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haar toverformule of wil de schildknaap ridder worden.
Na een moment bij het kampvuur wordt de eerste dag
afgesloten en gaan we naar de slaapzaal. Uiteraard mag
er in de slaapzaal even gefeest worden. Na een klein
kwartiertje wordt een verhaal voorgelezen en vallen de
meeste kinderen in slaap.
De volgende ochtend zijn de kinderen al vroeg wakker. De kinderen verzorgen zich en gaan buiten spelen,
terwijl het ontbijt gemaakt wordt. Na het ontbijt volgt
vrije tijd en gaan de kinderen spelen, sporten, kletsen
of hutten bouwen. Enkele ouders zetten de speurtocht
uit. De speurtocht lopen we in door de stamgroepleider
gevormde groepjes van ongeveer vier kinderen en een
begeleider. Tijdens de speurtocht zijn er veel opdrachten, waarbij samengewerkt moet worden. Ongeveer op
de helft van de speurtocht is een verzamelplek om iets te
eten en te drinken. Verder is er op deze plek het begin
van een grote hut te zien en hangen er touwen in de
bomen. Op deze plek blijven de groepjes tot iedereen
er is. Na de groepsfoto lopen we samen terug naar het
kampgebouw. Terug op het kamp volgt de lunch en
gaan we ons voorbereiden op het grote feest van de
avond: Er worden kleren en attributen gemaakt, getekend, gebouwd en geschminkt. Voor ieder wat wils. En
wil je liever even spelen, ook dat mag. ’s Avonds halen
we friet en bakken frikadellen op de barbecue. Tijdens
een ridder thema gebeurt dit in stijl en worden de tafels
mooi gedekt, maar de friet gewoon lekker op de tafels
is voor ieder kind een feestje. Na het toetje gaan we de
locatie samen klaar maken voor het grote feest. Tijdens
dit feest zal er een ontmoeting plaatsvinden met de
hoofdpersoon uit het kampverhaal. We vormen een
dubbele kring zodat de kinderen die het erg spannend
vinden in de buitenkring kunnen plaatsnemen tussen de
hulpouders. Het eindfeest is ook echt een hoogtepunt.
Het kampfiguur blijkt meestal aardig te zijn, zodat we er

samen een topavond van kunnen maken.
Het thema bepaalt wat er precies gebeurt.
De ene keer wordt er samen een schat
gezocht en gedeeld, de andere keer worden de kinderen tot ridder geslagen en
ontvangen ze een houten zwaard en een
derde keer wordt er een drankje gebrouwen en krijgen ze een toverstaf om een
betovering te verbreken. Een kleinigheidje
hoort er bij om ook thuis goed over het
kamp te kunnen vertellen en om er later
nog eens aan terug te kunnen denken.
Het feest eindigt samen met het kampfiguur bij het kampvuur.
De derde dag begint met ontbijt op
bed. Heerlijk samen smullen op je eigen
luchtbed met gezellige muziek op de achtergrond. Na
het ontbijt volgt het aankleden en het inpakken van de
koffers en nog een laatste spel met een minimaal aantal
begeleiders. De overige begeleiders kunnen de locatie
schoonmaken en klaarzetten voor het volgende kamp.
Aan het eind van de ochtend
Toen ik jongste was vond ik het erg
komen de ouders hun kinderen
spannend, dit jaar verheugde ik me er
weer ophalen en gaan we samen
op. Dat vertel ik ook aan jongste die
voor de laatste keer in de kring
het nu spannend vinden.
en volgt de sluiting met een
aantal liedjes, modeshow van de gemaakte kleding en
natuurlijk onze kampdans. Het kamp is voorbij: de kinderen vertrekken moe, maar voldaan naar huis, terugkijkend op mooie en spannende avonturen samen met
groepsgenoten en soms zelfs nieuwe vrienden,

