tijdschrift voor en over jenaplanonderwijs

Mensenkinderen

D e g ro e p dat z i j n w i j
R e l ati e van h e t ki n d
m e t e e n an d e r

jaargang 28 - nummer 137 - mei 2013

I N H O U D
Jaargang 28, nummer 137, mei 2013
Uitgegeven door de
Nederlandse Jenaplan Vereniging
Redactie: Marjon Clarijs, Klaas Dijkhuis,
Remko Fijbes, Mariken Goris, Kees Groos,
Leo Sajet en Sylvia Schipper
Hoofd- en eindredactie: Felix Meijer
Gijsbrecht van Aemstelstraat 292,
1215 CS Hilversum, 035 6280242
06 44236283 mensenkinderen@hetnet.nl
Kopij en reacties voor het septembernummer
uiterlijk 1 juli aanleveren via
mensenkinderen@hetnet.nl
Lay-out en opmaak: Amanda van den Oever
Corrector: Dick Schermer
Fotografie omslag: Joop Luimes
Fotografie: Felix Meijer
Cartoons: Frank de Man en Janneke
Kaagman
Abonnees, individuele leden, scholen en
besturen of medezeggenschapsraden
ontvangen dit tijdschrift vijf keer per
schooljaar, in september, november,
januari, maart en mei.
Losse abonnementen: € 35,00 per jaar.
Voor zendingen aan één adres geldt: 5 en
meer exemplaren: € 32,00 per abonnement.
Studenten/cursisten voor het
jenaplandiploma € 20,00 per abonnement,
mits aangemeld via een Hogeschool,
Jenaplanspecialist, SYNEGO,
JAS en aan één adres te verzenden.
Mutaties en abonnementen kunnen ingaan
op de eerste dag van de maanden, waarin
het tijdschrift verschijnt. Schriftelijk op te
geven bij het Jenaplanbureau,
Postbus 4089, 7200 BB Zutphen.
(0575) 57 18 68; info@jenaplan.nl
Advertentietarieven:
Full colour advertentie: hele pagina € 500,00
Halve pagina € 290,00; kwartpagina € 160,00
Advertenties voor het septembernummer
kunnen tot 1 juli aangeleverd worden
via njpvjaapmeijer@jenaplan.nl

De groep dat zijn wij

Familiegroepen.................................. 22

In dit nummer aandacht voor de tweede
jenaplankernkwaliteit ‘Relatie van het kind
met de ander’, waarin aandacht besteed
wordt aan groepsvorming, allerlei groeperingsen samenwerkingsvormen en de rol van de
groepsleider hierin.

Afscheid............................................... 22

Geen prestatie zonder relatie..........1
Felix Meijer
Leven en leren van en met elkaar kan alleen
wanneer een groep als een echte stamgroep
functioneert.

Catharina Drenth
Het einde van het school jaar nadert, net als
het afscheid van de schoolverlaters.

Laten voelen wat je zelf voelt...........5
Anite van Oijen
Invallen in een stamgroep voelt soms als een
steen op je maag, zeker als je merkt dat de
groep geen veilige groep is.

Onderhoud van de groep..................6
Tineke Kriek en Mariken Goris
Een artikel over activiteiten die groepsvorming
bevorderen.

Morele ontwikkeling en
groepsvorming.....................................9
Peter Smith
Kohlberg heeft de morele ontwikkeling van
kinderen onderzocht. Hebben zijn inzichten
invloed op de ideeën over groepsvorming en
de rol van de groepsleider?

Gewoon samenwerken..................... 23
Kees Groos
Een artikel over coöperatieve werkvormen

Voor elkaar........................................ 25
Freek Velthausz
Een pleidooi om op school meer aandacht te
besteden aan het leren in relatie.

Het interpersoonlijke kind........... 26
Marco Bastmeijer
Volgens de ideeën van Howard Gardner
over meervoudige intelligentie is zo’n kind
vooral geïnteresseerd in de ander. Welke
onderwijsbehoeften heeft het?

Systeemdenken in de stamgroep..... 28
Rien van den Heuvel
Een stamgroep is meer dan een verzameling
kinderen in een lokaal. Hulpmiddelen kunnen
helpen om een verzameling kinderen zich te
laten ontwikkelen tot een systeem.

