
V i e r i n g
•  P e d a g o g i s c h e  s i t u a t i e
•  B a s i s a c t i v i t e i tM
en

se
n

k
in

d
er

en
ti

jd
sc

h
ri

ft
 v

o
o

r 
e

n
 o

v
e

r 
je

n
a

p
la

n
o

n
d

e
rw

ij
s

jaargang 27 - nummer 129 - november 2011



                               

Meer dan leuk .....................................................1
Felix Meijer 

Vieringen
Een thematische kern met aandacht voor het 
belang, doel en een aantal verschillende vormen 
van vieringen in het jenaplanonderwijs.

Het belang van vieren ........................................2
Remko Fijbes
Een artikel over de ideeën van Petersen over de 
waarden van vieren en de toepassing ervan op 
jenaplanschool De Tandem in Hoorn.

Een nieuw schooljaar, een nieuwe plek.............4
Rian Spitzen en Laurien Zwarts
Afscheid nemen van je oude en kennismaken 
met je nieuwe stamgroep. Op jenaplanschool 
Donatushof in Bemmel zijn het momenten waar op 
verschillende manieren bij stil wordt gestaan.

Sinterklaasviering ..............................................6
Reninca Werkhoven
De gezellige tijd van Sinterklaas komt er weer aan. 
Jenaplanschool De Bijenkorf in Assendelft beschrijft 
hoe zijn komst aanleiding is om met alle kinderen 
van de school samen aan een project te werken. 

Op het spoor van de  
perfecte weekopening ........................................9
Kees Groos
Het team van jenaplanschool De Canadas 
in Boxmeer beschrijft de zoektocht naar een 
weekopening die voor de kinderen en het team 
perfect is en aan hun doelstellingen voldoet. 

Feest op het Festijn ...........................................11
Mirjam Moret
Het verhaal van een klassikale ‘rode’ school die 
het negatieve inspectieoordeel aangreep om te 
veranderen in een goede ‘groene’ jenaplanschool.

Een duik in het verleden ...................................13
Klaas Dijkhuis
In dit artikel enkele citaten over vieringen uit 
Pedomorfose, de voorganger van Mensenkinderen.

Het vieren van verjaardagen ............................14
Sylvia Schipper
Hoe worden verjaardagen van kinderen op 
jenaplanscholen gevierd en wat vinden ze daarvan?  

De jongen zonder ruggengraat ........................16
Imme Peters
In het kader van de verhalenwedstrijd het verhaal 
over een jongen voor wie een feest de ommekeer 
in zijn leven bracht.

en Verder
De verzuiling voorbij ........................................18
Ad Boes
Het vijfde en laatste artikel in de serie over 
de levensbeschouwelijke identiteit van 
jenaplanscholen.

Herinneringen van een schoolleider ...............21
Joep van Merwijk
Het afscheid van de huidige schoolleider van 
jenaplanschool Donatushof was voor het eerste 
Hoofd Ener School aanleiding om nog eens terug 
te kijken naar het eerste voorzichtige begin van het 
Jenaplan in Bemmel.  

Peter Petersen had gelijk .................................23
Marijke Sluijter
Volgens Peter Petersen stroomt het leven in een 
groep het beste als gesprek, spel, werk en viering 
in balans zijn. In dit artikel wordt beschreven 
dat dit niet alleen geldt voor een leef- en 
werkgemeenschap als een school, maar ook voor 
een woonwijk.

Onderwijs en politiek .......................................25
Ad Boes
Naar aanleiding van de bijstelling van de Wet op 
het onderwijstoezicht een oproep tot verzet tegen 
het vele dat in het toezicht niet deugt.

…en OP de ACHTerZiJde 
Kerstviering 
Arjen Tabak

I N H O U D
Jaargang 27, nummer 129, november 2011

Uitgegeven door de
Nederlandse Jenaplan Vereniging

Redactie: Marjon Clarijs, Klaas Dijkhuis,
Remko Fijbes, Mariken Goris, Kees Groos,

Leo Sajet en Sylvia Schipper 

Hoofd- en eindredactie: Felix Meijer
Gijsbrecht van Aemstelstraat 292, 
1215 CS Hilversum, 035 6280242

06 44236283 mensenkinderen@hetnet.nl

Kopij en reacties voor het januarinummer 
uiterlijk 1 december  aanleveren via

mensenkinderen@hetnet.nl 
 

Layout en opmaak: Amanda van den Oever 
Corrector: Dick Schermer

Fotografie omslag: Joop Luimes
Fotografie: Felix Meijer

Cartoons: Frank de Man en  
Janneke Kaagman

Abonnees, individuele leden, scholen en
besturen of medezeggenschapsraden
ontvangen dit tijdschrift vijf keer per
schooljaar, in september, november, 

januari, maart en mei.

Losse abonnementen: € 35,00 per jaar.
Voor zendingen aan één adres geldt: 
5 en meer exemplaren: € 32,00 per 

abonnement.
Studenten/cursisten voor het jenaplandiploma 
€ 20,00 per abonnement, mits aangemeld via 
een Hogeschool, Jenaplanspecialist, SYNEGO,

JAS en aan één adres te verzenden.
Mutaties en abonnementen kunnen ingaan

op de eerste dag van de maanden,  
waarin het tijdschrift verschijnt.
Schriftelijk op te geven bij het 

Jenaplanbureau, 
Postbus 4089, 

7200 BB Zutphen.
(0575) 57 18 68; info@jenaplan.nl

Advertentietarieven:
Zwart-wit advertentie: hele pagina € 250,00
halve pagina € 175,00; kwartpagina € 95,00
Full-colour advertentie: hele pagina € 500,00
halve pagina € 290,00; kwartpagina € 160,00

Advertenties voor het januarinummer 
kunnen tot 1 december aangeleverd worden 

via njpvjaapmeijer@jenaplan.nl

ISSN 0920-3664



1M E N S E N K I N D E R E N  129  november 2011

Als mensen uitleggen waar jenaplanonderwijs voor staat, worden 

vaak de vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering genoemd.  

Viering staat in dit nummer van Mensenkinderen centraal.  Het is 

een bijzonder samenzijn dat met de eigen stamgroep, bouwgroep 

of met de hele school wordt beleefd. In een viering wordt stilge-

staan bij momenten en gebeurtenissen die van belang zijn: meer of 

minder feestelijk, groot of klein, in ieder geval de moeite waard om 

er aandacht aan te besteden en ze niet ongemerkt voorbij te laten 

gaan. Iedere school kent vieringen als projectopeningen, maandslui-

tingen, carnaval, Sinterklaas en verjaardagen. Maar wat maakt een 

viering op een jenaplanschool nu anders dan op een andere school? 

Petersen beschreef in zijn ‘Führungslehre’ de viering als uitgangs-

punt voor een pedagogische situatie. Het gaat volgens hem niet 

alleen om het openen of afsluiten van een week of project, maar om 

meer dan dat, bijvoorbeeld het benadrukken van gezamenlijkheid 

en verbondenheid, presenteren, waardering opbrengen voor de pre-

sentaties en terugkijken op wat er geleerd en gepasseerd is. Volgens 

Petersen is er pas sprake van een echte viering als het om een peda-

gogische situatie gaat. Daarin onderscheidt hij drie elementen: 

‘Bij een pedagogische situatie is een van leven tintelende groep 

mensen rond een groepsleider zichtbaar. Deze situatie is vol van spe-

cifieke spanningen uit de drie werkelijkheidsgebieden: God, natuur 

en de wereld van de mens. De 

pedagogische situatie eist van 

een ieder die er in participeert 

echte zelfwerkzaamheid om de 

spanningen over te nemen.’

Voor mij is de essentie: een 

situatie waarin een groep kin-

deren en/of volwassenen zich 

actief bezig houdt met een 

onderwerp dat betrekking 

heeft op henzelf en hun omge-

ving. Wanneer ik dat op de 

viering als pedagogische situ-

atie betrek, zie ik veel manie-

ren waarop dat vormgegeven 

kan worden. Een stille tocht 

van groot deel van de bewo-

ners uit een Rotterdamse wijk 

naar aanleiding van de moord 

op een tienjarig meisje, zie ik 

als uiting van verbondenheid, 

afkeuring, verdriet en meele-

ven met de familie, waarbij de 

vorm –stilte, fakkels en roze 

ballonnen– slechts ondersteu-

nend zijn. In deze tijd lijkt de 

behoefte om steeds massaler 

en openlijker uiting te geven 

aan vreugde of verdriet groter 

te worden. Een aandachtspunt 

is wel dat de vorm en het uiterlijk vertoon niet belangrijker worden 

dan het doel. Sommige weeksluitingen en vieringen met de hele 

school lijken soms door de ingestudeerde toneelstukken, MTV-ach-

tige playbacknummers en dansjes meer op voorstellingen dan op 

intense vieringsmomenten. De spanning die dat oproept bij kinde-

ren en groepsleiders die aan de beurt zijn is een andere spanning 

dan die door Petersen genoemd wordt. 

Kleine vieringen, die in stamgroepen plaatsvinden, kunnen net zo 

indrukwekkend en belangrijk zijn. En als je wil en omdat je het 

belang ervan ziet, zijn er allerlei aanleidingen om iets te vieren: hard 

gewerkt, sommen af en begrepen, zonder ruzies buiten gespeeld, 

zelf een probleem opgelost in je tafelgroep, een mooi werkstuk of 

spannende boekpresentatie… 

Allemaal aanleidingen om even terug te kijken en te genieten van 

wat er is bereikt. Met wat creativiteit is een evaluatie al snel een 

viering, waarin kinderen trots vertellen of laten zien wat ze gedaan 

hebben en hoe ze het aangepakt hebben. Het mag duidelijk zijn dat 

voor mij een viering niet alleen wekelijks gepland hoeft te worden, 

maar op ieder moment kan plaatsvinden. Wat zou het mooi zijn als 

er daardoor soepele overgangen komen tussen de basisactiviteiten, 

waarbij een viering in alle eenvoud de afronding en het begin van 

een volgende activiteit is.

In dit nummer is uiteraard ook 

ruimte gemaakt voor meer 

traditionele vieringen. Zo is er 

aandacht voor de weekope-

ning, waarin een zoektocht om 

sleur te voorkomen beschre-

ven wordt. En maken we een 

rondje langs de velden om te 

vernemen hoe verjaardagen 

van kinderen gevierd worden. 

Ook komt de Sinterklaasvie-

ring aan de orde, in dit geval 

als afronding van een groot 

project dat door de Sint zelf is 

gestart. En als voorbeeld van 

een wat kleinere viering waar-

bij stil wordt gestaan bij wat er 

gebeurt in een stamgroep een 

artikel over de ontvangst van 

nieuwe kinderen in de groep.

Ik wens u een gezellige 

decem ber maand toe, met de 

gedachte dat alles altijd beter 

kan, maar dat het ook goed is 

om te vieren wat er al bereikt 

is. Dan worden vieringen meer 

dan leuk.

Cartoon: Janneke Kaagman

Meer dan lEuK Felix Meijer
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De weeksluiting is een van de vieringen die we binnen het jenaplan-

onderwijs kennen. Voor de buitenstaander is het een feest, een uit-

voering of een optreden. Ouders zien hun kind optreden voor de hele 

school; ze zijn trots, maken foto`s met hun fotocamera of leggen het 

vast op hun mobiel of camcorder.

Maar er is meer. Een weeksluiting is niet de enige viering die wij 

kennen.

Vieringen in historisch perspectief
Peter Petersen heeft al in 1937 in zijn ‘Führungslehere 

des Unterrichts’ het belang en de waarde van de viering 

in het onderwijs beschreven. Bij de ontwikkeling van 

het jenaplanonderwijs in Nederland zijn de vieringen 

verder ingevuld als element van ‘de school als werk- en 

leefgemeenschap’. Het is een deel van de vier basisacti-

viteiten ‘gesprek, spel, werk en viering’. 

In zijn ‘Führungslehre’ beschrijft Petersen een viertal 

vieringen:

• De door de groepsleider zelf verzorgde viering.

• De door de groepsleider geleide viering.

• De viering waar de groepsleider de vorm aangeeft.

• De viering die helemaal door de kinderen zelf  

verzorgd wordt.

De grenzen tussen deze vier vieringen zijn in de praktijk 

niet altijd aan te geven, omdat er overlappingen zijn. 

Soms komen de ideeën en initiatieven van de groepsleider; soms van-

uit de kinderen. Er zijn ook gelegenheden waarin de groepsleider in 

samenspraak met de kinderen de inhoud van een viering vorm geeft, 

afhankelijk van de sfeer en de mogelijkheden van de stamgroep. Het 

is vaak een onderdeel van een proces; een groepsproces of een indivi-

duele ontwikkeling van het kind.

De rol en de houding van de groepsleider is van groot belang: stimule-

ren en aanzetten tot creativiteit en initiatief. Soms sturend, dan weer 

Het bElaNg 
       Van VIEREN         reMko Fijbes

Het is vrijdag. Vandaag zijn wij aan de beurt om de weeksluiting te verzorgen. In de groep is er spanning merkbaar.  
`s Morgens tijdens de inloop krijg ik al de vraag: ‘Meester, wanneer mogen we nog even oefenen?’ 
Gedurende de schoolweek zijn we als stamgroep actief geweest om onze presentatie voor de weeksluiting vorm te  
geven. De ideeën en de plannen hebben vaste vorm gekregen. Er is geoefend, gerepeteerd, overleg gepleegd, aan-
gepast en er zijn afspraken gemaakt. De ouders weten dat hun kind ‘iets’ gaat doen. Zij zullen er straks bij zijn, net  
als opa en oma, de oppas, oudere broers en zussen, oud-leerlingen, de buurvrouw en de nieuwe vriend van moeder. 

V I E R I N g
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begeleidend. Juist voor kinderen die voor hun sociaal-emotionele 

ontwikkeling wel een zetje of duwtje kunnen gebruiken is het actief 

deelnemen aan een viering, in welke vorm dan ook, een belangrijke 

en waardevolle activiteit. Het zich gewaardeerd en veilig voelen in de 

groep en de school tijdens zo’n viering is een uitstekende ervaring 

om zich verder volwaardig te kunnen ontwikkelen. We moeten niet 

vergeten dat de viering een onderdeel is van de totale pedagogische 

situatie binnen de stamgroep en de school. Voor groepsleiders een 

begrip, maar voor de buitenstaander 

wellicht niet. Een viering is niet altijd 

een feest of een evenement als ‘The 

School (Or The Group) Got Talent’. 

Het gaat niet om de vorm, maar juist 

om de functie van het geheel. 

Vieringen op de tandem
Op De Tandem, de school waar ik als 

stamgroepleider werk, proberen we  

de viering inhoud te geven als peda-

gogische situatie en steeds verder 

te ontwikkelen. De school bestaat 

volgend jaar twintig jaar en de wer-

kelijkheid van nu is niet meer de wer-

kelijkheid van toen. Ook wat betreft 

vieringen kan een school veranderen 

en zich ontwikkelen.  

Een viering beschouwen we als een 

‘samenzijn’, waarin iets te beleven 

valt. Een situatie waarvoor wellicht 

niet meteen meetbare en concrete 

doelstellingen te formuleren zijn of waarop een niveau-indicatie te 

plakken is, zoals door de inspectie verwacht wordt. Ik zou wel doel-

stellingen kunnen noemen als het ontwikkelen van creativiteit, stimu-

leren van de fantasie, esthetiek, leren presenteren en het gebruiken 

van media en humor. Het in kaart brengen van deze doelstellingen is 

iets wat wij, als team, in de komende jaren verder willen vormgeven.