Weer terug op school
Op school voel je al meteen een verschil. Dit is een groep
geworden. We hebben samen een avontuur beleefd,
gegeten, geslapen en gespeeld. Dit alles heeft er toe
bijgedragen dat de groep een echte groep is geworden.
Natuurlijk gaan we nagenieten van ons gezamenlijke
avontuur en gaan we dieper in op het onderwerp. Zo
volgt na een ridderkamp een project over de middeleeuwen en bezoeken we een kasteel. En na het piratenthema gaan we het hebben over zeeën en oceanen in
de wereld.
Ook wordt er nog veel herbeleefd. We bekijken foto’s,
maken een boekje vol kamptekeningen en ontwerpen
een dvd-hoesje, waar de dvd met kampfoto’s en filmpjes
in komt. Ons schoolkamp is van onschatbare waarde,
waar we nog het hele jaar profijt van hebben: de groep
is in drie dagen een echte stamgroep geworden.
Marco Winters is groepsleider van
jenaplanschool Treebeek in Brunssum
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Felix Meijer

Ontwikkeling
in de groep

Wij zijn een groep
Een boek met gevarieerde gespreks- en spelopdrachten,
waardoor kinderen elkaars goede eigenschappen en
vaardigheden leren kennen. Een net gevormde groep of
een groep die nog geen echte stamgroep is wordt hiermee ge-stimuleerd om elkaar te helpen, positieve feedback te geven, afspraken te maken, problemen samen
oplossen, om te gaan
met pesten en grenzen aan te geven. Het
artikel ‘Onderhoud
van de groep’ in dit
nummer beschrijft
enkele activiteiten uit
dit boek.
Wij zijn een groep,
N. van Kordelaar
en M. Zwaan,
Amsterdam 2011, 168 pagina’s,
ISBN 9789088502330, € 19.90

Een boek met veel informatie
over groepsprocessen en de
praktische toepassing ervan
aan de hand van voorbeelden en interventies. Er wordt
aandacht besteed aan de
verschillende fasen van groepsvorming, gekoppeld aan de
leeftijd van de kinderen, waarbij onder andere groepsrollen,
samenspelen en verschillen met
betrekking tot geslacht en cultuur beschreven worden.
Er is ook informatie over het begeleiden van de groep
opgenomen met suggesties voor mogelijke interventies,
spel- en werkvormen. Er is ook een website met extra
materiaal. Een veel omvattend boek, geschreven voor
studenten, maar ook geschikt voor groepsleiders.
Ontwikkeling in de groep, M. Luitjes en
I. De Zeeuw-Jans, Coutinho 2011, 399 pagina’s,
ISBN 9789046902493, € 39,50

Pedagogische tact

Bouwen aan je groep

Annonay Andersson (1987) is kinder- en

Er zijn veel redenen waarom het lang niet

In een fractie van een seconde de goede

jeugdpsycholoog, werkzaam als onderzoeker

altijd lukt het beste uit een leerling te halen.

pedagogische interventie doen, gericht op

bij de Universiteit Utrecht en het NIVOZ en

Te vaak worden leerlingen gereduceerd en

het welbevinden en de ontwikkeling van de

als psycholoog bij de Vrije scholen in Zeist.

gelabeld tot een nummer, een toetsscore

groep en de individuele kinderen.

of een ‘puberbrein dat niet kan plannen’.

Pedagogische tact gaat over ‘bewuste

Esther de Boer (1971) is sociaal geograaf,

Dat zijn vrijwel altijd oversimplificaties die

intuïtie’ in onderwijs en opvoeding. Docenten

ECHA specialist en adviseur bij KPC-groep.

en management hebben Pedagogische Tact,

van goed onderwijs wordt namelijk gevormd

als ontwikkelingstraject gevolgd. Studenten

door de interactie tussen leraar en leerling.

worden volwassen en als onmisbare partner

Dat terrein wordt in dit inspirerende boek

in het onderwijs benaderd.