De groep dat zijn wij......................... 13
Stefan van den Akker
Een artikel over het project ‘Zorg voor elkaar’.

Tafelgroepen...................................... 14
Tom de Boer
De tafelgroep is als onderdeel van de
stamgroep een unieke sociale eenheid, waarin
kinderen met elkaar leven en leren.

Maatjeswerk........................................ 18
Suzanne Wouda en Sanne Vulders
Op jenaplanschool De Ieme worden
onderbouwers gekoppeld aan bovenbouwers.

Peter, mentor, maatje....................... 21

ISSN 0920-3664

Remko Fijbes
Bij speciale gelegenheden worden de
stamgroepen op jenaplanschool De Tandem
doorbroken.

Femke van de Ven
Petersen sprak van leerling, gezel en meester.
Op jenaplanschool Antonius Abt hebben ze
daarvoor een eigen vorm gekozen.

Het dier in jezelf en de ander........ 31
Marieke Mulders
De axenroos is een middel om kinderen
bewust te maken van het gedrag dat zij
vertonen in relatie tot een ander.

Na het kamp een echte stamgroep..... 34
Marco Winters
Aan het begin van het schooljaar op kamp
gaan met de hele stamgroep heeft grote
invloed op de groepsvorming.

Signalementen................................... 36
Felix Meijer
Een rubriek met besprekingen van interessante
boeken

E n op de achte rzi j de
Groepslid
Arjen Tabak

D e g r o e p dat z i j n w i j

Geen prestatie
zonder relatie

Felix Meijer

‘Ik ben Sanne, een zesdejaars meisje van tien jaar, en zit net in een
bovenbouwgroep. Ik zit in mijn tafelgroep tegenover Jelle, aan wie
ik me erger. Tijdens het werken schuift hij telkens zijn spullen op mijn
tafel. Ook zit hij heel erg te wiebelen en te tikken met zijn potlood.
Wat kan ik doen?’
Een stamgroep kan voor kinderen een veilige plaats zijn om zichzelf in relatie met anderen te ontdekken en te ontplooien. Hoe zeg je tegen iemand dat hij je stoort? Hoe werk
je samen met iemand die graag zijn zin krijgt? Hoe zorg je dat je mee mag spelen met
de kinderen die jij leuk vindt? Wat doe je als een kind uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje uitdeelt, maar jou overslaat? En wie nodig jij uit voor je verjaardagspartijtje,
als er van je ouders maar vier kinderen mogen komen?
Wat een kind in zulke situaties doet, hangt sterk af van de door hem ervaren veiligheid. Daarbij spelen drie aspecten een rol: erbij horen, invloed hebben en persoonlijke
contacten (Gieles e.a. 2003). Wanneer een kind net in een nieuwe groep zit, zal het
de kat uit de boom kijken om te zien wat de gewoontes in deze groep zijn en bij
welke kinderen het zich wil aansluiten.
In deze fase is het van belang dat kinderen gelegenheid krijgen om elkaar te leren
kennen. Dat kan door middel van allerlei kennismakingspelletjes, werkvormen in wisselende samenstellingen of door in de eerste weken met de groep op kamp te gaan.

