die moet gaan sla
pen, kan bang zijn in het donker. Als moeder of vader van de beer
kan het kind oplossingen bedenken waarom hij niet bang hoeft te
zijn. Het kind krijgt aandacht voor zijn handelingen, wordt gewaar
deerd en gestimuleerd. Dit is goed voor zijn zelfvertrouwen.

er van af vallen …..”lekker kopje thee, boze fee”
K= kind, T= therapeut in spelrol, TT= therapeut als speltherapeut

Daarnaast kon hij honderden ‘doders’ binnen laten wandelen, zodat
hij geen slachtoffer meer is, maar juist de situatie kon veranderen.
Het spel geeft zo de volwassenen de mogelijkheid om te luisteren
naar het kind en te observeren hoe de wereld van het kind er uit ziet.

Spel en emoties
Het kind krijgt door spel inzicht in zijn eigen emoties, maar ook in
die van anderen. Door je voor te doen als iemand anders kan je ook
ervaren hoe die ander zich zal voelen in een
bepaalde situatie. Het kind leert omgaan
met emoties en leert hierdoor ook con
trole te krijgen over emoties. Gevoe

Spel en cognitieve ontwikkeling

lens van stoerheid kunnen een

Spelen is belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling van het kind. Het

teken zijn van het verstoppen van

is de basis voor latere technieken, die het zal gaan gebruiken om te

de eigen kwetsbaarheid. Misschien

leren lezen, rekenen en inzicht te krijgen in allerlei zaken. Lezen is

is het wel aangeleerd gedrag om te over

niets anders dan betekenis geven aan symbolen. In spel gaat het kind

leven. Het spel kan emoties oproepen, soms

voortdurend om met symbolen. Als een kind niet leert spelen, zal dat

zelfs tegenstrijdige emoties. Het spel, de aan

gevolgen hebben voor zijn latere schoolprestaties, voor zijn persoon

dacht, het contact kan het ‘masker’ van een

lijkheid en voor het gedrag van het kind.

kind laten zakken. Zo kan je ontdekken dat
achter de boosheid van een kind vaak een
andere emotie zit.

Een spelletje tussendoor
Drie is teveel

Het kind kan middels spel experimenteren

benodigdheden: geen

met emoties, het kan eigen emoties van onmacht of frustratie tonen,
door bijvoorbeeld dieren in de zandbak ruzie te laten maken. Het

Vier kinderen schrijven ieder drie beweringen op en lezen

geeft het kind de mogelijkheid om emoties symbolisch te koppelen

die om de beurt voor aan hun groep of eventueel de hele

aan materiaal. Het leert teleurstellingen verwerken als iets niet lukt,

groep. De groep bespreekt het en raadt welke niet klopt.

door te zetten om het wel voor elkaar te krijgen en is blij als het

Beweringen kunnen over hen zelf gaan, bijvoorbeeld drie

uiteindelijk gelukt is. Het kind speelt samen en ervaart emoties van
delen, samen succes hebben en soms ook ergens voor vechten.

hobby’s, waarvan er een niet klopt. Ze kunnen ook over de
actualiteit gaan.
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Kinderen horen, zien en voelen met hun handen bij hun spel. Of het
nu gaat over lijnen trekken op een papier of het beklimmen van een
boom: het is een handelende confrontatie met hun omgeving. Een
kind dat in de huishoek de tafel dekt, telt hoeveel kinderen er meeeten. In de bouwhoek is het ervaren van hoog en laag al gauw een
feit. Kinderen willen met hun lichaam ontdekken hoe hun omgeving
in elkaar zit. Voor kinderen zijn er nog geen vaste patronen, gewoon
tes of routine. Hun wereld bestaat uit constant geconfronteerd wor
den met nieuwe kansen, die ze maar al te graag aangaan.
Door spel leert een kind logisch denken, zich concentreren en door
een adequaat aanbod krijgen ze een grotere woordenschat.
Uit bovenstaande blijkt wel dat leren echt niet alleen het aanbieden
van kennis is! Sterker nog: door kinderen steeds weer de kans te
geven nieuwe dingen te ontdekken en te ervaren blijft het nieuws
gierig en hongerig naar leren. Als we de waarde van spel zien, is er
genoeg reden om spel als vast onderdeel op het ritmisch weekplan te
plaatsen en het niet alleen te gebruiken als beloning of als het kind
klaar is.
Zowel vrij als geleid spel is betekenisvol. Wat mij betreft krijgen alle
kinderen de ruimte om vrij te spelen.
Sylvia Schipper is speltherapeut en eigenaar van ‘In je Element’,
een onderneming die kinderen, scholen en individuele leraren
weer in hun element wil brengen.(www.injeelement.nl)
Fotografie: Felix Meijer. Cartoon: Janneke Kaagman
Noten
1.

Martine F. Delfos, Luister je wel naar mij, bladzijde 104

2.

Sonja Bosch, Geen toegang, bladzijde 36

Een spelletje tussendoor
Raad het getal
benodigdheden: geen
Schrijf op de achterkant van het bord (onzichtbaar voor de
kinderen) een getal.
De kinderen moeten door slimme vragen te stellen, raden
welk getal het is.
Raad in zo min mogelijk vragen het getal.
Variatie:
Ieder kind krijgt een getal op zijn rug geplakt, loopt door
de ruimte en probeert achter zijn getal te komen. Het getal
kan aansluiten bij de leeftijd/niveau.

Bronvermelding
Bosch, Sonja, Geen toegang, speltherapie bij kinderen met ernstige
gedragsproblemen, Amsterdam, 2008.
Delfos, Martine F., Luister je wel naar mij?, gespreksvoering met kinderen
tussen vier en twaalf jaar, Amsterdam, 2010 (15).
Greene, Ross W., Het explosieve kind, over het opvoeden en begrijpen
van snel ge- frustreerde en chronisch inflexibele kinderen, Amsterdam,
2009 (4).
Groothoff, Eveline /Jamin, Hub en de Beer-Hoefnagels, Eliane, Spel in
psychotherapie, Assen 2010 (2). www.opvoedadvies.nl - www.InfoNu.nl

Dag van de jenaplandirecteur

woensdag 30 maart 2011 • 10.30 - 15.30 uur • Samaya, Werkhoven
o.l.v. Rien van den Heuvel (Dr. Schaepmanschool, Barendrecht)

Directeuren leren van elkaar
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Marieke van Ierschot

Improvisatiespel in de groep

‘Het lijkt wel of de werkdruk bij mij, maar ook bij kinderen steeds meer toeneemt. Ik weet dat ze
behoefte hebben aan spelen, maar waar haal ik de tijd vandaan?’
Een vaak gehoorde uitspraak van groepsleiders. Het is nog niet zo makkelijk om gericht aandacht te
besteden aan spel en spelen in het onderwijs.
Speloefeningen vanuit improvisatietheater passen goed binnen het onderwijs. Hoe kun je
improvisatiespel een plek geven in je groep, zodat het zinvol en ondersteunend is? En wat is de winst
voor de sfeer in de groep, wanneer je als groepsleider een accepterende basishouding hebt en open
staat voor het nemen van risico’s en het maken van fouten?

Improvisatiespel

Uitgangspunt 1: Zeg ‘ja’

In Canada trainde de regisseur Keith Johnstone studenten in het

Zeg ‘ja’ en bouw voort op dat wat de ander zegt en/of doet. Je zegt

improviseren op het toneel. Het spelen zonder vastgelegd script en

‘ja’ tegen dat wat er op dat moment met jou in een bepaalde situatie

een afgesproken rolverdeling zorgde bij veel studenten voor onrust,

gebeurt. Misschien is het lastig, pijnlijk of juist prettig en makkelijk,

blokkades en spelen op safe. Gaandeweg kwam Keith Johnstone

maar je accepteert dat wat er is. En niet alleen bij of van jezelf, je zegt

tot een aantal uitgangspunten om te leren improviseren. Zo werden

ook ‘ja’ tegen de ander. Hij zegt of doet iets en natuurlijk ervaar je

‘ja’ zeggen, risico nemen en het lef om fouten te maken belangrijke

daar iets bij en toch (ver)oordeel je niet.

regels binnen het improvisatietheater. De studenten leerden het aan

Een voorbeeld: een kind uit jouw groep is gek op verhalen. Hij droomt

bod van de ander te accepteren en op het podium het gevaar juist

dikwijls weg tijdens de geschiedenisles. Van situaties maakt hij direct

op te zoeken en risico te nemen. Daardoor werd het spel namelijk

beelden in zijn hoofd en hij heeft een grote fantasie, waardoor hij zich

interessant en ontstond er een verhaal. Vervolgens konden zij door

snel af laat leiden. Als groepsleider kun je daar op verschillende manieren

positief te kijken naar missers vrijer spelen en kon de drang om ‘leuk’

op reageren. Je kunt ‘nee’ zeggen en het afgeleide, dromerige gedrag

en ‘goed’ gevonden te worden worden losgelaten.

als lastig en storend ervaren. Het kind lijkt namelijk niet betrokken en

Bovengenoemde drie uitgangspunten zullen voor veel groepsleiders

telkens weer moet je hem erop attent maken waar jullie mee bezig zijn.

niet onbekend in de oren klinken. Maar misschien is het gericht inzet

Je kunt ook ‘ja’ zeggen, het gedrag accepteren en voortbouwen op

ten van speloefeningen waarin deze uitgangspunten een belangrijke

dat wat het kind laat zien. Als hij weer eens dromerig wegkijkt zeg je

rol spelen minder bekend. Zowel Keith Johnstone als veel andere

bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat je het verhaal al helemaal voor je ziet. Mooi

improvisatietrainers gebruiken verschillende speloefeningen om men

hè?’ Dit klinkt misschien erg voor de hand liggend. Toch zul je ver

sen op een andere manier naar zichzelf en de groep te laten kijken.

steld staan hoeveel ruimte je voor jezelf en voor het kind creëert, als

Om improvisatiespel ook in de stamgroep een plek te geven zal ik de

je ‘ja’ zegt en het storende gedrag herkadert en er op een speelse

drie punten verder toelichten en bij ieder uitgangspunt twee speloefe

manier mee omgaat. Storend wordt acceptabel en energieverslindend

ningen aanreiken die direct toepasbaar zijn.

wordt energiegevend.
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Improvisatiespel vraagt om een speelse manier van kijken naar kinde
ren en daardoor ook naar jezelf. Deze kijkwijze kun je oefenen met je
groep als je ook daadwerkelijk met de kinderen gaat spelen.

Een spelletje tussendoor
Potlood Poepen
benodigdheden: touw, elastiek, flesjes (oid) en potloden

ZULLEN WE
Je zet de tafels en stoelen aan de kant en je laat de kinderen

Twee kinderen krijgen een elastiek om hun middel met daar

tweetallen vormen. Telkens doet een kind van ieder tweetal

een touw aan. Ze binden hun potlood vast en proberen allebei

een aanbod aan de ander. Bijvoorbeeld: ‘Zullen we gaan touw-

om het bungelende potlood in een leeg limonadeflesje te

tje springen?’ Op het aanbod reageert de ander direct met een

krijgen! Winnaar krijgt een nieuwe tegenstander.

enthousiast ‘ja!’ en het touwtje springen wordt uitgebeeld.

Variatie:

Vervolgens doet de ander een aanbod dat weer direct positief

Twee partners gaan rug aan rug staan. Tussen hen in wordt

beantwoord wordt en wordt uitgebeeld.

om hun middel een lang touw geknoopt. Het touw moet
zo lang zijn, dat de partners ongeveer een meter uit elkaar

JA MAAR, JA EN

kunnen staan. Aan het touw wordt een touw met potlood

Bij dit spel zitten de kinderen in tweetallen tegenover elkaar,

vastgebonden. Dit touw wordt in het midden van het eerste

A en B. A vertelt over iets wat hij graag wil of over dat wat hij

touw vastgeknoopt, zodat het potlood op ongeveer zestig

later wil worden. B reageert hierop eerst met een ‘ja, maar…’

centimeter boven de grond verticaal tussen de twee spelers

en komt vervolgens met een punt waarom dat wat A vertelt
niet kan of niet gaat lukken. Voor jou als leerkracht is het

in hangt.

belangrijk dat je aan de kinderen laat zien wat B als ‘ja, maar..’
kan noemen en welke niet-luisterende houding hij aan kan

box’ te denken, om eigen opgebouwde en vertrouwde gewoontes los

nemen.

te laten. Zelf meespelen met de kinderen is nog te doen, het oordeel

A vertelt weer iets over dat wat hij graag zou willen en B rea-

loos en positief blijven kijken naar kinderen (ook wanneer zij storend

geert weer met ‘ja, maar…’. Na een tijdje bespreek je met de

gedrag vertonen) is aanmerkelijk lastiger.

kinderen wat er gebeurde tijdens de oefening en in hoeverre

Daarvoor is het nemen van risico’s noodzakelijk. Geen gevaarlijke en

een ‘ja, maar…’ reactie de ander kan blokkeren.

ondoordachte risico’s, maar een verantwoorde stap om jouw eigen

Na een wissel mag A vervolgens weer vertellen over zijn wen-

gedrag verder te ontwikkelen.

sen of toekomstig beroep en reageert B dit keer met ‘Ja, en…’

Ik doe weer twee suggesties om met het tweede uitgangspunt aan de

en vult hij A aan met nieuwe ideeën die voortbouwen op het

slag te gaan in de praktijk.

verhaal van A. Natuurlijk bespreek je ook nu het spel. Hoe fijn
is het als de ander positief reageert op jou en jouw verhaal?
Zo wordt het ‘ja’ zeggen, het accepteren en het positief op elkaar
reageren geoefend in een speelse en uitnodigende setting. Je merkt
direct dat het werkt. De kinderen ervaren plezier en energie en gaan
daarna in een opgewekte stemming verder met de les of de activiteit.
En jij krijgt ook een frisse energiestoot die weer positief doorwerkt op
het gedrag van de kinderen.