Een viering is een gelegenheid waarin voor de betrokken personen 

iets belangrijks, waardevols of onvergetelijks plaatsvindt. Dit hoeft 

niet altijd plezierig of humoristisch te zijn. Het overlijden van onze 

directeur heeft op mij en de kinderen diepe indruk gemaakt. Samen 

hebben we de viering rond haar overlijden beleefd. Nu staat er een 

witbloeiende vlinderboom in onze schooltuin als gezamenlijke herin-

nering en als resultaat van het kringgesprek naar aanleiding van haar 

overlijden.

Een verslagkring van een kind over haar oma, die de ziekte van Alzhei-

mer had,  is ook zo`n herinnering. Een kringgesprek over adoptie van 

kinderen, het opzetten van en deelnemen aan een actie ter bescher-

ming van de orang-oetang, waren ook bijzondere vieringsmomenten.

Vieringen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de totale 

persoonlijkheidsontwikkeling van een kind. Oud-leerlingen kunnen 

zich heel goed de weeksluitingen, verslagkringen, musicals, nieuwe 

groependagen, verjaardagen en kerstvieringen herinneren. Leuk om 

te zien dat zij nog regelmatig naar het oude nest terugkeren voor de 

weeksluiting of de musical van de schoolverlaters.

Wij kennen veel verschillende vieringen, zoals de verjaardagskring, 

eindejaars activiteit, verjaardag van de groepsleiders, afscheid school-

verlaters en hun musical, de nieuwe-groepen-dag, familiegroepen 

activiteiten, waarin kinderen in een groepje met kinderen van alle 

bouwgroepen samen een activiteit doen, weekopening, welkom aan 

een nieuw kind, afscheid van een kind bij bijvoorbeeld een verhui-

zing, een viering naar aanleiding van het overlijden van een dierbare  

(collega, ouder of kind), paasontbijt, kring naar aanleiding van het 

Suikerfeest, Kerstviering  en het kerstdiner.

Ook ‘kringen’ kunnen een vierend karakter hebben, wanneer we 

samen iets beleven of stil staan bij wat er is gebeurd. Ik denk daarbij 

aan een kringgesprek over een aansprekende of emotionele gebeur-

tenis. Betrokken zijn bij de onderwerpen en waardering hebben voor 

de kinderen die een kring hebben voorbereid is een voorwaarde. Een 

kring heeft natuurlijk niet altijd een vierend karakter. Het kan een 

viering worden als er voor de betrokkenen iets belangrijks plaatsvindt. 

En dit ‘belangrijke en overstijgende’ kan vele gezichten hebben en het 

hoeft zeker niet altijd ‘zwaar op de hand of ingewikkeld’ te zijn. Het 

gaat echter altijd om zingeving. 

ter afsluiting
Peter Petersen leefde onder andere omstandigheden met de daarbij 

behorende normen en waarden. In vergelijking met 1937 is er sociaal 

en maatschappelijk veel veranderd. Er doen zich nu in onze maat-

schappij verschijnselen en ontwikkelingen voor waar ik niet tevreden 

mee ben en kritiek op heb. Er worden aan het onderwijs steeds meer 

verantwoordelijkheden en taken toegeschoven. De opvoedingstaak 

van scholen wordt steeds groter en we worden steeds vaker aange-

sproken op de maatschappelijke waarde daarvan. Daar past de aan-

dacht voor vieringen als momenten van bezinning en zingeving goed 

bij. De ideeën van Petersen kunnen ons nog steeds aanzetten tot 

overdenking en inspiratie.

 

Remko Fijbes is groepsleider van Jenaplan Basisschool  

De Tandem in Hoorn en redactielid van Mensenkinderen

Fotografie: Rik Brussel en Felix Meijer
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Vieringen als markering in de tijd
Vieringen hebben een vaste plek in ons jenaplanonderwijs. Door 

samen met anderen naar buiten te treden, komen we tegemoet aan 

wat Petersen een basisvorm van communicatie noemt. Vieringen hel-

pen kinderen zich thuis te laten voelen in de groep. We beleven hoe 

goed het is om samen te zijn.

Vieringen vormen eveneens een markering in de tijd. Dat ligt voor de 

hand bij het vieren van de traditionele jaarfeesten en de seizoenen. 

Het gaat om een moment in het jaar waar we gezamenlijk bij stil 

staan. Markeren kan echter ook betrekking hebben op een periode, 

op een fase met een begin en een slot. 

Zo wordt op onze school het afscheid van de oude en de start in de 

nieuwe stamgroep gevierd. De weken voor en na de zomervakantie 

vormen een periode met kleine en grotere momenten van viering die 

de wisseling van bouw tot iets bijzonders maakt. Alle kinderen zijn 

hierbij betrokken, want ieders rol veran-

dert en alle kinderen krijgen de tijd en de 

aandacht om zich opnieuw thuis te gaan 

voelen.

afsluiting van het schooljaar
In de laatste weken van het schooljaar zijn 

de oudste kinderen vaak al volop bezig 

met hun start in een nieuwe bouwgroep 

na de zomervakantie. Ze bespreken het 

onderling, praten er thuis over, stellen 

vragen aan de groepsleider. Vanaf het 

moment dat de indeling van de nieuwe 

stamgroepen bekend is en dit door de stamgroepsleider verteld wordt 

aan de kinderen, maken ze al een beetje deel uit van hun nieuwe 

groep. 

Nog dezelfde middag komt er post: de kinderen krijgen een zelfge-

maakte uitnodiging van hun nieuwe stamgroep, gebracht door één 

van de kinderen uit die nieuwe groep. De kinderen worden uitge-

nodigd om er twee dagdelen te komen kijken. Als alle kinderen hun 

uitnodiging gekregen hebben, is er tijd en ruimte om hierbij stil te 

staan: we vieren samen de blijdschap en opwinding van het moment.

De twee dagdelen waarop de kinderen naar hun nieuwe stamgroep 

gaan, noemen we ‘doordraaimomenten’. Dit gaat ieder kind aan, 

want iedereen verandert van rol. De jongsten zijn niet langer de 

jongsten, middelsten krijgen de rol van oudsten, de oudsten die van 

jongsten. Iedereen ervaart in welke samenstelling we elkaar na de 

zomervakantie terugzien.

afscheid nemen
Dan volgt het afscheid nemen van 

de stamgroep. In de onderbouw en 

middenbouw wordt dit voorbereid 

door de ouders van de oudste kin-

deren. De rest van de groep wordt 

uitgenodigd en vaak gaan we dan 

naar een mooie plek buiten waar 

we genieten van een picknick. 

De kinderen van de vertrekkende 

groep vermaken ons met een lied 

of toneelstuk waarin op een grap-

een NIEuw schooljaar, 
een NIEuwE plek          rian spitzen en laurien zwarts

Afscheid nemen van je ‘oude’, kennismaken met je ‘nieuwe’ stamgroep.  
Op jenaplanschool Donatushof zijn het momenten waar op verschillende  
manieren bij stil wordt gestaan.   

V I E R I N g
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pige manier wordt teruggeblikt op de afgelopen drie jaar. En 

de stamgroep krijgt een cadeau: een verjaardagsslinger, een 

spiegel, een boekenkist, versierd met tekeningetjes, kralen of 

fotootjes van de kinderen die naar de volgende bouw gaan.

In de bovenbouwgroepen zijn de oudste kinderen de laat-

ste periode druk met het voorbereiden van het cabaret. Er 

is veel inbreng van de kinderen zelf op gebied van toneel, 

dans, muziek en zang waarbij ieder kind zijn talent nog 

een keer met ons deelt. Het is hun afscheidsavond, in een 

zaal vol ouders, zussen, broers, opa’s en oma’s. De avond 

markeert een lange periode, een periode van (meestal) acht 

jaar. Op de laatste schooldag neemt groep 8 afscheid van de 

eigen stamgroep. Dit afscheid is voorbereid door de zesde- 

en zevendejaars. De achtstejaars worden verrast met lieve 

verhalen, gedichten, quiz of een mooi lied. Vaak zorgen de 

schoolverlaters ook voor iets aardigs voor de stamgroep.  

begin van het nieuwe jaar
In het nieuwe schooljaar starten we in alle bouwen met een 

zogenaamd wenproject. In alle groepen wordt rondom een-

zelfde thema volop gewerkt, gepraat, gespeeld en gevierd. 

Het is een project dat in het teken staat van elkaar leren ken-

nen, je draai vinden, weten wat de afspraken zijn. Het zorgt 

voor herkenning wanneer je als kind, ouder en groepsleider 

door de school wandelt en in de verschillende groepen het 

thema uitgewerkt ziet worden. 

Binnen het wenproject is er een aantal momenten dat expli-

ciet gevierd wordt. Zo vindt er altijd een openingsviering 

plaats. Dit kan een grote gezamenlijke viering zijn of een 

kleine opening in de eigen groep. 

Dit jaar had het wenproject de titel: ‘Ik ben ik en wie ben 

jij?’ Iedere stamgroep kreeg het gedichtje ‘Ik zie lichtjes in 

je ogen’ en een spiegeltje. Kinderen keken elkaar aan en 

ontdekten zelf dat de ogen 

van de ander spiegeltjes zijn 

waarin ze zichzelf kunnen 

zien. Zo kreeg het gedicht 

betekenis. En ook door 

de spiegel voor je gezicht 

te houden en te vertellen 

wat je mooi vindt van jezelf 

en dan de spiegel door te 

geven aan de ander. Of: 

kijken naar het spiegelbeeld 

van de ander en een com-

pliment geven. 

Het wenproject kan op 

verschillende manieren 

worden afgesloten. In de 

stamgroep vieren we dat de nieuwe kinderen nu echt deel uit maken 

van de groep. Voor ieder kind is er een moment van aandacht met 

muziek, een gedichtje of een gelukssteen in een mooi doosje. 

Met alle groepen samen is er een viering in de aula waarin we terug-

blikken op de eerste weken. Het lied ‘Je bent goed zoals je bent’ 

wordt gezongen door twee stamgroepen en bij het laatste refrein 

zingt iedereen mee. Kinderen van groep 5 interviewen derdejaars. We 

beleven het mee in de ‘live uitzending’ op het podium. Een onder-

bouwgroep danst en zingt over wat je allemaal in hun groep kunt 

doen en leren. Een bovenbouwgroep verwoordt  ‘Hier ben ik goed in’ 

en ‘Ik hoop dat ik … dit schooljaar zal leren’. Met deze viering is het 

nieuwe schooljaar, de wisseling van bouw en de start in de nieuwe 

groep een feit.

Bijzonder om dan in deze zelfde periode nog even terug te mogen 

naar je oude stamgroep, om te vertellen en te laten zien wat je al hebt 

gedaan en geleerd.

Het nieuwe samen
De vieringen hebben de overgang van de ene bouw naar de andere 

gemarkeerd. Het waren kleine en grote momenten van vieren. De 

kleine vaak onopvallend organisch verbonden met de dagelijkse gang 

van zaken, met een opmerking of een gebaar; de grote met decor, 

presentatie, rekwisieten, spotlights en publiek.

Er is een basis gelegd voor het nieuwe samen, een basis voor veilig-

heid van de nieuwkomers, een basis voor nieuwe onderlinge relaties 

waarbij iedereen het vertrouwen krijgt zichzelf te laten zien aan ande-

ren, de basis van vieren.

Rian Spitzen en Laurien Zwarts zijn groepsleiders van 

jenaplanbasisschool Donatushof in Bemmel.

Fotografie: jenaplanbasisschool Dontatushof

Cartoon: Janneke Kaagman

Jij bent goed zoals je bent 

Soms denk ik: Ben ik niet veel te dik? Moet ik niet aan de lijn?
Mijn ogen staan te scheef. M’n benen zijn te dun. 
Zou ik eigenlijk niet iemand anders moeten zijn?
Soms denk ik: Ben ik niet veel te lang? Of misschien wel veel 
te klein? 
Zijn m’n oren niet te groot? M’n haren niet te rood?
Zou ik eigenlijk niet iemand anders moeten zijn?
Maar altijd als ik twijfels heb, dan roept m’n moeder
Jij bent goed zoals je bent, goed zoals je bent
Jij bent goed zoals je bent, zo goed ‘t kan niet beter
Jij bent goed zoals je bent, goed zoals je bent
Jij bent goed zoals je bent, veel beter dan de rest
‘Ja zo zijn moeders hè…’

Soms denk ik: Huil ik niet veel te veel?
Ik lijk soms wel een fontein. Ben ik wel stoer genoeg? Hoor 
ik er nog wel bij? 
Zou ik eigenlijk niet iemand anders moeten zijn?
Soms denk ik: Misschien lach ik wel te veel?
Want ik doe alles voor de gein. Ik ben toch wel gewoon? Ik 
hoor er toch wel bij?
Zou ik eigenlijk niet iemand anders moeten zijn?
Maar altijd als ik twijfels heb, dan roept mijn moeder

Mijn moeder blijft het maar proberen.
Ze zegt: Iedereen is anders en dat moet je juist waarderen
Respecteren, accepteren
Jij bent goed zoals je bent, goed zoals je bent
Jij bent goed zoals je bent, zo goed ‘t kan niet beter

Kinderen Voor Kinderen
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Het roer gaat om
Na deze uitspraak van Sinterklaas wisten we het zeker. Het sinterklaas-

feest van jenaplanschool De Bijenkorf in Assendelft en met name de 

viering had een ‘update’ nodig. Het uitgangspunt voor de viering was 

goed. Een feest voor en door de kinderen en Sinterklaas als toeschou-

wer. Wij boden hem een leuke middag in de vorm van een feest aan. 

De kinderen van groep 8 schreven sinterklaasvershalen. Democratisch 

werd het beste verhaal gekozen en dan gespeeld door kinderen uit 

alle bouwen. Er werd gedanst, er werden gedichten voorgelezen en 

vooral ‘nieuwe’ en moderne sinterklaasliedjes gezongen.

Helaas was er van feest nauwelijks sprake. De sint was overduidelijk 

een Zaankanter, had geen binding met de school en kon niet inspelen 

op de sfeer. Zijn hoofdhulp was een saaie piet die de kunst van het 

staf- vasthouden en boek-dragen goed verstond, maar verder geen 

sprankelende bijdrage leverde. Drie ‘hulppietjes’ (oud-leerlingen) in 

maillot met dun pofbroekje van voeringstof, zwart truitje en, van 

oude vitrage gemaakt, kanten kraagje probeerden er nog het beste 

van te maken. Hoog tijd dus om het roer om te gooien.

inspiratie
In de nieuwe opzet is er elk jaar een ander thema. Inspiratiebron zijn 

actualiteiten in (of buiten) de school, krantenartikelen, sinterklaasboe-

ken en nieuwsberichten.

Toen er een aantal jaren geleden een artikel in de krant stond dat 

een van de bekende Nederlandse modeontwerpers (Frans Molenaar, 

meen ik) een nieuw kostuum voor Sinterklaas zou ontwerpen, grepen 

we onze kans om samen met de kinderen nieuwe kostuums voor de 

sint te bedenken. Er werd een modeshow van gemaakt, zodat de sint 

kon kiezen wat hij mooi vond. Als klap op de vuurpijl verschenen er 

acht vaders op de catwalk in verfrissende nieuwe sinterklaasoutfits. 