Geert Bors (1973), anglist, werkt nationaal

zorgvuldig verkend, overtuigend gebaseerd

Dit boek biedt een schat aan wijsheid voor

en internationaal als freelance journalist en

op een combinatie van wetenschappelijke

elke – aankomende – leraar!

redacteur, onder meer voor het NIVOZ. Hij

inzichten en persoonlijke ervaringen. Daarom Robert Viëtor, directeur Lerarenopleidingen

deed onderwijservaring op in het VO en als

is dit een belangrijk boek, met een positieve

juniordocent op University College London.

boodschap.

Prof. Rob Martens, LOOK | Wetenschappelijk

Ik ben er gaandeweg mijn docentschap

Beate Letschert (1949) is gepromoveerd

Centrum Leraren Onderzoek

achtergekomen hoe belangrijk de relatie

Hogeschool Leiden

tussen leraar en leerling is in het leerproces.

psycholoog en pedagoog. Ze werkte jaren-

lang als lerarenopleider aan de Universiteit

Gelukkig beseffen bijna alle docenten, uit

Het boek Pedagogische tact duidt dit proces

van Hamburg. Nu is ze Individualpsycho-

liefde voor hun vak en hun betrokkenheid bij

op een prachtige manier. Door authentieke

logische Berater en Supervisor.

hun leerlingen, dat opvoeden en begeleiden

praktijkvoorbeelden te koppelen aan

van leerlingen de kern is van hun dagelijks

inspirerende theorieën heb je een krachtig

functioneren. Als tegenwicht aan het beleid

instrument in handen om jezelf als leraar te

Rianne van der Raadt (1986) is pedagoog,
specialisatie maatschappelijke opvoedings-

van de overheid hebben onze docenten

verbeteren. Lesgeven is voor mij steeds meer

vraagstukken, en als onderzoeker werkzaam

inspiratie nodig, een bevestiging en ver-

‘samen leren’ geworden en Pedagogische

bij het NIVOZ. Recent startte zij de opleiding

dieping dat hun natuurlijke pedagogische

Tact is een gids om die reis voort te zetten.

leraar basisonderwijs.

grondhouding de enig juiste is. Die inspiratie

Jelmer Evers, docent Voortgezet Onderwijs

biedt dit boek Pedagogische tact, een must

bij UniC in Utrecht

Luc Stevens (1941) is emeritus hoogleraar

voor alle schooldirecties en docenten in het

Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht

Nederlandse onderwijs. Zeker nu!

en founding father van het NIVOZ. Hij is

Wim P. Littooij is voorzitter van de Raad van

bekend door zijn werk rond adaptief onder-

Bestuur van de Vereniging voor CVO (Chris-

wijs en leraar-leerling interactie.

telijk Voortgezet Onderwijs) te Rotterdam en
omgeving

Kris Verbeeck (1965) is senior adviseur bij
KPC-groep en publiceert over innovatieve

praktijken in het onderwijs. Zij werkt sterk

I S B N 978-90-441-3012-6

www.nivoz.nl & www.pedagogischetact.nl

vanuit het kind-perspectief.

onderwijs, tact
& leiderschap
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onderwijs, tact
& leiderschap

tact

NIVOZ is een autonoom Nederlands onder-

zoeks- en ontwikkelingsinstituut ten dienste
van goed onderwijs. Met een uitgesproken

Onder redactie van

Luc Stevens & Geert Bors

mensbeeld en een daarop gebaseerde lange
termijn visie op onderwijs, verzamelt en

verspreidt het NIVOZ (wetenschappelijke)

inzichten uit binnen en buitenland, draagt

het bij aan de opinievorming en versterkt en
legitimeert het (toekomstige) schoolleiders

Onder redactie van Luc Stevens & Geert Bors

authentiek contact in de weg staan. Het hart

Ze concentreert zich op de begeleiding van
(hoog)begaafde kinderen.

