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Vensters en de u ren openen

Felix Meijer

Een themanummer over wereldoriëntatie. Een thema dat in vele

doelgericht werken zicht hebben gekregen op de doelen en

jaargangen van Mensenkinderen terugkeert. Hoe kan het ook

leerlijnen, wordt het tijd de lesjes uit de methodes weer eens

anders, als Petersen wereldoriëntatie het hart van het onderwijs

wat los te laten en vanuit doelen te gaan werken. Zo krijgt

noemt. Het onderwijs begint in de wereld om het kind heen.

wereldoriëntatie de plek die het verdient: in het hart van

Daar is het bij betrokken: nieuwsgierig en verwonderd. Vanuit

onderwijs en vooral in uw eigen hart en dat van de kinderen.

nieuwsgierigheid en verwondering komt het kind tot leren

En laat u daarbij eens uitdagen om aan de slag te gaan met

en volgens Petersen is dat het moment om het gereedschap

de vragen die bij kinderen leven. Of zoals Rinus Buursink het

te slijpen om de wereld te kunnen verkennen.

verwoord heeft: ‘Zet uw kind

In Het Kleine Jenaplan staat het er zo: ‘Om

niet achter-, maar voorop de

via de wereldoriëntatie zover te komen,

fiets.’

heeft de leerling bepaalde vaardigheden
nodig. Beide groepen, die van de

In dit nummer beschrijft een
aantal scholen hoe zij met

zinvolle leerstofgehelen (projecten

wereldoriëntatie bezig

en thema’s; redactie) en die van de

zijn, bijvoorbeeld met

vaardigheden die nodig zijn om
aan die leerstofgehelen te kunnen

Verhalend ontwerpen,
de ervaringsgebieden

werken, verhouden zich tot elkaar als

uit de SLO-

een akker en landbouwwerktuigen.

mappen of een

Ze moeten zo goed mogelijk op

methode. De

elkaar worden afgestemd, opdat de

Roncallischool

akker een oogst van de allerbeste

en Antonius Abt geven een beeld van

kwaliteit oplevert.’

hun manier van werken met foto’s

Door allerlei omstandigheden
als druk van buitenaf,
behoefte aan leerlijnen
en methodes lijken de
gereedschappen
als spelling,

van een project over
water en Sinterklaas.
Het nummer wordt
geopend met twee
inspirerende artikelen
over de bedoeling en

taal, rekenen

uitgangspunten van

en lezen, maar

wereldoriëntatie.

ook samenwerken en

De redactie hoopt dat dit

zelfstandig werken doelen

themanummer deuren

op zich te zijn geworden.

en vensters voor u opent

Als je op deze vakken
maar goed scoort, dan komt het wel
goed met je, lijkt de achterliggende gedachte.
Veel groepsleiders en daardoor ook hun kinderen hebben
echter niet in de gaten dat deze vakken en vaardigheden slechts
middelen zijn om de wereld te ontdekken en er zo actief deel
van uit te kunnen maken.
Nu veel scholen en groepsleiders de afgelopen jaren door

en u zicht geeft
op verschillende
mogelijkheden,
waarmee
wereldoriëntatie
weer meer het
hart van uw onderwijs
kan worden.

trajecten als de 1-zorgroute, handelings-, resultaat- of
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In memoriam Rinus Buursink
Donderdag 20 september hebben velen afscheid genomen van Rinus Buursink.
Voor veel jenaplanners is de naam van Rinus gekoppeld aan de NJPV conferentie, waaraan hij vanaf het begin zijn
medewerking heeft verleend. Samen met Rinus mocht ik de eerste conferentie organiseren. En vanaf die start heeft
hij een eigen invulling gegeven aan zijn deelname. Rinus als snelle
denker. Hij hoorde me aan en bood binnen een tel waardevolle
beelden aan, waarmee ik verder kon.
De conferentiewerkgroepleden hebben hier tot op het laatst
van kunnen profiteren. Hij was degene die kon zorgen voor een
sprekende titel, wanneer we met elkaar over de inhoud hadden
gesproken. Maar naast die titel was hij de leverancier van de
teksten, waarmee we interesse voor de conferentie wilden wekken.
Deze bijdrage aan de conferentie vormde feitelijk de bekroning
van zijn jenaplancarrière. Begonnen als stamgroepleider en
directeur van de Tovercirkel in Malden, een van de eerste
voorzitters van de NJPV en opleider voor ‘antropologie van het
kind’, zijn favoriete thematiek.
Ik zal Rinus vooral herinneren als denker. Zijn verbinding met
het jenaplanconcept heeft hij destijds beschreven in het artikel
‘Jenaplan voor- of achterop’, dat als hommage nu is opgenomen in
deze aflevering van Mensenkinderen.
Zijn gedachtegoed vormde een constante factor, wanneer je hem
hoorde spreken over de actualiteit. Aan het einde van zijn leven
was hij alleen nog in staat om bijvoorbeeld naar de radio te
luisteren. Wanneer we elkaar spraken, bleef hij herhalen dat het
jenaplanconcept op fundamenteel niveau een antwoord kon geven in veel situaties, waarin mensen verzeild zijn
geraakt. Uitgaan van de kracht van elk mens was voor hem de leidraad. Hoe moeilijk hij het zelf ook had in zijn
leven, toch probeerde hij zijn leven betekenisvol te houden. Tot het niet meer ging.
Rinus zag elk kind als een mensenkind, dat voorop de fiets optimaal van het leven kan leren.
Een man, die ik niet gauw zal vergeten.
Jaap Meijer

Voor- of achterop?
Ik ga met mijn jongste dochter fietsen. Ze mag bij mij op de fiets,

ter mijn rug. ‘Goed zo!’ prijs ik haar.

want ze is nog te klein om zelf te fietsen. Om ons huis, op een klein

Zo rondrijdend verklaar ik haar de werkelijkheid die aan ons voorbij

fietsje lukt het aardig, maar verder vertrouwen we het nog niet en

trekt of correcter: waar ik haar doorheen voer.

vinden we het veiliger om haar bij ons op de fiets te hebben. Ze zit fier

Ik beneem haar letterlijk en figuurlijk het uitzicht en de mogelijkheid

achterop, keurig voorzien van de voorgeschreven voet- en ruggen-

om zelf te zien. Is ook niet nodig, want ik weet het allemaal wel en

steun. Al rondfietsend zijn we in relatie met de werkelijkheid.
‘Kijk, daar loopt een koe in de wei. Moet je zien, wat een grote eik!

Vervelend is wel dat ik niet goed kan controleren of ze echt kijkt,

Er liggen hartstikke veel eikels onder. We nemen er wat mee

want achterom kijken is gevaarlijk en belemmert de voort-

voor in huis’.

gang. Misschien slaapt ze wel, dat gebeurt wel eens

Met een tas vol eikels fietsen we verder.

meer. Ik heb ook niet zoveel tijd om me daar druk over

‘Wat een rare fiets,’ wijs ik haar. ‘Twee aan elkaar;
dat heet een tandem’.

2

kan het haar best vertellen.

te maken, want het volgende interessante doet zich al
weer voor en vrolijk ga ik verder: ‘Hoor je die vogel?

‘Wat is dat daar?’ vraag ik vingerwijzend.

Dat is een koekoek!’ verklaar ik enthousiast, niet

‘Dat is een pp…paard’, klinkt het triomfantelijk ach-

bemerkend dat haar oren volledig geconcentreerd
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zijn op het angstige geloei van een koe die hoognodig gemolken

doe. Ontdek met haar dingen die ik zelf niet gemerkt had en laat haar

moet worden.

mee-ontdekken wat ik zelf zie.
Ik volg haar (letterlijk en figuurlijk), zij gaat voor.

Ik heb ook een zitje voor op de fiets en dat geeft een heel ander
verhaal:

In het eerste geval geef ik uitleg, bepaal wat belangrijk is, draag mijn

‘Pappie, wat is dat voor beest?’ ‘Waar?’, vraag ik verbaasd, want ik

kennis over. Mijn kind hoeft niets anders te doen dan mij te volgen.

zie van alles, maar geen beest. ‘Daar!’ wijst ze naar een grote kever

Herkent u deze situatie in school? ‘Kees, herhaal eens wat ik heb

met een geweiachtige kop.’Oh’, zeg ik verheugd, want ik weet het

gezegd. We gaan verder op bladzijde 26, hoofdstuk 18: Het rampjaar

antwoord, ’dat is een vliegend hert’.

1672. Als je nu niet oplet, weet je straks niet wat je moet doen. Kun-

‘Phmm’, lacht ze wat schamper, ‘een hert vliegt niet’. Uit een van

nen jullie me volgen?’

haar voorleesboeken weet ze al wat een hert is: een beest met vier

In het tweede geval ben ik ook verklarend bezig en geef ik ook uitleg.

poten en een gewei. (‘Zo’n ding als bij ome Ben op de schoorsteen-

Daar volg ik echter het kind. Een kind, dat de werkelijkheid ontmoet

mantel hangt.’)

en zich verwondert, wil begrijpen.

‘Nee, maar ze noemen het zo omdat hij, net als een hert, een gewei
heeft.’

Wat zegt dit over de school en wat levert dat op? Heel simpel: peda-

Ik ben intussen gestopt om het insect van dichterbij te bekijken. Mijn

gogische situaties. Jenaplanscholen nemen het kind niet achterop,

kind hangt inmiddels met haar hele gewicht over het stuur gebogen

maar zetten het voorop. Niet onderwijs in de verengde betekenis,

en verklaart: ‘Hier liggen eikels, pappie’.

neerkomend op het overdragen van kennis en vaardigheden, maar

Er klinkt een waarschuwende bel van een fietser die ons op het

onderwijs heel breed: in opvoedende zin.

smalle fietspad wil passeren. ‘Een tweelingfiets!’ roept mijn dochter
vol verbazing. Ze weet allang wat een fiets is, maar een tandem
had ze nog niet gezien.
‘Dat noemen ze een tandem’, leg ik uit, terwijl zij het
echtpaar verbaasd nakijkt.
Al fietsend geniet ik van haar opmerkzaamheid,

Fotografie: Felix Meijer

geef uitleg waar ze dat vraagt of waar ik dat vanzelf

Cartoon: Janneke Kaagman en Joost Beckers
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Stamgroepwerk				

Freek Velthausz

Wereldoriëntatie is het hart van het jenaplanonderwijs. Het kan niet anders dan dat het betekent dat wereld
oriëntatie het belangrijkste onderdeel van het onderwijs is. Of dat de meeste onderwijstijd aan wereldoriëntatie
besteed wordt. Of nee, eigenlijk betekent het beide. Als wereldoriëntatie het hart van het jenaplanonderwijs is,
is wereldoriëntatie het belangrijkste onderdeel en wordt daar de meeste tijd aan besteed.
Maar gebeurt dat ook? Maken we dat wel waar? En hoe doen we dat dan? Hoe maken we wereldoriëntatie tot
hart van ons onderwijs?

Wereldverkenning
Ik ben eigenlijk niet zo blij met het woord wereldoriëntatie. Het is

Samen spreken, samen spelen, samen werken,
samen vieren

mij te passief. Wereldoriëntatie: je oriënteert je. Daarbij denk ik aan

Wanneer ik mensen op straat

iemand die met de handen in de zakken, op een afstand iets staat te

zou vragen wat wereldoriën-

bekijken. In alles rust, zonder dat hij er midden in staat. En dat klopt

tatie is, dan zijn de meeste

niet met wat er op een jenaplanschool gebeurt. Daar zijn de kinderen

antwoorden: aardrijkskunde,

actief, ontdekken, onderzoeken en experimenteren aan de lopende

geschiedenis,

band. Aan het einde van de dag hebben de kinderen het zweet op

techniek. En ook voor veel

hun kop staan. En dat past niet bij ‘oriënteren’.

meesters en juffen bestaat

‘Verkennen’ is wat mij betreft een veel beter woord: wereldverken-

wereldoriëntatie

ning. Daar zit meer actie in. Daarbij denk ik onmiddellijk aan iemand

optelsom van de

die er op uit gaat, actie onderneemt, dingen doet, dingen onder-

ken. Maar wereldoriëntatie

zoekt. En dan staat hij midden in de werkelijkheid. Ik had het niet erg

is meer. Rekenen en taal zijn

gevonden dat wereldverkenning, in plaats van wereldoriëntatie, de

belangrijke onderdelen van

algemeen geldende term zou zijn geworden.

wereldoriëntatie. Denk maar

uit

en

een

zaakvak-

eens aan het zojuist gege-

Zaakvakken

ven voorbeeld. Taal (hoe komt het dat we pissebed en niet pissenbed

Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek vormen de zaak-

schrijven?) en rekenen (hoeveel pissebedden kan ik tellen?)

vakken. Ik ben als volwassene gewend aan het opdelen van de wer-

Taal en rekenen horen bij wereldoriëntatie. Ik kan bijna niet zonder.

kelijkheid in deze vakken. Terwijl de wereld één geheel is. Wanneer

Hier heb ik nog een argument om niet zo blij te zijn met de term

ik een hele zware steen wil optillen en het lukt niet met mijn handen,

wereldoriëntatie. Iedereen denkt dat het enkel om de zaakvakken

met spierkracht, dan probeer ik het met een stok. Die stok gebruik ik

gaat en dat taal en rekenen niet bij wereldoriëntatie horen.

als hefboom. Wanneer ik de steen omhoog heb, zie ik pissebedden

En laat ik de kunstzinnige vorming niet vergeten. Ook die hoort bij

wegkruipen, wegvluchten naar een donker plekje. En dan breekt plot-

wereldoriëntatie. Drama (zou ik kunnen lopen als een pissebed?), dans

seling de stok en kan ik mezelf nog net in veiligheid brengen. Ik ben

(Kan ik een pissebeddansje bedenken?), beeldende vorming (Kan ik een

dan bezig met het verkennen van de wereld: wereldoriëntatie.

pissebed tekenen?) en muziek (kan ik een pissebedliedje maken?).

Dat gebeurt allemaal bin-

Wereldoriëntatie is veel meer dan alle zaakvakken bij elkaar. Daar

nen een minuut. Natuurlijk

horen rekenen en taal zeker ook bij, net als kunstzinnige vorming.

kan ik deze actie opdelen in

Maar dan nog heb ik voor mijn gevoel niet alles te pakken wat bij

de zaakvakken. Alle zaak-

wereldoriëntatie hoort. Het is nog beter om wereldoriëntatie te

vakken kan ik afzonderlijk

omschrijven als samen spreken, samen spelen, samen werken en

‘loslaten’ op deze gebeurte-

samen vieren.

nis. Aardrijkskunde (bijvoor-

4

biologie

beeld: wat voor soort steen

Stamgroepwerk

is dit?), geschiedenis (hoe

Het liefst zou ik daarom het woord wereldoriëntatie vervangen door

oud is de steen?), biologie

stamgroepwerk. Het heft de beperking van enkel de zaakvakken op.

(hebben pissebedden oren

Ook het passieve ‘oriënteren’ in wereldoriëntatie, wordt in het woord

en ogen?), en techniek (Zou

stamgroepwerk omgezet in ‘werk’. Dat betekent meer actie. En er is

een langere stok minder

nog het voordeel van ‘samen’: stamgroepwerk. Niet het individuele

hef-energie kosten?).

stamgroeplid maakt een verwerkingsblad, maar de stamgroep werkt

De gebeurtenis ervaar ik

gezamenlijk aan de oplossing van de door de stamgroep zelf gestelde

niet in zaakvakken en beleef

vragen. De kinderen werken niet aan door de meester of juf bedachte

ik niet in deze afzonderlijke hokjes. Het is voor mij één geheel. Dat

opdrachten, maar werken aan hun eigen vragen. Samen, inclusief de

geldt nog meer voor kinderen dan voor ons volwassenen.

stamgroepleider, onderzoeken ze eigen vragen en problemen.

Maar wacht eens even… Is wereldoriëntatie dan hetzelfde als het

In de rest van dit artikel gebruik ik daarom stamgroepwerk in plaats

geheel van de zaakvakken?

van wereldoriëntatie.
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Maar je kunt toch niet het hele onderwijs uit stamgroepwerk laten

Actualiteit

bestaan? Kinderen moeten toch ook instructie krijgen en oefenen?

De stamgroepleider haalt de actualiteit steeds de stamgroep in. De

Natuurlijk moeten de kinderen instructie ontvangen. Dat gebeurt in

grote actualiteit: wat er in onze wijk, onze stad, onze provincie, in

de cursussen. Peter Petersen maakte al onderscheid tussen Gruppen-

Nederland en in de rest van de wereld gebeurt. Maar ook de kleine

arbeit (stamgroepwerk) en Kurse (cursussen).

actualiteit: wat er in onze stamgroep, in onze school gebeurt. Het

Stamgroepwerk en cursussen

gaat immers om leren leven aan, voor, door en in de werkelijkheid.
Een stamgroepleider maakt vaak en veel gebruik van de werkelijk-

Op een jenaplanschool moeten stamgroepwerk en cursussen plaats-

heid. De actualiteit speelt een belangrijke rol.

vinden. Tijdens de cursussen krijgen de kinderen uitleg. Soms van de

In een kringgesprek komt de actualiteit vanzelf de stamgroep in. Als

stamgroepleider, soms van een ander stamgroeplid. Soms op initiatief

de stamgroepleider tenminste nieuwsgierig is. En dan bedoel ik ook

van de stamgroepleider, soms vanuit een vraag uit het stamgroep-

nieuwsgierig naar wat de kinderen te melden hebben. Door nieuws-

werk. En tijdens de cursussen oefenen de kinderen natuurlijk ook wat

gierigheid gaat hij vanzelf echt luisteren en proberen te snappen wat

ze nog net niet kunnen. Oefening moet, oefening baart kunst: hoe

de kinderen vertellen. En door zelf echte vragen te stellen, stimu-

meer je oefent hoe beter je wordt. In stamgroepwerk passen de kin-

leert hij het vragenstellen bij de kinderen. De aandacht voor vragen

deren toe wat ze in de cursussen hebben geleerd. Of andersom: in de

is belangrijk binnen stamgroepwerk. Belangrijker dan de aandacht

cursussen leren de kinderen dat wat ze tijdens stamgroepwerk nodig

voor antwoorden. Natuurlijk moet er een antwoord komen op iedere

hebben. In een tabel kan ik het snel duidelijk maken:

vraag. Maar ieder antwoord levert minstens tien nieuwe vragen op.