Uitgangspunt 2: Neem risico’s
Het is soms spannend om tegen jezelf te zeggen: ‘Ik ga meer spelen.’
Misschien ben je zelf niet zo speels of lukt het je nog niet zo goed om
spelletjes actief in te zetten in jouw groep. Spelen is leuk, maar draagt
het werkelijk bij aan het leren en aan de ontwikkeling van kinderen?
We weten inmiddels allemaal dat het goed is voor kinderen om buiten
te spelen en dat bijvoorbeeld zelf bouwwerken ontwerpen stimule
render is voor het creatief denken dan achter de tv of de Nintendo te
zitten. Dat is niet nieuw. Wel verfrissend en anders is het misschien
dat jij als groepsleider nog beter bij de kinderen kunt aansluiten als je
zelf durft te spelen en je blik durft om te gooien. Als je het lef hebt
om jouw overtuigingen te herzien en jouw eigen gedrag onder een
vergrootglas kunt leggen: Wie ben ik in de groep? Welke patronen
laat ik zien en hoe ga ik om met de kinderen? Hoe vaak zeg ik ‘nee’
en ‘niet’ en zou een acceptabele ‘ja’ beter volstaan?’
Wat zou het jou opleveren om middels spel naar jouw eigen gedrag
te kijken?
Voor veel groepsleiders is het nog niet zo makkelijk om ‘out of the
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Je kunt variaties aanbrengen door bijvoorbeeld bewust obstakels
te plaatsen in het lokaal waar de een de ander veilig omheen dient
te begeleiden of door in plaats van de handen alleen een vinger
te geven. Zo wordt het spel nog uitdagender. Natuurlijk is het wel
belangrijk om te blijven kijken naar de kinderen en vooral voor een
veilige sfeer te zorgen.
Hoe zou het zijn als je dit spel zelf speelt? Durf jij met gesloten ogen
te lopen en je vol overgave in het spel te storten? Of haak je af en wil
je veilig blijven staan? Misschien was je vroeger ook bang om te ver
liezen en af te gaan. Spelen is een uitvergroting van dat wat er speelt.
De kinderen laten meer van zichzelf zien, omdat de veiligheid van
de stoelen en tafels wegvalt. En jij zal ook meer van jezelf laten zien.
Gewoon, omdat spelen daartoe uitnodigt.

Uitgangspunt 3: Maak fouten
Tenslotte wil ik ingaan op het uitgangspunt ‘fouten durven maken’.
‘Je mag fouten maken, als je maar je best doet’. Ook deze uitspraak
zal bekend in de oren klinken. Onze ouders gaven ons ook dikwijls de

PETRA ZOEKT EEN PLEKJE

boodschap dat fouten maken mag en dat je van fouten leert. Toch

De kinderen gaan in een kring staan. Een kind staat in het mid-

lijkt het in ons systeem verankerd te liggen dat we vooral ‘goed’ wil

den en is ‘Petra’ of ‘Peter’. P. gaat voor een kind in de kring

len zijn: het goed willen doen, willen scoren, en vooral geen fouten

staan en zegt: ‘P. zoekt een plekje’. Het kind antwoordt vervol-

willen maken. Op school is het eigenlijk niet anders en houden we

gens met: ‘Ga maar naar de buren’ en wijst daarbij naar zijn

ongewild nog wel eens dit systeem in stand. ‘Je hebt het niet goed

linker of rechter buurman. P. gaat voor de buurman staan en

gedaan, want je hebt tien fouten.’ Of: ‘Alleen wie zijn best doet, mag

vraagt hetzelfde. Terwijl P. druk bezig is met het zoeken naar

mee naar buiten’. Alle goedbedoelde beloningssystemen, aanpakken

een plekje hebben de overige kinderen in de kring oogcontact

en toetsen ten spijt, kinderen worden veelal resultaatgericht opgeleid

met elkaar alvorens van plek te verwisselen. De kinderen ste-

en dat versterkt de behoefte het ‘goed’ te willen doen.

ken dus kriskras over en nemen de plek in de kring van elkaar

En voor volwassenen geldt dat niet anders. Hoe bevrijdend is het dan

in. Maar P. is ook niet op haar achterhoofd gevallen en rent

om te ervaren dat fouten maken erbij hoort? Binnen improvisatiespel

snel naar een plek die vrijgekomen is door deze wisselingen.

is dit een belangrijk motto. De nu volgende speloefeningen benadruk
ken dit nog eens.

Bij dit spel is het belangrijk dat de kinderen risico nemen. Het is een
uitdaging om te gaan rennen, terwijl je niet zeker weet of je een

ASSOCIËREN

nieuw plekje vindt, omdat P. misschien wel sneller is dan jij en sta jij

De kinderen gaan in drietallen bij elkaar zitten, A, B en C. A

straks in het midden als de nieuwe Petra of Peter.

start met het noemen van een willekeurig woord bijvoorbeeld

Maar het spel wordt leuker als je het spannend maakt en veel rent,

‘boek’. B roept zo snel mogelijk een woord waarbij hij associeert

als je risico’s neemt.

op het door A genoemde woord. Vervolgens noemt C een

Hoe verhelderend is dit voor jou als leerkracht? Je krijgt een ander
zicht op de kinderen, want wie rent er veel en wie blijft er toch staan?
Hoe gaan de kinderen om met hun rol als Petra of Peter? Informatie
die je misschien wel wist, maar nu, door te spelen, duidelijker wordt.

BLINDENGELEIDE
Bij dit spel is het belangrijk dat er voldoende ruimte is in de
klas. Verdeel de groep in tweeën en laat de kinderen naar
elkaar kijken. Zo hebben de kinderen die het spel uitvoeren
genoeg bewegingsvrijheid. De kinderen vormen tweetallen, A
en B. A sluit de ogen en legt zijn hand op of in de hand van B.
B begeleidt A door het lokaal en let hierbij op eventuele obsta-

Een spelletje tussendoor

Sleuteldief
benodigdheden: Een sleutelbos
Het spelen van dit spel kan zowel in
het klaslokaal als in het gymlokaal.
Klaslokaal: de sleutelbos wordt door de groepsleider op
een tafel van een kind gelegd, die daardoor ook meteen de
sleutelbewaarder is. Deze ‘sleutelbewaarder’ houdt zijn /
haar ogen dicht en de oren open. Andere kinderen mogen

kels en andere duo’s.

hierna proberen om de sleutelbos te ‘stelen’, zonder hierbij

Dit spel heeft als doel, naast het nemen van risico (het is best span

sleutels geluid hoort maken, roept deze ‘Sleueldief’ en tikt

nend met gesloten ogen door een ruimte te lopen), ook het ver

de dief aan! Wordt een dief betrapt, dan begint het spel

trouwen hebben in elkaar. Voelen de kinderen zich veilig bij elkaar,

opnieuw. Lukt het een dief om de sleutels te stelen, dan

kunnen zij zich overgeven aan de ander of willen zij liever de leiding

wordt deze dief de nieuwe sleutelbewaarder.

geluid te maken. Alleen wanneer de sleutelbewaarder de

hebben?
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woord associërend op B en zo verder. Dit gebeurt in snel tempo.
Daarna kun je het spel bespreken door vragen te stellen als:
heb je misschien gedacht dat jouw woord niet goed was of dat
je niets wist te bedenken? Of riep je meteen wat in je opkwam
en dacht je er niet bij na?
VERHAAL OP EEN RIJ
Je nodigt vijf kinderen uit om voor de klas te komen staan.
Zij mogen straks een nog nooit eerder gehoord of geschreven
verhaal bedenken door om de beurt telkens een stukje van het
verhaal te vertellen. Jij wijst het kind aan dat mag vertellen en
wijst op een onverwachts moment een ander kind aan dat precies aansluitend op zijn voorganger het verhaal vervolgt.

Een spelletje tussendoor
De wereld op z’n kop
benodigdheden: geen
Het is de bedoeling dat de kinderen het tegenovergestelde
doen van wat de groepsleider doet. Gaat de groepsleider
staan, dan blijven de kinderen zitten. Gaat de groepsleider
lachen, dan gaan de kinderen huilen etc.

Het volgen van hun eigen verhaallijn, het foutloos willen vertellen en
het ‘goed’ willen doen schuilt om de hoek en zorgt in eerste instantie
voor een warrig verhaal dat alle kanten opgaat. In een gesprek kun je
het daarover hebben. Een verhaal op rij verloopt succesvol, wanneer
de kinderen hun eigen verhaallijn los durven laten en met een lach

Een nieuwe schoolplanperiode?
Schakel tijdig de jenaplanspecialist in om
het team op jenaplanaspecten te scholen.

missers maken.

Improvisatiespel in de school

‘hoe onderscheiden we ons meer als jenaplanschool?’

Bovengenoemde spelsuggesties vragen weinig voorbereiding en kun

‘hoe ‘jenaplan’ werken we eigenlijk?’

nen direct ingezet worden. Ik ben ervan overtuigd dat het spelen in

‘welke scholing motiveert de stamgroepleiders?’

de klas en een open en speelse basishouding van de groepsleider de
zelfverantwoordelijkheid bij kinderen en de veiligheid in de groep
bevorderen. En dat er minder druk komt te liggen op het maken van
fouten maken, omdat er vanuit plezier en waardering mee is geëxpe
rimenteerd binnen het spel.
Want als je speelt gebeurt er iets. De groepsdynamiek wordt zichtbaar
en dat wat het kind voelt en ervaart wordt uitvergroot. En hoe zinvol
en ondersteunend is dat?
Marieke van Ierschot, Spelende Wijs, verzorgt coaching
en training in het onderwijs waarin improvisatiespel en
oplossingsgerichte technieken worden ingezet.

Vraagt u zich dit regelmatig af?
Schakel de jenaplanspecialist in voor begeleiding
en scholing op maat. Afgestemd op uw vragen en
de verschillende talenten in uw team.
• visieontwikkeling
• teambuilding
• profilering
• oriëntatiecursus
• coaching (beginnende) directeur en stamgroepleiders
• jenaplanopleiding

Voor meer informatie: www.spelendewijs.nl
Gebruikte literatuur
• Johnstone, K. (1990), Impro Improvisatie en theater, Amsterdam
1990,International Theatre & Film Books
• Van der Wijk, A. en Van der Steen, H.(2009), Werk in uitvoering,

‘Het beste uit kinderen en volwassenen halen’

over de kracht van improviseren op de werkvloer, augustus 2009
• Besseling, A. (1999), Theater vanuit het niets, alles over improvisatie
theater, 1999
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Bakkers
in
beweging
levineke van der Meer

spel en
beweging
in de
onderbouw

Inleiding

om van al dat meel een grote bal te kneden? Steeds weer dezelfde

Voor kinderen horen spelen en bewegen vanzelfsprekend bij elkaar.

beweging in de kom, grote aandacht van de kinderen bij de vraag: ‘Is

Denk maar aan hele jonge kinderen in de box. Hun hele lijfje beweegt

dit nu al zo goed?’

mee als ze met plezier en steeds weer naar de mobile boven zich grij

Volgens Bert van Oers gaat het in een spelgeoriënteerd curriculum

pen. Aan peuters die languit op de grond met de autootjes liggen te

altijd om de volgende drie kenmerken: grote betrokkenheid van de

spelen waarbij hun bewegingen één lijken te zijn met de bewegingen

kinderen bij de activiteit, eigen vrijheidsgraden (dat wil zeggen dat

van het speelgoed. Aan jonge meisjes voor wie K3 de rolmodellen

kinderen op hun eigen manier mee kunnen doen aan het spel en

zijn voor eindeloos dansen en zingen op muziek, waarbij de bewegin

zelf inbreng hebben) en dat er regels zijn, waarbinnen het spel zich

gen steeds meer op die van de echte K3 gaan lijken. En aan de wave

afspeelt.

boards op het plein, die laten zien dat snowboarden in de bergen

In het spel van de bakkers zien we naast een grote betrokkenheid ook

niet alleen tijdens wintersport hoeft, maar dat je op straat de bewe

verschil in deelname van de kinderen. De één gooit alle kracht erin en

gingen gewoon verder kunt verfijnen, zodat je straks in gedachten in

doet het kneden met twee handen, armen en bijna zijn hele boven

perfecte beweging die berg af kunt glijden. Voor kinderen zijn spelen

lichaam. De ander doet het voorzichtig: bijna alleen met de vingers

en bewegen de manier om de wereld om zich heen te verkennen en

en goed kijkend hoe de anderen het aanpakken. Maar voor allemaal

hun eigen mogelijkheden daarin te ontdekken.

geldt de regel van het bakkersspel: het deeg is klaar als je er een bal

In de huidige schoolpraktijk lijken we spelen en bewegen vaak los

van hebt gemaakt.

van elkaar te zien. Eerst gaan we spelen en daarna bewegen in de

Naast het duidelijke spelkarakter van deze activiteit zien we dat het

gymzaal of op het plein. Bert van Oers1 geeft aan dat we ook in de

hier ook om bewegen gaat. In het onderwijs hebben we het vaak

schoolpraktijk spel en beweging niet los van elkaar moeten zien, maar

over het ontwikkelen van grove en fijne motoriek. Bij het deegkneden

dat we de bewegingsbehoefte van kinderen als uitgangspunt moeten

oefenen de kinderen hun fijne motoriek. Dit staat niet los van hun

nemen bij het spel. Aan de hand van een praktijkverhaal uit een groep

spel en de persoonlijke betekenisverlening van de kinderen. Het doel

1-2 bij het thema ‘De bakker’ laten we zien hoe dat er in de school

gerichte bewegen is nodig om het spel van de bakker goed te kunnen

praktijk uit zou kunnen zien.

spelen. Alleen een goed uitgevoerde beweging leidt tot een deegbal

In de bakkerij

waar weer echte broodjes van gekneed en uiteindelijk gebakken kun
nen worden.