Johari-window
Het Johari Window is een eenvoudig grafisch model, van Joe Luft en Harry Ingham
(1955), dat laat zien hoe iemand zichzelf ziet en hoe hij door anderen gezien wordt.
Uitgangspunt is dat er wordt gekeken vanuit één persoon. Er is een onderscheid tussen wat je van jezelf ziet en kent,
en wat je niet van jezelf ziet en kent. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen wat anderen van jou zien
en kennen en wat anderen niet van jou zien en kennen. Zo ontstaat een matrix.
Kwadrant A:
bekend aan mijzelf onbekend aan mijzelf
De vrije ruimte. Het kind is hier bekend en voorspelbaar voor anderen
bekend A
C
en weet dit zelf ook, zoals goed kunnen hoofdrekenen, hobby’s,
aan anderen
de vrije ruimte
blinde vlek
broertjes, zusjes en leeftijd.
onbekend B
D
Kwadrant B:
aan anderen
privé-persoon
onbekend
Privé-persoon. Gedrag of zaken waar het kind zich bewust van is,
maar dat (nog) niet aan anderen heeft laten zien of liever nog verborgen wil houden: verliefd op iemand zijn, in bed
plassen.
Kwadrant C:
Blinde vlek. Hiervan is het kind zich niet bewust, maar anderen zien of kennen het, zoals vaak knipperen met de ogen
en het gebruik van stopwoorden.
Kwadrant D:
Onbekend. In dit kwadrant komen we de processen tegen die zich in het onbewuste afspelen.
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Wanneer een groep net bij elkaar is of er nieuwe kinderen in de groep komen, zal de ‘vrije ruimte’ voor de
kinderen die elkaar nog niet kennen klein zijn. Naarmate
er meer aandacht is voor het kennismaken met elkaar
neemt de vrije ruimte toe, waardoor kinderen zich
vertrouwder en veiliger gaan voelen. Wanneer de vrije
ruimte nog klein is, is het lastiger om effectief samen te
werken. Kinderen kennen elkaar niet goed genoeg om
elkaar in te kunnen schatten.

soonlijke contacten, waarbij de vrije ruimte van de
kinderen groter wordt. In de groep ontstaan dan voorkeuren en vriendschappen, die bijvoorbeeld zichtbaar
worden, wanneer de groepsleider aankondigt dat er in
groepjes gewerkt wordt.

Morele ontwikkeling van een kind
Lawrence Kohlberg (1969) heeft onderzoek gedaan
naar de morele ontwikkeling van kinderen. Daaruit blijkt
dat jonge kinderen in hun handelen vooral letten op de
directe consequenties voor zichzelf. Ze laten hun gedrag
afhangen van de goed- of afkeuring van de groepsleider. Ze kunnen daarbij nog geen rekening houden met
de standpunten van andere kinderen. In de volgende
fase gaat het bij het kind om ‘Wat levert het mij op?’,
waarbij het wel geïnteresseerd is in het standpunt van
de ander, maar vooral voor het eigen belang kiest. In
de onder- en middenbouw zijn kinderen gericht op de
groepsleider, die een belangrijke rol speelt in het stellen
van waarden en normen voor de groep.
Pas rond het negende levensjaar ontwikkelt zich het
sociale bewustzijn, waarbij de groep belangrijk wordt.
Bij sommige kinderen gebeurt dat al eerder, bij anderen
later. Dat betekent dat vanaf de bovenbouw groepsvorming belangrijker wordt, waarbij het om respect, vriendschap en onderlinge loyaliteit gaat. Het gaat dan steeds
meer om thema’s als erbij horen, invloed hebben en persoonlijke contacten. Daarbij kunnen vriendjes en vriendinnetjes van grote invloed zijn op het gedrag van kinderen.