Vragen
Binnen stamgroepwerk spelen vragen een centrale rol. En dan bedoel

Binnen no-time zit je met veel te veel vragen en is het probleem van
waar-te-stoppen gekomen.

ik niet zo zeer de vragen van de stamgroepleiders, maar meer de

Hoe zwaar is juf Elly?

vragen van de kinderen. De vragen van kinderen zijn namelijk veel

In een bovenbouwstamgroep was ik getuige van een maandag

belangrijker dan de vragen van de stamgroepleiders. Vragen van

ochtendkring.

stamgroepleiders zijn vaak geen echte vragen, maar didactische vra-

F: “Mijn moeder was vanochtend chagrijnig, omdat ze in de kerst

gen. De stamgroepleider weet het antwoord al lang. Hij stelt de vraag

vakantie drie kilo was aangekomen.”

niet uit nieuwsgierigheid, maar (in het gunstigste geval) om de kinde-

N: “Drie kilo?”

ren te helpen bij de oplossing te komen. Vaak worden vragen gesteld

F: “Ja, drie kilo.”

om te controleren of de kinderen het begrijpen. En in het ergste geval

E: “Is dat veel drie kilo?”

zijn de vragen van de meester of juf bedoeld om de kinderen er op te

F: “Mijn moeder zei dat dat heel veel was, drie kilo in één week.”

wijzen dat ze niet opletten!

stamgroepleider: “Maar goed dat jullie geen drie kilo zijn aange

De didactische vraag laat kinderen gissen naar het ‘goede antwoord’,

komen.”

dat ergens tussen de oren van de meester of juf zit. Goede vragen

P: “Hoezo juf?”

van stamgroepleiders stimuleren en ondersteunen de vragen van

A: “Dat maakt toch niets uit, juf? Of een kind of een moeder nou drie

kinderen. Goede vragen komen voort uit de nieuwsgierigheid van
de stamgroepleider. Daarbij spelen echte vragen, dat zijn vragen
waarop hij het antwoord nog niet weet voor mij een sleutelrol. Een

kilo aankomt”.
stamgroepleider: “Omdat jullie lichter zijn, is drie kilo in verhouding
meer.”

stamgroepleider wil natuurlijk alles weten en begrijpen. Hij laat door

N: “Hoe zwaar is jouw moeder?”

echte vragen te stellen zien dat leren leuk is. Een stamgroepleider is

F: “Dat weet ik niet precies. Ze zei iets van 72 kilo.”

nieuwsgierig en stelt steeds vragen bij alles wat hij hoort of ziet in de

N: “Juf hoe zwaar ben jij?”

actualiteit.

E: “Dat vraag je niet aan een vrouw.”
P: “Hoe zwaar is juf Elly van het Spinnenweb eigenlijk wel niet?”
A: “Juf Elly merkt het niet eens als ze drie kilo aankomt.”
P: “Als ze een keer poept, is ze weer drie kilo
lichter.”
stamgroepleider: “Denk jij dat je bent aange
komen?”
P: “Ik weet niet eens hoe zwaar ik ben.”
F: “Mijn moeder let erg op calorieën.”
E: “Wat zijn calorieën?”
stamgroepleider: “Wat moet je doen om te weten
te komen of we met z’n allen zwaarder zijn
geworden in de kerstvakantie?”
A: “Hoe weegt juf Elly zich? Een weegschaal gaat
maar tot 120 kilo?”
P: “Die staat op twee weegschalen.”
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N: “Dat kan toch niet op twee weegschalen. Dan weeg je het middenstuk van juf Elly toch niet.”
P: “Dat maakt niet uit. Je telt gewoon beide weegschalen op en dan
weet ze hoe zwaar ze is.”

beeld: hoe zwaar zijn we met z’n allen? Als stamgroepleider vraag je
twee kinderen om op zoek te gaan naar het antwoord. En je vraagt
hen om aanstaande vrijdag, vlak voor de fruitpauze, het antwoord
aan de stamgroep te presenteren. Jij als stamgroepleider hebt op je

A: “Minstens 200 kilo schat ik.”

genomen om uit te zoeken wat vetten, koolhydraten, eiwitten en sui-

P: “Als we nou eens een grote weegschaal onder de mat bij de hoofd-

kers zijn. Je bereidt een les voor over dit thema, die je, net als de twee

ingang verstoppen. Dan komt juf Elly binnen en dan kijken we

kinderen, vrijdag voor de fruitpauze presenteert.

snel hoe zwaar ze is.”

Natuurlijk begeleid je gedurende de week de twee kinderen. Je

E: “Dat is niet netjes.”

ondersteunt hen in het proces, en zorgt er voor dat de presentatie
een spetterende presentatie wordt. Door dat succes wil iedereen dit

Het gesprek ging nog een tijd door. Uiteindelijk inventariseerde de

volgende week ook wel doen, wanneer de stamgroep tien vragen

stamgroepleider de tien meest belangrijke vragen op het bord. Het

over lampionlopen (Sint Maarten) heeft verzameld. Zo kun je als stam-

is tegelijk een soort samenvatting van het kringgesprek van een

groepleider de snelheid van het invoeren van stamgroepwerk zelf

klein half uur.

bepalen. Evenals de duur (lengte) en de frequentie. Heb je een week

1. Hoe zwaar zijn we met z´n allen?

geen tijd vanwege bijvoorbeeld de Kinderboekenweek of een ander

2. Wat zijn calorieën? En waar zitten veel calorieën in?

schoolbreed project, sla je gewoon een week over.

3. Waarom komen er steeds meer dikke mensen?
4. Wat zijn vetten, koolhydraten, eiwitten, suikers?

Weeksluiting

5. Als dik worden zo slecht is, waarom doet ons lichaam dat dan?

Die presentatie in de stamgroep is natuurlijk een succes, daar zorg

6. Hoe zwaar zijn de meesters en juffen van onze school?

je als stamgroepleider wel voor. Groot applaus, zeker voor de twee

7. Waarom willen vooral dikke en dunne mensen niet vertellen hoe

kinderen. Het is spannend om iets te onderzoeken, iets te ontdek-

zwaar ze zijn?

mensen wilt vertellen wat er is gebeurd. En daar is nu de weeksluiting

men als de 3 kilo van de moeder van F die 72 kilo weegt, hoeveel

weer uitermate geschikt voor. Daar vertelt de stamgroep wat er deze

moet je dan als kind aankomen?

week aan stamgroepwerk aan de orde is gekomen en wat ze geleerd

9. Worden alle mensen in de kerstvakantie zwaarder?

hebben. Daardoor is het voor iedereen ook leerzaam, omdat alle kin-

10. Hoe zwaar is juf Elly?

deren, groepsleiders en ouders nu iets weten van gewicht, vetten,

Het waren de vragen van de kinderen, vragen van de stamgroep.

koolhydraten, eiwitten en suikers.

Ik hoef niet meer uit te leggen dat veel aspecten samenkomen. Dit

Ik woon graag weeksluitingen bij. Het is niet alleen leuk om naar te

voorbeeld zit bomvol met rekenen. Maar ook bijvoorbeeld met ethiek,

kijken, maar ik krijg ook direct een afspiegeling van het stamgroep-

respect en fatsoen, als het gaat over het gewicht van juf Elly.

werk in de verschillende groepen.

Stap voor stap

Freek Velthausz is jenaplanpedagoog, medeoprichter en -eigenaar

Uit het kringgesprek komt zo bijna vanzelf het stamgroepwerk tot

van Jenaplan, Advies & Scholing (JAS) www.jenaplan.nu

stand. Wanneer je er mee start begin je klein. Zoek één van de tien

Fotografie: Roncallischool, Velp

vragen uit en laat twee kinderen er mee aan de slag gaan. Bijvoor-

6

ken. En het vinden van een resultaat zorgt er voor dat je aan meer

8. Als je als kind van 40 kilo verhoudingsgewijs even veel wilt aanko-
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Cultureel erfgoed
in de bovenbouw
een verhalend ontwerp

Hanneke Venema

Tobias, de historicus

reden van het bouwen van de watertoren en natuurlijk ‘leuke wee-

Ik vertel de kinderen over een gesprek dat ik naast mij op het ter-

tjes’. Ieder groepje gaat met een vraag aan de slag. Binnen een half

ras hoorde. Twee mensen praatten over een jonge historicus in de

uur heeft iedereen een antwoord gevonden en maakt ieder groepje

stad Groningen. Ze vertelden dat hij erg geïnteresseerd was in oude

een kort tekstje op de computer. De kinderen plakken alles op een

gebouwen van de stad. Omdat ik dat ook ben, bleef ik luisteren naar

groot etalagekarton en de poster is klaar.

het gesprek. Ik vertel de kinderen dat ik nieuwsgierig ben naar deze
jongeman. Wat voor studie zou hij hebben gedaan? Welke gebouwen zou hij zo mooi vinden? Wat voor type man zou het zijn?
Met het stellen van deze vragen heb ik meteen de aandacht van alle
kinderen. De kinderen denken dat de historicus òf architectuur òf
geschiedenis heeft gestudeerd. Ze weten ook genoeg gebouwen uit
de stad Groningen te benoemen, die mooi genoeg zijn om te bestuderen.
Binnen tien minuten zijn alle kinderen in groepjes aan het werk. Het
ene groepje ‘maakt’ de historicus, een andere groepje maakt de foto’s
van de gebouwen uit de stad. Natuurlijk worden de werkkamer en
zijn gereedschap gemaakt en na een middag hard werken, komt onze
historicus tot leven.
Onze historicus heet Tobias. Hij is geboren in Apeldoorn en heeft
in Amsterdam geschiedenis gestudeerd. De kinderen laten ook zijn
diploma zien. Die heeft hij aan de muur in zijn kamer hangen. Tobias
woont nu samen met zijn vriendin in de stad Groningen. Hij heeft
een fototoestel om de gebouwen te fotograferen en zit vaak in het
archief om informatie over de gebouwen te vinden. Aan de muur
hangen foto’s van Knol’s Koekfabriek, van de Martinitoren en van de
Suikerfabriek van de Suikerunie. Tobias heeft nog meegemaakt dat
de Suikerfabriek afgebroken werd.

Watertoren West 100 jaar
De opbrengst van het gemaakte werk en het verhaal erachter is groot.
Ik merk dat de kinderen al heel veel weten over de stad Groningen en
dat ze heel goed in de huid kunnen kruipen van Tobias.
Als ik de volgende dag vertel dat Tobias iedere dag langs de oude

De watertoren is in 1911/1912 gebouwd en ontworpen door J.A.

watertoren rijdt en heeft ontdekt dat er boven de deur het jaartal

Mulock Houwer. De toren is 56,30 meter hoog en valt onder de

1912 staat, vindt niemand het raar dat Tobias daar natuurlijk het

bouwstijl Eclecticisme. Dat moeilijke woord moeten we nog even

fijne van wil weten. Tobias wil een mooie informatieposter over de

opzoeken: Eclecticisme is het combineren van kenmerken van ver-

Watertoren maken. Ik vraag de kinderen wat hij allemaal op de poster

schillende stijlen of stromingen. Een ‘leuk’ weetje is dat de Canade-

zou kunnen laten zien. De kinderen weten het wel: de architect en

zen in 1945 de Duitsers uit de watertoren hebben gejaagd. Door de

het bouwjaar moeten er op, er moeten foto’s bij de tekst komen, de

kogelgaten liep al het water uit het waterreservoir!

Zet nu vast in je agenda:
DAG JENAPLANDIRECTEUREN: 27 maart 2013
DAG INTERNE BEGELEIDERS JENAPLANSCHOLEN: 27 maart 2013
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Wanneer de kinderen de volgende dag op school komen, zijn er opval-

Driejarentraject

lend veel ouders mee. Ze moeten allemaal even de informatie over de

Verhalend ontwerpen is een van de manieren waarop wij op Openbare

watertoren lezen, want de helft van wat de kinderen vertelden, wisten

Jenaplanschool de Petteflet ons wereldoriëntatieonderwijs aanbieden.

ze nog niet. En dat, terwijl de toren vlakbij de school staat.

Net al mijn collega’s heb ik met dit project over Tobias de afgelopen

Oude gebouwen

vier weken intensief gewerkt aan een Verhalend Ontwerp over het
Ervaringsgebied ‘Ruimte,’ in de bovenbouw gekoppeld aan het thema

Ik vertel dat Tobias heel veel gebouwen in de stad Groningen heeft

‘Tijd.’ Jaarlijks hebben wij een schoolbreed thema in de vorm van een

gefotografeerd en onderzocht. Hij heeft ontdekt dat er nog veel oude

verhalend ontwerp, waarbij iedere bouw een ander verhaal gebruikt.

gebouwen bestaan, maar dat het oorspronkelijke doel van de gebouwen vaak niet meer van toepassing is. Zo zit Albert Heijn bijvoorbeeld

We proberen wereldoriëntatie hart van ons onderwijs te laten zijn.

tegenwoordig in de oude Korenbeurs. De kinderen mogen allemaal

Dat betekent dat we vaak aan projecten en thema’s werken in onze

een pand uit de stad Groningen onder de loep nemen. Ze maken een

twee- en driejarige stamgroepen. We hebben een schema gemaakt

schilderij van het pand en plakken daar de informatie bij, alsof het

waarin de thema’s in een schema van twee of drie jaar terugkomen.

in de werkkamer van Tobias hangt. In de schoolwoonkamer wordt

In de bovenbouw hebben we dit schema niet alleen gemaakt aan de

de wand van de werkkamer van Tobias nagemaakt. De kunstwerken

hand van de Ervaringsgebieden van de SLO-mappen, maar ook met

komen in chronologische volgorde te hangen, zodat je in een oog-

behulp van de onderwerpen van methoden. We hebben allemaal een

opslag ziet welk gebouw het oudst is en welk gebouw er nog niet zo

exemplaar van de leerlingenboekjes van Bij de Tijd, Leefwereld en Hier

lang staat.

en Daar. Deze boeken gebruiken we als bronnenboek.

Een wandeling

We zijn vrij om het thema te behandelen in de vorm van een project,
een verhalend ontwerp of in een korte lessenreeks. In het schema

Als Tobias van de VVV de opdracht krijgt om een historische wande-

staat ook of er een verhalend ontwerp van het thema aanwezig is.

ling door de Schildersbuurt van Groningen te maken, hoeft hij niet

Ieder jaar passen we het schema aan op haalbaarheid en vernieuwde

lang na te denken over het thema. Vanzelfsprekend helpen de kinde-

inzichten.

ren hem mee en zo ontstaat er een prachtige wandeling langs oude
panden, die nu soms een andere bestemming hebben dan vroeger.

Het werken met een driejarentraject voor wereldoriëntatie bevalt erg

Het is geen makkelijke opdracht. We moeten veel onderzoek doen.

goed. Zo bewaken we de kwaliteit van ons wereldoriëntatieonderwijs

Gelukkig is mijn eigen vader in deze buurt opgegroeid en is hij bereid

en kunnen we het goed plannen. Aan het begin van het jaar plannen

om de kinderen te helpen met de vragen die ze zelf niet kunnen

we de thema’s die afhankelijk zijn van uitjes, seizoenen en feesten. De

oplossen. We sturen hem van te voren een brief met daarin de vra-

andere thema’s vullen we vrij in het jaar in. Halverwege het jaar over-

gen, zodat hij zich goed kan voorbereiden. We gebruiken de histori-

leggen we in een bouwvergadering of we uitkomen met de planning

sche foto’s van de Groninger Archieven en maken de foto’s van nu

en of er nog tijd over is voor andere onderwerpen.

zelf. Het wordt uiteindelijk een
zeer interessante wandeling.