In de bakkerij van groep 1-2 is het een drukte van belang. Vier bak

Dit gaat niet vanzelf. Bij het kneden zien we dat de kinderen elkaar

kers zijn, getooid met echte bakkersmutsen, druk in de weer met het

nodig hebben. Ze ondersteunen elkaar: ‘Het is bijna goed…‘, ‘Nog

maken van deeg. Er hangt een recept waarop stap voor stap staat

even doorgaan, dat hadden wij ook in het begin’. Ze geven elkaar

wat er moet gebeuren. In tweetallen wordt dit recept nauwkeurig

ook tips over de uitvoering van de beweging: ‘Je moet meer met je

uitgevoerd. Vooral het kneden vraagt aandacht. Gaat het echt lukken

handen knijpen.’ en ‘Nu met je handen langs elkaar rollen zodat het
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een bal gaat worden’. In deze spelcontext gaat het om
meer dan alleen specifieke bedoelingen zoals de fijne
motoriek inzetten om een deegbal te maken. Het gaat
ook om doorzetten, hulp vragen en het zelfvertrouwen
krijgen dat ook jij deze beweging kunt uitvoeren met
het gewenste resultaat. Vygotski 2 geeft aan dat bewe
gen meer is dan trainen van de fijne en grove motoriek.
De brede ontwikkeling van kinderen staat centraal;
doorzetten, zelf iets kunnen en van daaruit een bewe
ging steeds preciezer kunnen, daar gaat het om.

Spel en bewegen
In het ontwerpen en begeleiden van spelactiviteiten
horen spel en beweging bij elkaar. Als we kijken naar
het ontwerp van de groepsleider zien we dat ze het
bewegen al bij het begin van haar themaplanning
heeft meegenomen. Bij het nadenken over spelactivi
teiten in het thema ‘De bakker’ maakt de groepsleider
gebruik van het activiteitenboek uit Horeb en het acti

Activiteitenoverzicht Spel:
bewegingsspel, manipulerend spel en rollenspel

1 Bewegingsspel
❏ spel met groot materiaal: bijvoorbeeld om te klauteren en te klimmen, te sjou
wen en te bouwen, te kruipen, duwen en trekken
❏ spel met karren en fietsjes, met klim- en glijmaterialen
❏ spel met kleiner materiaal: kisten en planken, ballen, kegels, auto’s, scheppen
voor het zand, emmers en vormen
❏ �	rennen en ravotten; fietsen, rijden en rollen
❏ klauteren en klimmen, sjouwen en bouwen, kruipen, duwen en trekken
❏ bewegingscircuit en hindernisbaan
❏ kinderspelletjes en behendigheidsspelletjes
2
❏
❏
❏

Manipulerend spel
spelen met voorwerpen: potjes, doosjes en flesjes; knopen en kralen, enz.
spelen met zand en water: droog en nat zand, water, sop, modder
spelen met klei en brooddeeg; kliederen met scheerschuim en andere geur- en
kleurspullen
❏ bouwen met zand, figuren maken in het zand

viteitenoverzicht van spel (zie kader). Vanaf het begin
neemt ze in haar gedachtegang mee welk bewegings
spel in dit thema mogelijk is. Dat helpt haar om kan
sen te creëren en te verdiepen wanneer mogelijk. De
bewegingsbehoefte van de kinderen als uitgangspunt
bij het spel in het thema ‘De bakker’.

3 Manipulerend spel op weg naar eenvoudig rollenspel en constructiespel
❏ spelen met ‘echte’ schoonmaakspullen: kwasten, borstel, doeken, serviesgoed,
teiltjes
❏ spelen met inpakdozen, inpakpapier, plakband, cadeaupapier, plastic tasjes
❏ spelen met kleine auto’s, bussen en andere vervoersmiddelen, verkeersborden
treinen, rails
4 Eenvoudig rollenspel
❏ spelen met voorwerpen: water- en zandspullen, poppetjes, allerlei attributen en
wereldspelmateriaal
❏ �	doen alsof en rolverkenning: doen alsof je slaapt, bij de kapper bent, eten
maakt, telefoneert
❏ spelverhalen spelen: spelen met dialogen bij de bakker, op de kermis, over Sin
terklaas
❏ spelen met poppen: handpoppen en poppenkastpoppen
❏ spelen aan de verteltafel, verteltafels maken en spelen; verteltafelspel combine
ren met andere activiteiten (rollenspel)
❏ �	verhalen naspelen en zelf verhalen bedenken aan de verhalentafel
5 Thematisch rollenspel
❏ fantasie- en bewegingsspel in het speellokaal en buiten (op stap naar het bos,
het verkeer in, met de bus mee)
❏ gezamenlijk rollenspel in bekende hoeken: de keuken, huishoek en winkelhoek
bijvoorbeeld
❏ samen spelen in nieuwe spelthema’s: de dokterskamer, apotheek, postkantoor,
babykamer, kasteel
6 Rollenspel en verbreding naar andere activiteiten
❏ �	rollenspel met gebruik van symbolen: kookboeken maken, corresponderen en
de post
❏ �	rollenspel met lees-schrijfactiviteiten: doen alsof je schrijft en leest en krabbel
tekeningen maken (brieven en kaarten, onthoudbriefjes, recepten); zelf teksten
maken en lezen (teksten voor de winkel, de bioscoop, het museum)
❏� rollenspel met reken-wiskundeactiviteiten: routes tekenen, plattegronden
maken; tellen en meten (hoeveel kippen in het hok); met geld omgaan (in de
winkel, de bank)
Uit: Horeb activiteitenboek; activiteitenoverzichten, 2007
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Buiten aan het werk

waarin de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Naast

Terwijl in de bakkerij de bakplaat steeds voller wordt met keurige

het spelverhaal, veel interactie, valt hier ook weer genoeg te

ronde bolletjes en de geur van de eerste vers gebakken bolle

bewegen. De bewegingsbehoefte van kinderen vormt het uit

tjes in het lokaal hangt, gaat het spel van de bakkers even later

gangspunt bij het ontwerpen en bege

buiten op het plein gewoon verder. De grote karren

leiden van de spelactiviteiten tijdens het

worden gebruikt als bestelbusjes. In de zandbak

buitenspelen.

worden de emmers en pannen gevuld met zand.

Vooral het leren sturen van de karren

Er wordt flink geschept met grote en kleine schep

gevuld met emmers zand vraagt van de

pen. De ‘busjes’ nemen de zandtaarten mee

kinderen een verdere ontwikkeling van

naar de andere kant van het plein waar ze op

hun bewegen van de karren. Eén van de

houten palen worden uitgestald en met tak

kinderen start op de kar, maar beheerst

jes en steentjes verder worden versierd.3 De

het trappen met de trappers nog niet.
Hij beweegt de kar voort met zijn voeten. De

echte sociaal culturele praktijk van de bakker met

kar komt zo vooruit, maar het is geen vloeiende

zijn bestelbus leidt tot veel betekenisvolle spelactiviteiten,

Een spelletje tussendoor
Gekkenhuis
benodigdheden : geen

beweging, waardoor sommige emmers omvallen. De andere kinderen
zien dit en roepen: ‘Je moet ook trappen.’ Dat is nog niet eenvoudig,
het jongetje kijkt wat onzeker om zich heen, maar wil niet van de kar
af. De groepsleider ziet dit en grijpt deze kans voor ontwikkeling. Ze
ondersteunt zijn handelingen met taal door tips te geven over hoe
je met je voeten op de trappers kracht kunt gaan zetten. De andere

Er wordt één kind naar de gang gestuurd. Je vertelt de kin-

bakkers geven een klein zetje om de kar vaart te geven. Met een rood

deren dat je het spel ‘Gekkenhuis’ gaat spelen. Alle kinderen

hoofd van inspanning lukt het zo om de kar in beweging te houden.

zijn in een gekkenhuis beland en kunnen niet meer normaal

De beweging heeft voor dit kind persoonlijk betekenis gekregen; ik

antwoord geven op de vragen. Het kind dat op de gang

wil dit ook kunnen. Dan zien we dat ook bij het leren van een bewe

staat, moet erachter komen wat er aan de hand is.

ging de spelcontext van groot belang is. De betrokkenheid op de

Wanneer het kind terug in de klas is, is het de bedoeling dat

beweging is de start, het kind kan op zijn eigen wijze meedoen (ook

het een vraag stelt aan een ander kind. De eerste die ant-

het maken van de loopbeweging op de fiets kan) en er zijn regels,

woord moet geven op een vraag begint met het antwoord:

de emmers moeten naar de winkel vervoerd worden zonder om te

‘Gekkenhuis’. Vervolgens wordt aan een volgend kind een

vallen. Dat levert een motief op om de beweging te willen verbeteren

vraag gesteld. De bedoeling is dat deze antwoord geeft op

en zo een ontwikkeling in de grove motoriek te maken. Het gaat nog

de vraag die zojuist aan degene voor hem/haar is gesteld.

niet makkelijk, maar met hulp van anderen gaat de beweging steeds

Steeds geeft degene antwoord op de vraag die gesteld is

beter. Niet alleen de kleine bakker is trots, ook de groepsleider en de

aan het vorige kind.

andere bakkers; weer een voor zijn praktijk geslaagde bestelbusrijder.

Wanneer de naam van een moeder wordt gevraagd, mag
de volgende gewoon de naam gebruiken van zijn eigen

Levineke van der Meer is nascholer bij De Activiteit, Landelijk

moeder.

Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Voorbeeld: Waar woon je/Gekkenhuis - Hoe oud ben je/

Fotografie: Felix Meijer; Cartoon: Janneke Kaagman

Den Haag - Vind je rekenen een leuk vak/Elf - Hoe heet je
moeder/Ja.

Noten
1.

Bert van Oers, De wereld van het jonge kind, juni 2007, jaargang 34
nr. 10, blz. 293-296

Kris kras woorden noemen

2.

Bert van Oers, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49, 2010, blz. 503-513

benodigdheden: Voor elke kind een blaadje met daarop een

3.

DVD Basisontwikkeling in beeld – uitgave van de Activiteit

(ander) woord, een potlood en een stuk(je) papier.
De stamgroepleider deelt de blaadjes uit aan de kinderen
waarop steeds een ander woord staat. (tip: woorden gebruiken die die week centraal staan.) De kinderen laten dit aan
niemand zien, slaan het woord op en doen het blaadje weg.
Op het teken van de stamgroepleider lopen de kinderen kris
kras door elkaar in het lokaal en roepen (op normale toon)
het woord wat op het blaadje stond.
Na een tijdje vraagt de stamgroepleider de kinderen weer te
gaan zitten en om alle woordjes die zij hebben gehoord op
te schrijven.
Welke kind heeft de meeste woordjes kunnen onthouden?

M E N S E N K I N D E R E N 1 2 6 maart 2011

15

S p e l

en

b e w e g in g

MOTORIEK ALS BASIS
VOOR HET LEREN		

Jan de Groot

REKENEN ZONDER RUITJESSCHRIFT

Juf: ‘Jantje heeft 6 appels geplukt en Marietje 5. Hoeveel
hebben ze er samen?’
Pippi: ‘Genoeg om er flink buikpijn van te krijgen.’

Blijkbaar verloopt het leerproces bij jonge kinderen ‘spelenderwijs’.
Menig schoolverlater zou willen dat hij dit antwoord kon geven.
Helaas verloopt niet voor ieder kind dit proces spelenderwijs en vormt
het ‘niet kunnen’ aanleiding tot frustratie en overbelasting. Enerzijds

Dit fragment is een mooi voorbeeld van wat er zich afspeelt op het

voor het kind zelf, dat ervaart dat het iets niet kan, anderzijds voor

gebied van rekenen.

de begeleider die zich onmachtig voelt. Het ervaren van psychomo

Pippi geeft aan dat zij ervaring heeft met het te veel eten van appels,

torische succeservaringen zorgt ervoor dat het kind weer kunnend-

zij kan het beeld makkelijk herkennen en oproepen, doordat er een

georiënteerd raakt en zich competent voelt.

beleving aan is gekoppeld.

Ieder kind heeft zijn eigen stijl van leren en informatie verwerven en

Pippi laat in haar antwoord wel merken dat zij weet dat Jantje en

verwerken. Gelukkig zijn er steeds meer scholen en (reken)methodes

Marietje samen veel appels hebben. Zij hoeft ze niet te zien of op te

die zich ervan bewust zijn dat kinderen makkelijker en beter gemo

eten om het goede antwoord te geven. Ze kan het zich voorstellen.

tiveerd leren als er ruimte is voor experimenteren en exploreren, om

De juf wil echter weten of Pippi een beeld kan vormen van de hande

zodoende meer ervaringen op te doen.

ling en zodoende abstraherend kan denken.