Inspiratiebronnen voor de outfits varieerden van ‘punk’ tot ‘schotse 

rok’. Sinterklaas was er beduusd van en ging uiteindelijk met een 

nieuwe pyjama de deur uit, want zijn kostuum moest toch maar blij-

ven, zoals het was.

In een ander jaar was Sinterklaas verliefd. Dat was te lezen in het 

boekje ‘Sinterklaas en Bella Flanella’. Een heuse Spaanse dame ver-

scheen ten tonele. Daar zij ook prachtig kon zingen, werd zij door de 

dirigent van een groot koor van Sinterklaas weggekaapt. Dit tot grote 

opluchting van de hoofdpiet die absoluut niet uit de voeten kon met 

een verliefde Sinterklaas. 

Hilarisch was het jaar dat Sinterklaas ‘er geen zin an had’. Hij was 

moe, had een burn-out en voelde zich niet fit genoeg voor het feest. 

Met de kinderen bedachten we van alles om hem tot rust te laten 

komen. Hij moest relaxen en chillen, op een rustige plek. Daarom 

werd er een ‘onbewoond eiland’ voor hem gecreëerd. Met een palm-

boom, een voetenbad en een hangmat. Aan creëren en inrichten van 

het eiland werd door alle groepen meegewerkt. In de viering zat Sin-

terklaas op het eiland en had het er zo naar zijn zin dat hij niet meer 

weg wilde. Toen besloten we dat wij dan maar weg zouden gaan. We 

lieten de kinderen, heel zachtjes het afscheidslied zingend, de ruimte 

en daarna de school verlaten. Sint en de pieten bleven achter. Ander-

half uur later verliet een groepje (afgeschminkte) mensen onopvallend 

de school. Maandagochtend vonden de kinderen het verlaten eiland 

hebt u al met het njpV digitaal zelf eValuatie-eValuatie-
instrument op basis Van de jenaplankernkwaliteiten gewerkt?
Nog niet? Aanmelding door een schoolcontactpersoon via njpvjaapmeijer@jenaplan.nl

S I N t E R K l a a S Viering
reninca werkHoVen

‘Ik kom hier nu voor de derde keer en ik zal 
natuurlijk bij jullie theus de cadeautjes door mijn 
pieten laten bezorgen. O ja, en de schoolteuntjes 
lagen er dit jaar ook weer prachtig bij.’
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met daarop een brief dat sint en pieten heerlijk uitgerust waren en 

het feest dus gelukkig door kon gaan.

Afgelopen jaar bood een van onze ouders die beroepsmusicus is, 

aan een muziekproject te doen met de hele school. Iets met trom-

mels. We kozen de sinterklaastijd als tijdstip. Alle kinderen maakten 

trommels van verfblikken en plastic emmers. Deze ouder studeerde 

met alle groepen eenvoudige ritmes in, die bij elkaar gevoegd in de 

viering een prachtig oorverdovend muziekstuk werden. Muziekinstru-

menten maken, hoorspelletjes 

bedenken, geluiden herkennen waren activiteiten die een 

belangrijke rol in de viering speelden.

We hebben al een groot aantal thema’s gehad, 

zoals

- De witte piet. 

 Tja, mag die ook knecht zijn.... en een rode 

piet en een blauwe (natuurlijk mochten ze alle-

maal bij onze sint in dienst komen, niemand werd 

gediscrimineerd)

- Sinterklaas is ziek. In de voorbereiding ging het 

over ziek zijn. De kinderen bedachten allerlei 

manieren om Sinterklaas beter te maken. In 

de viering kwam hij binnen in een rijdend 

bed, in alleen zijn onderjurk met slaap-

muts. Je zag hem tijdens de viering 

op knappen. Geheel genezen en 

aangekleed verliet hij vijf kwartier 

later de school.

- Sinterklaas gaat digitaal. Hoe 

kan hij (en kunnen wij) de 

computer inzetten? Wat te 

doen met virussen? Is het grote 

sinterklaasboek dan nog wel 

nodig?

- Sinterklaas en de euro. Hoe moet dat 

allemaal met die nieuwe munt?

- Sinterklaas in het verkeer. Gelden 

de regels ook voor hem, wat weet 

hij er eigenlijk van en zouden er 

voor hem speciale regels moeten 

gelden? Sint en de pieten doen mee 

met ons ‘grote verkeersspel’.

-Sinterklaas en Sinterkees. Opeens 

duikt de broer van Sinterklaas op. In 

de voorbereiding gaat het over fami-

lie. Is er een rol voor Sinterkees 

weggelegd, iets wat hij altijd 

al heeft gewild of kan hij 

het echte werk toch beter 

aan zijn grote broer Sinterklaas overlaten. 

Het feest kan beginnen
De gezamenlijke sinterklaasviering voor de hele school vindt plaats 

op de laatste vrijdag voor 5 december. Met de keuze van het thema 

wordt hier rekening mee gehouden.

Twee weken voor de sinterklaas viering wordt het thema ingebracht 

in de gezamenlijke weekopening op maandagochtend waar alle  

kinderen, groepsleiders en veel 

ouders aanwezig zijn. De direc-

tie, een postbode, een agent of 

één van de ouders brengt een 

brief van de sint (of de hoofdpiet) 

binnen met een vraag die beantwoord of met 

een probleem dat opgelost moet worden. 

Het thema uitgewerkt
Vervolgens wordt in alle groepen met de kin-

deren gepraat over hoe zij denken te kunnen  

helpen. Elke groep werkt op zijn eigen manier 

aan het onderwerp. Afhankelijk van de inbreng 

van de kinderen krijgt het onderwerp richting. 

Zo kan het dus zijn dat er vanuit verschillende 

invalshoeken aan het onderwerp gewerkt 

wordt. Het hoofdthema ligt vast, maar kan ver-

schillend worden geïnter-

preteerd. Niet zelden 

is een activiteit van de 

ene groep weer inspiratie 

voor een andere groep. 

De groepsleiders houden 

elkaar op de hoogte van 

de ontwikkelingen in hun 

groep en bouw. Een paar 

dagen voor de viering wordt 

er een programma gemaakt 

voor de presentatie.

De kinderen van groep 8 schrijven een 

toneelstuk dat over het thema gaat. 

Eén van die verhalen of een com-

binatie van de verhalen wordt 

onder leiding van twee groeps-

leiders, met uit elke groep een 

of twee kinderen, ingeoefend.

In de groepen wordt geschre-

ven, gedanst, toneelgespeeld, 

geknutseld, getekend, ge filmd, 

gefotografeerd en muziek 

gemaakt om het onderwerp te 

doorleven en te komen tot een presentatie in 

de viering waarin alle problemen uit de weg 

worden geruimd en niets een geweldige  

sinterklaasavond nog in de weg staat.

 

De vakleerkracht muziek zingt met alle kin-

deren van de hele school vooral ‘nieuwe’ 

(minder bekende) sinterklaasliedjes. Min-

stens een lied gaat specifiek over het thema. Als zo’n lied niet 

bestaat wordt het gemaakt. Verder worden liedjes van voorgaande 

jaren herhaald en twee of drie nieuwe aangeleerd. In de loop der 

jaren hebben we een leuk en apart schoolrepertoire opgebouwd.

Sommige thema’s lenen zich voor gastrollen. Ouders of familieleden 

van groepsleiders die niet (meer) bij de kinderen bekend zijn worden 

daarvoor gevraagd.
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De school beschikt over een toneelgroep die eens per jaar een voor-

stelling maakt voor het schoolfeest. Ex-leden van deze groep vinden 

het vaak erg leuk op deze manier nog eens op onze school terug te 

komen voor een kleine rol.

en de sint en pieten
Jaren speelde de vader van een van de groepsleiders een voortref-

felijke sint.

Toen die met pensioen ging werd een ex-ouder van de school 

gevraagd om hem op te volgen. De hoofdpiet (echtgenoot van een 

groepsleider) doet al ruim 25 jaar mee en is een baken in de groep. 

Vier oud-leerlingen spelen de  extra zwarte pieten. Sint en pieten ken-

nen de school, kennen de sfeer, weten wat wij als team met de sin-

terklaasviering willen.

Een paar dagen voor de viering zitten sint, hoofdpiet, vier hulppie-

ten  en de groepsleiders, die de viering verzorgen, rond een tafel vol 

‘decemberlekkers’  om het draaiboek van de viering door te spreken. 

De hulppieten hebben in de viering ook een klein optreden al dan 

niet onder leiding van de hoofdpiet. Daar genieten de kinderen altijd 

zichtbaar van. De sint heeft een bijrol, zijn bijdrage en teksten zijn kort 

en gevat. Ieder kent zijn rol en weet wat er verwacht wordt. Sint en 

zijn pieten zijn eregast op ons feest en mogen met ons meegenieten.

Wat gaat het dit jaar worden? We zullen zien uit welke hoek er bin-

nenkort inspiratie opduikt. Zeker is dat we er wéér een feest van 

maken.

Reninca Werkhoven is groepsleider van jenaplanschool  

De Bijenkorf in Assendelft

Fotografie: jenaplanschool De Bijenkorf en Pauline Mirck

Cartoon: Frank de Man
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onze weekopening
Van oudsher geven we ons Protestants Christelijke geloof mede in 

onze weekopening vorm. Dit doen we met behulp van de methode 

’Trefwoord’,  die verhalen uit de bijbel aanbiedt en ideeën geeft voor 

aansluitende gesprekken. Maar die ook zogenaamde spiegelverhalen 

als alternatief op de bijbelverhalen geeft. Spiegelverhalen zijn verha-

len die dezelfde thematiek behandelen als de Bijbelverhalen, maar 

meer zijn afgestemd op het niveau van het kind. Ook staan er vaak 

gedichten of liedjes bij. Deze methode hanteren wij als een bronnen-

boek waaruit we gebruiken wat we vinden passen binnen de week-

opening, maar ook in de groep. Deze methode helpt ons ook om 

samenhang in meerdere weekopeningen te realiseren. De weken 

voor Pasen bijvoorbeeld, een van de mooiste feesten van het christe-

lijke geloof, vind ik, stonden in het teken van sporen. De Apostelen 

treden in het spoor van Jesus, Jesus op zijn beurt in het spoor van 

God, en de kinderen in het spoor van...?  Dat was een mooie vraag 

om over na te denken. Bij dit Paasproject i s een prentenboek uitge-

geven. In de weekopening werd het prentenboek behandeld en er 

werd gesproken over sporen volgen in relatie tot het Paasverhaal. In 

de Paasviering kwam dit allemaal mooi samen, met honderden papie-

ren voetsporen waar de kinderen in hadden geschreven en getekend 

wie zij wilden volgen. Een mooi voorbeeld binnen onze schoolpraktijk 

hoe een weekopening, of liever een serie weekopeningen, zingeving 

biedt en ook saamhorigheid creëert.

In onze weekopening is er ook tijd voor het openen van een thema 

van wereldoriëntatie of het centraal stellen van een omgangsregel, 

onze zogenaamde ‘gouden regel’, die wat extra aandacht verdient. Er 

is ook tijd om een mooi verhaal te vertellen.  

op het spoor 
van de pERfEctE 
weekopening
kees Groos

Zoals op elke jenaplanschool nemen vieringen op jenaplan-
school De Canadas een centrale plek in. Ik denk daarbij aan 
de weeksluiting, de Christelijke feesten, vieringen in bouwen 
naar aanleiding van thema’s, de slotavond aan het einde 
van het schooljaar, de musical niet te vergeten en natuurlijk 
de weekopening. Bij de vieringen die maar eens per jaar 
plaatsvinden is het goed mogelijk om steeds weer vernieuwend 
te zijn. Je kijkt er een jaar later immers weer met een frisse blik 
tegenaan. Maar ook terugkerende elementen in die vieringen 
blijven hun waarde houden, ze komen immers maar eens per 
jaar voor. Bij de weekopening ligt dat anders. Dit is, zoals het 
woord ook zegt, een wekelijkse viering, waarbij we kritisch 
blijven kijken naar de uitvoering.
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De weekopening kent terugkerende elementen die structuur en vorm 

geven. Zij bestaat altijd uit een aantal rituelen: Hét verhaal dat die 

week centraal staat, de verjaardagen die worden gevierd en bijzon-

dere dingen die in het weekend zijn beleefd. 

bezieling of routine
De weekopening wordt geopend door een groepsleider: ’Goedemor-

gen allemaal!’, waarna 220 kinderstemmetjes als één ietwat ongeïn-

spireerd kind door de aula klinken:  ‘Goe-de-mor-gen allemaaaaal...’. 

Dan vertelt de groepsleider een verhaal en bespreekt dit kort. Ook is 

er tijd voor medailles, bekers, geboren broertjes, zusjes en de inci-

dentele overleden cavia. Ook de verjaardagen worden gevierd: Alle 

kinderen van die week in het midden, liedje naar keus, hand van de 

groepsleider, klein cadeautje, prulletjes zelf weggooien en terug naar 

je plekje.’ Fijne week.’

Als we niet uitkijken dan wordt deze wekelijkse viering al snel een 

routine. Je verliest de zingeving en de viering wordt zo doods als de 

incidenteel overleden cavia. De zingeving, het bezielde is lastig week 

in week uit op te roepen. In het praktijkvoorbeeld over Pasen kwam 

het tot leven. Er was sprake van bezieling. Ik had het geluk een van die 

weekopeningen te mogen doen. Ik had een liedje over sporen geschre-

ven dat in het refrein makkelijk mee was te zingen. Omdat theater-

maken een grote hobby van me is, vind ik het ook heerlijk om op die 

maandagochtend een sfeertje te maken in de aula. Maar niet iedereen 

maakt graag theater, niet iedereen staat graag tegenover 220 kinderen 

en niet iedereen vindt het vertellen van een verhaal het leukste dat er is. 

Het is dan heel veilig om je te verschuilen achter een boek, om niet uit 

de stoel te komen en om je vast te houden aan de rituelen. Het is geen 

verrassing dat de kwaliteit van een viering alles te maken heeft met de 

kwaliteiten van  degene die de viering leidt, of lijdt... Wanneer het aan 

bezieling ontbreekt blijven er holle rituelen, tradities over. 

Veranderen
Onze scholierenraad, bestaande uit kinderen van groep 5 tot en 

met 8, gaf aan de weekopening minder boeiend te vinden dan de 

weeksluiting, zelfs saai af en toe. Dus moesten we in overleg, hoe 

we dit gingen oplossen. Wij zagen de zin van de weekopening zeer 

zeker, maar dat moet wel overgebracht worden op de kinderen, 

anders kun je van saamhorigheid niet spreken. 

Uiteraard kun je binnen de vaststaande elementen van de week-

opening al wat variatie aanbrengen. Doe, als je dat durft, in plaats 

van een verhaal een lied, of beide. Of introduceer alternatieve ver-

jaardagsliedjes. Verzin een andere manier om de medailles, bekers 

en ander lief en leed met elkaar te delen. Maak er bijvoorbeeld een 

spelletje van door middel van uitbeelden. (Dat is met een overleden 

cavia ook gelijk een uitdaging.) Een kind anderen laten interviewen, 

levert vast iets verrassends op. En het minste wat je kunt doen is in de 

volgorde van de rituelen variëren. 

We kunnen ook van onze vieringen in de Paasperiode leren. Week-

openingen met een terugkerend  thema afgesloten met een viering 

waarin het geheel samenkomt, kunnen vast op meer momenten dan 

alleen met Pasen.