Een prachtige presentatie

verhalende ontwerpen, hebben
we ook actualiteiten- en thema-

Wanneer we alles af hebben is

kringen, waarin losse wereldori-

het tijd voor een presentatie voor

ënterende zaken aan de orde

ouders. We hebben veel te ver-

komen. Ook proberen we onze

tellen en te laten zien. Dat doen

creatieve lessen te koppelen aan

we met behulp van een wand-

de thema’s.

fries (muren en tafels waar al het

8

Naast de projecten, thema’s en

gemaakte werk hangt en staat)

Verhalend ontwerpen

en het digibord. De ouders zijn

Op onze school zijn alle mede-

onder de indruk van alle infor-

werkers geschoold in het ver-

matie die de kinderen hebben

halend ontwerpen. Ieder jaar

gevonden en nu presenteren.

besteden we een vergadering aan

Veel van deze informatie is nieuw

het nieuwe verhalend ontwerp,

voor ze. Soms hebben ze nog

dat we schoolbreed gaan uitvoe-

toevoegingen of andere mooie

ren. Zo worden nieuwe collega’s

verhalen over de buurt waarin

meegenomen in het uitvoeren

ze wonen. Aan het einde van de

van een ontwerp.

presentatie gaan de ouders die

We bespreken dan het belang

nog tijd hebben mee op pad om

van het presenteren na afloop

de wandeling te lopen. Ze komen

van iedere episode, zodat alle

superenthousiast na afloop weer

informatie die de kinderen ont-

binnen. We kunnen terugkijken

dekken ook gedeeld wordt met

op een prachtig project.

elkaar.
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gerichte vragen hebben voor de expert. In de vergadering geven we
tips aan elkaar welke ouder, kennis, professional we kunnen uitnodigen voor elkaars ontwerpen.
Na afloop van de vergadering zit iedereen goed in zijn eigen ontwerp
en kan iedereen na een kleine eigen voorbereiding van start gaan.
Het schoolbrede ontwerp vindt altijd in maart plaats. Iedereen weet
aan het begin van het schooljaar het thema, zodat daar rekening mee
gehouden kan worden.
Wanneer het project ongeveer twee weken aan de gang is, doen
we, tijdens het laatste half uur van een vergadering, even een rondje
‘kijken bij elkaar,’ zodat we van elkaar weten waar iedereen mee
bezig is.
We organiseren de eindpresentaties altijd in de eigen groepen. Afhankelijk van het onderwerp koppelen we er een grote tentoonstelling
door de hele school aan vast.
Voor mij is het altijd dubbel genieten in deze periode. Niet alleen kinderen en ouders komen met allerlei verhalen over het onderwerp, die ze
aan mij kwijt willen, maar ook bij collega’s zijn prachtige resultaten en
boeiende ervaringen van kinderen te zien en te horen.
Hanneke Venema is groepsleider in de bovenbouw van openbare
jenaplanschool De Petteflet in Groningen.
Tevens is ze Educatief Ontwerper en werkt ze als freelancer op
het gebied van verhalend ontwerpen.

Op de website van de NJPV (www.jenaplan.nl) is bij de rubriek MensenOok het uitnodigen van een deskundige vinden we belangrijk. Dat

kinderen het schema van het driejarentraject in de bovenbouw voor

doen we op een moment dat de kinderen al heel veel weten, zodat ze

wereldoriëntatie met de SLO-ervaringsgebieden te downloaden.

geïnspireerd door dit nummer?
neem nu een abonnement

Twitter
Sinds enige tijd is de redactie van Mensenkinderen ook
actief op Twitter. We willen op deze manier onze lezers

Een individueel abonnement voor
€ 35,00 per jaar of met minstens vijf collega’s
op hetzelfde adres voor € 32,00 per jaar

meer betrekken bij het blad. We plaatsen er regelmatig
aankondigingen van en ook naar interessante artikelen
en activiteiten. Wij zijn blij als u onze berichten retweet,
zodat Mensenkinderen bij meer mensen bekend raakt.
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tijdsch

ind
k
n
e
s
n
e
m

jenapla
n over
voor e

nonder

wijs

eren

Aanmeldingen
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Jenaplanbureau
Postbus 4089,
7200 BB Zutphen
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Mocht u iets te melden hebben, een interessante
aankondiging van een activiteit hebben of op een artikel
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ons vinden op www.twitter.com bij het account
@mensenkinderen1.
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Hé, ga je mee
Een verhalend ontwerp			

Leon Houtvast

Op jenaplanschool Lindekring wordt in de bovenbouw deels gewerkt volgens de ‘Fiets van
Jansen’. Binnen een geschetst kader kunnen de kinderen (veel) invloed uitoefenen op hun
eigen leerproces, waarbij we streven naar functioneel en betekenisvol onderwijs. Vaak gaan
we uit van ‘realistische organisaties’. Er wordt bijvoorbeeld een échte krant uitgegeven, er
komen échte bezoekers naar een landenmarkt, tentoonstelling of voorlichtingsbureau, de
website van een webdesignkantoor gaat écht online (als onderdeel van deelname aan een
webdesign-wedstrijd). Deze aanpak stimuleert de motivatie bij de kinderen, want ze hebben
hun leerervaringen nodig en ze passen ze ook daadwerkelijk toe.

Verhalend ontwerpen

vertellen over schakelaars en knoppen en de diverse functies: je moet

Na een hernieuwde kennismaking met verhalend ontwerpen tijdens

op de tijdmachine kunnen instellen waar je heen gaat. Oh ja; je moet

de jenaplanopleiding besluiten we een project op deze manier op te

ook een soort kastje of speciaal horloge hebben, zodat je terug kunt

zetten. De opzet van verhalend ontwerpen sluit volledig aan bij onze

flitsen! Als in het kringgesprek een kind vertelt dat je zoiets als een

visie op zelfverantwoordelijk leren. Toch vinden we het spannend en

‘telefooncel’ moet hebben voor de tijdmachine, haal ik een grote

zijn we kritisch. Hoe gaat dat met die ‘sleutelvragen’ die zo belangrijk

koelkastdoos de klas in.

zijn? Kunnen we dat wel? En wat wordt er veel geknutseld bij ver-

‘Het gaat goed, het gaat goed,’ denk ik bij mezelf. Tot plotseling

halend ontwerpen! Is dat niet teveel? Heeft zo’n project voldoende

de groep begint te praten over een houten constructie die ze wil-

niveau? Als uitgangspunt voor de lessenserie hebben we het verha-

len maken. Vertwijfeld probeer ik ze nog op andere gedachten te

lend ontwerp ‘Naar de middeleeuwen’ van www.verhalendontwer-

krijgen, maar helaas… Uiteindelijk besluiten we dat ik ’s avonds nog

pen.nl aangeschaft. Hieronder een verslag van onze ervaringen.

naar de bouwmarkt zal gaan om de nodige latten te halen. Ik zie
het eigenlijk niet zo zitten om zo’n prachtige kant-en-klare doos in

Episode 1: De tijdmachine

stukken te snijden. Ik wil liever alleen

Vooraf hebben we meteen onze

de doos laten schilderen (tijd!). Maar

bedenkingen: kost het maken van een

ik wil de kinderen serieus nemen en

tijdmachine niet teveel onderwijstijd?

als we even later de taken verdelen

Natuurlijk zitten hier leerervaringen in

in diverse werkgroepjes komt mijn

en zal deze tijdmachine een prachtige

vertrouwen weer (een beetje) terug.

introductie van het thema zijn, maar

Een klein groepje maakt een ontwerp

in het vervolg van het project wordt

van de constructie. Enkele tweetallen

weer

aan

buigen zich over schakelborden in en

diverse maquettes. In het oorspron-

buiten de tijdmachine, een kastje om

kelijke ontwerp maakt slechts een

terug te flitsen, antennes en kastjes op

klein groepje daadwerkelijk een tijd-

het dak en een beeldscherm naast de

machine. Op een foto in het project-

tijdmachine. De overige kinderen zul-

boekje staat een sobere tijdmachine.

len bordjes maken met de tijdvakken

Deze optie valt voor ons af. Als de

en het ontwerpteam ondersteunen bij

kinderen een eigen tijdmachine bou-

de uitvoering van de constructie.

wen, moeten ze ons inziens de ruimte

De volgende dag komen al twee kin-

krijgen en moeten we hen niet ver-

deren met geknutselde antennes op

plichten tot alleen een soort ‘schema’

school. Ze zijn gisteren bij elkaar gaan

bij een deur van een klaslokaal. Voor

spelen en alvast enthousiast begon-

de groepsbeleving lijkt het ons tevens

nen. Ook het stoerste joch van groep

beter om met de hele stamgroep aan

8 komt met extra grote vellen karton

uitgebreid

geknutseld

de tijdmachine te werken.

10

de school in sjouwen, omdat we die

Het boek ‘Brief voor de koning’ van Tonke Dragt is een prachtige

nodig hebben voor het beeldscherm en kastje naast de tijdmachine.

gelegenheid om zogenaamd spontaan in mijn stamgroep te vertellen

Oké, dat ze enthousiast waren had ik wel geproefd, maar dit over-

dat ik eens een kijkje zou willen nemen in de middeleeuwen. Ook de

treft toch wel mijn verwachtingen.

kinderen vertellen welke perioden in de geschiedenis ze met eigen

De hele week wordt er hard (samen!) gewerkt. Soms zelfs op eigen

ogen zouden willen zien. Dan stel ik terloops de belangrijke sleutel-

initiatief in de pauze, omdat bijvoorbeeld de verf ’s middags droog

vraag: ‘Stel dat we een tijdmachine zouden hebben, hoe zou die er

moet zijn voor de bevestiging van het volgende onderdeel.

dan uit moeten zien?’ Meteen reageren de kinderen enthousiast. Ze

Ik mopper ook wel eens. De ontwerpgroep gaat bijvoorbeeld al begin-
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nen met het frame van een zijwand en de andere kinderen kunnen

verslag van hun onderzoek middels een muurkrant, bordjes met infor-

niet aan het werk.

matie of andere, eigen ideeën.

‘Waarom zagen jullie niet eerst het hout in de benodigde stukken,

Van het museum Ceuclum in Cuijk hebben we een leskist over de

zodat de rest ook aan de slag kan? Jullie hebben toch een tekening

middeleeuwen geleend. Uit deze leskist gebruiken we een groot

gemaakt? Ik heb vooraf jullie schets gebruikt om hout te halen. Dat

vloerkleed met een getekend landschap voor de introductie van deze

moeten jullie toch ook doen? Je moet méten, dan weet je hoeveel

episode. Samen bekijken we het landschap en bespreken we waar de

dwarslatjes je nodig hebt en dan kun je die alvast zagen!’

kasteelheer en de boeren zich zullen vestigen. De kinderen komen

‘Dat weten we al: 11 dwarslatjes!’

met rake opmerkingen. Misschien moet het kasteel midden in een

‘Euuhhhh…’ Ik ben de kopie van het schetsje kwijt en ga even zacht-

leeg gebied voor het overzicht? Er moet ook bos in de buurt zijn,

jes tellen: ‘Drie zijwanden met drie dwarslatjes; da’s 9 latjes. En dan
nog bij de ingang 2 latjes omdat er in het midden geen moet, da’s,
euh, 11’. En dan ben ik uitgepraat.
Ik stel meestal de nodige eisen aan de afwerking, maar dit is nauwelijks nodig. Ze hebben zelf voldoende creatieve ideeën om onverwachte problemen in de constructie netjes op te lossen. Ik probeer ze
zelfs af te remmen – de binnenkant schilderen vind ik overbodig (ik
denk maar steeds aan de tijd die dit gaat kosten), maar de kinderen
stáán erop. En ja, wat wordt-ie daardoor mooi!

Naar de middeleeuwen
Dan is het zover: we stappen in de tijdmachine met flitsgeluiden en
gezoem. En natuurlijk branden er lampen op de tijdmachine. De
kinderen hebben mijn oude tuinverlichting gesloopt en hergebruikt.
Als de kinderen één voor één uit de machine komen, krijgen ze een
kaartje met een personage. Al snel hebben ze door dat we in de mid-

zodat het hout gebruikt kan worden als bouwmateriaal. Uiteindelijk

deleeuwen zijn beland.

wordt besloten om het kasteel bij een kruising van weg en water te

In het oorspronkelijke ontwerp wordt uitgegaan van vier ‘woongebie-

plaatsen. Dan is het gemakkelijk te bereiken en kan het kasteel ook

den’: het kasteel, de stad, het klooster en het platteland. Het platte-

de belangrijkste verbindingen goed controleren.

land hebben we laten vervallen. Ten eerste vinden we de personages

Als de boeren hun spullen willen verhandelen, vinden de kinderen

niet goed genoeg. Om aan voldoende personages te komen zijn de

het logisch dat bij deze kruising tevens de eerste markt en het dorp

boeren in het ontwerp verdeeld in ‘zaaiers’, ‘ploegers’, ‘maaiers’ en

ontstaan. Even later groeit het dorp zelfs uit tot een stad met heuse

dergelijke. Dit vinden we te ver gezocht en de werkelijkheid geweld

stadsmuren.

aandoen. De tweede reden is de beperkte mogelijkheid om een uitgebreid verslag bij de maquette te schrijven in een latere episode. Vooraf
heb ik namelijk bekeken of er voldoende informatie te vinden is. De
boer (horige) besluiten we in te delen bij de ‘kasteelgroep’. Ook de
andere groepen bekijken we kritisch en passen we waar nodig aan.
Natuurlijk zijn er kinderen die zich afvragen wat ze nu precies zijn.
Wat is een cantor of een kellenaar eigenlijk? Tijd voor de volgende
episode!

Episode 2: Het dagelijks leven
In het oorspronkelijk ontwerp gaan de kinderen onderzoeken wie ze
zijn en ontwerpen ze zichzelf. Vervolgens gaan ze hun leefomgeving
bouwen en pas in de derde episode schrijven ze een verslag over het
dagelijks leven. Wij hebben ervoor gekozen om het dagelijks leven
meteen te koppelen aan hun personage, omdat ze toch op zoek moeten naar wie ze zijn en hoe ze eruit zien. Daarnaast kunnen we het

Op deze manier krijgen de kinderen zicht op het ontstaan van hun

schrijven van het verslag goed bij de weektaak inzetten. We koppelen

eigen leefomgeving (kasteel, klooster, stad); een mooie inleiding voor

dit verslag aan de leerlijnen die we in de bovenbouw hanteren.

de volgende stap in deze episode.

Ook de ontwerpopdracht passen we aan. We maken een tekenles met

Nu krijgen de kinderen pas te horen dat ze ook een werkgroep vor-

als leerdoel het tekenen van mensfiguren. Na de instructie poseren de

men. Want we hebben wel bekeken waar en hoe een stad, kasteel en

kinderen voor elkaar of gebruiken tekenpoppen als hulpmiddel.

klooster ontstaan, maar hoe zien deze eruit? En wat is er allemaal te

Episode 3: De woonomgeving

doen? De kinderen hebben snel door dat ze eerst informatie moeten
opzoeken, voordat ze dit kunnen presenteren.

In deze episode onderzoeken de kinderen hun leefomgeving. Voordat

Het ‘werkstuk’ zal bestaan uit informatiebladen en natuurlijk een

ze een maquette van een kasteel, stad of klooster maken, doen ze

prachtige maquette. Er wordt heel hard gewerkt. Soms zijn ze wel
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érg kritisch op elkaar: ‘Ze hadden toch geen lichtblauwe stoeltjes bij

ter/stad eruit?’, waarbij tijdens het proces al snel vragen volgen als

het toernooiveld!’ en prompt worden ze vervangen. Een andere keer

‘Welke onderdelen horen allemaal bij het klooster. Hoe ziet een toren

moeten ze gestuurd of gestimuleerd worden: ‘Hoe ziet zo’n binnen-

er precies uit?’

plaats eruit? Waar kun je die informatie vinden?’

Dit project heeft veel tijd gekost, waarbij we zelfs onderdelen uit het

Episode 4: De middeleeuwse jaarmarkt

oorspronkelijke ontwerp niet gedaan hebben en soms andere lessen
moesten laten vervallen om alles op tijd af te krijgen. Uiteindelijk zijn

In het oorspronkelijke verhalend ontwerp gaan de kinderen zich nu

we heel tevreden over het verloop.

verdiepen in oude ambachten. Ze zoeken naar informatie over oude

We hechten op onze school aan kwaliteit: niet zomaar wat tekenen,

ambachten en gaan wéér knutselen: het maken van een wapenschild.

knutselen of schrijven, maar goed nadenken over de historische con-

Deze stappen slaan wij grotendeels over. Wegens tijdgebrek, maar

text, zorg besteden aan de afwerking en uitgaan van doelstellingen.

ook omdat we nu het gevoel hebben wel ‘klaar’ te zijn met de mid-

En met ‘wij’ bedoel ik ook de kinderen! Zowel onder schooltijd als

deleeuwen.

thuis waren ze druk in de weer met het project.

Voor de afsluitende middeleeuwse jaarmarkt mogen de kinderen als

Zelfs de tijdmachine heeft veel meer opgebracht dan ik vooraf

hun eigen personage komen of een oud ambacht uitbeelden. Beide

had durven hopen. De betrokkenheid en motivatie voor hun eigen

zijn bedoeld als ‘aankleding’ van de tentoonstelling van de werkstuk-

machine werkte het hele project door. Ik zie ook de inhoudelijke

ken. In hun eigen tijd bereiden de kinderen thuis alles voor, zoals kle-

waarden, zoals meten en construeren, samenwerken, taken verdelen,

ding en naamborden. Regelmatig overleggen we in de kring of we

elkaars talenten gebruiken en creatieve oplossingen voor (construc-

elkaar kunnen helpen met spullen (of ideeën) en wat iedereen wil

tieve) problemen verzinnen.

doen. Bij de ingang zal een poortwachter staan met een schatkist

Hoe je het ook wendt of keert: streven naar kwaliteit kost tijd, maar

met ijzeren munten. Die deelt hij gratis uit aan de bezoekers, zodat zij

levert ook veel op.

hiermee kunnen betalen voor een koekje (bakkers), drankje (bierbrouwers) en soms werk van kinderen (bijvoorbeeld van de prentdrukker).

Leon Houtvast is groepsleider van een bovenbouwgroep van

Het kan de bezoekers zelfs overkomen dat plotseling de rentmeester

jenaplanschool Lindekring in Sint Agatha

voor hun neus staat om belasting op te halen. De jaarmarkt is een
groot succes en iedereen geniet en is onder de indruk.