De ideeën van de psychomotoriek kunnen in dit verhaal van grote

Motoriek als basis
Voordat kinderen zich met dit soort abstracte problemen bezighou

betekenis zijn, niet alleen als voorbereiding op het leren, maar ook als
didactische werkvorm tijdens het leerproces.

den, is er al heel wat gebeurd in de ontwikkeling van het kind, de

Speelkriebels

cognitie in het bijzonder. Nogal wat wetenschappers en stromingen

De auteurs van ‘Speelkriebels voor kleuters’

hebben getracht een antwoord te vinden op de vraag hoe een kind

gingsgedrag vanuit verschillende invalshoeken en benaderen het kind

leert. Uit al deze leertheorieën is een aantal algemeenheden te destil

als een totale persoonlijkheid. Het biedt mogelijkheden om het jonge

leren, die in de Remedial Teaching Psychomotoriek worden gebruikt:

kind op een speelse manier ervaringen op te laten doen door het

• De ontwikkeling verloopt in fases, waarbij het motorisch handelen

aanbieden van speelkriebels. Daarnaast biedt het een kans voor het

de basis vormt voor het abstracte denken. De motoriek is de basis

oudere kind dat deze ervaringen niet spelenderwijs heeft opgedaan

voor het leren.

om zich deze ervaringen alsnog eigen te maken.

1

beschrijven het bewe

• Het kind zal voortdurend moeten zorgen dat informatie uit de bui

Kinderen met leerproblemen worden het meest geholpen door cogni

tenwereld om hem heen en de informatie vanuit het lichaam opge

tieve processen altijd samen te laten gaan met motorische en sociaal-

nomen worden, waarbij de verschillende stukjes informatie met

emotionele processen.

elkaar verbonden worden, zodat het kind er op de juiste manier op

Door het gebruik van speelkriebels lok je het kind op alle gebieden

kan reageren. Kortom: juist aangepast en doorleefd bewegen.

uit om speelleerervaringen op te doen, zoals bijvoorbeeld in het spel

• De taal zorgt voor de koppeling tussen doen en denken en geeft
invulling aan abstracte begrippen, hetgeen leidt tot abstraherend

‘Spiegeltje spiegeltje aan de wand’, waarin ‘houdingen en bewegin
gen bedenken en nadoen’ de speelkriebel is.

denken. De motoriek en taalontwikkeling hebben invloed op
begripsvorming.

Het boek beschrijft veel spelen en geeft tips en handreikingen om de
opgedane speelervaringen om te

16

Binnen de R.T. Psychomotoriek gaan we er vanuit dat een kind mede

zetten in bewuste leerervaringen.

vormgever is van zijn eigen ontwikkeling. Door veel te spelen en te

Vooral de volgende invalshoeken

bewegen leert het beter omgaan met zichzelf en de ander. Het krijgt,

zijn belangrijk voor het abstracte

al bewegend, meer grip op de wereld om zich heen.

leren en het rekenen in het bijzon

Doordat het kind zelf achter de processen probeert te komen tijdens

der:

zijn ontwikkeling, wordt het zich bewust van het feit dat het zelf de

• Zich in beweging aanvoelen

wereld kan ordenen en sturen. Hierdoor ontwikkelt het zijn zelfbewe

en

gings- en waarnemingspatronen, voorstellings- en abstractievermogen.

lichaamsbegrenzing,

Ieder kind is van nature een beweger. Daarom heeft het ruimte en tijd

-assen en -verhoudingen, late

nodig om te spelen en te bewegen om zo zichzelf te worden.

raliteit en voorkeur lichaams

Als je aan een kleuter vraagt wat hij vandaag op school geleerd heeft,

zijde aanvoelen en hanteren,

dan zal hij hoogstwaarschijnlijk antwoorden: ‘Ik heb niks geleerd, ik

gedifferentieerd bewegen en

heb alleen maar gespeeld.’

bewegingen timen
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• Door samen met de kinderen een ritmische hoog/laagbeweging te
maken met de parachute, bolt deze steeds op en gaat langzaam

en bewegingsbanen

naar beneden.

• Zich bewegen in de tijd, omgaan met duur, tempo en ritme
• Omgaan met visuele, auditieve en tactiele prikkels

• Bij het omhooggaan zeg je ‘en’ als een soort opmaat en op het
hoogste punt zeg je een getal.

Motorisch rekenen
Een van de belangrijkste voorwaar

Groot en/of klein springtouw.

den voor de cognitieve ontwik

• Al springend tellen, eventueel in samenhang met een lied.

keling en voor het abstraherend

• Is het touwspringen te moeilijk als vaardigheid dan kun je al tellend

denken (rekenen) is het spelend,

loopspringen over lage hindernissen, bijvoorbeeld kegels (2-tellen

bewegend en ontdekkend omgaan

ritme).

met je eigen lijf in de ruimte. In de
keling staat de motoriek, het bewe

INSCHATTEN VAN AFSTANDEN
Pittenzak of hoepel.

gen aan het begin. Belangrijk in de

• Een kind legt het voorwerp op een bepaalde afstand van een lijn.

ontwikkeling naar de opbouw van

• Vervolgens gaat het achter die lijn staan, doet zijn ogen dicht en

begrippen, is dat het kind gehol

schat hoeveel passen het nodig heeft om precies op of in dat voor

pen wordt bij het verwoorden van

werp te landen met twee voeten.

opbouw van de menselijke ontwik

zijn handelingen. Eerst is er altijd
een waarnemings-bewegingsbete
kenis (ik zie en speel met een bal) en dan pas een taalbetekenis. Alle

Meetlint.
• chat hoeveel centimeter je kunt springen vanuit stand met een afzet

taal (begripsvorming) is geworteld in handelen en waarnemen. Een
kind kan pas vertellen en zich iets voorstellen (abstract denken) als het

en landing met twee voeten.
• Vul op een formulier de afwijking in. Doe ditzelfde met een achter

iets gedaan of meegemaakt heeft en als er veel primaire (motorische)
ontmoetingen hebben plaatsgevonden.

waartse sprong.
• Wie heeft bij deze twee sprongen de minste afwijking?

Veel methodes starten met een secundaire relatie (horen en zien),
bijvoorbeeld door het gebruik van prentenboeken, films of foto’s,

TWEEDIMENSIONALE VOORSTELLINGEN

waarbij kinderen luisteren naar en leren van ervaringen van andere

• Een plankje met negen spijkers en een touwtje. Op de speelvloer

kinderen en van de groepsleider. Door middel van vervolgopdrachten
wordt geprobeerd deze kennis op mentaal niveau aan te brengen.

staan negen pilonnen op dezelfde wijze als de spijkers
• De spijkers stellen de kegels voor en het touwtje de

Abstract denken, zoals bij rekenen, komt echter vooral voort uit eigen
(motorische) ervaringen. Er volgt nu een aantal suggesties om het vak

route die afgelegd dient te worden.
• Loop deze route na

rekenen als ‘doe’-vak te integreren in bestaande rekenmethodes.
Negen matjes in een gymzaal.

GETALHERKENNING EN AANVANKELIJK TELLEN

• Probeer de letters of cijfers van je toetsenbord van
je mobiele telefoon te lopen met de matjes als

Drie hoepels achter elkaar, genummerd 1, 2 en 3.
• Spring steeds vanaf een beginstreep
achtereenvolgens naar hoepel 1, 2 en 3.

➀➁➂

• ‘Wat voel je aan je benen?’, ‘Wat ging licht en wat ging zwaar?’

referentiepunt. ‘Welk woord of getal loop je nu?’

REEKSEN KLAPPEN
Grote ruimte.

Wandrek waarbij de sporten genummerd zijn 1, 2, 3, 4 enz.

• Tijdens het lopen of wandelen iedere pas tellen en bijvoorbeeld op

• Klim in het wandrek en ga met je voeten staan op 1, 2, 3, 4.
• Wat voel je als je staat op 1 en wat als je staat op 4?

pas 4, 8, 12 enz. klappen.
• Idem bij spreid-/sluitsprongen op de plaats, waarbij telkens als de
benen sluiten, er geteld en eventueel geklapt wordt.

Drie voorwerpen, genummerd in oplopend gewicht en grootte.
Pittenzak = 1, kleine medicinebal = 2, grote medicinebal = 3.

Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden waarbij het rekenen

• Loop een rondje met deze voorwerpen.

ondersteund kan worden met psychomotorische activiteiten. Hopelijk

• Wat ervaar je?

geven deze voorbeelden een aanzet om zelf aan de slag te gaan.

Wandrek schuin, landingsmat.

Jan de Groot is vakleerkracht , remedial teacher en

• Ga hangen aan een sport waarbij je nog maar net met je voeten

opleidingsdocent sport, bewegen en psychomotoriek.

boven de mat hangt.

Voor een reactie en/of meer informatie: groot.jan@home.nl

Na 10 seconden tel je 1, na 20 seconden 2, enz.

Fotografie: Felix Meijer

• Wat ervaar je, wat voel je?
Noten

TELLEN EN TAFELS
Parachute of een groot doek of zeil.

1.

Florquin, V. en Els Bertrands, E. Speelkriebels voor kleuters,
Acco Leuven/Voorburg, 1995
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S p e l l in g in beweging

Trudy Donkers

Verveelde gezichten, zuchtende kinderen!
Een beeld dat veel groepsleiders zien,
wanneer ze aankondigen te gaan starten
met spelling. Daarbij optellend dat veel
kinderen makkelijk vergeten hoe ze de
spellingregels moeten toepassen, maakt
dat dit onderdeel in het basisonderwijs
door veel kinderen als saai en vervelend
wordt ervaren. Dit kan anders! Op
jenaplanschool De Vlieger in Sittard zit er
beweging in het spellingonderwijs.

Juf Maartje van groep 4/5 kondigt aan dat spelling op het programma

gen (beter bekend als de luie acht). Op deze manier wordt niet alleen

staat en vraagt de kinderen van groep 5 om in een kring voor haar

de samenwerking tussen de hersenhelften gestimuleerd, maar spre

te komen staan. Stoelen zijn even niet nodig. Vandaag gaan ze de

ken we de kinderen ook aan op een onderdeel dat ze allemaal graag

spellingregel van de ‘letterdief’ herhalen. De kinderen zorgen dat ze

doen, namelijk bewegen!

plek in de kring hebben en staan vol verwachting naar het bord te
kijken. Maartje schrijft het woord ‘bomen’ op het bord en zegt het
woord hardop. De kinderen herhalen het en maken ondertussen met

Een spelletje tussendoor

hun handen de bijbehorende bewegingen. Ze maken tijdens de eerste

Letter vierkant

lange open klank van het woord “boo-“ een beweging, waarbij het

benodigdheden: voor elke kind een potlood en een stuk(je)

lijkt of ze kauwgom uit hun mond halen. Hun beide armen strekken

papier.

zich vervolgens naar voren en de handen maken een open kom (open
klank). Vervolgens vraagt Maartje of ze een open of gesloten klank

Teken op het bord een vierkant met daarin 16 hokjes (4 bij 4).

horen. ‘Een open klank’, wordt er geantwoord waarop het groepje

De stamgroepleider kiest een kind uit die een letter mag

zingt: ‘Lange klanken hebben pech, haal gewoon een letter weg’. De

noemen. De kinderen mogen deze letter op een willekeurige

handen sluiten zich en doen alsof ze een zak in hun hand hebben,

plaats invullen in een van de 16 hokjes.

waarna beide handen de zogenaamde zak op hun rug gooien. De

Ook de volgende kind zegt een letter, die weer in een ander

laatste klank van het woord “men” is een stomme “e” en de kinde

hokje wordt opgeschreven. Dit gaat net zolang door tot in

ren trekken tijdens het verklanken van dit woorddeel een grimas met

alle hokjes een letter staat.

hun gezicht.

Als dit het geval is, gaan de kinderen kijken hoeveel woorden

De kinderen werken enthousiast met behulp van allerlei gebaren de

(horizontaal, verticaal en diagonaal) zij kunnen maken met

woorden van de week af. In de middenbouw worden voor de spel

deze letters binnen een afgesproken tijd.

lingregels samen met de gebaren korte versjes gebruikt. In de boven
bouw verdwijnen deze versjes en blijven de gebaren over.
Niet alleen Confucius beweerde het al, maar ook wetenschappelijk

In de onderbouwgroep mogen de kinderen van groep 1 een werkje

onderzoek toont aan dat wanneer je alle zintuigen gebruikt bij het

kiezen, waarna juf Linda met de kinderen van groep 2 aan een grote

leren je alles beter onthoudt. Bij het leren lezen en schrijven maken

tafel gaat zitten. Ze geeft uitleg aan haar tweede jaars over de korte

we dan ook zoveel mogelijk gebruik van de

en lange klanken en de daarbij behorende geba

verschillende zintuigen: visueel (zien), auditief

ren. Ze laat woorden met een korte klank horen

(horen) en motorisch (voelen en bewegen).

en maakt de hakkende beweging met haar hand

Dit wil zeggen dat kinderen niet alleen op het

voor haar mond. Al snel volgen de kinderen haar

bord (visueel) en mondeling (auditief) instructie

voorbeeld en verzinnen ze allemaal korte woord

krijgen, maar ook met behulp van klank- en spel

jes, waarbij de beweging past. Daarna gaat Linda

linggebaren (motorisch) leren. Dit geeft ze extra

over tot de introductie van de lange gesloten

houvast om te onthouden hoe ze de woorden

klank.

moeten schrijven.
Oefeningen uit de edu-kinesiologie bevorderen
een goede samenwerking van de hersenhelften.
De oefeningen die hiervoor worden gebruikt zijn
bijvoorbeeld de kruisloop- en lemniscaatoefenin

18

Opbouw
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“Zeg het me en ik zal het vergeten
toon het me en ik zal het onthouden
laat het me doen en ik zal het leren”
(Confucius)

De basis voor het gebruik van de spellinggebaren
wordt in groep 2 gelegd, waar de kinderen ken
nis maken met het gebaar dat bij de korte klank
(kat) hoort. Hierbij maken ze met de hand een
hakbeweging voor de mond. Vervolgens wordt
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Een spelletje tussendoor
Levend memorie
benodigdheden: geen
Eén of twee kinderen gaan even op de gang staan.
Andere kinderen maken koppels en spreken een gebaar af
(bijv. duim omhoog, lange neus etc.).
Alle kinderen leggen beide handen op hun benen.
Kinderen komen terug in de klas. Steeds worden door deze
kinderen twee zittende kinderen (memory-kaartjes) aangewezen, die hun gebaar moeten laten zien.
Zijn de gebaren hetzelfde, dan is er één punt verdiend.