Een aantal veranderingen die ik beschrijf wordt in meer of mindere 

mate door mij en/of mijn collega’s al gedaan. Binnen het team zijn 

we echter ook tot een andere, wat pragmatische oplossing gekomen. 

De weekopening verdelen we tussen een aantal groepsleiders die 

er meer affiniteit mee hebben. Ook vieren we niet iedere week een 

schoolbrede weekopening, maar variëren we tussen een weekope-

ning in de groep, bouw en school. De verjaardagen en medailles zijn 

verhuisd naar de weeksluiting. 

blijven zoeken
Tijdens het schrijven van dit stukje realiseer ik me dat de oplossing 

om meer in de stam- en bouwgroep te vieren te kort doet aan de 

waarde van de weekopening. Niet dat je in je eigen groep of bouw 

geen goede weekopening kunt organiseren, maar de discussie over 

de saamhorigheid en bezieling is in ons team misschien wel te weinig 

aan bod gekomen. Terwijl we regelmatig ervaren hoe waardevol vie-

ringen zijn, laten we ons soms te veel leiden door andere zaken die 

onze aandacht vragen en minder fundamenteel het jenaplanonder-

wijs raken dan het vieren met elkaar. Om vieringen van bezieling te 

blijven voorzien is een voortdurende zoektocht noodzakelijk.

Kees Groos is stamgroepleider van jenaplanschool De Canadas in 

Boxmeer en redactielid van Mensenkinderen

Fotografie: jenaplanschool De Canadas en Rik Brussel
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Onze school is een echte Rotterdamse binnenstadsschool en staat 

aan de rand van één van de ‘krachtwijken’. Op dit moment heeft de 

school net een groot veranderingsproces achter de rug: Van klassikaal 

naar jenaplanonderwijs. Van ‘zeer zwakke’ school naar een school 

met een basisarrangement.

oude patronen
In juni 2008 kreeg de school het predicaat ‘zeer zwak’ en ondanks dat 

we het zagen aankomen was het toch slikken. Het ergste was dat we 

de inspectie gelijk moesten geven.

In de drie jaar hiervoor hadden we al ingezet op verbetering van het 

onderwijsproces. We zijn met elkaar aan de slag gegaan om het zorg-

systeem te veranderen;  er is ingezet op scholing waarbij differenti-

eren en adaptief onderwijzen bij rekenen en taal centraal stonden. 

Het was echter niet voldoende, omdat de groepsleiders niet gewend 

waren om met elkaar te praten over het proces in de groep. 

Het gevoel dat drie jaar trekken en inzetten op verbetering niet goed 

heeft geholpen was frustrerend. In de school heerste een sterke eilan-

dencultuur, ouders waren slecht geïnformeerd over de vorderingen 

van hun kinderen, de groepsleider was het middelpunt van de groep 

en het leren van de kinderen was volledig afhankelijk van de groeps-

leider. Dit alles veranderen was in drie jaar niet gelukt. De groepslei-

ders wilden wel veranderen, maar zaten vast in oude patronen.

Al eerder in het schooljaar hadden we gesprekken met het school-

bestuur gehad over de kwaliteit van ons onderwijs, het aanzicht in 

de wijk en het teruglopend kinderaantal. Verschillende opties hebben 

we daar doorgenomen en één sprong er voor mij uit: Van de Odilia-

school, een klassikale school in een achterstandswijk, naar een school 

met een jenaplanconcept. 

Het roer om
Teamleden en leden van de Medezeggenschapsraad werden ingelicht 

over de ideeën om de school te veranderen. Ze kregen een rondlei-

ding op een jenaplanschool. De groepsleiders mochten een dag mee-

draaien op die school en er volgde een grote informatieavond voor 

alle ouders. Na het akkoord van de M.R. konden we aan de slag. Het 

was ondertussen eind mei en in het nieuwe jaar wilden we starten 

met de onderbouw en een driejarige middenbouw. Het jaar daarna 

onderbouw, driejarige middenbouw en een tweejarige bovenbouw. 

In het derde jaar zouden we dan een volledige jenaplanschool zijn. 

Het besluit was genomen en het werk kon beginnen.

Het Festijn
De nieuwe start werd feestelijk gevierd met de onthulling van een 

nieuwe naam: Het Festijn was geboren. Er kwam een nieuwe intern 

begeleider en een ervaren jenaplanstamgroepleider. Met z’n drieën 

gingen we aan de slag om ervoor te zorgen dat we het nieuwe 

schooljaar goed konden starten. We kozen een raamwerk waar-

binnen we de school vorm wilden geven. Met wat hulp van de Dr. 

Schaepmanschool hebben we het raamwerk alvast zover ingevuld dat 

we verantwoord konden starten. 

inspectie
De inspectie begreep niet waarom we de school met een ander con-

cept wilden verbeteren en eigenlijk waren ze het er ook niet mee 

eens. Zij zagen een vertraging in het verbetertraject waar wij moge-

lijkheden zagen om een veilige, sociale sfeer neer te zetten waarin 

kinderen uitgedaagd werden om te leren en prestaties te leveren.

We maakten een plan van aanpak voor de inspectie, dat afgekeurd 

fEESt op Het Festijn 
MirjaM Moret

Op de eerste dag na de meivakantie vierde jenaplanschool het Festijn feest: de school werd groen gekleurd en 
iedereen kreeg een groene traktatie om zo symbolisch het groene licht van de inspectie te vieren. Aan het eind van 
de schooldag gingen de kinderen in een vrolijke en luidruchtige groene stoet het gebouw uit: ‘Vandaag doen we 
onze naam, die drie jaar geleden door de kinderen is gekozen, echt eer aan. Maar eigenlijk is onderwijs op het Festijn 
altijd een feestje!’
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werd. Het was niet specifiek genoeg. 

Ook het tweede plan werd afgekeurd 

en zelfs een derde plan haalde het niet. 

Specifiek en SMART betekenden voor de 

inspectie niets anders dan streefdoelen in 

vaardigheidsscores formuleren. Uiteinde-

lijk hebben we die toegevoegd aan onze 

eigen plannen.

De overstap naar jenaplanonderwijs gaf 

ons de mogelijkheid om op een andere 

manier met leerstof om te gaan. De kin-

deren actief  te betrekken bij hun eigen leerproces. Daardoor kan de 

leerstof beter worden afgestemd op de individuele behoeften van de 

kinderen en ontwikkelen de kinderen een grote mate van zelfstan-

digheid en verantwoordelijkheid. De inspectie zag dit wel als meer-

waarde, maar wilde liever uitgaan van de opbrengsten. 

De begeleiding van de inspectie ervoeren we toch niet als onplezie-

rig. Zij vroegen een constante verantwoording van ons proces. Daar-

door waren we heel scherp op onze doelen gericht. Goed onderwijs 

is breed onderwijs, afgestemd op het vergroten van de mogelijkheden 

van de kinderen. De inspectie heeft geen concessies gedaan, als het 

gaat om onderwijsleerproces en opbrengsten. Het was voor ons een 

uitdaging om te laten zien dat we het concept juist konden gebruiken 

om er weer een goed functionerende school van te maken. De inspec-

tie heeft onze inzichten geaccepteerd en ons geholpen om zaken te 

combineren.

Groepsleiders
Voor de groepsleiders was de stap groot. 

Van leiden naar begeleiden, van instruc-

tie naar leergesprek en in plaats van 

het volgen van de methode, onderwijs 

vanuit doelen en leerlijnen. Loslaten is 

binnen onderwijs altijd een lastige stap. 

Daarnaast was de school ‘zeer zwak’. 

Durf dan als groepsleider maar eens te 

veranderen. In het eerste jaar hebben we 

gekozen voor begeleiding die inging op 

het vormen van een goed pedagogisch 

klimaat, de houding van de stamgroepleider en onderwijs vormgeven 

met wereldoriëntatie als grondgedachte. Dat bood sommige mensen 

de geruststelling dat we op de goede weg waren. In het jaar daarna 

zijn we met het hele team aan de jenaplanopleiding begonnen. De 

opleiding was zo ingericht dat hij gelijk opliep met de schoolontwik-

keling. Zo konden we alle opdrachten heel praktisch gelijk inzetten 

in de opbouw van onze school. We kozen voor het ontwikkelen van 

visie, inzichten en materialen en het tegelijk inzetten in de praktijk.

ouders
De ouders in de Medezeggenschapsraad volgden de ontwikkelingen. 

Alle plannen werden voorgelegd en steeds hebben we uitgelegd hoe 

de ontwikkelingen in het Jenaplan pasten en zouden zorgen voor 

betere opbrengsten. Deze ouders waren heel reëel en begrepen dat 

we niet in één jaar weer ‘groen’ zouden worden. Sommigen vonden 

zelfs dat de inspectie veel te snel resultaat wilde zien. Zij vonden dat 

wij tijd moesten krijgen. 

De andere ouders hielden we op de 

hoogte op stamgroepavonden. De 

meningen waren verdeeld. Sommige 

ouders hielden de site van de inspectie 

goed in de gaten en kwamen vragen 

wanneer er eindelijk iets zou veranderen 

aan de uitslag. Andere ouders maakten 

zich zorgen over het jenaplanonderwijs 

en dan met name de stamgroepen. Een 

aantal ouders nam onze uitnodiging aan 

om te komen kijken in de stamgroep en 

kon zo met eigen ogen zien hoe kinderen 

van verschillende leeftijden in één groep met elkaar samenwerken. 

Langzaam aan kwamen er meer ouders in de school. Niet alleen voor 

hand- en spandiensten, maar ook als vrijwilligers. De nieuwe biblio-

theek is met hulp van ouders opgezet en draait op hun hulp. Natuur-

lijk zijn niet alle ouders tevreden over het proces van de school. Er 

zijn ouders en kinderen vertrokken, toen ook de bovenbouw met het 

concept ging werken. Zij  begrepen van hun kinderen dat er te veel 

gespeeld werd en vonden dat dat ten koste zou gaan van het leren. 

We hebben ze niet allemaal kunnen overtuigen van onze ideeën.

kinderen
Voor de kinderen was de omschakeling net zo groot als voor de 

groepsleiders. Waar ze gewend waren om te luisteren en te doen 

wat ze gezegd werd, zaten ze ineens in de kring en moesten ze pra-

ten. Tijdens de lessen was het niet meer doodstil, maar mochten ze 

overleggen. Het was een vrijheid die we voor ze moesten reguleren. 

Langzaam kregen ze ook steeds meer 

verantwoordelijkheid voor hun eigen 

leren. Hier hebben we nog steeds een 

hoop te winnen. 

Groene grondverf
In de afgelopen drie jaar zijn ingrijpende 

veranderingen doorgevoerd. De over-

stap naar jenaplanonderwijs gaf ons de 

mogelijkheid om op een andere manier 

met kinderen en leerstof om te gaan. 

De kinderen worden actief betrokken bij 

hun eigen leerproces. Daardoor kan de leerstof beter worden afge-

stemd op de individuele behoeften van de kinderen en ontwikkelen 

ze een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Die 

komt hen ook in de vervolgopleidingen goed van pas. De inspectie 

heeft ons gedurende het gehele traject intensief gevolgd. We wisten 

zelf wel dat we op de goede weg waren en de inspectie heeft ons 

daarin de afgelopen drie jaar ook steeds bevestigd. Het groene licht 

is een beloning en een erkenning voor al het harde werken van het 

team en de kinderen.

Er staat nu een goed fundament waarop we verder kunnen bouwen. 

Het zorgsysteem, het pedagogisch klimaat, het onderwijsproces; alles 

staat in de grondverf en nu komt het erop aan om de school op een 

goede manier verder aan te kleden. 

Mirjam Moret is schoolleider van katholieke jenaplanschool  

het Festijn in Rotterdam
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Het ruikt een beetje muffig en ik heb het gevoel dat wat stof lang-

zaam in mijn neus dwarrelt. Niezen hoeft nog net niet, maar toch. 

Voor me liggen verschillende jaargangen Pedomorfose. Ik ken ze nog, 

het  lichtblauwe, marmerachtige periodiek van de Stichting Jenaplan 

met de donker blauwe letters Pedomorfose. Het zat in een keurig 

omslag en de bladen waren al voorzien van een 17-rings perforatie. 

Makkelijk op te bergen en na het verschijnen van een register in 1981 

waren ook makkelijk de diverse onderwerpen terug te vinden. 

Zo ook de pedagogische situatie: Viering. In nummer 36, 38, 40, 43 

en 50 (een jubileumnummer) is iets terug te vinden over de viering. 

Ik was nieuwsgierig naar de inhoud en met name naar de verschillen 

tussen de gedachten over vieren in 1979 en 2011. 

Voor me ligt nummer 43 van Pedomorfose. Op bladzijde 43 schrijft 

Gemma van der Eem-van Bon, groepsleerkracht aan de Donatusschool 

in Bemmel een artikel over de viering. Ze begint haar artikel met: 

Met het sinterklaas- en kerstfeest in het vooruitzicht lijkt het 

mij zinvol eens in te gaan op de wezenlijke plaats die de vie-

ring in ons onderwijst inneemt. Gesprek, spel, werk en viering  

zijn de vier opvoedkundige situaties, die de kern vormen van 

het onderwijs op onze school. Juist deze situaties zijn gekozen, 

omdat ze het dichtst bij het gewone leven staan. Ook thuis 

wordt er samen gepraat, gewerkt, gespeeld en feest gevierd. 

In feite zijn het manieren waarop we naar buiten toe proberen 

uit te drukken wat we hebben beleefd, wat indruk op ons heeft 

gemaakt.

Wat me raakt in dit fragment is de vanzelfsprekende verbinding die 

ze met het gewone leven legt. Ik weet dat het nu soms lastig is om 

die vanzelfsprekendheid, die verbinding en het gewone te ervaren. Is 

die verbinding er tijdens een viering wel, dan zal dat bij een ieder een 

goed gevoel achterlaten en is er ook heel veel geleerd tijdens deze 

viering en in de gesprekken over, het werken aan en het spelen met 

het gewone leven. De auteur van het artikel noemt nog een sprekend/

kwakend  voorbeeld van een kikker in een sloot, ontdekt door een 

spelend kind:

Is de school voor de kinderen echt een gemeenschap waarin 

kinderen zich thuisvoelen, dan moet er ook gevierd worden. 

Samen feest vieren hoort er ook in het gewone leven bij. Altijd 

en overal vieren mensen, die op een of andere manier bij elkaar 

horen (gezin, familie, groep, vrienden), of die samen ergens mee 

bezig zijn (werk, school, vereniging), op gezette tijden feest. Het 

samen leven, samen dingen doen, het samen beleven mondt 

altijd uit in ‘samen vieren’ . Zelfs een kort durende gespreks-

groep wordt meestal besloten met ‘een gezellige avond’.

In het bovenstaande citaat is ‘thuisvoelen’ voor mij een kernwoord. In 

het thuisvoelen, veilig voelen in een groep, school, buurt, dorp, stad 

ligt voor mij de sleutel tot vieren. Er is haast een natuurlijke behoefte 

om het gesprek, werk en/of spel  vierend af te sluiten. 

Gemma van der Eem sluit af met een aantal voorbeelden van school-

specifieke vieringen:

Steeds wordt de inhoud van de viering door de stamgroep en het 

schoolgebeuren bepaald. De specifiek bij onze school horende  

feesten zijn weekopening, dagopening, weeksluiting en zomer-

feest, waarvan de eerste twee per stamgroep, de laatste twee 

met de hele school worden gevierd. De inhoud van een week-

sluiting kan bijvoorbeeld een gedicht of verhaal (gelezen of 

zelfgemaakt) zijn, een tot toneel omgewerkt wereldoriënta-

tieonderwerp. Ook kunnen het in een verhaal ondergebrachte 

handenarbeidstukjes zijn.