Literatuur en websites
Verhalend ontwerpen. Vos, E., Dekkers, P., Reehorst, E (2007).
Groningen: Wolters-Noordhoff.
Naar de middeleeuwen. Venema, H., Reehorst, E. Een verhalend
ontwerp van het Expertisecentrum Verhalend Ontwerpen (www.
verhalendontwerpen.nl). Gouda: Bureau voor Educatief Ontwerpen.
De Fiets van Jansen. Een structuur voor wereldoriëntatie. Echten: JAS
Jenaplan Advies en Scholing.
De klas is de wereld - Erik Vos, Praxis januari 2003
Een eigen verhalend ontwerp maken - Peter Dekkers, Praxis januari
2003
Het adviesbureau - Theo Douma, Ellen Reehorst, 12–18, praktijkblad
voor het voortgezet onderwijs juni 2002
Een kijkje in de klas - Hanneke Venema, Praxis januari 2003 (over de
praktische uitvoering van een verhalend ontwerp)
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Verhalend ontwerpen, meer dan leuk alleen! - Ellen Reehorst, Praxis
januari 2003

Tijdens de literatuurstudie was ik verrast dat ik met verhalend ont-

Olievlek of schoolbreed - Ellen Reehorst, Praxis januari 2003 (over de

werpen in feite al veel ervaring had opgedaan (de ‘realistische orga-

invoering van verhalend ontwerpen in school)

nisaties’). Toch zorgde ‘het verhaal’ voor nog meer betrokkenheid

Stuur, rem, gaspedaal en richtingaanwijzer - Ellen Reehorst, Praxis

en enthousiasme. Omdat de kinderen bij verhalend ontwerpen veel

januari 2003 (over de kracht en het stellen van sleutelvragen)

zelf doen (zelfverantwoordelijk leren) valt de voorbereidingstijd wel

Verhalend ontwerpen is geweldig doelgericht - Marike Venema, Praxis

mee. Zéker omdat we nu een kant-en-klaar ontwerp achter de hand

januari 2003 (over een basisschool die start met verhalend ontwerpen)

hadden.

Betrokkenheid als sleutelwoord, actief leren met verhalend ontwerpen

Over de ‘sleutelvragen’ maakte ik me vooraf veel zorgen, maar er zijn

- Ellen Reehorst, Niche, tijdschrift voor het onderwijs in de biologie,

maar enkele sleutelvragen bewust voorbereid. Het gaat vanzelf, mits

2000

je echt geïnteresseerd bent in de kinderen. Sleutelvragen krijgen als

Het geheim van de soundmixshow – bron: www.verhalendontwerpen.nl

vanzelfsprekend tijdens het werkproces een plek. Een sleutelvraag als

Niet echt maar wel heel leuk, het geheim van leren binnen een verhaal

‘Hoe zou een tijdmachine er eigenlijk uit kunnen zien?’ is een prima

- Ellen Reehorst; verschenen in: Spel werkt, geef het door; Centrum

startvraag. Tijdens het werkproces komen de volgende sleutelvragen

Spelmethodiek Hogeschool van Utrecht 2001

als vanzelf: ‘Hoe ga je die wanden aan elkaar bevestigen? Hoeveel

www.verhalendontwerpen.nl

hout hebben we nodig en hoe bereken je dat?’ Bij de bouw van de

http://home.hccnet.nl/m.geelen

maquettes startten we natuurlijk met ‘Hoe ziet een kasteel/kloos-

www.leraar24.nl – 8 filmpjes (zoekwoord: verhalend ontwerpen)
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aan 't hart

Felix Meijer

Thema’s

‘Praten met kinderen’. Aansluitend werden er twee workshoprondes

De volgende nummers van Mensenkinderen staan in het teken van

gehouden, waarin collega’s van de diverse scholen pareltjes van hun

gezag en de jenaplankernkwaliteiten. Mis ze niet!

jenaplanonderwijs lieten zien. Een geslaagde ontmoetingsdag.

januarinummer: Gezag van de groepsleider en participatie van kinderen (deadline 1 december)
maartnummer: Het kind heeft een relatie met zichzelf (deadline
1 februari)
meinummer:

In de stamgroep heeft het kind een relatie met

Luchten

geschikte artikelen eruit kopiëren. Door het geven van een zoekop-

Er zijn luchten die zo wijd zijn,
dat je meteen al verdwaalt
als je één keer ademhaalt.
Vindt een vogel die zo hoog is
als hij onze kou ontvlucht
wel de weg in al die lucht
zonder wijzers, zonder borden?
Ligt dat weten in zijn aard?
Leest de grond soms als een kaart?
Hoe klein moet dit land zijn in zijn ogen,
hoe nietig ook het kind dat daar verdwaalt

dracht, kunt u ook artikelen over een specifiek onderwerp zoeken en

en bang is dat het de trein niet haalt.

anderen (deadline 1 april)
Wij dagen u uit om een bijdrage te leveren aan de invulling van deze
thema’s. Heeft u suggesties, ideeën, artikelen of foto’s, stuur ze
naar ons via twitter (@mensenkinderen1) of mail (mensenkinderen@
hetnet.nl) of neem contact op met Felix Meijer (035 6280242 of 06
44236283)

Beschikbare artikelen
Op de website van de NJPV, www.jenaplan.nl, zijn onder de rubriek
Mensenkinderen bijna alle jaargangen van het blad als pdf-bestand
opgeslagen. Zo kunt u alle nummers digitaal lezen, maar ook

vinden. Ideaal voor cursisten en studenten en als voorbereiding op
een teamvergadering over een inhoudelijk thema.

Conferentie Regio Rijnmond
Op 12 september kwamen 160 collega’s van jenaplanscholen uit de
regio Rijnmond bij elkaar in de Meester Baarsschool te Rotterdam. Het
thema van de bijeenkomst was: ‘De mooiste parels zijn wij!’
Na een welkomstwoord gaf Martine Delfos een boeiende lezing over

Ted van Lieshout in “Hou van mij” uitg. Leopold Amsterdam, 2010

Nieuwe directeur op jouw jenaplanschool aangesteld?
De NJPV komt graag kennis met u maken.
Stuur een bericht naar
njpvjaapmeijer@jenaplan.nl
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Duurzaam maken
en gebruiken
Anja Oosterwijk

Het was een drukte van belang bij reclamebureau ‘Vraagt u maar, het komt voor elkaar’. Directrice Serpentina Slagzin kon de ene
na de andere bezoeker verwelkomen, nadat de heer Waldemar Welbewust bij haar langs was geweest met de mededeling dat
zijn ministerie van Economische en Nog Wat Zaken een nieuwe verordening voor bedrijven had uitgevaardigd.
Iedereen zou met duurzamer materialen zijn fabricaten moeten gaan produceren. De vraag was of Serpentina voor hen niet
even snel een prachtige reclamecampagne op poten kon zetten.
Serpentina besefte dat niet alle fabrikanten doordrongen waren van de betekenis, laat staan van het belang, van
duurzaamheid. De tweedehands autoverkoper vond dat hij zo duurzaam was als hij maar zijn kon, met kekke wagentjes
van zestien jaar oud. De speelgoedfabrikant snapte niet wat er mis was met knalroze plastic poppetjes; ze waren toch niet
kapot te krijgen. Om nog maar te zwijgen van de modeontwerper die toch al die stofjes mooi door handige kindertjes in het
buitenland liet versieren. Serpentina zat met de handen in het haar.
Haar jammerkreet bereikte via het witte doek uiteindelijk de kinderen: ‘Hoe kan ik die mensen nu toch helpen?’
Met deze film begon in de bovenbouw van locatie Het Vlot van Het

We hebben in ons project niet strikt de regels van Verhalend Ontwer-

Schateiland in Gouda het jaarlijkse grote project, dat ditmaal in het

pen gevolgd. Daarin is het namelijk de bedoeling dat kinderen zelf

teken stond van Maken en gebruiken.

steeds met een nieuwe vervolgvraag komen naar aanleiding van een

In dit project zou het onderwerp ‘Duurzaam’ een hoofdrol gaan spe-

gebeurtenis of activiteit, waaraan weer een nieuwe activiteit wordt

len. Je hoeft maar de krant op te slaan of naar advertenties te kijken

gekoppeld. Er wordt als in een vervolgverhaal met episodes gewerkt.

of ‘duurzaam’, vaak met uitroepteken, schreeuwt je tegemoet. Duur-

De kinderen komen al werkend tot oplossingen. In ons project lag de

zaam of duurzaamheid is een hot item. Als een item al zo bekend is,

eindopdracht vast. De planning om daar te komen lag eveneens van

waarom zouden wij dat op onze school nog willen behandelen? Zou

tevoren vast, anders dan bij het Verhalend Ontwerpen. Daarin heeft

het niet al veel te uitgekauwd zijn? Tijd om te inventariseren.

de groepsleider een meer coachende rol, waarbij de verhaallijn niet uit

Het kiezen van het onderwerp

deren veel vrijheid kregen om zelf dingen te ontdekken, maar tevens

Tijdens het bouwoverleg werden door de stamgroepleiders allerlei

een aantal lessen aanbieden die hun houvast bood om de door ons

‘duurzame’ items genoemd. Deze varieerden van tastbare producten

bedachte opdrachten uit te voeren.

uit de landbouw en industrie, tot energiegebruik en milieubewustzijn.

In onze film, waarmee we de projectperiode van twee weken open-

Er werd zelfs geopperd om ‘duurzame relaties’ in de opzet te betrek-

den, zat een dubbele opgave: Bedenk een duurzaam product uit een

ken. We konden dus alle kanten op.

van de getoonde categorieën en verzin daarnaast een reclamecam-

Hoe konden we ‘duurzaam’ op een aansprekende manier onder de

pagne rond jouw idee.

aandacht brengen bij de kinderen? Wij hebben een overzicht gemaakt
van categorieën die de kinderen waarschijnlijk zouden interesseren:

De start

vervoer, kleding, uiterlijke verzorging en speelgoed. Daarnaast was er

Een aantal elementen uit de werkvorm Verhalend Ontwerpen is

nog een categorie milieu. Deze zou verweven kunnen worden in alle

onontbeerlijk: de hoofdpersonen uit het verhaal; de sleutelvragen; de

andere onderwerpen. Met milieu bedoelden we niet alleen de ‘leef-

episodes in het verhaal en de oplossingen oftewel het eindresultaat.

omgeving’, de kleine wereld om ons heen, maar ook onze aarde met

In de film werden de hoofdpersonen door de vier stamgroepleiders,

alle rijkdom aan bronnen en wat wij daarmee doen.

lekker over the top, gespeeld. De kinderen vinden het schitterend om

De opzet
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het oog wordt verloren. Wij wilden een vorm hanteren waarin de kin-

hun juf of meester als een volslagen malloot op het witte doek terug
te zien. De karakters werden door de tafelgroepjes getekend op grote

Nu ons hoofdonderwerp was bepaald, moest er een vorm worden

vellen papier en opgehangen in de groep.

gevonden om het project in te gieten. Wij hebben een aantal malen

In de kring werd de vraag besproken wat het probleem van Serpentina

de werkvorm Verhalend Ontwerpen gebruikt. De startvraag, die

Slagzin was. Dat was niet zo moeilijk te vinden, want elk karakter had

daarin heel vaak aan de kinderen wordt gesteld, is hoe zij iemand

luid en duidelijk verteld dat hij of zij niet wist hoe een heel nieuw, duur-

denken te kunnen helpen. Ook deze keer hebben we een vraag om

zaam product aan de man moest worden gebracht. Al pratende kwamen

hulp gecreëerd om zo een beroep te kunnen doen op de inventiviteit

steeds meer problemen naar voren: Wat is duurzaam? Wanneer is iets

van de kinderen. Onze vraag werd een op het oog eenduidige vraag

duurzaam? Is plastic eigenlijk ook duurzaam? Waar is dat van gemaakt?

‘Hoe kunnen we Serpentina Slagzin helpen nu allerlei mensen om een

Hoe worden die producten allemaal gemaakt? Welke grondstoffen zijn

campagne voor ‘duurzaamheid’ komen vragen?’

er? Zijn die wel duurzaam? Wat is reclame? Hoe werkt reclame?
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Kortom: teveel vragen om in een enkel kringgesprek te beantwoorden.

De kapstok voor de lessen waren de vragen uit de kring. Elke dag

Een uitstekend hulpmiddel voor de stamgroepleider om de draad van

werd in de ochtendkring geëvalueerd wat er was ontdekt, geschre-

het verhaal niet kwijt te raken is het volgen van een episodeschema.

ven en gemaakt. De kinderen gaven elkaar tips over de verwerking

Dit is een schema waarin per dag de episodes van het verhaal of het

en uitvoering van een opdracht. Wanneer een nieuw onderwerp

project zijn opgeschreven in de categorieën gebeurtenis/afspraak,

werd aangesneden, volgde er een instructie. Het was in een peri-

sleutelvraag, leeractiviteit, benodigdheden, actie. De stamgroepleider

ode van veel doen reuze plezierig om een rustpunt in te bouwen en

kan per dag volgen welke activiteit aan de beurt komt en wat voor de

bijvoorbeeld een vertelles over duurzaamheid, reclame en milieu te

uitvoering daarvan nodig is.

verzorgen.

Dagen

Gebeurtenis/afspraak

Sleutelvragen

Leeractiviteiten

Benodigdheden

Actie

Dag 1 woensdag
09-03

Opening met de film

Wat is het probleem van de
directrice van het
reclamebureau?
Hoe kunnen wij haar
helpen?
Wat is het probleem
van de mensen die langskwamen?

Kringgesprek

Film op dvd
Digibord

Film kijken

Les over reclame

Overleg in groepjes Woordveld met ideeën maken
Tekening of plakwerk van
filmfiguren
Luisteren/Schrijven

Schrijfmateriaal
Grote vellen papier

Tekeningen/plakwerken
van Figuren uit de film
ophangen

Digibord
Werkbladen

Wat is reclame
Dag 2 donderdag
10-03

Les over reclame,
tweede les
Les over duurzaamheid
door leerkracht
Zelfstandig aan de slag op
computer, binnen en buiten

Soorten, effecten
Wat is duurzaam?
Wat is recycling?
Welke producten zijn
duurzaam?
Is er in onze omgeving
sprake van duurzaam
gebruik van producten?

Woordvelden op wandfries
hangen

Start projectschrift
(kan losbladig)
Kringgesprek met evaluatie
gisteren
Les over duurzaam gebruik
van materialen enz.

Digibord
Computer/internet
schrijfmateriaal
Klembord, schrijfbenodigdheden

Luisteren/Schrijven
Interviewen

Digibord
Schrijf- en tekenmateriaal
Vragen voorbereiden om
Fototoestel
aan bedrijven enz. te stellen Filmcamera
Telefoon

Filmpjes reclames
Informatie zoeken over
beroepen van personages
of van andere genoemde
beroepen/middelen van
bestaan/industrieën
Naar buiten, kijken, foto’s
en notities maken (glasbak/
oud papier/kledingbak)
In school speuren naar
duurzaam gebruik van
materialen
Opbellen naar bedrijven
Invoegen in projectschrift

Dag 3 vrijdag
11-03

Les door de leerkracht
Zelfstandig aan de slag

Hoe kunnen wij aandacht
vragen voor duurzame
producten

Kringgesprek met evaluatie
van gisteren

Werkbladen

Benodigde materialen voor
het vervaardigen van het
product bij elkaar zoeken
Start fabricage product van
gerecycled materiaal

Aan de slag
De kinderen hebben eerst twee mindmaps gemaakt. Op deze manier categoriseren ze op een eenvoudige en
doeltreffende

wijze

alle

mogelijke

onderwerpen. Op de eerste mindmap kregen de vier klanten ieder een
gekleurde lijn, waaraan allerlei items
werden gekoppeld. Op de tweede
stond het reclamebureau van Serpentina centraal. De gekleurde lijnen
belichtten verschillende aspecten van
reclame maken.
Onze kinderen zijn gewend veel zelf op
te zoeken en te ontdekken. Natuurlijk
was er een bodempje nodig om van start
te kunnen gaan met de opdrachten. Die
bodem werd gelegd in een leergesprek
of een instructie. De stamgroepleiders
hadden een aantal lessen over duurzaamheid en reclame voorbereid.
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Verdieping

kinderen waren verbaasd, terwijl ze allang van het bestaan van die

Wij werken met heterogene bovenbouwgroepen van zesde-,

containers op de hoogte waren. Een kwestie van ‘wel zien, maar niet

zevende- en achtstejaars. De aangeboden lessen waren voor de hele

kijken’, zoals een van de kinderen het uitdrukte.

groep. De verwerking gebeurde in kleinere, heterogene groepen.

Terug in de klas konden de kinderen niet wachten om van alles op te

Het was leuk om te zien hoe de verschillende talenten van de kinde-

gaan zoeken over afvalverwerking en hergebruik van alle materialen en

ren werden ingezet. De kinderen hielpen elkaar met het fabriceren

de vervaardiging van nieuwe producten. Ook de milieuvervuiling en het

van hun eindproduct.

onderhoud van het aan school grenzende park kwam ter sprake.