Huisje dobbelen
benodigdheden: Voor elk kind een potlood en papier en
tevens voor elk groepje een dobbelsteen.
de lange gesloten klank geïntroduceerd (boom). Hierbij wordt met
één hand zogenaamd kauwgom uit de mond getrokken, waarbij de
vingers zich sluiten om aan te geven dat de klank gesloten is.
In de middenbouw worden de spellinggebaren ondersteund door
korte versjes. De kinderen wordt de volgorde luisteren, doen en schrij
ven aangeleerd: ‘Eerst goed luisteren naar de klank die je hoort, maak
het gebaar dat daarbij hoort en daarna het woord opschrijven.’
Door het gebruik van de spellinggebaren voelen en horen kinderen
niet enkel wat ze moeten schrijven, ze worden tevens gedwongen
om nog eens goed na te denken voor ze gaan schrijven. Dit bevordert
de concentratie en het spellingsbewustzijn. Doordat de kinderen het

De stamgroepleider verdeelt de groep in een aantal kleinere groepen (max. 4 kinderen) en geeft elk groepje een
dobbelsteen. Een voor een gaan de kinderen dobbelen, om
zo snel mogelijk een huis te mogen tekenen. Een kind mag
pas starten met tekenen op het moment dat deze 6 heeft
gegooid. Gooi je 6: Dan mag je het huis tekenen. Gooi je 5:
Dan mag het dak tekenen. Gooi je 4: de voordeur Gooi je 3:
de schoorsteen. Gooi je 2: het raam. Gooi je 1: Dan mag je
rook uit de schoorsteen tekenen.
Op het moment dat je een getal gooit, waarvan je de
opdracht al hebt getekend, dan sla je een beurt over. Wie
uit het groepje heeft als eerste het hele huis getekend?

woord hardop verklanken en de bijbehorende gebaren maken, horen
en voelen ze wat ze moeten schrijven
In de bovenbouw wordt steeds meer de nadruk gelegd op het goed
schrijven van woorden in vrije teksten. Kinderen wordt aangeleerd dat
ze met behulp van de spellinggebaren woorden ook kunnen contro
leren. Door het woord goed te bekijken, hardop te verklanken en de
bijbehorende gebaren te maken kunnen ze zien of de woorden goed
geschreven zijn. Ook hier geldt dat kinderen bewust bezig zijn met

Tip: De tekening kun je aanpassen aan het niveau van de
kinderen.
Variatie:
Als coöperatief spel: welk groepje heeft als eerst het huis?
In plaats van het huis kun je een woord koppelen aan een
getal van de dobbelsteen. Zo oefenen ze speels woorden.
Extra spelregel: de spelling van het woord moet juist zijn.

hun spelling en de tijd nemen om eventuele fouten zelf te verbeteren.
Na invoering en implementatie van de spellinggebaren zagen we dat

ringen opdeden door het behalen van goede resultaten. Deze groep

met name de spellingzwakke en dyslectische kinderen succeserva

kinderen krijgt na de groepsinstructies extra instructie en inoefentijd
buiten de klas. Hierbij kunnen ouders worden betrokken, omdat de
spellinggebaren makkelijk aan te leren zijn.
Nadat spellinggebaren goed waren geïmplementeerd in de middenen bovenbouw is gekeken of er voor de derde jaars bruikbare geba
ren waren ter ondersteuning van het aanleren van de letters. Ook hier
merkte het team dat de letters, wanneer deze worden aangeleerd
met behulp van de klankgebaren, beter beklijven. Daarbij komt dat
de kinderen het leuk vinden om de gebaren te maken. Ze ontwikke
len als het ware een geheime gebarentaal en zijn dan ook heel trots,
wanneer ze hun naam in gebaren kunnen laten zien. De klankge
baren verdwijnen naar de achtergrond en spellinggebaren doen hun
intrede, wanneer alle letters aangeleerd en beheerst zijn.
Trudy Donkers is intern begeleider
van jenaplanschool De Vlieger te Sittard.
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Ontwerpen van een speelplein 			
Mijke Zengerink

Op veel scholen wordt al jaren uitgekeken
naar een verbetering van het schoolplein.
Vaak zijn er ideeën, plannen, initiatieven en
véél wensen. Maar omdat al die losse plannen
niet goed bij elkaar komen, wordt er geen
actie ondernomen. Of er worden kleine,
voorzichtige aanpassingen gedaan zonder
het gewenste resultaat. Door gestructureerd
te werken, en uit te gaan van de krachten
van kinderen, groepsleiders en ouders is het
vaak wel mogelijk om een schoolplein aan te
passen tot een speelplein.

Grijs, saai en leeg
Een vaak gehoorde klacht over schoolpleinen is dat ze saai zijn. Grijs

Een spelletje tussendoor

en leeg, de meeste speelvoorzieningen zijn verwijderd vanwege vei

Binnenkring-buitenkring

ligheidsvoorzieningen. Die saaiheid roept conflicten op. De wens om

benodigdheden: geen

daar ‘iets aan te doen’ ontstaat, maar het is niet duidelijk welke ver
anderingen bijdragen aan verbetering van sfeer en speelbaarheid.

Twee kringen of rijen waarbij de kinderen naar elkaar kij-

Door met alle betrokkenen – kinderen, team, ouders buurtbewoners,

ken. Ze wisselen informatie uit of stellen elkaar een vraag,

gemeente en anderen – te bespreken wat de wensen en eisen zijn

daarna schuift een rij of kring twee plaatsen op.

wordt een eerste stap genomen naar verbetering. Ga hierbij niet

Bruikbaar om bijvoorbeeld topografie, sommen te oefenen

alleen uit van de conflicten en strikte veiligheidsvoorschriften: juist

of bij WO door te vertellen over een onderwerp.

creatieve gedachten leiden vaak tot een spannende oplossing. In dit
stadium moet wel onderzocht worden welke wet- en regelgeving
van toepassing zijn op het schoolplein, en wie er betrokken moeten

Programma van wensen en eisen

worden bij de aanpassingen. Denk vervolgens ook aan de begroting:

Na de eerste oriënterende stap kan een werkgroep samengesteld

Is er al geld beschikbaar of moet dat nog geworven worden? Zijn er

worden om een programma van eisen op te stellen. In dit programma

bedrijven die willen sponsoren? Zijn er ouders of buurtbewoners die

staat beschreven welke wensen er zijn voor het speelplein en aan

een financiële of praktische bijdrage kunnen leveren? Het is handig

welke eisen de buitenruimte moet voldoen. Hier wordt beschreven

om te weten wat het budget is, maar laat dit niet leidend zijn bij het

welke toestellen gebruikt gaan worden. Maar het is bijna belangrij

maken van een plan. Een goed ontwerp kan vaak juist bijdragen aan

ker dat wordt aangegeven hoe het gebruik van het plein is, welke

het vrijmaken van geld. Daarnaast hoeft het plan meestal niet in één

uitstraling gewenst is en voor welke doeleinden het plein gebruikt

keer te worden uitgevoerd.

gaat worden. Wordt op het plein alleen gespeeld, of wordt er ook

Een spelletje tussendoor
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wel eens les gegeven? Kan er gesport worden? Komen er planten
om naar te kijken of planten om in te spelen? Spelen kleuters op het

Samen 15

hoofdplein? Welke waarden zijn belangrijk voor de school? Zijn er

benodigdheden: potlood of pen en papier (kladblaadje)

schoolkleuren of andere kenmerken?

Dit spelletje is te spelen met twee of meer spelers. Iedere

Op een schets staan in ieder geval verschillende zones aangegeven.

speler tekent een veld van 3 bij 3 hokjes. Zet in het mid-

Zijn er routes op het schoolplein die veel gebruikt worden? Waar

delste vakje een cijfer onder de 10. Nu moet iedereen in

worden fietsen gestald, is er een toegang voor brandweer, wordt

alle vakjes getallen invullen en dan zo dat alle horizontale

de zandbak met een vrachtwagen aangevuld? Wordt er met ballen

rijtjes afzonderlijk samen 15 zijn en alle verticale rijtjes

gespeeld, kunnen kinderen zich verstoppen achter obstakels? Hoe

afzonderlijk samen 15 zijn. De getallen mogen maar één

worden de speeltoestellen geplaatst: naast elkaar of apart? Bij het

keer gebruikt worden. Bijvoorbeeld het getal 7 mag maar

gebouw of aan de rand van het plein? Maak een schetsontwerp zelf

een keer gebruikt worden. Degene die als eerste zijn vak vol

of vraag advies bij een ontwerper.

heeft, heeft gewonnen en mag een nieuw getal zeggen.

Een leesbare, prikkelende schets draagt bij aan de haalbaarheid bij het
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Als een programma van eisen gevormd is, is het tijd om te schetsen.

S p e l

uitvoeren van een plan. Daarnaast kan met een schetsontwerp gericht
gezocht worden naar financiering. Met een schets kan bovendien

en

b e w e g in g

Een spelletje tussendoor

bepaald worden welke onderdelen als eerste worden uitgevoerd en

Muzikantje

wat kan wachten tot later. Nadat het schetsontwerp afgerond is, wordt

benodigdheden: geen

bepaald welke stappen nodig zijn om tot uitvoering van het plan te
komen. De werkgroep kan zelf een plan van aanpak maken, waarbij
wordt uitgezocht welke leveranciers of uitvoerders worden ingezet. In
het plan kan dan worden opgenomen wat in eigen beheer wordt uit
gevoerd en welke door een professioneel bedrijf moeten worden uit

Stuur 1 kind de klas uit. Spreek met de klas af wie de muzikant is.
De kind wordt de klas ingeroepen. De hele klas doet steeds de
muzikant na (klappen, trommelen, rondje draaien enz.), terwijl het
kind moet ontdekken wie er steeds de beweging bedenkt/begint.

gevoerd. Het is ook mogelijk dat aan een aannemer of hoveniersbedrijf
gevraagd wordt de complete uitvoering op zich te nemen.

Een plein voor iedereen
Door de bovengenoemde stappen – oriënteren; programma van eisen
opstellen; maken van een schetsontwerp en schrijven van een plan
van aanpak – te volgen, wordt het aanpassen van het schoolplein
een haalbaar project. Denk bij het maken van een plan altijd aan de
doelgroep. Er moet kunnen worden gespeeld door alle kinderen. Dat
houdt in dat er ruimte is voor meiden én voor jongens, voor drukke
kinderen, rustige kinderen, actieve, creatieve, fantasierijke kinderen,
kinderen die behoefte hebben zich terug te trekken en te kletsen,
kinderen die graag sporten en kinderen die graag toekijken. Zorg dat
het plein overzichtelijk is en dat er veel kinderen tegelijk kunnen spe
len. Dat betekent dat er naast speelvoorzieningen ook vrije ruimte op
het plein is. Houd tot slot in gedachten dat speelaanleidingen niet
alleen grote speeltoestellen zijn, maar juist ook takjes en kevertjes,
het patroon van de tegels of de paaltjes van een hekje. Juist kleine
speelaanleidingen dagen kinderen uit en leveren een fantasierijk,
altijd bespeelbaar plein op.
Mijke Zengerink, Stichting Speelruimte, adviseert over,
doet onderzoek naar en ontwerpt buitenruimte voor jeugd en
jongeren van nul tot achttien jaar. www.speelruimte.nl;
Meer informatie over het inrichten van het speelplein is te
vinden op www.schoolpleindokter.nl.
De foto’s zijn gemaakt op jenaplanschool Fridtjof Nansen
in Rotterdam.