De eenvoudige opzet spreekt mij aan. In de viering op stamgroep- of 

schoolniveau wil het kind zich laten zien en gezien worden: ‘Kijk, wat 

ik heb gedaan.  Kijk, wat ik heb ervaren.  Kijk, wat ik heb gemaakt.’ 

Krijgt het kind die ruimte in de viering, dan kan dat een ‘gouden 

moment’ zijn: een ervaring om in te lijsten en vast te leggen op foto 

of video, maar vooral op onze 

eigen ‘harde schijf’.

Het was leuk om op deze wijze 

eens terug te bladeren in het 

verleden en te ervaren dat er 

dingen zijn veranderd (maken 

we nog wel zo makkelijk ver-

binding met het gewone), maar 

ook nog hetzelfde zijn geble-

ven (de vormen en de inhoud 

van onze vieringen). 

Klaas Dijkhuis was schoolleider van een jenaplanschool en is 

redactielid van Mensenkinderen 

In 1969 werd de Stichting 

Jenaplan onder andere door 

Suus Freudenthal opgericht. 

Tevens richtte zij het tijdschrift 

Pedomorfose op, waar zij vele 

jaren redacteur van was. Dit stopte 

in 1981 en werd later opgevolgd 

door Mensenkinderen. 

In de Suus Freudenthalbibliotheek 

in Utrecht zijn alle nummers nog 

in te zien.

 een DuIK in Het Verleden klaas DijkHuis
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De verjaardag is voor een kind heel speciaal! Jenaplanscholen hebben vieren als een van 
de basisactiviteiten in hun ritmisch weekplan staan. We hebben een aantal kinderen en 
stamgroepsleiders benaderd met de vraag: ‘Hoe wordt je verjaardag gevierd en wat vind je 
leuk?’ De reacties kunt u hier lezen. Misschien wordt u zelfs geïnspireerd. Als er nog meer 
leuke, gezellige, speciale ideeën zijn die u met collega’s wilt delen, nodigen wij u van harte 
uit te reageren naar de redactie.

Fabel Koenis de Vries, 8 jaar, Middenbouw de Zilvermeeuw, Wie-
ringerwerf: ‘Met de juf spreken we de tijd af wanneer het gevierd 
wordt, je mag de versiering kiezen voor de stoel, de kaarsen gaan 
aan, je mag iemand uitkiezen die een lied uitzoekt wat samen 
gezongen wordt. Als de liedjes op zijn, mag je van de stoel springen, 
de kaarsen uitblazen en uitdelen.’ Wat vind je leuk? ‘Ik ben altijd 
zenuwachtig wat ze uitdelen. De liedjes vind ik leuk.’

Dax van Geelen, 9 jaar, Middenbouw de Keerkring, Schagen. Dax is de 
dag  dat ik bel (14 september) jarig en vindt het wel spannend om aan 
de telefoon te komen, maar doet het toch. Hij vertelt: ‘De dag begint 
gewoon. Dan gaan we naar buiten, eten en drinken we en dan start de 
viering. Je mag op de kruk staan, ze zingen voor je en er is een taart. Je 
krijgt een cape om en Sjaan komt op je verjaardag. Sjaan is een vogel 
die allemaal gekke dingen doet. Dan mag je de kaarsjes uitblazen en 
trakteren. Later mag je de klassen rond, de vlag mag mee en krijg je 
kleine dingetjes van de juffen en meesters. Ik vind het leuk als Martijn 
er is, want die speelt met de pop.’

Nadine Jansen, 11 jaar, Bovenbouw de 

Ynlaet, Heerenveen. ‘Thuis maak je iets om te 

trakteren. Je mag op de stoel staan en alle kin-

deren zingen. Daarna deel je uit aan de kinde-

ren die dat willen. Met een zelfgemaakte kaart 

mag je de klassen rond en plakken de meester 

en juffen er een sticker op en schrijven er 

iets bij.’ Wat is leuk aan je verjaardag vieren? 

Nadine: ‘Dat er voor me gezongen wordt.’

hoe wordt 
mijn Verjaardag 
gEVIERD?

  Wat 

vind ik l
euk?

Aart Bijl, 11 jaar, 12 januari jarig, Bovenbouw de Verrekij-
ker, Den Helder: ‘We zitten in de kring, zingen liedjes en 
dan komt er een doos met allemaal kleine speelgoedjes. 
Daar mag de jarige iets uitkiezen. De jarige trakteert en 
broers en zusjes mogen in de klas komen. Elk lokaal heeft 
een vlaggenmasthouder, bij de klas wordt de vlag uitge-
hangen.’ De gezelligheid vindt Aart leuk.

Iris Buisman, 11 jaar, Bovenbouw de Krullevaar in Sevenum: 
‘Er worden kaarsjes aangestoken en je mag een spelletje of 
lied kiezen. Dit mag drie keer. Dan mag je de kaarsen uit-
blazen en trakteren. Op de weekopening mag je naar voor 
komen en wordt er aan je gevraagd hoe oud je wordt en 
wanneer je verjaardag is. De liedjes vind ik vooral leuk.’
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Jan Thomas Hoekstra, 10 jaar, Bovenbouw 
de Kring, Nuis. Ook Jan Thomas is vandaag 
jarig (13 september) en vertelt dat er thuis 
visite komt. Op school zitten ze in de kring, 
wordt er gezongen en getrakteerd.
Jan Thomas denkt diep na en zegt dan: ‘Ik 
vind bijna alles leuk, zeker ook de cadeau-
tjes.’
Chong Niezing van dezelfde school, 11 jaar 
en in november jarig voegt er aan toe: ‘Je 
mag de klassen rond met een kaart.’ Chong 
vindt de gezelligheid vooral leuk.

Mariska Kalsbeek, stam-
groepsleider van een mid-
denbouwgroep van de St. 
Jozefschool in Wageningen. 
‘We zitten in de kring en 
de jarige vertelt over zijn 
verjaardag. We zingen en de 
jarige job kiest een kind dat 
hem helpt bij het trakteren. 
Alle kinderen feliciteren en 
zeggen iets persoonlijks. Met 
een kaart mag de jarige langs 
alle meesters en juffen.’

Judith Frens, 11 jaar, Bovenbouw Peter Petersenschool, 
Haren: ‘Een paar dagen vooraf wordt bekend gemaakt 
wie er jarig is en worden er twee kinderen gekozen die 
een bordtekening maken op het digibord. Meestal iets 
wat bij die persoon hoort. Het hoofd van de jarige wordt 
er in geplakt met een ander lichaam. Twee andere kin-
deren bereiden een kringspel voor. Op de dag wordt de 
bordtekening onthuld, de jarige mag op de grond liggen 
en er wordt afgeteld terwijl de juf de jarige ‘oppompt’. 
De jarige groeit langzaam tot de leeftijd die hij die dag 
bereikt. Met de lucht die nu in de jarige zit, worden de 
kaarsen uitgeblazen. Er wordt gezongen en het spel 
gespeeld. Dan gaan we aan het werk en krijgt iedereen 
een geel strookje. Daar schrijft iedereen een compliment 
op voor de jarige. Deze worden verzameld in een doos 
die bij de jarige op de tafel staat. Een ander kind plakt de 
strookjes op een A3 vel rond een geel rondje, zodat er 
een zon ontstaat. De jarige wordt in het zonnetje gezet! 
De juf lamineert dit vel en de jarige heeft een compli-
menten placemat. In de kleine pauze mag de jarige trak-
teren en de school rond met een kaart waarop alle juffen 
en meesters iets schrijven en een sticker op plakken. Ik 
vind de bordtekening en sfeer het leukste.’

Jesse Breners is dit jaar als 
stamgroepleider van een Middenbouwgroep gestart 

op De Witte Vrouwenschool 
in Utrecht. Bij hem mag de 
jarige een liedje kiezen en 
op de tafel staan. Er worden 
vragen gesteld aan de jarige 
over de verjaardag en dan 
mag hij de kaarsen uitbla-zen. En natuurlijk wordt er 

getrakteerd.

Interviews:  

Sylvia Schipper

Cartoons:  

Janneke Kaagman

Fotografie: Rik Brussel

Valentijn van Herk, 29 november 
jarig, Middenbouw Jenaplanschool 
Antonius Abt in Engelen vertelt: ‘We 

gaan in de kring zitten en dan mag 
de jarige iemand kiezen die naast 
hem komt zitten en die mag helpen. 

De kaarsen worden aangestoken en 

juf stelt een aantal vragen, zoals Hoe 

was je als baby, hoe zag je taart er 
toen uit, heb je wel eens iets ondeu-

gends gedaan toen je klein was. Dan 

gaan we zingen. Dan mag je drie 
kaartjes grabbelen waar titels van 
liedjes op staan. Van die drie mag je 

er één uitkiezen. Dan komt er een 
grabbelzak met cadeautjes waar je er 

een uit mag halen.’ Vanzelfsprekend 

volgt er nog een traktatie. De liedjes 

vindt Valentijn het leukst.

Sarina van Yperen, stamgroepleider van een onderbouwgroep van de St. Jozefschool, Blokker: ‘Op 
de kalender staat wie er jarig is en we tellen een aantal dagen vooraf af hoeveel nachtjes het nog 
duurt . Als het zover is, staat er een verjaardagsstoel, vlag, hoed en taart klaar. Op de hoed staat de 
naam en hoeveel jaar het kind wordt. De ouders zijn er ook, er wordt gezongen, de leeftijd bepaalt 
het aantal brandende kaarsjes. Dan wordt er door een kind geteld of we allemaal op de verjaardag 
zijn. Na een aantal liedjes mag het kind vertellen over zijn verjaardag. De jarige zoekt vijf kinderen 
uit die een speciaal lied in het Engels zingen en vervolgens vijf anderen in het Nederlands. Er wordt 
gedanst en gesprongen door de andere kinderen. Vijf kinderen doen een dansje en de anderen doen 
alsof ze een instrument bespelen. Dan mag de jarige in het hoofd een wens doen en de kaarsjes uit-
blazen. De vlag wordt opgehangen onder een luid HOERA. Met twee andere kinderen mag de jarige 
de klassen rond. De jarige mag gedurende de dag helpen en bij alles als eerste kiezen. In de school 
hangt een boom waarop de jarigen van die maand hangen.’
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De school was uit en ik pakte mijn fiets. Alleen. Zoals altijd. Ik hoorde kinderen gillen, roepen en lachen. Ze renden voorbij, want ze mochten naar 

huis. Maar ik kon alleen maar aan haar denken. Hoe ze lachte, of door haar haren streek. Maar mij zag ze niet staan. Genoeg leuke jongens en 

ik zat daar niet bij. Ik hoorde haar zachte, tedere stem en dacht dat ik droomde. En toen ik me omdraaide stond ze daar. Naast een van haar vele 

vriendinnen. Giechelend en pratend over het feest van vanavond. ‘Zal ik ook gaan? ‘dacht ik. ‘Ach, wat had ik daar te zoeken? Geen vrienden, 

want niet cool genoeg.’ En toen fietste ik weg, naar huis. Alleen. Zoals altijd. 

Ik voelde de tranen achter mijn ogen. Ik zat op de bank. Alleen thuis. Maar wilde me niet laten kennen. Niet toegeven dat ik bang was. Niet aan 

mezelf, niet aan de wereld. In mijn hand had ik een potlood en voor me een papier met lijntjes. Schrijven deed ik ja, als ik even niemand had. 

Wat later liep ik de trap op, naar mijn kamer en plofte op mijn bed neer. Ik wilde 

niet huilen, maar deed het toch. Vreselijk, die pesters. Altijd maar weer. Ik zat nu 

in groep zeven, maar voelde me zó klein. Ik wilde niet toegeven, moest en zou 

het zelf oplossen. Ik stond op, met een beetje moed. Ging staan voor de spiegel 

en keek naar mezelf. Ik zag een kleine, bleke, tengere jongen, een jongen zon-

der ruggengraat. En toen, borst vooruit, en een leuke lach, wouw, ik kon het 

wel! En trots dat ik was. Ik deed wat leuke kleren aan, voor het eerst in tijden. 

Na wat gegeten te hebben ging ik naar het feest, waar ik nog nooit zo’n zin in 

had gehad!

Eenmaal op school liep ik door de deur de gymzaal in. Ik keek om me heen en 

voelde me groter. Ik had mezelf overtroffen en danste me los. En alsof er iets in 

mij was veranderd, maakte ik een praatje met de liefde zelf. Begon later ook te 

keten met wat jongens en was ineens de sukkel niet meer. 

En toen het feest jammer genoeg ten einde liep, voelde ik me beter dan ooit. 

Dat een avond als deze je leven zó kan veranderen. Wonderbaarlijk, zeg ik je. Ja, 

en ook geweldig.

 

Imme Peters (12 jaar) zat vorig schooljaar in de bovenbouwgroep 

Zwanenhof van jenaplanschool Antonius Abt. 

De jongen op de foto is niet de hoofdpersoon uit dit verhaal.

De redactie heeft voor dit schooljaar een 

verhalenwedstrijd uitgeschreven om ook 

kinderen een plek te geven in Mensenkinderen. 

In dit nummer de eerste bijdrage; deze keer van 

Imme Peters. Zij heeft het boek ‘Dummie de 

mummie en de sfinx van Shakaba’ gewonnen; 

de school een abonnement op de informatieve 

website van de Junior Winkler Prins.

 de joNgEN zonder ruggengraat

Het is nog steeds mogelijk om verhalen in te zenden. Het is onze bedoeling dat bovenbouwers een fantasieverhaal, gedicht, belevenis 

of gebeurtenis  van max. 500 woorden, voorzien van een tekening of foto, met een van de volgende titels of met een zelf verzonnen 

titel over hetzelfde thema schrijven:

• Mijn tijd in de middenbouw  (inleverdatum: uiterlijk 1 december 2011)

• Mijn vader/moeder helpt (nooit) op school  (inleverdatum: uiterlijk 1 februari 2012)

• Een dag in mijn bovenbouwgroep  (inleverdatum: uiterlijk 1 april 2012)

De thema’s sluiten aan bij de onderwerpen die in de komende  nummers aan bod komen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 

regio-vertegenwoordigers of op de website van de NJPV.