Pedagogische tact

Dit boek geeft antwoord op vragen als ‘Hoe bouw je
aan positieve, goed functionerende groepen?’ en ‘Wat
is je rol als groepsleider?’ Het is de opvolger van ‘Grip
op de groep’ en gaat dieper in op de groepsprocessen bij kinderen van de onderbouw tot het voortgezet
onderwijs. Er is aandacht voor het werken met een
negatieve groep en de rol van de groepsleider daarin.
Ook de vrije situaties, zoals de
gymlessen en het vrij spelen op het
schoolplein komen aan de orde. Een
aanrader voor iedere groepsleider in
het basis- en voortgezet onderwijs.
Op de bijbehorende website www.
gripopdegroep.nl
zijn werkvormen
nivoz
ter bevordering van groepsvorming
en instrumenten als het sociogram
te vinden.
Bouwen aan je groep, R. van
Engelen, Amersfoort 2011, 172
pagina’s, ISBN 9789006951219,
€ 32,10

Een boek waarin de relatie en interactie tussen groepsleider en kinderen in een leerproces benadrukt wordt.
Wat maakt een groepsleider tot een goede groepsleider;
welke interventie
bijnivoz
een handePedagogische
ling of leerproces
van een kind is
de goede? Is die
gebaseerd op
toeval of pedagogische tact?
Dit boek helpt
groepsleiders
bewust te maken
van hun handelen door zich te
spiegelen aan
praktijkvoorbeelden en zich te verdiepen in daarbij aansluitende theorieën. De moeite waard om te lezen en te herlezen.
Pedagogische tact, onder redactie van L. Stevens
en G. Bors, Apeldoorn 2013, 208 pagina’s,
ISBN 9789044130126, € 22,00
en leraren in hun pedagogisch/didactisch

handelen, hun tact en leiderschap. Dit maakt
het mogelijk een goed pedagogisch klimaat

Op het goede moment

het juiste doen,

óók in de ogen

van de leerling

te creëren: de basis voor ontwikkeling en

leren van kinderen – en daarmee de basis
voor onze samenleving.

Het NIVOZ is initiatiefnemer van HETKIND,

een platform voor inspiratie, legitimatie en
verbinding van goed onderwijs.
www.hetkind.org.
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Gelukkige kinderen in een gelukkige klas

Vanaf 1 september wordt de

In het maartnummer stond ‘Alle antwoorden zitten in je
hoofd’, een artikel van Charlotte Visch, gebaseerd op dit
boek. Er zijn hoofdstukken over kinderen, groepsleiders,
ouders, groepsprocessen in een groep en de dagelijkse
praktijk in een stamgroep. De auteur is er
steeds op gericht om
naar kinderen te luisteren en ze steeds uit
te dagen om zelf met
oplossingen te komen
en hen verantwoordelijk te maken voor hun
eigen handelen. Door
de vele voorbeelden
en de vlotte schrijfstijl
een aanrader voor
groepsleiders en
ouders.
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas,
C. Visch, Steenwijk 2013, 160 pagina’s,
ISBN 9789079603244, € 21,95

abonnementsprijs verhoogd.
Word daarom nu lid tegen de
huidige prijs.
Een individueel abonnement voor
€ 35,00 per jaar of met minstens
vijf collega’s op hetzelfde adres
voor € 32,00 per jaar

Leer mindmappen voor kids
In het artikel van Rien van den Heuvel wordt mindmappen als een handig hulpmiddel genoemd. Dit boek leert
kinderen (en groepsleiders) een mindmap te maken,
volgens de uitgangspunten van Tony Buzan. Het biedt
tevens achtergrondinformatie over het effect ervan,
werking van de hersenshelften en vele voorbeelden van
mindmappen.
Leer mindmappen voor kids, E. van Uden, Culemborg 2012, 151 pagina’s, ISBN 9789059406025,
€ 19,95

Aanmeldingen bij het
Jenaplanbureau
Postbus 4089, 7200 BB Zutphen
of via info@jenaplan.nl

Zet nu vast in je agenda
Dag jenaplanscholen met sterk
gemengde bevolking:
10 oktober 2013
Dag beginnende stamgroepleider:
15 januari 2014
Dag jenaplandirecteuren:
26 maart 2014