Aan elke les werd een opdracht gekoppeld. De kinderen konden iets
opzoeken op internet, een tussentijdse presentatie maken of een

Construeren

opdracht op Webpad gaan maken. Telkens was het doel dat zij de

Natuurlijk werd er in deze twee weken heel wat gemaakt. Er werd

rest van de groep iets konden leren. Wat heb je opgestoken van deze

een milieubewuste auto ontworpen die op ingeleverde frituurolie

opdracht, en vooral: Wat heb je ontdekt? Het leuke was dat sommige

reed. Er werd kleding vervaardigd van afgedankte lappen, lakens en

kinderen moeilijk van een onderwerp los te weken waren, omdat zij

plastic tassen. De speelgoedfabrikant kon een milieuvriendelijk pop-

er meer over wilden weten.

penhuis op de markt brengen, gemaakt van duurzame, gerecyclede

Naar buiten
Je kunt erg ingewikkelde lessen en uitjes verzinnen om een project
boeiend te maken. Je kunt het ook simpel houden en dicht bij huis

materialen. De groep uiterlijke verzorging had van planten en bloemen heerlijke crèmes, oogschaduw en nagellak gemaakt. Een andere
stamgroep had zelfs muziekinstrumenten van afval gemaakt.

blijven. Soms ligt iets zo voor de hand dat je er aan voorbij zou kun-

De campagne

nen gaan. Ik heb de kinderen meegenomen op een wandeling rond

Het geheel moest natuurlijk nog wel aan de man worden gebracht.

en iets verder weg van school. We hadden prikstokken en een plastic

Na een aantal lessen over reclame, die natuurlijk ook weer allerlei aan-

zak bij ons. Onderweg hebben we een tas vol afval kunnen verzame-

knopingspunten voor onderzoek boden, konden de kinderen voor

len. Bij het winkelcentrum hebben we gekeken welke containers er

hun eigen product een campagne op touw zetten. Posters werden

stonden waarin spullen kunnen worden gegooid voor hergebruik. De

ontworpen, powerpoint presentaties gemaakt en drie van de vier
groepen in mijn groep maakten een
filmpje dat tijdens de afsluiting op het
digibord werd getoond. De kinderen
van de modegroep fungeerden zelf als
mannequin bij hun stand.

De afsluiting
In de groepen werden verschillende
hoeken ingericht, voor elk onderwerp
een. De kinderen hebben op de afsluitende vrijdagmiddag eerst in de eigen
groep hun werk aan elkaar gepresenteerd. Zij verwoordden waarom hun
product duurzaam was, wat hun plan
van aanpak en hun werkwijze was
geweest. Ook moesten ze hun reclamecampagne toelichten.
Na deze ronde kwamen de ouders de
school binnen en toen was het extra
genieten geblazen. Het plezier waarmee
de kinderen hun product aanprezen
was hartverwarmend. De presentatie op
de catwalk was bijna professioneel, met
een heuse ladyspeaker.
De ouders keken hun ogen uit bij al
die fraaie eindproducten, presentaties
en filmpjes. De kinderen straalden van
trots over wat zij hadden bedacht en
gemaakt.
Anja Oosterwijk is groepsleider
van een bovenbouwgroep van
jenaplanschool ’t Vlot in Gouda
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Een grote reis op
de digitale snelweg		

Kees Groos
De grote reis is een
geïntegreerde methode
voor het basisonderwijs
voor groep 1 tot en met 8.

Op reis

Mediamasters,

aarde

Verschillende kennisgebieden

Een aantal jaren geleden (misschien negen?) stapten we op school

vullen een gedeelte van onze wo-tijd.

(aardrijkskunde, geschiedenis,

over op ‘De grote reis’, een methode voor wereldoriëntatie. We moes-

Al deze sites kun je op een handige (en

natuur en geestelijke

ten beter inzicht krijgen in wat we nu precies aanboden en of dat

kostenvrije) manier ordenen op een Yurls-

stromingen en alle educaties)

wel kerndoeldekkend was. Het besluit was echter genomen om de

pagina. Een Yurls-pagina is een startpa-

worden in samenhang

methode niet van kaft tot kaft door te werken (en dat was maar goed

gina die je met je links kunt invullen van

behandeld. In de A-delen ligt

ook, want toen we één thema zo uitprobeerden, vielen de kinderen

sites die je regelmatig gebruikt. Onze

het accent op aardrijkskunde,

van hun stoel van ongeïnspireerdheid), maar deze methode slechts

Yurls-pagina bestaat uit een algemeen- ,

in de B-delen op geschiedenis

als verantwoording, uitgangspunt en bronnenmateriaal te gebruiken.

een groepleiders-, een onder-, midden- en

en in de C-delen op

bovenbouw- en oudergedeelte. Wanneer

natuuroriëntatie en geestelijke

je daarop klikt verschijnen er dus links

stromingen. De overige

We zijn aan de slag gegaan. We hebben de thema’s gebruikt, maar

geordend naar onderwerpen die voor

kennisgebieden en educaties

herschreven met veel praktische opdrachten, zoals het maken van

de hiervoor beschreven groepen handig

een maquette van een huis in een bepaald land. Het organiseren van

zijn

spelen door het geheel

een reis als reisbureau of het proberen te verkopen van een bepaald

Uiteraard blijft de eerder beschreven prak-

artikel als winkel. Op deze manier probeerden we de doelstellingen

tische invulling ook een groot onderdeel

genoemd in ‘De grote reis’, die dus kerndoeldekkend zijn, op onze

van de wo-thema’s uitmaken.

Instappen

eigen manier te integreren in ons onderwijs.

En gaan

en

Ruimteschip

(http://decanadas.yurls.net/nl/page/).

heen als nevenaccenten. De
leerstof wordt in jaarlijks
terugkerende themalijnen
aangeboden.

TomTom
Als je op die snelheid aan alle kanten informatie krijgt, heb je een Tom-

En zo hebben we een aantal jaren thema’s opgebouwd die we drie

Tom nodig om te weten waar je alles moet vinden en hoe de kinderen

jaar later (we hadden een driejarige cyclus in verband met onze drie-

het hebben gedaan. Met ‘De grote reis’ als uitgangspunt waren we al

jarige stampgroepen) opnieuw bekeken, herschreven en weer deden.

aan het stoeien met het administreren en registreren van gegevens.

Daarnaast bleef er ruimte over voor onderwerpen van de kinderen

Hoe doe je dat op een efficiënte manier? Zonder dat je vervalt in het

zelf, door middel van wo-verslagen en presentaties. Maar ook bin-

toetsen op papier. Door deze nieuwe manier van werken is die vraag

nen de gegeven thema’s was er ruimte voor de eigen inbreng. Ook

niet eenvoudiger geworden.

kwamen andere thema’s aan bod, met name vanwege de actualiteit,
zoals de verkiezingen.

De eerste afslag

Eindpunt
Binnenkort gaan we starten met de Levend Leren Monitor, een digitaal webbased registratiesysteem. Met kleine stappen gaan we er ons

Steeds vaker stuitten we op materiaal dat via internet werd aange-

hele onderwijsaanbod in plannen en registreren. Hierin vinken we de

boden en dat (al dan niet naadloos) aansloot bij de thema’s die wij al

behaalde doelen aan die gesteld zijn door het ministerie (kern- en

bepaald hadden. Ook dit werd steeds vaker geïntegreerd in de the-

tussendoelen), maar ook de jenaplanessenties. Dit zou voor ons de

ma’s. De handleidingen en boeken van ‘De grote reis’ werden steeds

oplossing kunnen brengen om structuur te krijgen in alle aangeboden

minder gebruikt. Uiteindelijk alleen nog om te kijken welke doelen

informatie op de digitale snelweg, omdat het helder laat zien welke

er werden gesteld en wat het onderwerp was. De boeken werden

doelen al aangeboden zijn en welke nog aan bod moeten komen.

wel eens opengeslagen door de

Alleen de handleiding

kinderen als ze onderzoek deden

grote reis’ staat nog in de boven-

naar een bepaald onderwerp.

bouwgang. De rest ligt op een

En nu 130 kilometer per
uur

van ‘De

hoog schap in de berging; het
einde van ‘De grote reis’?

Inmiddels is het scala aan web-

Kees Groos is

sites dat we gebruiken enorm

bovenbouwgroepsleider van

toegenomen. Van entoen.nu tot

jenaplanschool De Canadas

de site van het jeugdjournaal, tot

in Boxmeer

diverse sites met webquests over
allerhande zaken, worden door
ons vaak in een thema gebruikt.

Informatie

Maar ook projecten die via inter-

http://decanadas.yurls.net/nl/page/

net worden aangeboden zoals

www.levendlerenmonitor.nl
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International
Primary curriculum

Mariska Vledder

Het International Primary Curriculum (IPC) is een
internationaal curriculum voor alle zaakvakken. Scholen
kunnen hun eigen methodes voor Nederlands en rekenen
gebruiken en de overige vakken met IPC invullen. Het
curriculum is beschikbaar in het Nederlands en Engels en is
uitgewerkt voor alle groepen. Het internationale karakter
van het IPC komt tot uitdrukking, doordat kinderen veel
leren over de wereld en hoe dit in verhouding staat tot hun
eigen taal, cultuur en land.
De thematische units (projecten) duren gemiddeld vier
tot acht weken. In elke unit wordt gebruik gemaakt van
een structuur die het leren van kinderen ondersteunt. Zo
begint elk project altijd met een startpunt om de kinderen
enthousiast te maken en wordt er vervolgens bij de
kennisoogst gekeken naar wat de kinderen al weten en wat
ze willen leren.
Een unit is ontworpen om kinderen verbanden te laten
leggen bij het leren. De onderlinge verbanden tussen de
onderwerpen in iedere unit helpen de kinderen te begrijpen
dat geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde aparte
vakken zijn, maar ook verband met elkaar hebben.
Voor meer informatie: www.ipcnederland.nl.

Sinds 2008 werkt jenaplanschool Dolfijn te Driebergen met het Inter-

In de kring gaan we in gesprek over het materiaal. Ik vertel dat het

national Primary Curriculum (IPC). Inmiddels hebben we als school

poeder maizena is. Sommige kinderen hebben daar wel eens van

een voortrekkersrol gekregen wat betreft dit curriculum binnen de

gehoord: ‘Daar maakt mijn moeder saus dikker mee’.

Stichting Wereldkidz.

Ik vraag of we maïzena en water weer terug kunnen krijgen. Er wordt

Op Dolfijn wordt er gewerkt met driejarige stamgroepen. De units

geopperd dat we dan misschien moeten koken of een tijdje moeten

(projecten) van IPC zijn daarom gepland in een driejarige cyclus, zodat

wachten tot het vanzelf weer uit elkaar gaat. Uiteindelijk komen de

alle doelen kunnen worden behaald.

kinderen er achter dat de maïzena en het water niet meer uit elkaar

IPC is kerndoelproof en richt zich in principe op alle vakgebieden,

kunnen. We hebben een nieuw materiaal gemaakt!

behalve taal en rekenen. Taal is vrij gemakkelijk in te passen in ieder

Samen kijken we op internet nog een filmpje (http://www.youtube.

thema. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van teksten voor werk-

com/watch?v=f2XQ97XHjVw) waarin over maïzena gelopen wordt.

stukken of het gesprek dat plaatsvindt.

Geweldig! De kinderen zouden dat ook wel willen!

In dit artikel zal aan de hand van een uitgevoerde unit de werkwijze
van het IPC worden uitgelegd.

Startpunt

18

Kennisoogst
De volgende dag gaan we aan de slag met de Kennisoogst. We halen
nog even terug wat we hebben gedaan tijdens het Startpunt. De kin-

In de unit ‘Nieuwe materialen maken’ staan vooral kunstzinnige vor-

deren zijn er nog steeds enthousiast over. Wat voor soort stof is het

ming, techniek en natuurkunde centraal. De internationale gericht-

eigenlijk? ‘Een soort vloeistof, maar ook weer niet’, zegt één van de

heid en ICT zijn in iedere unit verweven.

kinderen. Op een groot vel schrijf ik vloeibaar. ‘Wat voor vormen van

Elk unit beginnen we met een Startpunt om kinderen te prikkelen,

stoffen zijn er nog meer?’ De kinderen noemen ‘gas’ en komen dan

enthousiasmeren en te motiveren. Dit startpunt begint met twee

even niet verder. Ik help ze: ‘Denk eens aan water. Water kan vloei-

stoffen: maïzena en water. Met deze twee stoffen gaan de kinderen

baar zijn, in gasvorm voorkomen ‘Oh ja, damp!’) en als …?’ ‘Als ijs!’

experimenteren, zonder dat ze van te voren horen dat het om maï-

‘Hoe noem je het dan? ‘Dan is het een soort van vast, dan kan het niet

zena gaat.

bewegen.’ ‘Precies, dan noem je het een vaste stof.’ Na het activeren

In de bovenbouwgroep Riddervis wordt het een heerlijke kliederboel:

van voorkennis gaan de kinderen in tafelgroepen aan de slag met het

‘Kijk eens, Mariska, wat een gek spul is dit!’ De kinderen komen één

maken van een mindmap over de verschillende vormen van stoffen.

voor één laten zien wat ze hebben ontdekt. ‘Het is bijna onmogelijk

IPC maakt veelvuldig gebruik van hersenvriendelijk leren: mindmaps,

om er een balletje van te kneden of ik kan er wel een balletje van kne-

meervoudige intelligenties en coöperatief leren. Wanneer kinderen

den, maar het valt, als ik stop met kneden, meteen weer uit elkaar’.

met anderen communiceren en elkaar dingen uitleggen, zijn meer
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gebieden van de hersenen actief en wordt het geleerde beter ver-

zichtbaar blijft. De betrokkenheid van de ouders wordt op deze manier

werkt en vastgehouden.

vergroot. Zo kunnen zij zien wat er geleerd gaat worden. De doelen

De mindmap wordt gemaakt door in eerste instantie te werken met

beginnen altijd met ‘ik kan’, zodat duidelijk is dat het om het eigen leer-

de coöperatieve werkvorm Rotonde. Ieder kind schrijft om de beurt

proces van het kind gaat. De stappen die je neemt tijdens de unit han-

een woord op dat te maken heeft met de verschillende vormen van

gen er ook bij en daaronder hangt representatief werk van de kinderen.

stoffen. Nadat ieder kind zich ‘leeg heeft geschreven’, gaan de kin-

De doelen waaraan wordt gewerkt, zijn vaardigheidsdoelen (‘ik kan’).

deren elkaar bevragen over de verschillende woorden. Hierdoor ont-

Binnen het IPC bestaan ook kennisdoelen (‘ik weet’) en inzichtdoelen

staan er vragen en ideeën. In de kring presenteren de tafelgroepen

(‘ik begrijp’). Deze laatste twee worden bereikt door te werken aan de

hun mindmap en vertellen wat zij nog willen leren en doen bij dit

vaardigheidsdoelen.

thema ‘Nieuwe materialen maken’.
De kinderen geven aan dat zij vooral veel proefjes willen doen en zelf

Assessment for Learning

nieuwe materialen willen maken.

Tijdens deze unit hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van het

In de bovenbouwvergadering kijken we aan welke doelen we nog

Assessment for Learning (A4L) bij het tweede doel ‘De kinderen zijn in

moeten werken in de bovenbouw en op welke manier we kunnen

staat diverse nieuwe materialen, vormen en technieken te gebruiken.

aansluiten bij de behoeften van de kinderen in de verschillende stam-

Het A4L laat kinderen kritisch kijken naar hun eigen vaardigheden, die

groepen. Daarnaast kunnen kinderen ook zelf hun eigen leerdoelen

ze in de loop der tijd ontwikkelen. Het IPC categoriseert de vaardig-

aangeven. Dit keer is de behoefte van de kinderen in alle groepen

heden om deze reden in drie verschillende fasen: aanvang, ontwikke-

ongeveer gelijk. We besluiten om een keuzecursus te
organiseren met verschillende proefjes en opdrachten.
De kinderen kunnen zelf kiezen welke proefjes en/of
opdrachten ze gaan doen. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf een proefje te bedenken.

Big picture
Tijdens de Uitleg van het thema vertel je als stamgroeplei-

Ik kan diverse nieuwe materialen, vormen en technieken gebruiken, waaronder ‘plastic’
materialen, om mijn emoties, observaties en ervaringen uit te drukken.
Ik kan het een beetje

Ik kan het beter

Ik kan het beter

Ik kan verschillende
soorten kunst en materialen gebruiken om te
laten zien wat ik gezien
of beleefd heb.

Ik kan verschillende soorten
kunst en materialen gebruiken
om te laten zien wat ik gezien
of beleefd heb of een gevoel
dat ik heb.

Ik kan verschillende soorten kunst en materialen
gebruiken om te laten zien
wat ik gezien of beleefd
heb of een gevoel dat ik
heb.

Ik moet aan mijn stamgroepleider vragen het
soort kunst voor mij te
kiezen, zodat ik kan
laten zien hoe ik me
voel.

Ik kan uitleggen aan mijn stamgroepleider waarom ik deze
materialen en kunst gebruikt
heb.

der waar het thema over gaat en wat de kinderen gaan
leren. IPC is een curriculum dat uitgaat van doelen. Vanuit de doelen ontwerp je verschillende lessen of vraag
je aan kinderen hoe we de doelen kunnen bereiken. De
doelen waar we tijdens deze unit aan gaan werken, zijn:
De kinderen zijn in staat
• veranderingen te onderscheiden die omkeerbaar en
onomkeerbaar zijn;
• diverse nieuwe materialen, vormen en technieken te
gebruiken, waaronder ‘plastic’ materialen, om hun
emoties, observaties en ervaringen uit te drukken;
• te reageren op geïdentificeerde behoeften, wensen en

Soms vind ik het fijn dat
mijn stamgroepleider
zegt hoe ik iets kan veranderen zodat het beter
wordt.