Inzendingen kunnen digitaal verstuurd worden via mensenkinderen@hetnet.nl of via de post: Redactie Mensenkinderen, Gijsbrecht 

van Aemstelstraat 292, 1215CS Hilversum.
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OPLEIDINGEN 
levend taalonderwijs Jenaplandiploma 
taal zonder methode maar met een 
heldere structuur: de DIKKE DAT  

je wordt opgeleid voor het officiële 
en erkende post- HBO-diploma 

levend rekenonderwijs JP diploma kinderopvang 
rekenen kun je ook vanuit 
wereldoriëntatie: DAT TELT  

jenaplanopleiding voor  
groepsleiders in de kinderopvang  

één zorgroute Jenaplan PLUS 
passend onderwijs is goed jenaplan-
onderwijs: vanuit het jenaplan-
concept de groepszorg vormgeven 

het ZORGBOEK is uit !!! 

opgezet  als een master-opleiding, 
met wetenschappelijk onderzoek 

voor wie wil bouwen aan 
jenaplanscholen van de toekomst 

stamgroepwerk – W.O. Jenaplan schoolleider 
wereldoriëntatie is het hart van ons 
onderwijs:  met de  FIETS VAN 
JANSEN kun je echt op reis ! 

voor schoolleiders zonder 
jenaplanachtergrond  

intensieve theorie 2 daagse  

zelfverantwoordelijk leren Jenaplan bouwcoördinator 
kinderen willen we zelf verantwoor-
delijk maken voor hun leerproces: 
dat moeten we leren! 

leren leiding geven aan collega’s 
vanuit jenaplanperspectief 

drie tweedaagsen: 

goed voor mekaar Jenaplan videocoach 
werken aan sociaal emotionele 
ontwikkeling op een jenaplan-
manier: een traject van 2 of 3 jaarl 

coachen met video-opnames om 
lerarengedrag te verbeteren: leren 

filmen, analyseren en coachen 

 
DOE MEE: 

word taalgids! In de stamgroep kun je taalonderwijs koppelen aan wereldoriëntatie. 
Daarvoor heb je wel experts nodig! Wij leiden taalgidsen op, die de school de weg naar 
levend taalonderwijs kunnen wijzen! Meld je snel aan. De opleiding begint binnenkort!!! 

De samenwerking met Knapvilla heeft van ons centrum een schatrijke leeromgeving gemaakt. 
Maak er gebruik van! Kom voor een teamdag naar Echten! Inspireren, leren en genieten! 

LEVEND LEREN MONITOR 
Een eigentijdse school organiseert zijn onderwijs 
digitaal: geen mappen, geen rapporten maar modern 
digitaal klassenmanagement. 

INTERIM-MANAGEMENT 
Soms hebben scholen tijdelijk geen schoolleider.   

Het JAS kan zorgen voor een interim-directeur. 

SCHOLENBOUW 
Niet tevreden over de huisvesting?  
Ga eens in gesprek om te onderzoeken welke mogelijk-
heden er zijn.  
UITGAVEN:  

taal:                          De dikke DAT    (bouwstenen voor levend taalonderwijs) 
rekenen:                  Dat telt              (bouwstenen voor levend rekenonderwijs) 
wereldoriëntatie:  De fiets van Jansen (structuur voor wereldoriëntatie)  
                M.I.-waaier       (werken met meervoudige intelligentie in je stamgroep) 
jenaplan:                 Knopenboekje  (tabellenboekje voor jenaplanners)  
                                  Petersen en Freinet (wat is een goede school?) 

Jenaplan Routeboek Groepszorg                               en er is nog meer….. 
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bekostiging 
Het Nederlandse onderwijsstelsel is bijzonder, vooral omdat scho-

len, openbare en bijzondere, hier volledig worden bekostigd. Dat 

is zo goed als nergens anders het geval, de situatie in Denemarken 

lijkt er nog het meeste op. Zo goed als overal elders betalen ouders 

voor bijzondere scholen schoolgeld dat flink kan oplopen. Het vol-

gen van openbaar onderwijs onder de verantwoordelijkheid van de 

lokale of nationale overheid is daarentegen zo goed als overal gra-

tis zo lang kinderen leerplichtig zijn. 

 

De situatie in een land als Engeland maakt duidelijk wat de gevol-

gen zijn van grote verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs. 

Het systeem heeft mede geleid tot een maatschappelijke tweedeling. 

Ouders die het zich kunnen veroorloven om veel geld uit te geven 

voor hun kinderen sturen hen naar privéscholen. Onvermogende en 

minder vermogende ouders hebben geen keuze, ze zijn aangewe-

zen op openbare scholen waarvan  wordt gezegd dat 

de kwaliteit (ver) bij bijzondere achter blijft. Dat oordeel 

behoeft nuancering, want een flink deel van de relatieve 

achterstand bij kinderen van openbare scholen moet 

niet aan de school worden toegeschreven, maar aan de 

weinig stimulerende huiselijke condities. 

   

En bij ons? Ouders hebben het recht om een eigen school 

op te richten, ook om die volledig  bekostigd te krijgen, 

indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Inmid-

dels is het minimum aantal kinderen voor een nieuwe 

school aanzienlijk verhoogd. Na enkele jaren moet een 

school, afhankelijk van een lokale norm, dat minimum 

halen. Het is zo hoog geworden dat er stemmen opgaan 

om de norm te versoepelen. De redenering bij ons is nog 

altijd dat ouders het recht hebben om hun kinderen naar 

de school te sturen die bij hun opvattingen past. Als dat 

niet het geval is kunnen ze een eigen school inrichten 

die voor volledige bekostiging in aanmerking komt. De 

traditionele vernieuwingsscholen, zoals de jenaplan-

scholen, hebben daarvan geprofiteerd, vooral in de jaren 

zeventig en tachtig van de vorige eeuw. 

 jenaplanscholen
Hoe is de situatie van jenaplanscholen in het licht van het voorgaande? 

De ruim 200 jenaplanscholen zijn verdeeld over het openbaar en de 

te onderscheiden typen bij het bijzonder onderwijs: katholieke, pro-

testants-christelijke, oecumenische en algemeen bijzondere scholen. 

Er zijn geen joodse, islamitische en hindoe jenaplanscholen. Alleen 

liberaal joods jenaplanonderwijs is denk-

baar onder de voorwaarde van een ruim 

toelatingsbeleid.  

De eerste jenaplanscholen waren katho-

lieke en protestants-christelijke. Het ging 

om bestaande scholen die een nieuwe 

koers insloegen. Deze ontwikkeling is 

vooral te danken aan Chris Jansen en Gerrit  

Hartemink. De eerste hield in het hele 

land lezingen over Jenaplan voor teams 

en besturen in het katholieke (toen nog) 

lager onderwijs. De tweede begeleidde 

protestant-christelijke scholen in onder 

meer Drenthe ‘op weg naar Jenaplan’.  

Niet lang daarna gingen enkele open-

bare scholen ‘om’, doorgaans op initiatief  

van de schoolleider. Enkele jaren daarna 

kwamen de eerste algemeen bijzondere 

jenaplanscholen tot stand. Ouders namen 

daartoe het voortouw. 

Gerrit Hartemink

de Verzuiling 
Voorbij?      aD boes
 

In de laatste vier nummers van Mensenkinderen 
verschenen artikelen over de pedagogische en levens-
beschouwelijke identiteit van jenaplanscholen. 
Achtereenvolgens kwamen daarin een katholieke in 
Apeldoorn, een openbare in Groningen, een protestants-
christelijke in Hoogeveen en een algemeen bijzondere 
school in Haren aan het woord. Strikt genomen past ook 
een Oecumenische jenaplanschool in dit rijtje. Er zijn er 
twee, in Boxtel en Hoevelaken.  
In dit artikel wil ik jenaplanscholen en hun identiteit in 
een breder perspectief plaatsen.
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Verschillen
Het is de vraag in hoeverre de diverse soorten van jenaplanonderwijs 

van elkaar verschillen en als dat zo is of die (nog) relevant zijn. En hoe 

is dat bij ouders? Hoe kiezen zij? 

Pabo-studenten die stage lopen bij verschillende jenaplanscholen 

merken nauwelijks  verschillen op, met één uitzondering: de protes-

tants-christelijke scholen beginnen de dag anders. Er wordt in die 

scholen, zij het niet overal, gebeden en er worden christelijke liederen 

gezongen en Bijbelverhalen verteld. Van ouders wordt gevraagd dat 

hun kinderen aan dat deel van het onderwijs 

meedoen. 

 

Het is een gegeven dat het overgrote deel 

van de ouders kiest voor de dichtstbijzijnde 

school, tenzij die een heel slechte naam heeft. 

Alleen in de kringen van het orthodox-pro-

testantse onderwijs lag en ligt dat nog altijd 

anders. Die scholen en hun besturen hebben 

uitsluitend te maken ouders die bewust kie-

zen voor onderwijs dat overeenkomt met de 

eigen godsdienstige opvattingen. De school-

keuze ligt er in het verlengde van de doop-

belofte. 

De uitgangspunten van het jenaplanonderwijs 

zijn met die van orthodox-protestantse ouders 

onverenigbaar. In principe worden in het jena-

planonderwijs alle opvattingen gewaardeerd, 

meer dan dat, omdat die een belangrijk deel 

van het onderwijs zelf vormen. 

In plaatsen en regio’s waar orthodoxe opvat-

tingen overheersen is geen jenaplanschool te 

vinden, tot het moment dat ‘import-ouders’ het initiatief nemen om 

een eigen school op te richten. Dat wordt dan een algemeen-bijzon-

dere. Lokale overheden in orthodoxe regio’s kiezen in meerderheid 

voor confessioneel onderwijs. Jenaplanonderwijs ontbreekt in het 

midden van de Veluwe (maar niet in onder meer Apeldoorn, Hoeve-

laken, Nunspeet en Elburg) en bijna overal op de Zeeuwse eilanden.

 
Vrije algemene volksschool
Welke van de genoemde typen jenaplanonderwijs valt te verkiezen of 

maakt dat (inmiddels) geen enkel verschil meer? Een jenaplanschool is 

(behoort te zijn) een vrije algemene volksschool. 

‘Vrij’ houdt in dat de school te maken heeft met een overheid, nati-

onaal én lokaal, die zich onderwijsinhoudelijk terughoudend opstelt 

en het benoemingsbeleid aan het bestuur van  school overlaat. Een 

jenaplanschool is allereerst een pedagogisch instituut. De opvoeding 

die daar plaatsvindt is met de ouders overeengekomen. Niet de kerk 

bepaalt de inhoud van het onderwijs, evenmin politieke en economi-

sche belangen. 

‘Algemeen’ betekent dat de school er is voor iedereen, ongeacht 

de levensbeschouwing van de ouders en de kinderen. De school is 

geen instituut waar een bepaalde religieuze of politieke overtuiging 

overheerst, laat staan dat daar wordt getracht om kinderen in een 

bepaalde richting op te voeden. 

De jenaplanschool is ten slotte een volksschool; de populatie dient 

de heterogeniteit in de samenleving te weerspiegelen. De school is er 

principieel voor alle maatschappelijke groeperingen en overtuigings-

groepen en onderscheidt zich in dat opzicht niet van het openbaar 

onderwijs.

 
Vrij
We leggen deze uitgangpunten naast de huidige praktijk in het 

onderwijs van jenaplanscholen. Hoe staat het met de vrijheid van 

jenaplanscholen? We hebben momenteel te maken met een over-

heid die zich steeds nadrukkelijker met de inhoud van het onderwijs 

wil  bemoeien. De argumenten daarvoor zijn economisch van aard. 

De laatste regeringsverklaring toont dat ondubbelzinnig aan. Neder-

land moet concurreren met andere landen, zo lezen we. Het CDA, 

gRoEIEN EN bloEIEN  
Een NJPV uitgave mede ter ondersteuning van zelfevaluatie op basis van de jenaplan-
kernkwaliteiten. Nog niet in huis? Bestel de map via www.jenaplan.nl/webwinkel  
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de ‘eigen’ minister voorop, zou zich krachtig moeten verzetten tegen 

groeiende overheidsbemoeienis. Dat gebeurt niet, er is eerder sprake 

van het tegendeel. Het onderwijsveld moppert weliswaar, maar is niet 

gemakkelijk tot actie te bewegen, bijvoorbeeld tegen de verplichte  

(CITO-) eindtoets. 

 
algemeen
In hoeverre is de grondslag van jenaplanscholen algemeen van aard? 

Geen enkele jenaplanschool is er op uit om kinderen in een bepaalde 

levenbeschouwelijke richting te sturen, zoals dat het geval is bij ortho-

doxe scholen met een protestants-christelijke of islamitische signa-

tuur. Orthodoxe rooms-katholieke jenaplanscholen zijn er niet. Er 

zijn   katholieke scholen die onder geen voorwaarde rooms-katholiek 

genoemd willen worden.  Fusies tussen openbare en katholieke jena-

planscholen hebben plaatsgevonden. Protestants-christelijke scholen 

zullen zo nodig wel met katholieke samenwerken, met openbare is 

dat minder waarschijnlijk.  

Openbare jenaplanscholen zijn per definitie ‘algemeen’ van aard. 

Er is een risico dat er sprake is van passieve neutraliteit hetgeen 

betekent dat controversiële thema’s, bewust of onbewust, wor-

den gemeden. Een openbare jenaplanschool behoort in dit opzicht 

kleur te bekennen. In mijn gesprekken met alle scholen, ongeacht 

hun signatuur, heb ik steeds gehoord dat levensbeschouwelijke  

pluriformiteit van het curriculum wordt nagestreefd, niet alleen ter-

loops maar ook doelbewust en planmatig. 

 

Het benoemingsbeleid kan problemen geven. Die kans lijkt in het 

openbaar onderwijs het  grootst omdat de eigen levensbeschouwing 

van de kandidaat bij benoemingen, anders dan in het bijzonder onder-

wijs, geen rol mag spelen. Het kan wenselijk zijn om een groepsleider 

te benoemen met een levensbeschouwelijke achtergrond die tot dan 

niet in het team is vertegenwoordigd. Voor het openbaar onderwijs 

is daarop selecteren bij benoemingen niet toegestaan. In het protes-

tants-christelijk, katholiek en algemeen bijzonder onderwijs is zo’n 

oproep bij een vacature mogelijk en denkbaar: ‘Gezien de samenstel-

ling van het team en de schoolpopulatie zoeken we naar een collega 

met een islamitische achtergrond’.  

 
Geestelijke stromingen
Een groot probleem zou er (op den duur?) in het openbaar jenaplan-

onderwijs kunnen ontstaan, als we te maken krijgen met een overheid 

die zich, nog veel meer dan nu het geval is, met onderwijsinhouden 

wil bemoeien. Man en paard: hoe ziet het door de PVV gewenste 

deelcurriculum ‘geestelijke stromingen’ eruit, waarin ook de islam aan 

de orde wordt gesteld?  Mits artikel 23 van de grondwet blijft gelden 

is er in het bijzonder onderwijs geen probleem, maar dan wel onder 

de voorwaarde dat het confessionele onderwijs elke bemoeienis van 

de overheid met meer argwaan dan tot nu toe zichtbaar is tegemoet 

ziet. Juridisch gezien kan alleen een grondwetswijziging de onder-

wijsvrijheid beknotten of om daar een eind aan te maken. Daarvoor 

is immers de helft van het aantal uit te brengen stemmen in het par-

lement ontoereikend. 

 

Ik wil tenslotte nog enkele andere problemen aansnijden die zich 

kunnen voordoen als jenaplanscholen samen met andere ressorteren 

onder één bestuur. Houden besturen rekening met grote verschillen 

in het scholenbestand? De berichten daarover zijn niet onverdeeld 

gunstig. Tot de laatste ontwikkelingen rond het toezicht behoort het 

verschuiven van onderzoek van de kwaliteit van het onderwijs van 

de overheid (c.q. de onderwijsinspectie) naar de schoolbesturen. Hoe 

gaan die om met scholen die zich in tal van opzichten van andere 

onderscheiden, zoals jenaplanscholen? Krijgen zij de nodige ruimte 

voor ‘ander’ onderwijs? 