M ENSENKIN D EREN 1 37 mei 2013

37

Groepslid
Het was duidelijk dat Jeroen mijn plan
barbaars vond.
Nog anderhalf uur waren we de derde
bovenbouwgroep. Nog even en het was
zomervakantie. Het was een heftig jaar
geweest. Het had veel van de kinderen en
mij gevraagd om de botsende karakters
tot een groep samen te brengen die konden omgaan met elkaars verschillen.
Over anderhalf uur kwam het moment
waar ik in november naar gesmacht had.
En nu zag ik er al dagen tegen op. Gisteren had ik nog huilende meisjes van groep
acht van het toilet gehaald. In december waren ze nog gezworen vijanden
geweest, nu beloofden ze elkaar eeuwig
trouw. Tenminste voor zo lang de zomervakantie zou duren.
De laatste anderhalf uur. Straks kwamen
de vijfdejaars. Dan zouden we even met
groep zes en zeven samen het kluppie
van volgend jaar zijn. Voor die tijd zouden
de achtstejaars ons nog trakteren, maar
nu stond er eerst een hijskraantje in het
midden van de kring. Een hijskraantje van
technisch lego. Dat was handig, omdat in
bijna elk blokje een gaatje zit.
Jeroen had verlekkerd toegekeken, toen
ik de theedoek van het stukje speelgoed
had gehaald. Om de hijskraan lagen veters
- voor elk kind een - en glazen kralen in
allerlei kleuren. De meisjes van groep acht
hadden goedkeurend geglimlacht.
Mijn barbaarse voorstel was dat elk kind
een veter en vier kralen mocht pakken en
een legosteentje van de hijskraan mocht
breken om aan de eigen veter te rijgen.
De eenheid van de groep zou over anderhalf uur uit elkaar vallen, net zoals dit
hijskraantje.
Jeroen zei niets. Hij keek verwijtend de

kring rond naar iedereen die een blokje
van het hijskraantje brak. Hij bleef zitten.
Hij leek geen deel te willen zijn van de
groep.
‘Toe maar’, moedigde ik hem aan.
Geschrokken keek hij naar me. Ik zag
dat Jeroen zijn lijf onder spanning kwam
te staan. Onzeker keek hij me aan. Een
zenuwtrekje speelde rond zijn mond.
Het was ook voor Jeroen een moeilijk jaar
geweest. Om veel redenen. Maar vooral,
omdat iedereen grapjes mocht maken,
maar hij niet. Als Jeroen een grap maakte,
dan voelden de anderen zich al snel door
hem beledigd. Dan vonden ze dat hij
schold. En ik was het vaak met ze eens.
Jammer, echt heel jammer, want ‘I.Q.
nul de ku’ voor Auke de Haan was toch
leuk gevonden. Dat vond Jeroens vader
tenminste wel; hij had er erg om moeten
gelachen. En die kreet kon je zo lekker
over het plein laten schallen, vond Jeroen.
Hoe moest het dan, had Jeroen zich
afgevraagd: Hoe hield je de kinderen dan
van het lijf? Hoe zorgde je dan dat ze wat
respect voor je hadden? Dat had de meester helemaal nooit uitgelegd. De meester
had alleen streng gezegd wat niet mocht,
maar niet hoe hij het wel doen moest.
‘Toe maar’, zei ik nog een keer. Jeroen
keek me verwijtend aan en zei: ‘Lego is
om mee te spelen, meester.’ Het deed
hem zichtbaar goed om me terecht te
kunnen wijzen. Ik gaf hem gelijk voor dat
moment.
’s Middags, terwijl de andere kinderen
spelletjes zaten te doen, nam ik Jeroen
even apart. Misschien kon ik alvast een
zaadje zaaien voor het komende jaar.
Hoopvol zag ik dat hij toch een veter met
een legosteentje om zijn nek had.

Arjen Tabak is twintig jaar stamgroepleider van een bovenbouwgroep geweest.
Fotografie: Felix Meijer