Soms wordt mijn kunstwerk
niet wat ik wilde.
Soms helpt mijn stamgroepleider of een groepsgenoot me.

Ik kan in m’n eentje werken en meestal wordt het
precies wat ik wil.
Als ik het aan mijn groepsgenoten laat zien, weten
zij wat ik ermee wilde
zeggen.

mogelijkheden met passende ontwerpen en producten, gemaakt

ling en beheersing. De grenzen tussen de drie fasen zijn geen harde

van nieuwe materialen;

grenzen. Het is mogelijk dat je bepaalde vaardigheden in een fase al

• op diverse manieren informatie en ideeën uit te wisselen over
nieuwe materialen.

wel kunt en andere nog niet. In deze unit hebben we de kinderen
voor- en achteraf het A4L laten invullen en bewijs laten leveren voor

Deze doelen worden in kindertaal opgehangen op een centrale plek in

hun ontwikkeling. Dit ‘bewijs’ plakken ze samen met het A4L in hun

de groep en zo ontstaat de Big picture, die de gehele duur van de unit

IPC-schrift. De kinderen zien dan hoe ze zich hebben ontwikkeld. En
ze zien voordat ze aan de slag gaan met een doel, waar ze zichzelf al
goed in vinden en waarin zij zich nog kunnen ontwikkelen. Dit maakt
het werken met een doel nog krachtiger.

Aan de slag
Samen met de stamgroepleiders van de bovenbouw en in dit geval
ook nog met een ouder maken we een planning voor deze unit en
verdelen we de taken onder elkaar. Daarbij gaan we, net als bij kinderen, uit van verschillen en van elkaars kwaliteiten.
Bij elk doel zorgen we dat we de voorkennis van de kinderen activeren en dat we zo nodig input geven over het onderwerp door bijvoorbeeld ouders te laten vertellen, door filmpjes te kijken en door
boeken neer te leggen over het onderwerp of door een kind iets te
laten vertellen.
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uit. Bij sommige kinderen lukte het niet om een tas te
maken, maar werd het een hoofddeksel.
Het vierde doel hebben ze in de praktijk gebracht toen
ouders en de kinderen van de onder- en middenbouw
kwamen kijken en zij uitleg moesten geven over wat zij
hadden geleerd en gedaan.
Het maken van het plastic werd door de kinderen als
waardevol ervaren: ‘Het was het meeste werk, maar dat
had ik er voor over’.
Het IPC op Dolfijn is nog steeds in ontwikkeling. Als
team blijven we kritisch kijken naar de units en passen
deze ook aan op actuele gebeurtenissen en op vragen
en behoeften van kinderen. Nieuwe stamgroepleiders
krijgen scholing van een van onze IPC-coördinatoren.
Zij houden ook in de gaten of alle kinderen alle doelen gedurende hun schoolloopbaan op Dolfijn hebben
bereikt.

We zorgen dat we verschillende proefjes hebben bij het eerste doel,

Mariska Vledder is groepsleider en bovenbouwcoördinator van

zodat kinderen zelf kunnen ervaren of een verandering aan een stof

jenaplanschool Dolfijn in Driebergen en jenaplanopleider bij de

omkeerbaar is of niet. Zo smelten kinderen boter en laten ze het

Hogeschool Utrecht

weer stollen in de koelkast.
We laten ze ervaren of ijs
lichter is dan water. We laten
ze groenten koken en het
resultaat voor- en achteraf
beschrijven. Ze maken zelf
plastic.
Bij het tweede en derde doel
hebben de kinderen aangegeven dat ze wel iets met plastic
wilden maken, zodat het plastic gerecycled kon worden.
Van plastic zakken maakten
ze weer nieuwe, zelf geweven
tassen. Op internet hadden
de kinderen filmpjes gezien
dat je van plastic tassen,
nieuwe tassen kan maken.
Dit kan door breien of weven
met plastic stroken, geknipt
uit plastic tassen. De kinderen
zijn hiermee heel enthousiast
aan het werk gegaan en er
kwamen erg mooie resultaten

Sparren met de NJPV over
jenaplanaangelegenheden?
Neem contact op en mail: njpvjaapmeijer@jenaplan.nl
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Wereldoriëntatie
met Alles-in-1

Wim Giesen

Jenaplanschool De Klink staat in het Limburgse dorp Grathem en telt ongeveer
honderddertig kinderen. Wereldoriëntatie hebben we twintig jaar lang grotendeels zelf
uitgewerkt. We hadden geen methodes voor aardrijkskunde, biologie of geschiedenis. Als
inspiratiebronnen gebruikten we vaak projecten die School-tv aanbood of projecten die bij
alle scholen geregeld op de deurmat vallen. We probeerden daarbij aan te sluiten bij de
dagelijkse actualiteit, met als gevolg dat er een willekeur aan projecten voorbij kwam in
een schooljaar. De behandelde leerstof was afhankelijk van de groepsleider, omdat iedere
groepsleider zijn eigen projecten ontwierp. Hier was niets mis mee, want zowel bij CITO
als bij het Voortgezet Onderwijs kwamen we niet slechter of beter uit de bus dan andere
scholen. Maar de inspectie wees ons er steeds opnieuw op dat we geen rode draad of
kapstokken hadden voor onze wereldoriëntatie en het niet helder was wat de kinderen
precies geleerd hadden. Daarnaast gingen we op in een groter bestuur van zeventien
scholen, met daarbij voor iedere werknemer een werkgarantie. Dit had tot gevolg dat we
bij een vacature geen gespecialiseerde jenaplangroepsleiders meer konden benoemen. Ook
merkten we dat de enorme hoeveelheid tijd die de voorbereiding van onze eigen projecten
kostte niet goed meer op te brengen was. Daarom gingen we op zoek naar professioneel,
bovenschools ontwikkeld lesmateriaal, waarbij we ons jenaplanconcept levend konden
houden, ook als dit uitgevoerd wordt door collega’s met weinig of geen jenaplanervaring.
Na een jaar onderzoek kwamen we uit bij Alles-in-1.

Alles-in-1 is een thematische,
samenhangende,
kerndoelendekkende methode
voor het basisonderwijs en omvat
drie producten:
• twintig kant-en-klare projecten
voor groep 5 t/m 8
• de aansluitende taallijn AllesApart voor groep 5 t/m 8
• een compleet thematisch
leerstofaanbod voor groep 4.
Alles-in-1 + Alles-Apart biedt
kerndoelendekkend onderwijs op
het gebied van de Nederlandse
taal, waaronder o.a. spelling,

Voorbereiding

De afsluiting is elke keer weer

Voorafgaand aan ieder schooljaar bekijken we welke projecten het

een hoogtepunt voor kinderen,

beste passen en aansluiten bij de actualiteiten en de belevingswereld

ouders en groepsleiders. Enkele

van de kinderen. Voor of na de grote vakantie hebben we meestal

voorbeelden hiervan: bij het

projecten zoals Nederland, Europa of Vervoer en Verkeer, omdat kin-

project ‘Moderne Geschiede-

deren in de vakanties met deze onderwerpen te maken krijgen. In het

nis’ hebben we levend ganzen-

voorjaar kiezen we voor natuurgeoriënteerde projecten, omdat er dan

bord gespeeld, bij het project

op dit gebied het meeste te beleven valt. Ook bekijken we of excursies

‘Nederland’ de quiz ‘Ik hou van

of evenementen die ons worden aangeboden, te combineren zijn met

Holland’, bij het project ‘Prehistorie’ een toneelstuk en bij het project

bepaalde projecten. Zo is een bezoek aan de Floriade goed in te pas-

‘Kleding en Sport’ een modeshow. Zo’n afsluitende activiteit wordt

sen bij het project ‘Planten’ en gaan we tijdens het subthema ‘Vervoer

door iedereen als zeer waardevol ervaren en is heerlijk om te delen.

over water’ bij Verkeer en Vervoer naar de watermaatschappij en de

Vaak blijkt dat een kind helemaal wordt ondergedompeld in een

-zuivering. Een andere keer werd ons gevraagd om in samenwerking

thema en dat niet alleen op school , maar ook thuis alles in het teken

met de ouderen van het bejaardenhuis in ons dorp een kunstwerk te

van het project staat. Ouders geven aan dat hun kinderen anders naar

maken. We hebben toen twee levensloop-veelluiken gemaakt met als

de wereld om hen heen gaan kijken en meer vertellen over wat er op

thema’s ‘Bouwen en Planten’, omdat dit de projecten waren die op

school gebeurt.

dat moment werden aangeboden. Zo halen we de buitenwereld de

grammatica en (begrijpend
en technisch) lezen; Engels;
zaakvakken en wereldoriëntatie;
expressievakken en kunstzinnige
oriëntatie; burgerschapskunde,
geestelijke stromingen en sociaalemotionele vorming.

school in en wordt het onderwijs in de school betekenisvol.

Een week uit een project

Een aantal weken voordat een project start, wordt dit met de betrok-

In het schema van groep vijf tot en met acht (zie pagina 22) is te zien

ken groepsleiders voorbereid: de bieb-boeken worden aangevraagd,

hoe de ochtenden er in de regel uitzien. Dan komen de cognitieve

de organisatie van expressie binnen het atelier (welke groepsleider

onderdelen van het project aan de beurt. ’s Middags vinden de doe-

verzorgt welke onderdelen) wordt met elkaar afgesproken. Ook wor-

en expressie-activiteiten plaats.

den de doe- en onderzoeksopdrachten bepaald (binnen de groep of

Na de ochtendpauze starten we op maandag gezamenlijk met het

groepsoverstijgend in ateliervorm, waarbij rekening gehouden kan

onderdeel Film. Die film vormt tevens de introductie van het deel-

worden met de expertise van teamleden). Verder worden mogelijk-

thema van die week. De film wordt over het algemeen ademloos

heden geïnventariseerd en keuzes gemaakt ten aanzien van de afslui-

door de kinderen gevolgd. Terug in de stamgroep bespreken we de

ting (tentoonstelling en opvoeringen), de werkstukken (zelfstandig,

film. Daarna wordt er via directe instructie aandacht besteed aan de

in tweetal, groepje of groepswerk) en de roosters voor hulpouders

spellingregels die moeten worden geoefend met de Weekwoorden

samengesteld.

(= spelling/woordenschat). De Weekwoorden hebben te maken met
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nieuwe begrippen/woorden die in de week behandeld worden. De

Vrijdag Engels, onder andere door het spelen van de interactieve

spellingregels worden zeer direct en zonder poespas aangeboden, dit

games op het digibord. Deze games kunnen ook op het netwerk van

voorkomt onduidelijkheden en vormt een gestructureerd aanbod. Op

de school worden gezet en zo individueel worden gespeeld door de

maandag staat het werkstuk als een vast onderdeel op het rooster,

kinderen op de computer. Via de weektaak, bij Extra, worden deze

maar gedurende de gehele week kan er op momenten van zelfstan-

games aanbevolen bij het kind en vaak gespeeld tijdens het blokuur.

dig werken verder aan gewerkt worden.

’s Middags worden de expressievakken tekenen, muziek, drama en

Aan het einde van het project vindt er een evaluatie/beoordeling

handvaardigheid in ateliervorm aangeboden, waarbij de kinderen

plaats door de groepsleider en kinderen. Beide evaluaties krijgen hun

in een circuit de verschillende onderdelen volgen en gebruik wordt

plek binnen het portfolio.

gemaakt van de expertise van de verschillende groepsleiders.

Op dinsdag gaan we aan de slag met de Info-teksten (WO), eerst

Alles-in-1 biedt de mogelijkheid om elke week of aan het einde van

gezamenlijk en vervolgens elk kind individueel met de Extra Info-tekst.

een project te toetsen.

’s Middags wordt er door alle vijfde- tot en met achtstejaars gelijktij-

Wij kiezen voor elke week toetsen, om zodoende het leerproces van

dig gewerkt aan het groepswerkstuk.

elk kind beter te kunnen volgen en zo nodig aan te passen.

Woensdag staat Gedicht (taal) op het programma, eerst een gezamenlijk gedicht om daarna individueel aan de slag te gaan. De directe

Zorgkinderen

instructie over de weekwoorden wordt herhaald en verwerkt. Bij die

Binnen elke school zijn er kinderen voor wie het reguliere programma

verwerking hoort ook het oefenen van de weekwoorden op de com-

niet voldoende is. Door dyslexie, hoogbegaafdheid en dergelijke heb-

puter met het Ambrasoftprogramma.

ben ze een meer passend onderwijsaanbod nodig. Alles-in-1 voor-

Op donderdag worden het Verhaal (taal) en de Weekwoorden op

ziet hierin door de leerstof voor vier jaargroepen te verdelen in zes
niveaus, A tot en met F. Het voordeel hiervan is dat de kinderen
niet apart komen te staan van de groep, want de onderwerpen van
de basisstof zijn voor alle niveaus nagenoeg gelijk. De kinderen die
meer nodig hebben gaan dieper op de stof in en zwakke kinderen
kunnen een lager niveau volgen. Is de achterstand of voorsprong
te groot, dan is het gemakkelijk om een kind in een lager of hoger
niveau te laten werken. Kinderen die een bepaald onderdeel van
de leerstof niet beheersen of moeilijk vinden, kunnen bepaalde
onderdelen herhalen. Is er sprake van dyslexie, dan kunnen de pdfbestanden gebruikt worden, die te lezen zijn met behulp van het
programma Kurzweil.

Groepswerkstukken
Naast persoonlijke werkstukken hebben we ook groepswerkstukken.
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dezelfde manier aangeboden als tijdens Info en Gedicht. De middag

Die zijn nu gerelateerd aan de Alles-in-1-projecten. Eén middaguur

begint met een spreekbeurt over een werkstuk passend bij het thema.

per week worden onze stamgroepen 5/6, 6/7 en 7/8 doorbroken en

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen, het geven van

bereiden groepjes van vier, bestaande uit een vijfde-, zesde-, zevende-

tips en tops, die door de betrokken kinderen worden verwerkt in hun

en achtstejaars een onderdeel voor van een totaalwerkstuk. Dit

portfolio. Dan blokuur om vervolgens de middag af te sluiten met

groepswerkstuk resulteert in een presentatie, die gezamenlijk wordt

doe-opdrachten: zelfstandig uit te voeren praktische onderzoeken die

geëvalueerd en verwerkt in hun portfolio.

beschreven staan in het handboek en voor de kinderen begeleid wor-

Tijdens het project Voeding werken we aan een restaurant. Aan het

den met een TIPkaart.

einde ervan worden (groot)ouders uitgenodigd om te komen eten in

M E N S E N K I N D E R E N 134 november 2012

were l d o ri ë n t a t ie

ons eigen restaurant ‘De Klink’. Ieder groepje van vier werkt in dat

ning in topografie en het leren van de verkeersregels en -borden. Nu

geheel zelfstandig een specifieke taak uit, aan de hand van een tevo-

we ruim twee jaar verder zijn hebben we daar een goed evenwicht in

ren opgesteld stappenplan.

gevonden. We kunnen nu zeggen dat Alles-in-1 niet in de weg zit bij

Wat goed en niet goed bevalt

het levend houden van ons jenaplanconcept. Sterker nog: de Alles-in1-werkmiddelen blijken uitstekende hulpmiddelen om ons jenaplanka-

In het begin overdonderde ons de enorme hoeveelheid Alles-in-1-acti-

rakter te behouden en te versterken. We beschikken nu over rijke en

viteiten. Intussen zijn zowel de kinderen als de groepsleiders gewend

moderne werkmiddelen, waarmee wereldoriëntatie het hart van ons

aan dit aanbod en weten we er beter mee om te gaan. Zo doen

onderwijs kan zijn, waarin ook het zo belangrijke taal- en leesonderwijs

we een belangrijk deel van de Info-opdrachten gezamenlijk, onder

geïntegreerd is opgenomen en niet apart behandeld wordt via taal- en

andere met behulp van de filmpjes uit de computeropdrachten, die

leesmethoden. Zo hoeft leren geen optocht van saaie en frustrerende

we samen bekijken en bespreken met behulp van het digibord. Die

ervaringen te zijn, maar wordt het boeiend en levendig.

gezamenlijke bespreking bekort de tijd die kinderen anders bezig zijn
met schriftelijke opdrachten en verhoogt de kwaliteit van de activitei-

Wim Giesen is bovenbouwgroepsleider

ten die ze daarna zelfstandig uitvoeren. Daarnaast schuiven we een

van jenaplanschool De Klink in Grathem

deel van de activiteiten naar de projectloze weken, zoals veel oefe-

Fotografie: Roncallischool, Velp

Dag van en voor beginnende
stamgroepleiders: 16 januari 2013
Locatie: Samaya Werkhoven
Leiding: Edith ten Berge (Katholieke Pabo Zwolle)
Informatie wordt in november verspreid.
Thema: talentontwikkeling
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Zie ginds komt…………….
Carolyn Nagtzaam

In mensenkinderen van mei
2010 “Een kijkje in de keuken
van” is de basisinrichting van
de schoolwoonkamer van mijn
onderbouwgroep te zien. In
dit artikel is hetzelfde lokaal
te zien tijdens het thema Sint.

Vooraanzicht

Samen met de kinderen

jenaplanschool

en de ouders wordt de

Antonius Abt

groep ingericht.

Engelen.
De huishoek
In de huishoek komen
Sint en Piet op bezoek.
De kinderen zetten hun
schoen en zingen liedjes
bij de open haard.