Een laatste aandachtspunt. Het volksschoolse karakter van jenaplan-

onderwijs is niet overal even sterk zichtbaar, om het voorzichtig te 

zeggen. Tegen de nadrukkelijke bedoeling in scoren algemeen-bijzon-

dere scholen in dit opzicht het laagst. Ze hebben te maken met een 

overmaat aan hooggeschoolde ouders. Dat heeft alles te maken met 

de oorsprong van de school. Het waren de ouders die de school heb-

ben opgericht. Laaggeschoolde ouders zie je daar niet of ze zijn ver 

in de minderheid. Dat komt ook omdat laaggeschoolden, allochtonen 

inbegrepen, vaak traditionele  opvattingen hebben over goed onder-

wijs.  Het lijkt me een kerntaak van het bestuur van een  algemeen 

bijzondere jenaplanschool om te trachten de schoolpopulatie te ver-

breden. 

 

In Trouw van 25 augustus 2011 spreekt een docent levensbeschou-

wing over zijn ideaal voor het openbaar onderwijs: Het is ontmoetings-

onderwijs waar iedereen, leerling en leerkracht, wordt uitgenodigd 

om zijn of haar levensbeschouwing in te brengen en om zo elkaar 

te verrijken.’ Ik heb bij mijn rondgang langs een viertal scholen in dit 

opzicht steeds hetzelfde gehoord en ervaren: een jenaplanschool als 

plaats van ontmoetingen. 

Ad Boes is beleidsmedewerker van de  

Nederlandse Jenaplan Vereniging
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De hele dag al valt er een miezerig druilregentje. Ik sta bij de 

ingang van mijn school in een aangepast treurige stemming. De 

kinderen en ook de collega’s zijn al naar huis. Ruim drie jaar ben 

ik nu Hoofd Ener School van de Donatushof in Bemmel, éénen-

dertig jaar oud en boordevol plannen en ideeën. We zijn bezig 

met projectonderwijs, we doen een hoog gehalte aan creativiteit 

in ons leerprogramma, we vergaderen en overleggen. Maar het 

blijft allemaal onbevredigend en het lost het probleem niet op, dat 

voortdurend door mijn hoofd spookt.

Tegenover de school staat een klein kruidenierswinkeltje. Ik 

bedenk, dat ik liever de rest van mijn leven maar pindakaas ver-

koop en me verdiep in de kwaliteit van vermicelli, dan te blijven 

werken met randverschijnselen rond onderwijsvernieuwing.

1963 - 1966
Dat was 1963. Ik besloot het K.P.C. in Den Bosch te bellen om 

te vragen of een van hun medewerkers eens bij me langs wilde 

komen met informatie over nieuwe ontwikkelingen in het onder-

wijs. Enkele weken later kwam de heer Chris Jansen bij mij op 

bezoek met allerlei frisse vernieuwingsideeën. Heel voorzichtig 

stelde ik, dat we met veel van die ideeën al druk bezig waren, 

maar dat ik zocht naar iets, waarin een oplossing te vinden 

was voor de nadelen van het starre klassikale onderwijs. Toen 

sprak Chris Jansen de legendarische woorden dat hij bij het 

binnenkomen in onze school al dacht: ‘Deze school lijkt me 

geschikt voor ons plan’. En met een uiteenzetting van de 

gedachten van het Jenaplan sloeg bij mij de vonk over.

Het kostte me weinig moeite mijn team ook enthousiast te 

krijgen voor het Jenaplan; de pastoor, toen de voorzitter van 

het schoolbestuur, had voldoende vertrouwen in ons om zijn 

fiat aan onze toekomstdromen te geven. Vanaf dat moment 

stortten wij ons, samen met nog een viertal andere katho-

lieke scholen op de bestudering van het Jenaplan en in 1966 

meenden wij dat het verantwoord was, na deze grondige 

voorbereiding, om met deze vorm van onderwijs te starten.

individuele ontplooiing
Mijn motivatie was, dat het traditionele onderwijs te weinig 

rekening hield met de individuele mogelijkheden (en onmo-

gelijkheden) van het kind en dat het klassikale leersysteem 

weinig mogelijkheden bood tot sociaal functioneren van 

kinderen, omdat de klas, (toen vaak groepen van veertig of 

meer kinderen) als één homogene massa werd volgepropt 

met kennis, die frontaal aan alle kinderen samen werd gepre-

senteerd.

Onze belangrijkste doelstellingen waren: De kinderen als 

individu de mogelijkheden tot ontplooiing te geven, de groep 

zodanig samen te stellen, dat de toevalligheid van een geza-

menlijk geboortejaar niet de reden kan zijn om kinderen in 

één lokaal dezelfde ‘kost’ voor te zetten, het leerprogramma 

zo in te richten, dat het een appèl deed op de ontdekkings-

herinneringen Van 
een SchoollEIDER                joep Van Merwijk

links Pieter van Wezel, rechts Joep van Merwijk

De fiets van Chris Jansen
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drang van kinderen, de motivatie tot leren aan te wakkeren en de 

mogelijkheden te geven tot een creatief leer- en denkproces.

Vanzelfsprekend informeerden wij de ouders over onze plannen. 

Kennelijk was mijn ‘verkooppraatje’ zo enthousiast en overtuigend, 

dat op de drukbezochte informatieavond 95% vóór onze plannen 

stemde, 5% geen mening had en niemand tegenstemde! In 1966 zijn 

we gestart, meteen alles omgevormd tot stamgroepen.

als een hedendaagse trein
Als ik zeg, dat alles liep als een trein, is dat met de spoorwegervarin-

gen anno 2010 nog niet zo’n onrealistisch beeld. Want de problemen 

waren legio. Rekenen in niveaucursussen bleek te leiden tot achter-

stand van zwakkere leerlingen, omdat het hanteren van individuele 

hulp tijdens blokuren niet alle teamleden even gemakkelijk afging. 

Wereldoriëntatie, uitgaande van de ontdekkingsdrang van kinderen, 

was meestal een te hoog gegrepen ideaal en werd beperkt tot een 

noodzakelijk kennispakket. Ook het kringgesprek kwam bij de ietwat 

schuchtere dorpskinderen niet altijd uit de verf. Het in praktijk bren-

gen van het Jenaplan bleek heel wat meer problemen te geven dan 

we in ons enthousiasme hadden verwacht. Maar gelukkig waren we 

ons ervan bewust dat het Jenaplan geen systeem, maar een concept 

is, zodat we, dankzij veel overleg en samenwerking met andere scho-

len in de jenaplanstichting toch op het goede spoor bleven. Intussen 

hadden we een intensief contact opgebouwd met veel ouders, zodat 

zij zeer kritisch letten op de gang van zaken. Toch hielden sommige 

ouders het, meestal aan het einde van het schooljaar, voor gezien en 

deden hun kinderen weer naar een klassikale school.

Anderzijds kwamen er kinderen vanuit het traditionele onderwijs 

naar onze school, zelfs vanuit omringende plaatsen. Het ongewenste 

gevolg was, dat onze school een heftig onderwerp van vóór en tegen 

werd, zeker toen wij veel bezoek van groepen uit het onderwijs  

kregen, zelfs uit het buitenland.

Tegelijkertijd was het ook stimulerend en fantastisch om te ervaren, 

hoe betrokken en gemotiveerd het merendeel van de ouders par-

ticipeerde op allerlei terreinen en we binnen enkele jaren toch grip 

hadden gekregen op het nieuwe werken en onze jenaplanschool  

kinderen met gepaste tevredenheid op een prima niveau naar het  

vervolgonderwijs kon laten doorstromen.

26 januari 2011
Zojuist valt er een uitnodiging in mijn brievenbus voor een afscheids-

receptie van de huidige schoolleider Pieter van Wezel.

Ik heb in de afgelopen twintig jaar, dat ik niet meer in het onderwijs 

zit, de Donatushof met veel belangstelling en interesse gevolgd. Er 

is heel veel veranderd. De 

school ziet er anders uit dan 

toen ik in 1960 begon. Er 

is heel wat aan verbouwd, 

aangepast aan de eisen van 

deze tijd en er zijn meer kin-

deren. Maar vooral de elek-

tronica heeft een enorme 

vlucht genomen. Was ik destijds al trots op een overheadprojector 

in elke bovenbouwgroep, tv-toestellen, bandrecorders en diaprojec-

toren, nu hangen er digitale schoolborden, zijn er computers in ieder 

lokaal, is er zelfs een speciale werkhoek met een tiental computers, 

is er een prachtig kopieerapparaat met printer, waar ik me vroeger 

met een vierkleurenstencilapparaat moest behelpen en is er nog veel 

meer aan elektronica, waarvan ik nauwelijks het bestaan weet. Maar 

Pieter heeft met zijn team, ongeacht al deze moderne techniek, de 

ideeën van het Jenaplan, de pedagogische sfeer weten te behouden 

en de nieuwe mogelijkheden perfect geïntegreerd en aangepast aan 

de nieuwe tijd.

Het kruidenierswinkeltje bestaat niet meer. Maar de nieuwe school-

leider zal ongetwijfeld óók wel eens, zoals ik zo’n vijftig jaar gele-

den, als de kinderen naar huis zijn, het laatste teamlid op zijn fiets is 

gestapt en de regen mistroostig op het schoolplein valt, zijn momen-

ten van twijfel hebben, staande bij de ingang van de school. Want 

goed onderwijs moet altijd in beweging zijn, zo mogelijk zelfs een 

stapje vóór op maatschappelijke ontwikkelingen. Maar overdenkend 

wat sinds 1960 op deze school is gebleven, maar óók veranderd, ver-

beterd en gegroeid, lijkt het mij, dat het Jenaplan (als concept) en 

aangepast aan een nieuwe tijd, die nieuwe eisen stelt, nog steeds een 

breed palet aan mogelijkheden heeft voor het onderwijs aan onze 

kinderen in de eenentwintigste eeuw.

Joep van Merwijk was schoolleider van  

jenaplanschool Donatushof in Bemmel

Fotografie: Eric van ’t Hullenaar en Felix Meijer

Nieuwe versie van de fiets van Jansen
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In Eva-Lanxmeer, een ecowijk in Culemborg,  wordt sinds tien jaar 

geëxperimenteerd met duurzaam wonen en leven. Er zijn veel inno-

vaties op het gebied van energie, materiaal en bouwtechniek, maar 

gelukkig is het daar niet bij gebleven. Deel van het experiment is de 

sociale kant van samen leven en werken. Door de opzet van de wijk 

is er veel gelegenheid tot sociale interactie. Hier zie je in natura hoe 

waar de uitspraak van Petersen was: als een van de elementen  van 

menselijke interactie (gesprek, spel werk of viering) op de achter-

grond raakt, stokt het proces. 

ontmoeten
Er is een aantal kenmerkende verschillen met doorsneewijken. Het 

meest opvallende is het ontbreken van autoverkeer. Op de vier hoeken 

van de wijk zijn parkeerterreinen en alleen als je spullen moet in- of 

uitladen of als iemand slecht ter been is rijd je voor je deur. Mensen 

ontmoeten elkaar tijdens het loopje (maximaal 50 meter) naar huis en 

maken daardoor vanzelfsprekend een praatje. Het is rustig op straat en 

de kinderen kunnen er vrijwel ongehinderd spelen. Je ziet dan ook aller-

lei kinderspel dat in veel steden al tientallen jaren verloren is gegaan. 

samen delen
Een ander essentieel verschil is het mandelig gebied. Dat is een stuk 

grond dat de bewoners gezamenlijk beheren. Bij het ontwerpen van 

de wijk wilde men een zachte overgang tussen privé en openbaar. 

Een plek waar je samen over beschikt, plannen voor maakt, onder-

houd aan pleegt, overlegt en van geniet. Waar je zonder vragen wel-

kom bent. Spannend, men had geen idee of dat zou gaan lukken. Er 

is een goede beheersstructuur voor bedacht en na tien jaar kunnen 

we zeggen dat dit een van de succesfactoren van de wijk is. Het is 

hier onvoorstelbaar groen en we scoren hoog als je kijkt naar de eco-

diversiteit. 

Geen schuttingen
Aan alle bewoners wordt gevraagd om hun tuin niet te omheinen met 

een schutting. Op die manier lopen de tuinen natuurlijk in elkaar en in 

de gezamenlijke hof over. Zo lijkt het alsof je een enorme tuin hebt en 

maak je gemakkelijker contact. Natuurlijk zorgt iedereen ook voor zijn 

behoefte aan rust en privacy door heggen en struiken op strategische 

plaatsen te zetten. Dit vergt gevoeligheid over en weer, overleggen en 

duidelijk zijn in je eigen wensen, af en toe een veer laten of opkomen 

voor jezelf. Dat dat niet altijd lukt moge duidelijk zijn, hier wonen wel 

gewone mensen. 

eetbaar landschap
De oude elementen in de wijk zijn behouden. Een oude arm van de 

Lek, de watertoren en een honderd jaar oude boomgaard zijn ingebed 

in de wijk. Er is een strandje, er wordt in de zomer op 

vlotjes gevaren, ´s winters geschaatst en in de herfst 

hebben we een appelfeest. Dan mag iedereen zoveel 

mogelijk appels oogsten als hij wil en van de rest 

wordt appelsap en appelstroop gemaakt. Verder staan 

er overal in de wijk fruitbomen en – struiken

 waar

 je vrije-

lijk van

kunt eten. Ook is er een stadsboerderij die voorziet in 

de behoefte aan biologische groenten en lamsvlees 

voor de bewoners van Culemborg. De grond ligt als een park 

tussen de wijk Terweide, bekend van de problemen tussen Marok-

kanen en Molukkers, de binnenstad en Eva-Lanxmeer. De stadsboer-

derij is de eerste jaren door vrijwilligers opgebouwd en heeft nu een 

stevige plaats in de samenleving veroverd. Scholen en kinderdagver-

blijven werken en spelen er met hun kinderen, verstandelijk gehandi-

capten vinden er hun dagbesteding en menig Culemborger maakt er 

graag een ommetje.  

kinderspeelplaatsen
Alle kinderspeelplaatsen zijn door de bewoners zelf ontworpen en 

voor zover dat kon ook eigenhandig gemaakt. Met de gemeente is 

afgesproken dat de bewoners zelf met voorstellen komen. Na goed-

keuring wordt besloten welk deel van het werk door onszelf en door 

de gemeente wordt gedaan. Hierdoor kunnen we veel meer bereiken 

en is de betrokkenheid veel groter. We krijgen wat we zelf willen, 

besparen kosten en de speelplaatsen zijn van onszelf. 

Het thema is steevast water. Omdat we op een waterwingebied 

wonen, vonden we het belangrijk dat kinderen daar ook in hun spel 

mee verbonden zouden raken. Er is een waterspeelplaats met flow-

vormen, een peuterspeelplekje met een op een zonnecollector aange-

sloten bron en overal staan pompen. 

Maar er zijn ook straten waardoor je met allerlei rollend speelgoed 

kunt racen en een plein met een dambord. In een kastje staan door 

een van de bewoners gemaakte damstenen en schaakstukken. Ook 

kinderen en jongeren uit andere wijken komen hier graag spelen. 

Dat vergt wel wat extra toezicht. Gelukkig is de draagkracht van de 

omwonenden vrij hoog. Niet altijd natuurlijk! 

peter petersen haD gElIjK    Marijke sluijter

‘Het leven in een groep stroomt het best als gesprek, spel, werk en viering in balans zijn’, zei Peter Petersen. Hoe 
waar dit is beseft Marijke Sluijter, ex-jenaplanner, nu meer dan toen ze nog voor de groep stond. Tot haar verrassing 
ontdekt ze dat deze principes zijn ingebouwd in de bijzondere wijk, Eva-Lanxmeer, waar ze nu woont.
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samenleving
Nu terug naar Petersen. Tijdens het lezen heb je al kunnen inschat-

ten hoeveel gesprek, spel, werk en viering hier allemaal bij te pas 

komt. Wat bij mij langzamerhand doordrong was hoe noodzakelijk 

een ´pedagogische situatie´ is. En dat een woonwijk dat ook kan zijn. 