Een spelletje tussendoor
Ik raad me een breuk
benodigdheden: geen
De bedoeling is dat de stamgroepleider, een kind kan
natuurlijk ook, een breuk in gedachten neemt.
De kinderen moeten via vragen zoals:
- is het groter dan .......
- is het kleiner dan ......
- is het gelijk aan .......
- is het .......
proberen de desbetreffende breuk te raden.
Er mag alleen met ja of nee beantwoorden.
Je kunt het spel makkelijk of moeilijker maken door de
breuk exact te vragen of 2/8 ook goed te rekenen als je 1/4
in gedachten had.
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A d v e r t e n t i e

Hoe Alles-in-1
Jenaplanscholen
kan Helpen
wim van gelder

Else en Peter Petersen zeiden het bijna 100 jaar geleden al:
zonder goede werkmiddelen geen goede Jenaplanscholen.
Omdat voldoende goede werkmiddelen in de bovenbouw
ontbraken zijn ondergetekende en andere ervaren (Jenaplan-)
groepsleiders die zelf gaan ontwikkelen.
Het resultaat: Alles-in-1, dat gereed is voor de leerjaren 5 t/m 8.
Vanaf juni 2012 ook voor groep 4. Dit artikel laat aan de hand
van enkele belangrijke Jenaplankenmerken zien hoe Jenaplandoelen en enkele Jenaplanbasisactiviteiten door het gebruik
van Alles-in-1 effectiever gerealiseerd kunnen worden.

werk en blokperiode
Via de Gruppenarbeit die Petersen voorstelde, werkten tafelgroepen
in Jena aan deelthema’s binnen het gemeenschappelijke thema. Nu
is in veel Jenaplanscholen de blokperiode een soort keuze-uur. Vaak
staat daarin niet wereldoriëntatie, maar de weektaak met cognitieve
opdrachten uit vakmethoden centraal. Dit om te zorgen dat alle leer-

wereldoriëntatie als hart van het onderwijs

doelen gehaald worden. Omdat tijdens de Alles-in-1-projecten alle

Jenaplanscholen willen liever niet met vakmethoden werken, omdat

leerdoelen toch geleerd worden, is dat niet nodig en kan aan thema-

dat onderwijs in samenhang in de weg staat. Maar Jenaplanscholen

georiënteerde activiteiten gewerkt worden:

die veel tijd besteden aan het ontwikkelen van eigen thema’s/pro-

• opdrachten over informatieve teksten, verhalen en gedichten;

jecten lukt het vaak onvoldoende om alle verplichte leerdoelen aan

• computeropdrachten;

te leren. Hierdoor wordt er vooral in de bovenbouw vaak gewerkt

• doe- en onderzoeksopdrachten, m.b.v. leskisten en TIPkaarten;

met compromissen waar niemand blij van wordt. Alles-in-1 is ontwik-

• voorbereiden voordrachten voor de leeskringen;

keld om deze patstelling te doorbreken. Daarin zijn de kern- en leer-

• werken met topo-kaarten en cd-roms voor topografie;

doelen van alle vakgebieden buiten rekenen, gym en handschriftont-

• werken met cd-roms voor Engels en de weekopdrachten daarvan;

wikkeling, organisch opgenomen. Dat betekent dat er voor spelling,

• oefenen met (contextgebonden) weekwoorden voor spelling en

grammatica, (begrijpend) lezen, alle andere taalaspecten, alle zaak/

woordenschat;

kennisvakken, alle expressievakken en Engels geen vakmethoden of

• werken aan eigen werkstukken en (powerpoint-)presentaties;

andere leermiddelen nodig zijn. Dat bespaart tijd en geld. Namens de

• lezen/bekijken van boeken en sites over het projectthema.

inspectie heeft de stichting leerplanontwikkeling (SLO) onderzocht of
alle taalkerndoelen in Alles-in-1 opgenomen zijn. Dat bleek volledig

vieringen

het geval.

In de handboeken staat aangegeven hoe vieringen kunnen bijdragen
aan wereldoriëntatie. Ieder thema/project kan afgesloten worden met

gesprek

een tentoonstelling van werkstukken voor wereldoriëntatie en resulta-

In veel Jenaplanscholen is de kring een soort babbelkring waarin kin-

ten van expressie- en doeopdrachten, eventueel met losse optredens

deren vertellen wat ze hebben meegemaakt. Zolang zo’n gesprek be-

van de drama- en dansopdrachten. Maar ook een complete musical is

tekenisvol is dient daarvoor ruimte te zijn. Maar vaak zie je dezelfde

mogelijk, waarbij van muziek, dansen, toneelstukken en handvaardig-

kinderen met dezelfde soorten verhalen komen. Dat leidt tot weinig

heidwerkstukken een geheel gemaakt is.

betrokkenheid en weinig leerrendement. Ook levert zo’n kring geen
bijdrage aan wereldoriëntatie, dat toch het hart van ons onderwijs

Iedere projectweek begint met een film over een deelthema. Samen

dient te zijn. Via de Alles-in-1-projecten is voor kringen de volgende

met de andere Alles-in-1 werkmiddelen worden zo gereedschappen

voeding beschikbaar:

aangereikt waarmee groepsleiders pedagogische situaties kunnen

• voor de leeskringen zijn er drie soorten teksten (informatieve tek-

creëren waarin kinderen gemotiveerd en zeer betrokken zichzelf en

sten, verhalen en gedichten), die (door kinderen goed voorbereid)

elkaar ontwikkelen. Dat proces maakt van een groep een echte leef-

voorgedragen worden. De handboeken bevatten ideeën voor ver-

en werkgemeenschap. Hoe dit gereedschap gebruikt wordt, bepaalt

diepende gesprekken;

iedere school zelf.

• voor de verslagkringen werken kinderen in tafelgroepen aan deelonderwerpen binnen het gemeenschappelijke thema. Er worden
ideeën aangereikt om werkstukken via een rolverdeling uit te werken;

mail: info@alles-in-1.org.

• voor de onderzoekskringen zijn er doe-activiteiten en leskisten.

Wie meer wil weten kijkt op: www.alles-in-1.org.

TIPkaarten helpen kinderen om in tafelgroepen zelfstandig onder-

Voor een zichtzending of presentatie kunt u bellen: 0224-214745.

zoeks- en ontdekactiviteiten uit te voeren.

22

Wie Jenaplancollega’s wil spreken die met Alles-in-1 werken
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Auteur: Wim van Gelder

Kunstzinnige 		
vorming en
wereldoriëntatie

Marianne Lortye

(g)één vak apart!
Dag juf, mag ik je iets vertellen? De wereldbol is geen ballon
aan een touwtje, beplakt met papier-maché, opgeschilderd
met groen en blauwe plakkaatverf. Juf, ik wil niet dat je me
helpt met netjes schilderen van groene en blauwe vlakken.
Ik wil niet leren hoe je krantenpapier netjes op een ballon
plakt. Ik wil leren over de wereld.

Buiten de lijntjes kleuren

werken met kinderen is een uiterst krachtige leeromgeving die raakt

Onze kenniseconomie vraagt om initiatiefrijke, innovatieve en cre

aan dit principe. Vormgeven is een open activiteit, waarbij het vorm

atieve mensen die hun aandeel kunnen leveren in de maatschappij

gevingsproces veel aandacht moet krijgen omdat het naast kennis

van de toekomst. We faciliteren in het onderwijs de volwassenen van

over beelden, zeer leerzame ervaringen biedt. Dit proces vormt een

morgen. In een wereld die zo snel verandert en zo dichtbij is geko

waardevolle bijdrage aan de manier waarop kinderen de wereld gaan

men, is de relatie van het kind met de wereld essentieel. Kunstzin

begrijpen. Te vaak wordt het ontwikkelen van de eigen creativiteit

nige vorming binnen wereldoriëntatie en in het bijzonder beeldend

in het onderwijs verward met het aanleren van materiaalhantering,
technieken en ‘binnen de lijntjes kleuren’. Binnen de beeldende vak
ken willen we het kind juist leren om ‘buiten de kaders te durven
kleuren, kaders zelf in elkaar te leren zetten en ook weer uit elkaar
te halen.’ Dit kan alleen als we beeldende activiteiten zien als een
proces. De huidig gehanteerde procesgerichte didactiek

1

binnen

beeldende vorming laat hier goede voorbeelden van zien. Materiaal,
techniek en beeldaspect worden ingezet als middel om te experimen
teren, om onderzoek te doen. Onderzoek vormt een essentiële factor
in de beeldende ontwikkeling van kinderen.

Hoor de verschillende talen van je kinderen
Vaak hoor je groepsleiders zeggen: ‘Beeldend werken met kinderen,
ja, ik vind het heel belangrijk, maar ik ben zelf niet creatief en kan
daarom geen goede knutselideeën verzinnen.’ Van deze uitspraak
word ik als vakdocent beeldende vorming stiekem een beetje blij. Dat
klinkt misschien wat vreemd, ik zal proberen uit te leggen waarom
dat zo is. Onze kinderen zitten in hun ontwikkeling en ontdekking van
de wereld niet te wachten op kant en klare knutselideeën waarbij de
groepsleider vooraf alle keuzemomenten heeft dichtgetimmerd. Waar
eindproducten haast letterlijk van een lopende band lijken te komen.
Met als resultaat: ‘werkjes’ waar mooi binnen de lijntjes is gekleurd.
Beeldend onderwijs geeft niet alleen een bijdrage aan een motori
sche ontwikkeling (in vroege literatuur vaak oog-hand-coördinatie

			

3 en 4 november 2011 de zestiende NJPV conferentie
Inschrijven kan vanaf 1 april 2011
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rijker, omdat je er zoveel meer bij kunt voor
stellen. Zoals Ludo Heijlen in zijn presentatie
op de jenaplanconferentie in 2009 aangaf:
‘Wij leiden mensen op voor banen die nog
niet bestaan, om problemen op te lossen die
nu nog niet spelen en om met technieken te
werken die nog moeten worden ontwikkeld.’
Dus wat is de meerwaarde van de voorge
programmeerde werkjes voor een kind bin
nen deze context? Hoe minder kant en klare
knutselideeën bij de groepsleider hoe beter!
Op het gebied van de creativiteitsontwik
keling stelt onder andere de Reggio Emiliabenadering dat kunst stimuleert om de eigen
werkelijkheid en visies op nieuwe manieren
te bezien en daarnaar te handelen. Voor een
optimaal effect van kunsteducatie is het van
belang deskundige begeleiders in te zetten
en een omgeving te scheppen waar kinderen
zich veilig voelen en gestimuleerd en aange
moedigd worden om te experimenteren.

Samen de wereld ontdekken
Zijn groepsleiders die zichzelf niet creatief
vinden, dan wel deskundig genoeg om kwa
litatief goed kunstzinnig onderwijs te geven?
Volgens mij wel. Als ze durven luisteren naar
het kind, vinden ze de mogelijkheden om
kunstzinnige activiteiten met kinderen te
ontplooien. Juist omdat een creatieve bena
dering niet aangeleerd of afgedwongen kan
worden, moet deze, waar ze zich ook voor
doet, gekoesterd en aangemoedigd worden.
Hierdoor zullen (vooral oudere) kinderen en
volwassenen vaker de stap durven zetten om
zich creatief te uiten. Kunst is de duidelijkst
genoemd) maar levert eveneens een specifieke bijdrage aan algemene

herkenbare vorm van creativiteit, omdat kunst voorkomt uit pure ver

doelen zoals de sociaal-emotionele, cognitieve, zintuiglijke en crea

beeldingskracht. Ze biedt het kind de gelegenheid zijn werkelijkheid en

tieve ontwikkeling. Vormgeven is altijd ingebed in een sociale context.

visies op nieuwe manieren te bezien en over te dragen. De verbeelding

Vormgeven, waarbij kinderen regels, principes, procedures en begrip

doorbreekt het conventionele denken. Verbeelding is het onderzoeken

pen leren hanteren en begrijpen, vraagt een emotionele betrokken

van mogelijkheden, van openheid en spelen met de werkelijkheid. Als

heid, omdat je persoonlijke keuzes moet maken en deze moet laten

groepsleider leren hoe je boven je eigen capaciteiten kunt uitstijgen,

zien. Zo leer je begrip te krijgen voor de keuzes van anderen. Creatief

doe je gewoon samen met je kinderen: luister naar ze!

leren denken is juist daarom belangrijk voor de ontwikkeling van een
kind, omdat de beelden waarmee kinderen geconfronteerd worden

Een koppel mezen met jongen

doorgaans concreet voor hen worden ingevuld, zoals door de tv,

Luister en hoor tegelijkertijd mogelijkheden tot onderzoek naar

computerspelletjes en het kant-en-klaar speelgoed. Daag kinderen uit

afbeeldingen van dieren met hun jong, de bescherming die ze bie

beelden zelf in te vullen bij een boek of het verhaal. In alle opzichten

den en de lichaamshoudingen die ze daarbij kunnen aannemen.