Het lokaal wordt ingericht over het thema Sint. Samen met
collega’s wordt het themaweb ingevuld. In het web staan de
activiteiten die je met het thema kunt gaan doen. Het web
wordt aangevuld met de ideeën van de kinderen. Er wordt
met de kinderen besproken wat ze allemaal al weten over
Sint en wat ze graag zouden willen weten over Sint. Daarna
wordt er een brief gemaakt die mee naar huis gaat.

24
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De wisselhoek
Sinterklaas heeft een
groot huis met veel
verschillende kamers.
Het boek ‘Sinterklaas’
van Charlotte
Dematons gebruiken
wij regelmatig als
inspiratiebron voor
onze inrichtingen.
In de wisselhoek
vindt vooral rollenspel
plaats. Er is ook ruimte voor lees- schrijf- en rekenwiskundeactiviteiten tijdens het spel. Deze hoek is
soms waskamer, naaikamer, stal of slaapkamer.
In de ontdekhoek die nu de sleutelkamer van

de Sint is vinden de rekenwiskundeactiviteiten plaats.
Er wordt geteld, gewogen
en gemeten. Op de lichtbak
en met de overheadprojector
worden de sleutels goed
bekeken. Er wordt gesorteerd,

overeenkomsten en
verschillen worden
benoemd en rekenwiskundebegrippen
toegepast.
De toverlamp. Ook hier wordt gewerkt

Op de overhead kan je ook tekenen

met sleutels. De sleutels kun je

(Sint en Piet) en met andere

voelen, ruiken,

materialen (kant van de jurk van

horen, uitproberen,

Sint) werken.

bekijken, meten
en wegen. Daarna
mag je op de lichtbak
sleutels tekenen in het
zand. Dan maken we
een ontwerp op papier
die we na gaan maken
met klei. Alle sleutels
zien er anders uit!
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In de themakast

De zand- en watertafel

staan alleen
ontwikkelings

Op het verfbord wordt

materialen die

eerst met een zwarte stift

met het thema

getekend, later wordt de

Sint te maken

verftekening ingekleurd

hebben. Een

met verf. Eventueel

puzzel van Sint,

kan de tekening nog

pepernoten- en
een schoenenspel.
In de verhalen

uitgeknipt worden. Ook
kunnen de themawoorden, teksten bij de verftekening
gestempeld of geschreven worden.

televisie ligt een
Sintprentenboek
met vinger
poppetjes en
attributen.
In het leesschrijfatelier
hebben we de
werkkamer van Sint gemaakt. Sint typt brieven, schrijft met
krulletters brieven of werkt op de computer.

De expressieactiviteiten zijn altijd een verwerking van een heel
proces. Een voorbeeld. Wanneer
kinderen de baard van Sint
willen maken wordt eerst
onderzoek gedaan. Er wordt
in boeken naar verschillende
baarden gekeken, baarden
worden gevoeld, er wordt een
ontwerp gemaakt en pas veel
later volgt een verwerking.
Wie zit er in de zak van

De bouwhoek is omgebouwd tot boot. Sint vist, Piet

Zwarte Piet?

kijkt op de plattegrond, terwijl een andere Piet op
de uitkijk staat.

In de inpakkamer
worden de

Zie g inds
g a at de
stoomboot…

Wie is de echte Sinterklaas?

Pepernoten
bakken,

cadeautjes zorg

chocoladeletters

vuldig ingepakt.

maken…

Er wordt gepast en
gemeten, namen

Carolyn Nagtzaam, onderbouwgroepsleider en

worden gestempeld

onderwijsinhoudelijk specialist onderbouw van

of geschreven.
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Een stad om
op te eten

Annet Appelman

Een kunsteducatief project
De bewoners en toevallige voorbijgangers van wijk Groeneweg
in het Noord-Hollandse Schagen keken hun ogen uit in het
vroege voorjaar van dit jaar. In hun wijk waren in één dag op
25 verschillende openbare plekken kunstwerken verschenen.
Verantwoordelijk voor deze actie waren kinderen van de
bovenbouw, teamleden en ouders van jenaplanschool de Keerkring
in Schagen. Een groot project waarbij kunst het vervoermiddel was
voor een project over Voeding.

Een stad om op te eten! is een kunsteducatief project voor de bovenbouw van een
basisschool. In de stedelijke omgeving van de
school plegen de deelnemers op verschillende
locaties artistieke interventies. Met als doel
buurtbewoners en toevallige voorbijgangers
te verwonderen en op een andere manier te
laten kijken naar de wijk. Kunst als dialoog
tussen de deelnemer en de context. De route
van huis naar de school gekoppeld aan een
thema is voor elke deelnemer uitgangspunt
voor onderzoek van de omgeving. Op basis
van deze waarnemingen worden verschillende
locaties voor de interventies gekozen.

Wat is Food Design?

Bij de Keerkring was het thema ‘Voeding’. In
gastlessen van professionele kunstenaars krijgen de kinderen als voorgerecht twee recente
stromingen in het kunstcircuit voorgescho-

Wat is Urban Intervention?

teld: Urban Intervention en, geheel naar het

Urban Intervention, ontstaan vanuit Street Art ,
betekent letterlijk vertaald stedelijke
interventie ofwel ingreep in de stad. Bij een
Urban Intervention voegt de kunstenaar dan
ook iets toe aan het stedelijk landschap of
wijzigt het bestaande. De kunst ligt letterlijk op
straat. Het beoogde doel van urban artists is
uiteenlopend. Maar zij willen allen de
voorbijganger verwonderen en de stad een
stukje mooier maken waarmee het publiek de
dagelijkse omgeving kan herontdekken. De stad
wordt bij Urban Intervention gezien als een
groot speelveld. De ingrepen kunnen heel klein
zijn, maar ook van een formaat dat je het
eigenlijk alleen vanuit de lucht in zijn totaliteit
kunt zien.

thema, Food Design. Als hoofdgerecht wordt
in workshops, onder leiding van een Beroepskunstenaar in de Klas (BIK), de interventie
van concept tot eindresultaat gemaakt. Het
project zal worden afgesloten met een exquis
dessert in de vorm van een expositie en wandelroute langs de zelfgemaakte kunstwerken
in de wijk.
Voornaamste doel van het project is om kunst
als middel bij de bewustwording van de eigen
leefomgeving te gebruiken. Niet alleen in
relatie tot jezelf, zoals bij de opdracht ‘Rou-

De Nederlandse vertaling voor Food Design
is eetontwerp: het vormgeven van eten. Het
is een betrekkelijk nieuwe richting in het
ontwerpvak, waarbij een tweedeling is
ontstaan. Aan de ene kant heb je de
commercie die door innovatie nieuwe
producten ontwikkelt en daarmee de markt
van voeding vergroot. Aan de andere kant is
het vak opgepakt door kunstenaars. Zij
creëren ideeën en experimenteren met
voedsel, met als doel voeding met een
andere blik te bekijken.
Food Design heeft raakvlak met conceptuele
kunst en performance‐art. Een in Nederland
bekende naam op gebied van Food Design is
Marije Vogelzang. Food Designers maken
naast edible art, dat daadwerkelijk kan
worden gegeten, ook kunst om naar te
kijken.

kunstwerk juist op die locatie bij de
toeschouwer teweeg brengen? Kan ik
het kunstwerk loslaten doordat het in
de wijk wordt geplaatst en het daar-

teloeren’ waarbij de kinderen individueel hun
eigen route van huis naar school hebben bekeken. Daarbij moesten

mee publiekelijk wordt?

ze met andere ogen kijken: Wat zie je? Wat zag je nooit eerder? Wat

Vragen waarmee is gewerkt aan verschillende leerdoelen binnen de

valt je op? Maar ook bewustwording van diezelfde leefomgeving in

leergebieden Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriën-

relatie tot de ander en de wereld. De kennismaking met genoemde

tatie. Met dit project is gewerkt aan Kerndoel 34 en 39 uit ‘Mens en

hedendaagse kunstvormen in relatie tot de ideeën die zij zelf hadden

Samenleving’, Kerndoel 47 uit ‘Ruimte’ en de Kerndoelen 54 en 55

voor het te maken kunstwerk, draagt hier ook toe bij: Wat zou het

waarbij communicatie en reflectie belangrijk is.
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Een opwarmer

keling voor de buurtbewoners. Intussen

In de aanloop naar het project zijn alle

hadden de meeste groepen een geschikte

kinderen nieuwsgierig gemaakt door het

locatie gevonden en dit middels een vlag-

plegen van verschillende interventies in

getje aangegeven op de plattegrond.

en om de school. Zo lag de fiets van een

In de tweede workshop is vooral aan-

collega op een middag aan de snoepket-

dacht besteed aan het experimenteren

ting, had de administratie eetbare let-

met materialen en het bouwen van een

ters op het toetsenbord en lag er in de

maquette van het uiteindelijke kunstwerk.

gemeenschapsruimte op een ochtend

Zo kwam een groepje er bijvoorbeeld achter dat pannenkoeken niet als parachute

een meer dan levengroot figuur gevormd
van voedingsmaterialen omlijst met de titel van het project ‘Een stad

gebruikt kunnen worden. Of dat de omtrek van de betonnen bak

om op te eten’ geschreven van doppen. Alle kinderen ontvingen een

om een grote populier in het park iets te groot bleek om te bekleden

opdracht, verstopt in een zelfgebakken KijkKoekie. Iedereen was

met karton. Anoushka van Velzen lette vooral op de haalbaarheid en

intussen opgewarmd… het smaakte naar meer.

de natuurvriendelijkheid van het idee. Na deze workshoprondes zijn

Kunstenaars aan het werk
Voor de gastdocenten is op zoek gegaan naar jonge kunstenaars met

de groepen zelfstandig aan de slag gegaan met de daadwerkelijke
uitvoering van het idee.

affiniteit met kinderen en onderwijs. Zo kwamen we terecht bij beel-

Presentatie

dend kunstenaar en Urban Intervention kunstenaar Yvo van der Vat

Het uitgebreid documenteren gaf aan dit project een meerwaarde.

uit Dordrecht en Food Designer Karlijn Souren uit Utrecht. Zij hebben

De kinderen beschikten over een digitale fotocamera. Iedere groep

de kinderen op een interactieve manier laten kennismaken met kunst.

heeft naast een geschreven verslag ook een eigen fotoboekje. Daar-

In woord en beeld hebben zij veel eigen werk, maar ook van andere

naast zijn er verschillende Powerpoint-presentaties gemaakt. Een

kunstenaars laten zien en horen. Boordevol informatie en ideeën

ouder heeft gefilmd en hiervan een prachtig chronologisch filmver-

waren de deelnemers klaargestoomd om vervolgens praktisch aan de

slag gemaakt. Het project is afgesloten tijdens de jaarlijkse Fancy Fair.

slag te gaan in workshops onder leiding van Anoushka van Velzen,

Er was een expositie ingericht met foto’s, film, maquettes, getekende

Beroepskunstenaar in de Klas (BIK).

routes van huis naar school, materiaallijsten, verslag van onderzoek

Iedere stamgroep heeft twee workshops van anderhalf uur gekregen.

en experimenten. De bezoekers konden deelnemen aan een wandel-

De eerste workshop is vooral gebrainstormd waarbij onderzoeksvra-

route door de wijk. Begeleid door kinderen konden ze kiezen uit twee

gen zijn geformuleerd als: ‘Wat zal het lievelingseten zijn van de men-

verschillende routes langs de verschillende Urban Food Interventions.

sen die hier wonen en uitkijken op deze boom?’, ‘Hoe zal de school

Een prachtige afsluiting van een groots schoolbreed project met dit

er uit zien als je de plek vanuit het perspectief van een groentetuin

keer een heel bijzondere insteek.

bekijkt?’ of ‘Waarom is op deze plek geen buurtwinkel?’ Locaties zijn
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bekeken en gefotografeerd en elke groep heeft de ideeën aan elkaar

De samenwerking van kinderen met ouders en teamleden is heel posi-

gepresenteerd. Als afsluiting ging elke stamgroep de wijk in om op

tief geweest en heeft ‘gouden momenten’ opgeleverd. Een teamlid

eetpapier geschreven wensen achter te laten in het park, als prik-

(en tevens ouder) verwoordde dit als volgt: ‘Wat heb ik genoten! Het
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Vrienden van de Keerkring, gezorgd voor draagkracht bij het team
en bij de ouders. Met de financiële armslag konden onder meer de
professionals worden betaald.
De gemeente en buurtbewoners zijn vooraf ingelicht en uitgenodigd
voor de Fancy Fair via gesprek, flyers, de website van school en de
buurtvereniging. Helaas konden we niet voorkomen dat enkele buurtbewoners de interventies een te grote inbreuk in de wijk vonden,
waardoor de kunstwerken geen twee weken hebben kunnen staan,
zoals met de gemeente afgesproken was. Bij een volgend project zou
naar mogelijkheden kunnen worden gezocht om de buurtbewoners
nog meer te betrekken… misschien zelfs te laten deelnemen.
Terugkijkend op dit project kan vastgesteld worden dat het hoofddoel is behaald: het is gelukt om kunst als middel bij de bewustwording van leefomgeving van de kinderen te gebruiken. Met een forse
inspanning, hoge betrokkenheid en enthousiasme van alle deelnemers door de kinderen een topproject neergezet.
Annet Appelman is groepsleider en Interne Cultuurcoördinator
van jenaplanschool de Keerkring
Cartoon: Janneke Kaagman
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overheersende gevoel was dat veel dingen gewoon op hun plaats
vallen als je het maar laat vallen. De kinderen waren zo ijzersterk
in hun opmerkingen, zo betrokken. Ze voelden zich helemaal serieus genomen toen ze in de gaten kregen dat ik er verslagen van
maakte. Ze vroegen meteen of ik weer iets van de vorige keer had
opgeschreven. Ze genoten zo. Ik vroeg ze steevast of ik het goed
had verwoord. Ze werden hierdoor nog meer betrokken. Lex zei
op een gegeven moment: ‘Ik ga meer slimme dingen zeggen en
doen want dan schrijf jij het op’. Bedankt voor deze ervaring!’.
De gedegen projectvoorbereiding en een sterk projectteam
hebben, samen met de toegekende subsidie van de Gemeente
Schagen, financiële ondersteuning van de Ouderraad en de Stichting
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Basisactiviteiten
als toetsmiddel		

Hester Teule

De Roncallischool in Velp, waar ik als jenaplanstudent stage liep, was niet tevreden over de manier waarop de inhoud
van wereldoriëntatie getoetst werd. Daar lag voor mij en mijn medestudent Manon Gesthuizen een mooie uitdaging:
‘Hoe kunnen kinderen laten zien wat ze geleerd hebben van de projecten waar ze aan gewerkt hebben? Wat zijn
goede toetsmethoden die passen bij de visie van het jenaplanonderwijs?’
We zijn vanuit de vier basisactiviteiten - gesprek, spel, werk en viering - gaan zoeken naar uitdagende en betekenisvolle
manieren, waarop kinderen hun kennis kunnen presenteren en delen.
In dit artikel beschrijf ik een aantal van deze toetsmethoden voor projecten in de bovenbouw. Ze zijn niet bedoeld om
alle behandelde stof te testen, maar slechts een selectie hiervan.

Journaal

De poster dient niet alleen als toetsmethode, maar ook als een mooie

Kinderen krijgen de keus uit verschil-

afsluiting van het project. Alle posters worden in het lokaal opgehan-

lende onderwerpen die tijdens het

gen en op deze manier krijgen kinderen de mogelijkheid om op het

project aan bod zijn gekomen. Ze

project terug te kijken.

kiezen een onderwerp en nemen
de rol van nieuwslezer aan. Via You

Ren-je-rot

Tube wordt het deuntje van het jour-

Op het plein staan drie vakken getekend: A, B en C. De groepsleider

naal afgespeeld en kan de uitzending

heeft een aantal meerkeuzevragen (A, B en C) die iets te maken heb-

beginnen. Het kind vertelt in deze

ben met het project. Hij leest de vragen voor en de kinderen rennen

nieuwsuitzending wat het allemaal

naar het vak, waarvan zij denken dat dit het goede antwoord is. Kin-

van het uitgekozen onderwerp weet

deren die in het goede vak staan krijgen een fiche. Aan het aantal

en wat het ervan heeft geleerd. Dit

fiches kan de groepsleider inschatten en beoordelen hoeveel de kin-

doet het als nieuwslezer. Als het zijn

deren nog van het project afweten.

item heeft afgerond wordt er doorverbonden met de volgende nieuwslezer die over een ander onderwerp

Ren-je-rot is heel erg leuk om in te zetten. De uitslag kan je niet altijd

iets te vertellen heeft. Op deze manier kan het een hele nieuwsuitzen-

even serieus nemen. Kinderen rennen elkaar namelijk graag achterna.

ding worden met meerdere items achter elkaar, gepresenteerd door
verschillende kinderen. De nieuwslezer kan ook nog ondersteund

Puzzelspel

worden door een correspondent. De groepsleider beoordeelt de kin-

De groepsleider leest vragen voor. Door te overleggen binnen het

deren naar aanleiding van wat ze in het journaal weten te vertellen.

tafelgroepje proberen kinderen het juiste antwoord te vinden en

Bij deze vorm is het ook mogelijk dat kinderen feedback geven.

schrijven het op. Nadat alle vragen (hangt af van het aantal puzzelstukjes) zijn voorgelezen krijgen de teams voor elk goed antwoord

Het journaal is elke keer wanneer ik het inzet een groot succes. Kin-

een puzzelstukje van een puzzel. Van deze puzzelstukjes proberen ze

deren vinden het een feest om in een journaaluitzending over hun

een puzzel te maken. Welke puzzel is het meest compleet?

ervaringen te vertellen. Dit was voor mij de eerste keer dat kinderen

De groepsleider beoordeelt de kinderen naar aanleiding van de vra-

om een toets kwamen vragen.

gen die ze goed kunnen beantwoorden.