Als de visionairs die deze wijk hebben opgezet dit niet bovenaan in 

hun vaandel hadden staan, was het veel moeilijker om met elkaar 

in gesprek te komen, was er geen vrije ruimte voor eigen inbreng 

-het spelelement- , konden we niet samen aan projecten werken en 

ons trots voelen over de volbrachte taak en was het lastig om geza-

menlijke vieringen te houden. We hebben dankzij deze ingebouwde 

mogelijkheden geregeld redenen om iets te 

vieren en we hebben plekken waar je iets kunt 

vieren. Zoals laatst iemand zei: ´Een plek moet 

gewenst gedrag afdwingen´. 

leven moet stromen
Nu, na tien jaar vallen en opstaan, huilen 

en lachen, teleurstelling en vreugde, wordt 

de wijk volwassen. Mensen leren al doende 

of haken af. Maken zich druk, of laten het 

gedoe aan zich voorbijgaan. Er komt een 

soort evenwicht. En nu, na enige tijd, zie ik tot 

mijn verrassing dat het al of niet stromen van 

het sociale leven te maken heeft met de vier 

punten van menselijke interactie, zoals Peter 

Petersen die geformuleerd heeft. Heerlijk, die 

herkenning! 

Gesprek. Dan moet er wel iets zijn waarover 

gepraat kan worden. En er moet een organi-

satiestructuur zijn om een en ander te regelen. Er moeten op allerlei 

manieren ontmoetingsplekken en -momenten zijn. 

Spel. Gelukkig is het hier nog lang niet klaar en hopelijk komt dat 

moment ook niet. Samen bedenken hoe je iets wilt inrichten, samen 

iets organiseren lekker creatief zijn. Het doet er niet toe of dat een 

marktje is om van de stekjes af te komen of een eigen energiebedrijf. 

Een wijk waar deze mogelijkheid in beginsel is ingebouwd is uniek. 

Werk. Nou, dat kan hier volop! Er worden fruitbomen gesnoeid, 

vijvers leeggeschept, takken gehakseld en speelplaatsen gebouwd. 

Laatst zag ik zelfs twee meisjes met emmer en wisser in de paaltjes 

van de straatnaambordjes klimmen om ze te wassen! Ik weet niet of 

dat eigen initiatief was of in opdracht van de ouders, maar ze hadden 

er in elk geval veel lol mee.   

Vieren.  Ja, we delen lief en leed. Er zijn spontane feestjes, hoffees-

ten en feesten op buurtniveau. Als ik zin heb in iets gezelligs stuur 

ik gewoon een e-mailtje dat het vlierpannenkoekenfeest is of dat de 

bessen moeten worden geplukt en we jam gaan maken. Als het saai 

is in de vakantie neemt iedereen zijn eten mee en eten we in de hof,  

soms zelfs op straat aan lange tafels. Even samen koffie drinken of 

een glaasje wijn is simpel te organiseren dankzij ons semi-openbaar 

terrein. Het is beschut en toch openbaar.

Mogelijkheden scheppen
Ik ben heel benieuwd hoe er nu in jenaplanscholen met de ideeën van 

gesprek, spel, werk en viering van Peter Petersen wordt omgegaan. 

Voor mij was het een nogal statisch gegeven. 

Ik gaf op die manier mijn dagindeling en mijn 

weekplan vorm. Het was een controlemiddel 

om te zien of mijn werkschema evenwichtig 

was. Nu ontdek ik dat het daaraan voorbijgaat. 

Dat het meer zit in het scheppen van moge-

lijkheden, pedagogische situaties. En, dat het 

schoolgebouw zélf al een pedagogische situ-

atie is, met natuurlijk de gemeenschap met al 

het werk dat daarin gedaan moet worden.  

Ik nodig jullie van harte uit om je visie en 

ervaringen te delen. Dat kan op http://opvoe-

dingenonderwijs.ning.com/group/gesprek-

spel-werk-viering. Dat is een online community 

voor alle opvoeders die zich inzetten voor een 

samenleving waarin kinderen in harmonie met 

elkaar en de natuur kunnen opgroeien. 

Marijke Sluijter is hoofdredacteur van 

Educare, een uitgave van Stichting 

Universele Opvoeding. Dit is een beweging waarin opvoeders 

die werken aan een cultuur van verbondenheid hun 

krachten bundelen, ervaringen delen en vernieuwers een 

platform krijgen. Ze schreef het boek ´Aanraken, een 

levensbehoefte´ en geeft cursussen Zinvol Tekenen. 

Meer informatie over het tijdschrift Educare, gratis 

tips voor opvoeders, een handige zoekmachine voor 

opvoedingsboeken en de online community vind je op 

www.educare.nl

Meer informatie over de gratis tips, cursussen en 

studiedagen van Marijke Sluijter vind je via 

www.eduQreation.nl 

Fotografie: Marijke Sluijter

Cartoon: Janneke Kaagman

noteer alVast in uw agenda:
Dag beginnende stamgroepleider: woensdag 18 januari 2012

Dag jenaplandirecteur:  woensdag 28 maart 2012

Dag interne jenaplanbegeleider: woensdag 28 maart 2012
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Op het moment dat ik dit artikeltje schrijf houdt het parlement zich 

bezig met de behandeling voorgestelde wijzigingen in de wet op het 

onderwijstoezicht (WOT). De Tweede Kamer heeft in eerste termijn 

gesproken en er ligt een schriftelijke behandeling van kamervragen 

door de minister. Het ziet er niet naar uit dat wijzigingen in de tekst 

van de WOT tegemoet zullen komen aan een oplossing voor de vele 

problemen waarvoor scholen zich gesteld zien. Aan kritiek uit het 

onderwijsveld op de wijze waarop de onderwijsinspectie meent te 

moeten meten en beoordelen heeft het niet ontbroken en dat geldt 

nog altijd onverkort. Kritiek op het toezicht werden door de geza-

menlijke vernieuwingsscholen, voor zover zij bij het overleg met de 

inspectie waren vertegenwoordigd, kort al na de invoering van de 

WOT uitgeoefend. Die werd compleet genegeerd, het overige onder-

wijsveld - organisaties daarbij inbegrepen -  zweeg. Even later, in 

2002, is in een SOVO-publicatie bezwaar gemaakt tegen het onei-

genlijk gebruik van de (meestal CITO-)eindtoets. De waan rond die 

toets neemt nog steeds toe terwijl er in het land uitstekende vor-

men voor een ‘warme overdracht’ beschikbaar zijn. De eindtoets was 

er uitsluitend om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet 

onderwijs verantwoord te doen verlopen. Inmiddels wordt de toets-

score, geheel tegen de opvattingen in, door de inspectie misbruikt 

om scholen te vergelijken en om met hen af te rekenen.     

Aangetoond werd enkele jaren later dat de uitgangspunten en de 

praktijk van het toezicht op hoofdpunten strijdig zijn met de Wet 

op het Primair onderwijs (WPO). Reacties bleven uit. Er kan geen 

twijfel over bestaan: die wet schreef met zoveel woorden voor om 

het leerstofjaarklassensysteem te vervangen door een werkwijze die 

wel tegemoet komt aan grote verschillen tussen kinderen in de basis-

schoolleeftijd. Bij vierjarigen kan het verschil in mentale ontwikkeling 

al zijn opgelopen tot drie kalenderjaren, bij twaalfjarigen zijn dat er 

maar liefst zeven. Iedere groepsleider die in de materie is ingevoerd 

kan dat bevestigen. En wat doet de inspectie? Die zet scholen en 

daarmee kinderen onder druk om eerder te presteren, want zo werkt 

het systeem waarbij scholen onderling worden vergeleken en hoe 

kinderen per leerjaar presteren. Daarbij gaat het allereerst om reke-

nen en, ook dat is aangetoond, een relatief klein deel van het in de 

kerndoelen voorgeschreven taaldomeinen. Nog geen 30%. Voor 

het laatste is er slechts één argument: voor de overige onderdelen is 

geen test beschikbaar die beantwoordt aan de criteria van de Com-

missie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) die de inspectie 

heeft overgenomen.  

De WOT zou een nadere uitwerking van de WPO moeten zijn, dat 

is niet het geval. Ik geef nog een bewijs voor die stelling. De inspec-

tie kent nog altijd het onderscheid niet tussen enerzijds een wet-

telijk toegestane verlenging van de basisschool voor kinderen, die 

daar baat bij hebben, en anderzijds het opnieuw doorlopen van de 

leerstof van een schooljaar. Alleen de laatste maatregel verdient de 

term ‘zittenblijven’. Ruimhartig omgaan met de voorschriften over de 

maximale tijd waarop een kind basisonderwijs mag volgen is een eer-

ste stap. Dat kan voorkomen dat, zoals al is voorspeld, een groot deel 

van de kinderen de basisschool ver onder het gevraagde minimum 

referentieniveau verlaat. Er wordt in dit verband een percentage 

van 25% genoemd. In de context van de huidige regelgeving en de 

gegroeide onderwijspraktijk zullen de in 2013 in te voeren referen-

tiedoelen zorgen voor een enorme uitval. En niet kan worden tegen-

gaan dat scholen met een laag percentages ‘uitvallers’ bij het werven 

van kinderen dat gegeven in hun propaganda gaan gebruiken. 

Ik schrijf het laatste deel van dit artikel nadat de Tweede Kamer 

over bijstelling van de WOT heeft beslist: het wetsvoorstel is op 27 

september aangenomen. Het debat dat daaraan vooraf ging heeft 

niet geleid tot het gewenste resultaat: uitstel van besluitvorming 

tot alle vragen die zijn gesteld - in het parlement en daarbuiten – 

een antwoord hebben gekregen. Zo zijn er grote twijfels over de 

wetenschappelijke onderbouwing van de kaders van het toezicht. 

Een motie daarover van het Kamerlid Smits (SP) heeft het helaas niet 

gehaald. Dat geldt wel voor twee andere amendementen. De Kamer-

leden Klaver (Groen Links) en Van der Ham (D66) willen de breedte 

van het onderwijsaanbod onderzocht zien, is er in de scholen meer 

dan taal en rekenen? Dijkgraaf (SGP) en Dijsselbloem (PvdA) vragen 

de regering te bezien of herziening van de methodiek van de inspec-

tie ten aanzien van de beoordeling van resultaten noodzakelijk is. 

Er zit niets anders op: verzet tegen het vele dat in het toezicht niet 

deugt blijft geboden. 

Ad Boes is adviseur van de Nederlands Jenaplan Vereniging 

Onderwijs en POlitiEK: 
gEzwOrEn Vi JAnden?  Ad BOes 

OP zOEK naar EEn inSPirErEnD
SintErKlaaS- OF KErStcaDEau?

Geef een individueel abonnement
voor € 35,00 per jaar of

aan minstens vijf collega’s op hetzelfde adres 
voor € 32,00 per jaar

Aanmeldingen bij het Jenaplanbureau
Postbus 4089, 7200 BB Zutphen

of via info@jenaplan.nl



Met een zeer brede grijns legden een stagiaire en ik de laatste hand aan onze eigen 

sneeuwmachine. Straks zou het, tijdens de kerstviering, op het onmogelijk nauwe en kleine 

podium, zachtjes sneeuwen. De foto’s die ouders zouden nemen zouden zo naast die van 

de Efteling of van een Charles Dickens’ festival kunnen liggen. Een mode-academie-moeder 

had van aardappelzakken een prachtig herderinnetjeskostuum genaaid. Kinderen uit groep 

7 en 8 hadden onder leiding van een hobby-schilder-opa een romantische kerststal geverfd 

op verhuisdozen. Zelf had ik Romeinse helmen gepapiermachéed, niet van echt te onder-

scheiden. Een vader, enthousiast door de verhalen van zijn Romeinse-soldaat-zoon had, 

ongevraagd, Romeinse zwaarden gezaagd. De kerstviering inspireerde, nu al.

Met een al even grote grijns kwam het hoofdrolspeelstertje, een herderinnetje, een kwartier 

te vroeg, de Middenruimte van de school in lopen. In haar kielzog haar moeder en oma. Ze 

had op haar hoofd een kunstig vlechtwerk met daarin lampjes gevlochten. Ze leken als licht-

gevende mieren over haar hele hoofd te lopen. Kind, moeder en oma waren in de zevende 

hemel, zo trots.

Ik was verbijsterd. Lichtgevende mieren op het hoofd van het herderinnetje in het Dickens’ 

decor. Het was als vloeken in de kerk. Slechts één seconde overwoog ik om vriendelijk doch 

beslist te gebieden dat de lampjes uit het haar gehaald moesten worden. Het lukte me om 

het niet te zeggen.

Maar het was overduidelijk dat het herderinnetje haar strooien hoed met Victoriaanse strik 

niet op kon. Moeder en oma namen op de eerste rij plaats. Gelukkig dirigeerde een andere 

collega hen naar de zitplaatsen voor ouders. Zelf ging ik bij mijn hoofdrolspeelstertje kijken. 

Ze was al begonnen zich om te kleden. Op haar rug bleek een klein wit kastje geplakt te 

zijn. Gelukkig ontdekte ik daar dat er vier standen op het kastje zaten: uit – aan – knipperen 

– “lopende mieren”. Ik kwam met het meisje overeen dat we voor de stand -aan- zouden 

gaan. Toch zag ik met spijt drie kwartier later hoe de strooien herderinnenhoed bleef liggen 

in het lokaal, waar de toneelspelers zich moesten omkleden.

Nadat de Romeinen en een aantal kinderen uit groep 6 het echte kerstverhaal hadden uit-

gespeeld, kwam groep 7. Geïnspireerd door het kerstverhaal zongen een lammetje, een 

herdershond en het herderinnetje de sterren van de hemel. Ze waren op zoek gegaan naar 

het kindje Jezus van hun dorp en in hun tijd. Een kind met potentie, maar wel een kind 

dat nog wel een financieel en cultureel duwtje in de rug moest krijgen. De drie beloofden 

zingend dat zij garant zouden staan voor de toekomst van dat hummeltje, ook al hadden ze 

zelf niet veel. Het lammetje gaf wol, het herderinnetje een verhaal en de herdershond blies 

zijn warme adem over die weerloze belofte. Menig ouder veegde iets weg.

Gaf deze viering de toneelspelers eenzelfde steuntje in de rug? Misschien niet financieel, 

maar dan toch wel een gevoel van trots: iemand mogen zijn en op het podium mogen schit-

teren. Even onderdeel mogen zijn van schoonheid. Even anderen mogen inspireren.

Nog dezelfde avond zouden we alles afbreken en opruimen: de kleren in auto’s en in de 

opslag en het decor weer omgedraaid. De volgende dag, de laatste voor de kerstvakantie, 

zou het kerstspel slechts een herinnering zijn. We zouden er in de kring nog even over pra-

ten, de foto’s bekijken op het digibord, maar zelfs dat zouden alleen maar vage schaduwen 

zijn van deze prachtige avond. Een avond waarop het herderinnetje mocht stralen, letterlijk, 

en daardoor een heel klein duwtje in haar rug kreeg.

Arjen Tabak is twintig jaar stamgroepleider  

van een bovenbouwgroep geweest.

Cartoon: Janneke Kaagman
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