Dag van de jenaplan
interne begeleider
woensdag 30 maart 2011 • 10.30 - 15.30 uur • Samaya, Werkhoven
o.l.v. Anne-Mieke vd Heuvel en Jolanda Verhoeven (Dr. Schaepmanschool, Ridderkerk)
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Hoor, kringgesprekken over vogels, de verscheidenheid van vogels,

iemand? Hoe doen de mezen dat? Hoe doen ze dat met hun lichaam?

de mogelijkheid om te kunnen vliegen, de textuur van hun veren,

Hoe doen andere dieren dat? Daarna maak je als groepsleider een

poten en snavel. Zie de mooiste kunstwerken in plakkaatverf over

keuze voor begrippen die voldoende ruimte bieden voor verbeelding:

vogels met verschillende lichaamshoudingen: vogels die vliegen, aan

bedenk hierbij welke materialen en beeldaspecten hierbij helpen. Hoe

een oever staan te vissen of vogels die zwemmen. Zie kleiwerk met

zorgen dieren voor bescherming van hun jong? Kunnen we daar ook

onderzoek naar het bouwen van nesten en vlechtwerk van takken:

afbeeldingen van verzamelen? Hoe doen mensen dat? Kunnen we

‘Hoe doen die vogels dat toch?’ ‘Kunnen wij dat ook?’ ‘Hoe doe je

dat zelf met ons lichaam voordoen? Kunnen we ook op een A3-vel

dat met klei?’ ‘Kun je met klei ook vlechten?’ Zie kleiwerkstukken van

papier met houtskool tekenen hoe een dier zijn jong beschermt? Of

dieren met hun jong in een beschermende houding. Al deze activitei

kunnen we dit ook in een kleiwerkstuk gaan uitbeelden? Principiële

ten leiden tot het beter kijken naar de wereld om je heen. Ze hebben

voorwaarde bij de keuze voor acti

niet als enige doel om dat ene perfecte kleiwerkstuk of schilderij te

viteiten moet de mogelijkheid zijn

maken, maar om steeds weer met aandacht voor de omgeving bezig

tot zoeken, experimenteren en het

te zijn. Je zult als groepsleider direct merken dat bij deze werkwijze

vinden van nieuwe antwoorden,

de kinderen met meer aandacht en betrokkenheid zullen werken met

en geen kopieergedrag of lopen

de materialen, waardoor werkstukken meer esthetisch en doorwerkt

debandwerk.

zijn en worden. Ze zullen getuigen van meer originaliteit en complexi

Als kinderen
allemaal dezelfde
kip moeten
knippen, kunnen
ze hun ei niet
kwijt.

teit door het gedetailleerde onderzoek. Het is een kwestie van zonder

Zoals in een droom

vooropgezet plan speels te verkennen en de mogelijkheid te accepte

In het basisonderwijs blijkt een

ren van het leren door toeval en van fouten.

gerichte, beeldende ontwikkeling

Dat vereist ten eerste overzicht en beheersing van de beeldende

vaak vorm te krijgen in het oefenen

lesstof. Een goede lesmethode voor beeldende vorming of de

van technieken en materialen. Waarbij de groepsleider veel tijd en

TULE-website van SLO (nationaal expertisecentrum voor leerplanont

energie steekt in het bedenken van een ‘mooi’ kant-en-klaar knut

wikkeling) kunnen hierbij een bruikbaar hulpmiddel zijn. Daarnaast is

selwerkje. De eigen creatie, de eigen verbeeldingskracht speelt nau

het van belang dat de groepsleider de ‘kunst’ en de flexibiliteit ont

welijks een rol van betekenis. De rol van de groepsleider zou zich veel

wikkelt om gebeurtenissen of onderwerpen van alledag hieraan te

meer moeten richten op faciliteren en uitnodigen. Verkenning is één

kunnen verbinden. Je kunt dit doen door een gebeurtenis inhoudelijk

van de belangrijkste leerbegrippen binnen beeldende vorming. Onder

en beeldend te problematiseren. 1 Het ontwerpen van een beeldende

andere het Reggio Emilia-concept laat zien dat het leerproces zélf

opdracht moet je zien als het bedenken van een beeldende probleem

belangrijk is. In projecten worden gedurende lange tijd verschijnselen

stelling die gedurende een proces moet worden opgelost.

uit de werkelijkheid rechtstreeks – en in allerlei details – onderzocht.

(Egoscoop, december 2010)

Ideeën voor projecten dragen kinderen zelf aan.
Van jongs af aan ervaren kinderen een onderwerp
uitputtend en wordt het mogelijk om het tot in
details te verkennen en te begrijpen. Dit geeft
veel voldoening. Zo wordt bij kinderen een basis
gelegd om in het latere leven onder meer te zoe
ken naar diepgaand begrip van onderwerpen die
hun aandacht waard zijn. De mogelijkheden van
kunstzinnige vorming binnen wereldoriëntatie lij
ken dan ook onbegrensd. Belangrijk is daarbij dat
de school een rijk aanbod heeft aan leerervarin
gen, waarbij verwondering kan ontstaan. Belang
rijk is ook dat de groepsleider in staat is denk- en
handelingsvoorkeuren van kinderen te observeren,
de verbeeldingskracht te prikkelen, kinderen te
coachen bij hun creatieproces en samen met kin
deren te reflecteren en dit proces goed te docu
menteren. Soms moet dat georganiseerd worden,
maar minstens zo belangrijk is het aangrijpen van
gelegenheden die zich voordoen. Beleving gaat
In het voorbeeld van de mezen met jongen in de nestkast analyseer je

vooraf aan het beheersen van vaardigheden. Durf te dromen!

in een eerste stap welke begrippen en inhouden hierbij aan de orde
kunnen komen: vogels, vliegen, veren, nestjes bouwen, dieren etc. Je

Marianne Lortye is opleidingsdocent beeldende vorming aan de

kunt hierbij met de kinderen een woordweb maken. Het onderwerp,

Hogeschool de Kempel in Helmond.

mezen in de nestkast, dat wordt aangedragen door het kind, staat

Fotografie: Felix Meijer

centraal. In een volgende stap ga je (samen met de kinderen) op zoek

Noten

naar mogelijkheden tot associëren en kun je het woordweb uitbrei

1. Onna

den zover je wilt: bescherming en veiligheid bieden, hoe bescherm je

voor beeldend onderwijs, 2009

J. en Jacobse. A, Laat maar zien, een didactische handleiding
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Openbaar jenaplanonderwijs	

Ad Boes

In een serie artikelen is de vraag aan de orde wat kenmerkend is voor
jenaplanonderwijs bij de verschillende levensbeschouwelijke richtin
gen. Eerder schreef ik al over katholiek jenaplanonderwijs, volgen
nog het protestants-christelijk jenaplanonderwijs en het algemeen
bijzondere en, je weet maar nooit, de eerste Nederlandse Islamitische
jenaplanschool (….). Er zijn plannen voor een afsluitend artikel waar
de tot dan vier (vijf?) gesprekspartners hun ervaringen en opvattingen
kunnen uitwisselen.

Vroege jenaplanners
Ook bij het openbaar onderwijs waren er vroege jenaplanners. In mijn
regio waren dat een school in Appingedam (Jan van Nieuwenhuy
zen), Groningen (De Swoiastee) en Assen (De Vuurvogel). In Assen
en Appingendam waren de schoolleiders de voortrekkers. In Gronin
gen was het een groep ouders die zochten naar een ‘andere school’.

De grondgedachte van het openbaar onderwijs is dat de school er

Die zou aanvankelijk een algemeen bijzondere worden. Het gemeen

(ook) is om met de opvattingen van anderen geconfronteerd te wor

telijke onderwijsbeleid in de jaren zeventig van de vorige eeuw liet

den én om te leren daarmee rekening te houden en te respecteren.

een grote spreiding in het scholenbestand toe, daarom werd er voor

Het gaat nog verder, onderwijs kan ertoe bijdragen om wat tot dan

gekozen om ook een jenaplanschool in het bestand van basisscho

onbekend is te leren waarderen. Dat is heel wat meer dan wat onder

len op te nemen die openbaar was. Zo waren er in Groningen zowel

‘geestelijke stromingen’ wordt verstaan. Daar staat de overdracht

openbare jenaplan- als montessorischolen.

van kennis immers centraal. Die wordt als leerstof ‘behandeld’. In een

Zuil voor ongelovigen
Ik spreek met Hanneke Venema, ze is werkzaam in de bovenbouw

openbare school nemen kinderen hun levensbeschouwelijke achter
grond niet alleen mee, ze informeren elkaar en discussiëren er over. Zo
beschrijft Hanneke het onderwijs waarvoor ze verantwoordelijk wil zijn.

van openbare jenaplanschool De Petteflet. Ze kent alleen openbaar
onderwijs en is daarvan een duidelijke voorstander. Hanneke zegt bij

Wat via het tv-weekjournaal de school wordt binnen gehaald is vol

de keuze van onderwijs door thuis te zijn beïnvloed, maar ze ervaart

gens Hanneke vaak heel geschikt om ook als levensbeschouwelijk

dat zeker niet als een handicap. In ons gesprek word ik geconfron

onderwerp te bespreken. Bovendien maakt het thema ‘religie’ deel

teerd met de opvattingen over openbaar onderwijs zoals ik die al heel

uit van de driejaarlijkse cyclus bij wereldoriëntatie. Kinderen zijn het

lang ken. Opmerkelijk is dat ze in een vroeg stadium zegt geen (Chris

gewend om over de eigen opvattingen en die van anderen te spre

telijke) levensovertuiging te hebben, alsof dat de enige reden zou zijn

ken. Dat gaat met een groot inlevingsvermogen gepaard. Ze vertelt

om voor openbaar onderwijs te kiezen. Er is kennelijk meer, want

met enthousiasme over een door ieder zo ervaren indringend bezoek

Hanneke ziet het openbaar onderwijs bepaald niet als de zuil voor

aan de Groningse moskee.

‘ongelovigen’.

Passieve neutraliteit
Het is duidelijk dat de term passieve neutraliteit in de stamgroep van
Hanneke niet van toepassing is. Die komt erop neer dat riskante the
ma’s worden gemeden om te voorkomen dat iemand zich gekwetst
zou kunnen voelen. Op een school in Rolde, het is lang geleden, ver
bood de gemeenteraad de enige school in het dorp om mensen van
een actiegroep voor meer aandacht voor het milieu als gastsprekers
te ontvangen, omdat een school daar geen opvattingen over heeft.
Je moet kinderen niet met controversiële onderwerpen in aanraking
brengen, zo was de gedachte. Op diezelfde school werd wel gods
dienstonderwijs gegeven door iemand namens de kerk. De eigen
onderwijzer was er niet bij en de inspectie sloeg bij zijn bezoek de
godsdienstlessen over.
Op jenaplanschool de Petteflet wordt geen godsdienstonderwijs of
humanistisch vormingsonderwijs gegeven door externen. De behoefte
daaraan wordt niet gevoeld, ook niet bij de ouders. Dat zou moge
lijk anders liggen als ‘geestelijke stromingen’ zich zou beperken tot
kennisoverdracht. Tijdens godsdienstlessen kunnen geestelijke liede

26

M E N S E N K I N D E R E N 126 maart 2011

ren worden gezongen, ook kan worden gebeden, maar ook daaraan

gaat daar om ‘eigen scholen’ die ruimte krijgen om binnen de voor

bestaat in jenaplanschool De Petteflet geen behoefte. In december

geschreven kaders eigen keuzen maken. En de openbare scholen?

wordt het Kerstfeest niet gemeden; het Kerstverhaal wordt verteld.

Wat te doen als een politieke meerderheid in kabinet en kamer eist

Jehovagetuigen kiezen doorgaans voor
openbaar onderwijs, omdat ze voor
stander zijn van passieve neutraliteit,
op een Protestantse school zouden ze
worden geconfronteerd met andere
opvattingen dan die van henzelf. Han
neke heeft ervaring met kinderen van
Jehovagetuigen. Dat levert geen pro
blemen op, ook die kinderen zijn het
bij haar gewend te vertellen wat hen
van huis uit wordt meegegeven. Ik
heb ervaring, lang geleden, met een
twaalfjarige jongen van Jehovagetui
gen, die probeerde de anderen van de
juistheid van zijn levensbeschouwelijke
opvattingen te overtuigen. Hanneke
heeft zoiets nooit meegemaakt.

Onverdeeld
Hanneke: ‘Mijn ideaal is het dat kin
deren van alle levensbeschouwelijke
richtingen naar dezelfde school gaan’.
Dat heet vanouds ‘onverdeeld naar
de openbare school’. Op mijn vraag
dat ze het dan wel moet betreuren dat er confessionele scholen zijn,

dat, het voorbeeld is niet toevallig gekozen, de Islam in het curriculum

antwoordt ze niet bevestigend. Ze heeft geen behoefte om anderen

geen plaats meer wordt gegund of, erger nog, als de veronderstelde

het recht op eigen onderwijs te ontzeggen. Ik snijd daarmee wel een

verderfelijkheid van die godsdienst leerstof wordt. Het lijkt me naïef

actueel onderwerp aan. De SP is tegenstander van bijzonder confes

om te veronderstellen dat het hier slechts om wilde fantasieën gaat.

sioneel onderwijs en de secretaris van de Jong Socialisten blijkt die

Daarom, gesteld dat zoiets gebeurt, wat moet de openbare school

opvatting nu ook te hebben. Hanneke deelt hun standpunt niet.

dan? Er is, althans in Nederland, één oplossing: de ouders die er

Bijzonder openbaar

anders over denken nemen hun kinderen van school en stichten een
bijzondere school. Dat recht is in onze grondwet verankerd.

Er is nog een lastig onderwerp. Er is momenteel een sterke trend om
de inhoud van het onderwijs van bovenaf te dicteren. Als je het voor

Polariserende tendensen zijn overal in de samenleving aanwezig en

je kinderen verstandig vindt om later dan gebruikelijk met lezen te

in het politieke debat wordt niet naar elkaar geluisterd, in tegendeel.

beginnen – het veel geroemde onderwijs in Finland kent die praktijk

Zoek een goede school, die van Hanneke en haar collega’s en zie hoe

– krijgt een school wel tenminste twee jaar een dikke onvoldoende.

het anders kan.

Het lijkt erop dat de rechtstreekse bemoeienis van de rijksoverheid
op het leerplan alleen maar toeneemt. Het confessioneel onderwijs

Ad Boes is adviseur

kent onderwijsvrijheid, al wordt die term vaak verkeerd gebruikt. Het

van de Nederlandse Jenaplan Vereniging.

Heeft u al met het NJPV digitaal zelf
evaluatie-evaluatie-instrument gewerkt?
Nog niet?
Aanmelding door een schoolcontactpersoon via njpvjaapmeijer@jenaplan.nl
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S p e l

en

b e w e g in g

Red het basisonderwijs

Henk van der Weijden

Onderwijsmensen in mijn naaste omgeving

troleert de inspectie met inferieure middelen de

raad ik aan naar de website www.redhetbasis

scholen. Dat gebeurt door de toetsresultaten

onderwijs.nl te surfen. Op deze website staat

van individuele kinderen op lees- en rekentoet

een verzoekschrift. En als zij het eens zijn met

sen om te zetten naar een schoolscore. Weten

de achterliggende gedachte, dan hoop ik dat

schappers geven aan dat de leeropbrengsten in

ze de petitie digitaal tekenen.

heel beperkte mate een rol spelen bij het bepa
len van de kwaliteit van het genoten onderwijs.