Poster

Het is leuk om te zien dat kinderen als team te werk gaan. Bij deze

Kinderen werken in groepjes aan een poster. Op de poster schrijven

toetsmethoden moet samen gewonnen worden, dus kinderen dienen

en tekenen ze wat ze tijdens het project geleerd hebben. Als aan-

ook echt samen te werken.

vulling op wat de kinderen zelf tekenen heeft de groepsleider acht
afbeeldingen uitgeprint die iets te maken hebben met het project.

Kringgesprek

De groepjes moeten minstens vijf van die afbeeldingen verwerken in

De groepsleider bedenkt verschillende stellingen die iets te maken

hun poster. Dit om te garanderen dat de belangrijkste onderwerpen

hebben met het project. Deze stellingen brengt hij tijdens het kring-

aan bod komen. Ze vullen dit aan met zelfgetekende plaatjes waar ze

gesprek in. Kinderen geven hun mening en gebruiken daarbij argu-

tekst bijschrijven. De groepsleider beoordeelt de kinderen naar aan-

menten. Dat lukt alleen door kennis te gebruiken die ze hebben

leiding van wat ze op de poster over het project weten te vertellen.

opgedaan tijdens het project. Zo krijgt de groepsleider inzicht in de
opgedane kennis van de kinderen.
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Tijdens deze toetsmethode komen geregeld hele discussies op gang.

Vanaf het moment dat Hester en Manon stage hebben

Op dit soort momenten leer je de kinderen een stuk beter kennen. Ze

gelopen bij ons op school werken we aan een verbeterslag

laten dan echt zien hoe zij tegenover bepaalde zaken staan.

met betrekking tot de inhoud van onze projecten. Naast

Portfolio
De kinderen houden tijden het project in hun
map bij waar ze aan hebben gewerkt. Ze doen er
materiaal in wat ze hebben gemaakt en houden
ook een logboek bij. In dit
logboek schrijven of tekenen ze waar ze die dag
aan hebben gewerkt en
wat ze hebben geleerd.
Zo kan de groepsleider
het proces volgen en zien
wat ze geleerd hebben.

leuk, willen we dat onze projecten zinvol, betekenisvol en
kerndoeldekkend zijn.
We willen als jenaplanschool bewust niet met een methode
werken, maar met bronnen en kinderen laten ervaren en
toepassen, wat ze hebben onderzocht en geleerd.
Op dit moment werken we met een leerlijn ontwerpen en
onderzoekend leren en vanuit de talenten van kinderen. We
werken met een projectplan dat de kerndoelen borgt. We
toetsen nu ook de betrokkenheid van de kinderen tijdens
projecten. We gaan dus verder met het ontwikkelen van de
evaluatie van projecten. Het onderzoek van Hester en Manon
was een goede start voor schoolontwikkeling. Nieuwsgierig
geworden? Kijk op www.roncallischool.nl en lees en bekijk
alles over onze projecten.
Esther van Dalen (opleider in de school) en Maarten Buiting
(directeur)

Het is niet altijd nodig om stof opnieuw te toetsen. Door het werk te
maken laten kinderen immers zien dat ze het al kunnen. Ik vind het
portfolio mooi bij deze denkwijze aansluiten.

Boombeschrijving
Zonder bomen zijn we nergens, zij zijn aardsgezind. Mensen

Bordspel
Om dit spel te kunnen spelen dient er eerst een bord aanwezig te
zijn. Via het internet zijn verschillende printbare borden te vinden. Een
paar hokjes worden ingekleurd. Bij die ingekleurde hokjes worden
door de kinderen zelf vragen geformuleerd. Deze vragen moeten ze
zelf bedenken en ook de juiste antwoorden op het antwoordenblad
noteren. Op deze manier worden ze al getoetst op hun kennis. Vervolgens wordt het spel door andere kinderen gespeeld. Als ze op een
gekleurd hokje komen, moeten ze een vraag beantwoorden en het
antwoord opschrijven. Ook bij dit spel zijn de kinderen actief betrokken bij de geleerde stof en tegelijkertijd geeft het de groepsleider veel
inzicht.

maken zich los van de aarde en raken steeds verder van huis,
bomen zijn onverzettelijk (Hans Bouma). Wereldoriëntatie
zou bij bomen kunnen beginnen en wanneer jij er de
omhelzing van hemel en aarde in ziet, zullen sommige
kinderen dat meenemen in hun leven.
Bomen zijn werkelijk.
Hun bladeren praten werkelijk
met woorden veelzeggend en letterloos.
Hun toppen zingen.
Hun stammen zwijgen

Kinderen krijgen veel verantwoordelijkheid bij deze toetsmethode. Ze
moeten zelf bijhouden wie welke vraag goed of fout had. Ik merk dat
ze deze verantwoordelijkheid over het algemeen heel serieus nemen
en dat de resultaten dan ook betrouwbaar zijn.

hoorbaar.
Hun wortels houden
van de aarde.
Bij een boom

Plezier
De meerwaarde van deze manier van toetsen is dat kinderen ook plezier hebben in deze activiteit. Het is zonde om een leuk project af te
sluiten met een vervelende toets op papier. Deze toetsmethodes pas-

staande moet ik wel
ademen als een boom.

sen qua aantrekkelijkheid beter bij wereldoriëntatie. Daarnaast sluiten

Naar een boom

ze ook aan bij de vier basisactiviteiten. Op deze manier wordt toetsen

ziende zie ik

een onderdeel van het ritmisch weekplan. We hebben hier een aantal

hemel en aarde in elkanders

toetsmethoden als voorbeeld gegeven, maar er zijn natuurlijk nog wel

armen.

meer leuke toetsmethoden te ontwikkelen, waar kinderen ook veel
plezier aan zullen beleven door bijvoorbeeld het gebruik van hand-

Want een boom,

poppen, quiz, praatplaat en bedenken en spelen van een toneelstuk.

een boom is een bruiloft.

Hester Teule was student aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Hans Andreus in “Door de holten van het gemis”

en werkt sinds eind 2011 in het basisonderwijs.

van Hans Bouma, Kok Kampen 1988

Cartoons: Janneke Kaagman
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Goede communicatie met ouders
Smeerolie van een schoolorganisatie
Als directeur van een grote jenaplanschool met twee locaties weet

Jaap Nelissen

• Ouders houden zelf hun eigen adresgegevens bij (dus nooit meer

ik als geen ander hoe belangrijk het is om ouders tijdig, volledig en

gedoe als er zaken wijzigen en de school dit even gemist heeft)

zonder hindernissen van informatie te voorzien en om met ze te com-

• De schoolplanner biedt de complete jaarplanning en de adressen-

municeren. In deze tijd van razendsnel voortschrijdende technische

lijsten van alle stamgroepen. Deze jaarplanning is dynamisch: Als er

mogelijkheden loop je als school al snel achter de feiten aan. Het is

zaken veranderen kan de school dit in het systeem doorvoeren. Een

nog niet eens zo lang geleden dat we nog een papieren versie van de

papieren kalender is statisch en eventuele wijzigingen kunnen niet

nieuwsbrief meegaven en dat communicatie veelal ging via briefjes,

verwerkt worden met alle verwarring die daar mee gepaard gaat.

strookjes en mondeling bij de deur. Vaak ging dit fout, omdat kin-

• Via de jaarplanning kunnen mensen van de school extra medede-

deren de nieuwsbrieven en andere briefjes en antwoordstrookjes of
vergaten of onder in hun tas lieten zitten. Dit leidde weer tot allerlei
vormen van miscommunicatie of gemiste informatie.

Digitaal webbased planningsysteem
Als school prijzen wij ons gelukkig met een ouderpopulatie die op

lingen of bijlagen verzenden.
• De communicatie is interactief: Ouders kunnen zich eenvoudig
inschrijven voor bijvoorbeeld ouderhulp of afstemmings- of rapportgesprekken. De groepsleider kan met één druk op de knop de
status blijven volgen en bespaart hierdoor veel tijd. Ook kunnen er
open vragen aan ouders worden gesteld.

dit gebied niet alleen veeleisend is, maar ook met oplossingen komt.

• De link van de nieuwsbrief wordt vanuit het systeem via een mail

Zo hadden we vorig jaar een ouder die de complete jaarplanning in

naar alle ouders verzonden, zodat ouders deze kunnen openen op

een programma heeft gezet, zodat alle ouders deze via hun smart
phone konden downloaden in hun digitale agenda. Vorig schooljaar
ontstond echter ook, vanuit de behoefte om de drukke thuisagenda
te combineren met de schoolagenda, een tweede ouderinitiatief dat
uitgemond is in de ontwikkeling van een professioneel digitaal, web-

hun computer, tablet of smartphone.
• Ouders kunnen de informatie filteren: Ze kunnen aangeven van
welke groep ze de informatie willen ontvangen.
• De schoolplanner is te combineren met de gezinsplanner (een vergelijkbaar systeem, maar dan speciaal voor gezinsgebruik)

based planningsysteem.
Dit alles biedt de school grote voordelen op het gebied van communiIn de ontwikkelingsfase hebben de makers (een viertal ouders met

catie en informatie. Naast snelheid, volledigheid en gebruikersgemak

zeer verschillende achtergronden) veelvuldig contact gehad met de

besparen wij als school veel geld en tijd. Voorheen werd bijvoorbeeld

school om de wensen en eisen van de school te inventariseren. Uitein-

een jaarkalender gedrukt, hadden wij een boekje met onder andere

delijk heeft dit geleid tot een pilot waarbij de ouders en groepsleiders

alle adressen en gingen er vele brieven met antwoordstrookjes mee

van tien stamgroepen betrokken waren. Deze pilot heeft geleid tot

naar huis. Op jaarbasis besparen wij nu minimaal 4.000 euro.

ruim tachtig zinvolle aanpassingen vanuit zowel de ouderpopulatie
als het team. Voor de zomervakantie is er een soort generale repetitie

Een stap vooruit

gehouden, waarbij er via het systeem werd geïnformeerd en gecom-

Terugkijkend op het hele proces kunnen we stellen dat hier sprake is

municeerd. Tot genoegen van iedereen werkte het systeem naar

van een mooi voorbeeld van ouderparticipatie, een laagdrempelige

behoren. We hebben toen de knoop doorgehakt en besloten om het

en leergierige school en een totale schoolpopulatie die er uiteindelijk

systeem integraal in te voeren in het schooljaar 2012-2013.

voor is gegaan. Natuurlijk zijn er mensen die een papieren nieuwsbrief
of een mooi gedrukte jaarkalender of schoolboekje persoonlijker of

Alle data (adresgegevens van ouders en kinderen) zijn ingevoerd,

prettiger vinden. Soms moet je even doordrukken om een ‘cultuur-

het team heeft nog een scholing gekregen en ik heb een gebruikers-

omslag’ te bewerkstelligen. Het loslaten van de lei met de griffel of

handleiding voor ouders geschreven. De eerste weken is de school

van het schoolbord met krijt zijn ook stappen geweest. We zijn blij

nog druk bezig geweest met het invoeren

dat we er vol voor zijn gegaan en niet

van diverse wijzigingen (vooral de correcte

hebben toegegeven aan (begrijpelijke)

emailadressen zijn uiteraard essentieel) maar

melancholische sentimenten.

nu, na vier weken, kunnen we zeggen dat
het systeem naar ieders tevredenheid functioneert.

Jaap Nelissen is directeur van
jenaplanschool Wittevrouwen in
Utrecht

Schoolplanner
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Wat mag je verwachten van dit systeem, dat

Voor meer informatie:

we de schoolplanner hebben genoemd?

Jaap Nelissen, directie@

• Het is webbased (je kunt dus overal inlog-

jenaplanwittevrouwen.nl, 030-2715526,

gen met je e-mailadres en een uniek

06-51493434

wachtwoord)

www.plan-it-all.nu
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Waarom is er sinds Alles-in-1
in de school?

rust

Omdat Alles-in-1 totaalonderwijs-in-samenhang biedt.
Onderzoek het zelf!
U heeft keus uit 20 schitterende projecten.
Inzetbaar in iedere groep 5 t/m 8,
ook in combinatiegroepen.
Kerndoelendekkend uitgewerkt voor alle vakken behalve rekenen, gym en handschriftontwikkeling.
In combinatie met Alles-Apart kerndoelendekkend voor taal.
Voor groep 4 is een aparte, complete jaarlijn ontwikkeld, eveneens kerndoelendekkend.

Alles-in-1

De methode voor thematisch, samenhangend basisonderwijs

www.alles-in-1.org

Ook voor aanvraag zichtzending of gratis presentatie.
info@alles-in-1.nl
0224-214745

Wilt u een project
uitproberen?
Dan krijgt u
20%korting en een gratis
opstartbijeenkomst.

We r e l d o r i ë n t a t i e
Zaterdagavond, al donker, zes uur, ik was op geen enkele manier met school bezig, totdat de telefoon ging.
Het was mijn ‘rots-in-de-branding-collega, mijn sta-altijd-voor-je-klaar-collega, mijn heb-een-accuboormachine-inmijn-bureaula-collega, mijn liedjes-voor-elke-gelegenheid-collega, mijn altijd-schouders-eronder-collega’, of ik misschien de mappen met de wereldoriëntatieprojecten mee naar huis had genomen?
‘Nee, ‘ zei ik en roerde ondertussen in de erwtensoep. Ik wilde ook even helemaal niet met school bezig zijn.
‘Of ik wist wie dat wel had gedaan.’
‘Nee,’ zei ik en sneed ondertussen de worst.
Mijn ‘Rots-collega’ was net nog op school geweest. Hij had nog iets moois gevonden voor het weerproject dat we
immers in maart zouden gaan doen, … maar alle drie de mappen waren weg, en we hadden afgesproken dat ze op
school zouden blijven, … als het er nu nog eentje was, …
Hij was boos. Dat was hij niet vaak. De mappen met wereldoriëntatieprojecten waren de grote schat van alle vijf de
bovenbouwgroepsleiders, maar toch vooral van hem.
Wij, de vijf musketiers, vertelden elkaar na iedere vakantie niet alleen enthousiast waar we waren geweest, maar vooral
wat we uit die verre streken en oorden hadden meegenomen om onze projecten voor wereldoriëntatie te verbeteren,
te verduidelijken en op te leuken: Romeinse munten uit een Duits museum, mieren-gelei-terrarium uit Frankrijk, een
ridderhelm uit het Archeon, ‘een-levensgrote-kartonnen-Big-Ben-van-de-vakantiebeurs’ of ‘een-recept-dat-ook metkinderen-te-maken-viel-van-een-oud-collega’. En daardoor wisten wij elkaar te inspireren, enthousiasmeren en kregen
we zin in het komende jaar.
Natuurlijk, we deden het allemaal, maar dat hij vandaag, op zaterdag de drang had gevoeld om zijn nieuwe aanwinst
nog in de mappen te gaan doen, bewees wel hoezeer de wereldoriëntatiemappen zijn kindjes waren.
En een inspecteur van onderwijs had de mappen ook eens bekeken en zijn goedkeuring erover uitgesproken. Waarschijnlijk omdat ze goed waren en de beste man begreep dat we dit materiaal met passie zouden inzetten in de
groepen. Mijn Rots-collega had minstens een jaar lang het idee dat hij de Nobelprijs had gekregen. Hoe vaak kwam
dat tegenwoordig nog voor: een door de inspectie goedgekeurde manier van werken die niet bij een officiële uitgever
vandaan kwam?
‘Bel jij Jikke en Wiebe, dan bel ik Cor’, was de afspraak die ik met mijn Rots-collega maakte.
Ik had de collega’s al gebeld, de erwtensoep op en de afwas gedaan, toen hij pas weer bereikbaar was.
Hij had meteen ook even de directeur en de bouwcoördinatoren van de onder- en middenbouw opgebeld. Zij hadden
ook van niets geweten, net zoals de collega’s die ik aan de lijn had gehad.
Het zat ons alle vijf niet lekker. Zondag rond een uur of twaalf had ik een telefoontje van Jikke: De wereldoriëntatiemappen waren inderdaad weg, hoe kon dat nu toch? Ze was op school Wiebe ook al tegen het lijf gelopen.
Rond vieren op die zondag was er een telefoontje van de directeur. Hij wilde het me persoonlijk even melden, omdat ik
zo boos was (viel erg mee) en waarschijnlijk in de rats zat (viel ook erg mee): De mappen waren terecht!
Een niet-bovenbouw-collega had een stagiaire gewezen op onze schat. Zo’n schat had haar eigen bouw niet voor
wereldoriëntatie. De stagiaire had gemeend dat de mappen in het weekeinde niet gemist zouden worden en daar ze
toch met de auto was, had ze ze allemaal even meegenomen naar huis.
Die maandagochtend aten wij, de vijf musketiers, appeltaart met slagroom, een goedmakertje van de stagiaire.
Veel, gelukkig heel veel later, hoorden we dat de stagiaire zich tegenover de niet-bovenbouw-collega had laten ontvallen dat ze toch weinig kon met die verzameling ‘troep’.
Arjen Tabak is twintig jaar stamgroepleider van een bovenbouwgroep geweest.
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