De initiatiefnemers van deze website hebben

Zit je onder de maat, dan ben je het haasje. Het

de idee dat het helemaal mis gaat in het basis

vertrouwen in de kwaliteit van de school is weg.

onderwijs. Niet dat de leraren en directeuren

Helaas geen basisarrangement en geen groen
lichtje op de website van de onderwijsinspectie.

hun onderwijs niet goed meer kunnen verzor
gen, maar door de enkele jaren geleden ingezette afrekencultuur. Het

Je bent dan een zwakke of zeer zwakke school. Ook de beoorde

recht van leraren en ouders om zelf vorm te geven aan het onderwijs

ling voldoende is geen garantie voor kwaliteit van het onderwijs. Wel

verdwijnt meer en meer. Via subtiel afgedwongen eisen (procedures,

zeker is dat scholen dan van een hoop gezeur af zijn. Kortom, met de

plannen, protocollen en werkwijzen) krijgt de overheid steeds meer

gebrekkige aanpak van de inspectie wordt ouders, leraren en politici

greep op wat er tot in detail gedaan moet worden op de werkvloer

zand in de ogen gestrooid.

van de scholen; een vorm van staatspedagiek en -didactiek. En als er
iets voor professionals demotiverend is, dan is dat het wel. Zij gaan

Scholen passen zich aan

zich aanpassen: Wie een aap wil zien dansen, krijgt dat te zien.

Om uit de gevarenzone te blijven gaan scholen en vooral schoolbe

Moderniteit

En om de aap te laten dansen wordt het onderwijsaanbod beperkt.

De maatschappelijke tendens is dat de voortgang en het verbeteren

Veel, te veel aandacht gaat uit naar lezen en rekenen, en naar het

van gewenste ontwikkelingen bereikt kunnen worden door overzicht,

bereiken van zo hoog mogelijke toetsresultaten op deze vakgebieden.

controle en repressie. De angst om de macht te delen met de men

Verplichte vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, verkeer,

sen die het werk doen is een nachtmerrie voor machthebbers. Onder

Engels en creatieve vakken komen in het gedoog- en verdomhoekje.

het kopje ‘toezicht en handhaving’ is nagenoeg alles geoorloofd. Hoe

Bovendien wordt het formele leren sterk vervroegd; geen ruimte meer

maakbaar is de samenleving en hoe zijn risico’s te voorkomen? Het

voor brede ontwikkelingsgebieden, zoals spel en viering.

risicomanagement neemt in de westerse wereld onheilspellende vor
men aan. Verantwoordelijkheden worden rondgepompt, als ik maar

Neveneffecten

niet de schuld krijg. We willen alles tot in de puntjes beheersen. We

De inspectie van het onderwijs werkt volgens eigen zeggen sinds

zitten op een keerpunt. We maken onze samenleving schijnveiliger,

twee jaar risico- en bestuursgericht. Als de toetscijfers van de scholen

maar ook een stuk minder uitdagend, kortom minder leuk.

op de computers van de inspectie een te lage score te zien geven, is

Onderwijs onderdeel van maatschappelijke
ontwikkeling

er sprake van risico en wordt het bestuur ingeschakeld. Het school
bestuur krijgt dan de opdracht de zaak op orde te brengen. Zij zijn
immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze

Ook het onderwijs moet deze beheersbaarheidstrategie ondergaan.

manier van toezicht houden betekent dat de scholen de aap laat dan

Wat is de situatie? Al jarenlang verzorgt Nederland wereldwijd uitste

sen: verschraling van het onderwijsaanbod, training op de toets, over

kend basisonderwijs en tegen een lage prijs. Als je nagaat wat andere

dreven administratie en het doorschuiven van verantwoordelijkheden.

westerse landen aan hun basisonderwijs uitgeven, dan doen wij het

Voor de leraren gaat de lol er zo langzamerhand wel vanaf.

voor een koopje. Consumentenorganisaties zouden zeggen de prijskwaliteitverhouding is uitstekend. Maar goed is voor onze controle

Word redder

freaks nog niet goed genoeg. En eerlijk gezegd, het kan altijd wel iets

De initiatiefnemers en het comité van aanbeveling van de actie Red

beter. Verbetering wordt echter niet bereikt door een heel circus op

het basisonderwijs zijn niet tegen toezicht of toetsen, maar wel tegen

te zetten van controle en toezicht als ultieme daad van wantrouwen.

de manier waarop de overheid, inclusief de inspectie, scholen afre

Scholen de maat nemen en streven naar goede kwaliteit is helemaal

kent en daarbij misbruik maakt van toetsgegevens. De inspectie werkt

niet erg. Maar als je scholen de maat neemt, dan moet het wel ver

wetenschappelijk gezien onverantwoord. Vandaar de oproep: Kom

antwoord gebeuren. En dat kan de Nederlandse onderwijsinspectie

in actie, teken het verzoekschrift en hopelijk wordt de ondertekenaar

niet (meer).

één van de redders van het basisonderwijs. Onderwijs moet zijn glans

Onderwijsinspectie goed fout bezig
Ongezouten afrekenen is mode geworden. Om het risico in te schat
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sturen de ‘eisen’ van de inspectie als vertrekpunt van werken nemen.

en balans weer terugkrijgen.
Henk van der Weijden is oud-onderwijsinspecteur en

ten worden scholen op een klein, maar wel heel belangrijk onderdeel

onderwijspedagoog

afgerekend. Op gezag van de overheid (regering en parlement) con

www.redhetbasisonderwijs.nl
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Inspiratie
vanuit de bron

Ad Boes

Vieringen
Peter Petersen maakt onderscheid tussen de volgende vier
soorten vieringen:1
1. De door de groepsleider zelf verzorgde viering
2. De door de groepsleider geleide viering
3. De viering waar de groepsleider de vorm bepaalt
4. De viering die helemaal door de kinderen zelf verzorgd
wordt
Over de eerste en vierde het volgende:
(1) Dit is bijvoorbeeld de ochtendviering of de gemeenschappelijke
weeksluiting. Bij deze vieringen praten de groepsleiders nu eens vrij
met de kinderen, dan weer luisteren zij hun voordracht op door zelf
te musiceren of gedichten voor te dragen, ofwel door kinderen met
een zorgvuldig gekozen bijdrage dat te laten doen. De kinderen zingen gemeenschappelijk de liederen aan het begin en slot van de viering, soms ook tussendoor. Voor het overige nemen de kinderen het
door de groepsleider gebodene in zich op, innerlijk meewerkend en
het geheel verwerkend.
(4) Dit zijn onder andere de verjaardagsvieringen; een viering bij het
afscheid van een groepsleider, voor vriendjes uit de stamgroep die
naar andere scholen gaan of die gaan verhuizen, ter ere van een gast

Hoe luidt je oordeel over de kwaliteit van de vieringen in je

die zich als leek verdienstelijk heeft gemaakt voor de school en wat

school? Zijn ze onmisbaar? Wat vraagt mogelijk om extra aan-

er verder nog voor aanleidingen kunnen zijn in een schoolgemeen-

dacht of verbetering?

schap, die tintelt van leven.
3. Wat is jullie doel bij de weekopening en -sluiting? Welke vormen

Weekopening en -sluiting

passen daarbij?

De groepsvieringen op maandag en zaterdag. Na de korte viering
op maandagochtend die alle kinderen bijeenbrengt, komen de

4. Alles wat in de school gebeurt en niet tot rekenen en taal kan

groepen bijeen voor een kortere of langere overdenking van de in

worden gerekend staat momenteel ernstig onder druk. Het

de ochtendviering gegeven en bondig toegelichte weekspreuk, van

ontbreekt er nog aan dat vieringen niet mogen meetellen in de

het voorgelezene, de vertelling, etc. Op iedere zaterdag wordt kort

totale onderwijstijd. Overal hoor je immers dat het onderwijs alles

voor het einde van het laatste uur het lokaal opgeruimd, aan kant

behalve ‘leuk’ moet zijn. Voor vieringen deugt die woordkeuze

gemaakt, wordt alles voor het naar huis gaan in gereedheid gebracht

niet, een viering is goed of niet. De vraag is of vieringen een

en wordt in de kring het leven van de afgelopen week overzien.

onmisbare functie vervullen in het geheel van het schoolleven.

Onenigheid wordt bijgelegd, wat verder de kinderen eventueel kan

Ervaar je dat ook zo? Is dat aan ouders duidelijk te maken? Als

scheiden wordt uit de weg geruimd en dan geeft de groepsleider, al

je werkt in een groter verband van scholen: wordt geaccepteerd

naar gelang stemming, ingeving of voornemen, een afsluiting van

dat vieringen in jullie school van grote betekenis zijn en daarom

het werk van die week, op een wijze die allen verenigt en

raakt.2

niet gemist kunnen worden. Wordt aan jullie de benodigde
ruimte in het curriculum gegund?

Vragen ter discussie

Ad Boes is adviseur van de
Nederlandse Jenaplan Vereniging.

1. Onderscheiden jullie de vier soorten vieringen die Petersen
beschrijft?
2. Ik denk dat de onderscheiding van vier soorten vieringen een
belangrijke is. Ze verschillen immers sterk van karakter, maar zo

1.

mogelijk nog belangrijker is het dat de verantwoordelijkheid voor

Groningen 1982, vertaling van Peter Petersen ‘Führungslehre des

de kwaliteit van vieringen zo wordt verdeeld over de groepsleider
en de kinderen.

‘Van didactiek naar onderwijspedagogiek’, bladzijde 111,
Unterrichts’, 1937.

2.

‘Het kleine Jenaplan’, Barendrecht, 1985, bladzijde 48
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Stamgroep Sering
Kale Piet en Picobello
Sinds een aantal weken werken we over vogels. De Sering is veranderd in een vogelparadijs. Van zolder hebben we een opgezette fazant, Vlaamse gaai, uil en buizerd om
naar te kijken en aan te voelen. De kinderen zorgen voor een bibliotheek aan boeken.
We bespreken alles wat we weten en bedenken wat we nog meer willen leren. Opvallend vaak gaat het over opa’s en oma’s. Bij hen zitten alle vogels in de tuin, hebben ze
allemaal een naam, worden ze uit hout gezaagd en van ijzerdraad gemaakt. Eén opa
heeft een volière in de tuin waar het deze winter minder goed mee afliep. De vorst
bleek ongenadig en alle vogeltjes vroren dood, op een parkietje na. Die werd gered
door Suzanne en woont nu bij haar in een kooitje in een warme huiskamer. Het gele
parkietje mocht ook een middag mee naar school. Vrolijk fluitend zat hij midden op
de instructietafel. Tot het moment dat iemand ontdekte dat het kooitje leeg was: de
vogel was gevlogen. We vonden hem terug bovenop de beamer van het digibord. Lekker warm dicht bij de lamp, veilig hoog. Misschien wel op de vlucht geslagen voor de
opgezette buizerd. Willem, ook opa en conciërge bij ons op school, bracht redding. Als
geroutineerde duivenmelker ving hij hem in één keer met een visnetje. Makkie voor
Willem, heroïsch in de ogen van de kinderen.
We zien vliegende ganzen op het digibord en de V waarin ze vliegen wordt prachtig
uitgelegd. Dat dwingt respect af, zeker nadat we op het plein proberen de V te imiteren
en daarbij ook de manier waarop de ganzen de koppositie van elkaar overnemen.
We lezen het verhaal over kale Vogel Piet. De kinderen zien het voor zich en er ontstaan
direct plannen om het verhaal uit te beelden. Lex speelt het kale vogeltje en het zijn
grappig genoeg de stoere mannen van groep 5 die graag de gekleurde vogels spelen.
Getooid met veren en vleugels staan ze bij de viering op het podium. Hoogtepunt is
het moment, waarop het gele vogeltje Lynn op het idee komt om alle gekleurde vogels
één van hun veren naar kale Piet te laten brengen. Dat verbeeldt ze met een minimale
beweging, waar ze op het juiste moment voldoende moed voor heeft verzameld.
In de laatste week richten we onze aandacht op de pinguïns. Groep 4 en 5 leren in
de taalmethode het verschil tussen weetteksten en verhaalteksten. We sluiten hierbij
aan door over de pinguïns te gaan schrijven. De keuze van het soort tekst is vrij. Het
enthousiasme is groot en groep 3 haakt dan ook moeiteloos aan. We lezen de resultaten aan elkaar voor en horen de mooiste verhalen over pinguïns die verjaardagsfeestjes
vieren waarop gezwommen en vis gegeten wordt, die een duikboot wensen of vriendschap sluiten met een ijsbeer. In de weetteksten veel informatie over de vogel die niet
kan vliegen, maar wel kan zwemmen door de vliezen tussen de tenen en de flipperachtige vleugels.
’s Middags zingen we ‘Hé mooie Picobello Pinguïn, ik hou van jou en ook van haring
en ik leg voor jou een ei, ’t wordt een pinguïn net als jij’, waarbij we als vanzelf op de
vrolijke vioolmuziek gaan waggelen als pinguïns. Het spel en de beweging maken de
pinguïn in onze beleving en hoofd af.
Aan het einde van de week komen de ouders van Timo even in de klas om zijn broertje
die nu een week oud is te laten zien. Timo toont hem vol trots, terwijl zijn papa en
mama wat vragen beantwoorden: ‘Hoe zwaar is het baby’tje? ‘Wel 3870 gram,’ vertelt
Timo’s moeder, waarop Mees verzucht: ‘Bijna even zwaar als de Afrikaanse pinguïn.’
want de hele wereld draait nu tenslotte om vogels.