De ontwikkeling van een groep

Wanneer kinderen het gevoel hebben erbij te horen,
komt een volgend aspect aan de orde, namelijk invloed
hebben. In tafelgroepen en kleine, steeds wisselende,
groepjes kunnen kinderen tijdens het werken aan een
opdracht hiermee oefenen. Volgens Petersen zijn groepjes van drie daarbij ideaal, omdat zo’n grootte overzichtelijk is en iedereen zijn inbreng kan hebben, terwijl bij
het nemen van een beslissing de stemmen nooit staken.
Door spel- en werkactiviteiten gaan kinderen elkaar
steeds beter kennen en ontstaan er steeds meer per-
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Bij het ontstaan van groepen zijn altijd vergelijkbare fases
zichtbaar; zo ook voor nieuw gevormde stamgroepen.
De eerste fase, die door René van Engelen (2007) ‘Forming’ genoemd wordt, begint al op het moment dat
kinderen te horen krijgen bij wie ze in de stamgroep
komen. Hier en daar gaat er gejuich op, omdat kinderen bij een populair kind in de groep komen. Maar er is
ook te horen dat iemand het niet leuk vindt om in die
stamgroep te zitten, omdat dat kind er ook zit. Een kennismakingsdag, nog aan het einde van het aflopende
schooljaar, kan deze (voor)oordelen soms wegnemen.
Een nieuwe groep tast elkaar in deze eerste fase af: Wat
kan wel en wat niet? Wanneer hoor je erbij? De anderen
worden letterlijk en figuurlijk bekeken. Er zijn kinderen
die daar onzeker van worden: ze zeggen weinig, giechelen veel of praten snel. In deze fase begint de groep
zich langzaam aan te vormen. Kennismakingsspelletjes
en -gesprekken met de hele groep en in kleinere (tafel)
groepen helpen hierbij; het werken met maatjes en
mentoren ook. In deze fase voelt Sanne, het meisje uit
de inleiding, zich geholpen als de groep samen in de
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kring mogelijkheden bespreekt of speelt in toneelstukjes
hoe zij met Jelle kan omgaan.
De groep lijkt in deze eerste weken rustig. In de volgende fase, die ‘Storming’ wordt genoemd, kan dat
echter veranderen. Kinderen gaan nu op zoek naar hun
positie in de groep, waarbij invloed hebben een van de
kenmerken is. Afhankelijk van zijn behoefte zal het ene
kind zich sterker profileren dan het andere. Ieder kind in
de groep wil ruimte om keuzes te maken. Dit leidt vaak
tot botsingen. In deze fase komen de rollen van verschillende kinderen duidelijk naar voren. Kinderen gaan dan
specifiek gedrag vertonen, dat zichtbaar gemaakt kan
worden met behulp van de Axenroos. Nu kunnen de
verschillende mogelijke reacties van Sanne en Jelle bekeken worden vanuit de dieren.
In deze fase wordt bepaald of een groep veilig wordt
of niet: er worden groepjes gevormd, voorkeuren
bepaald en posities ingenomen. Wanneer concurrentie
en machtsstrijd de boventoon voeren, ontstaat er een
negatieve groep. Soms ontstaan er binnen de stamgroep
verschillende groepjes die naast elkaar bestaan of elkaar
bestrijden. De rol van de groepsleider is in deze fase van
groot belang. Door voorbeeldgedrag laat hij zien welke
waarden en normen hij hanteert en belangrijk vindt.
Daarnaast laat hij door het groepsproces regelmatig met
de kinderen te bespreken zien dat hij begrip heeft voor
de zoektocht die met vallen en opstaan gepaard gaat.
In de volgende fase, ‘Norming’, worden de waarden en
normen die binnen de groep gelden vastgesteld. In de
bovenbouw niet alleen door de groepsleider, maar ook
door kinderen met de rol van gezagsdrager en sociaal
werker. In deze fase wordt het duidelijk hoe er in de
tafelgroep van Sanne en Jelle omgegaan wordt met
elkaar helpen, samenwerken, elkaar storen en corrigeren.
Wanneer er een strijd is tussen verschillende machthebbers, zal de groepsleider een grotere rol moeten spelen.
Deze fase bepaalt namelijk het succes en de veiligheid
van deze groep. Wanneer de groepsnormen eenmaal
vastgesteld zijn, zijn ze moeilijk te veranderen. Het
opstellen van een pestprotocol heeft aan het einde van
zo’n traject dan ook geen enkele zin.
De groep komt vervolgens in de fase van ‘Performing’,
waarbij het pedagogisch klimaat bepalend is voor de
prestaties van de kinderen. Wanneer de groep negatief
en onveilig uit de vorige fasen is gekomen, moeten kinderen steeds alert zijn op wat er om hen heen gebeurt.
Dan gaat er veel energie van de groepsleider en de kinderen zitten in de onrust en onderlinge relaties. Sanne
blijft zich dan steeds aan Jelle ergeren zonder dat er iets
verandert. Tenslotte zal ze geen andere mogelijkheid
meer zien dan haar tafel uit het groepje te schuiven en
apart te gaan zitten.

In een groep zijn de volgende rollen zichtbaar:
• Gezagsdrager
o		Architect of beleidsmaker, bewaakt het doel
o		Natuurlijk gezag (persoonlijkheid)
o		Gebruikt geen dwangmiddelen
o		Trekt zich makkelijk terug (op deelterreinen)
• Sociaal werker
o		Vriendelijk, bewaakt de relatie en sfeer
o		Altijd aanspreekbaar, bemiddelend
o		Vastberaden bij oplossing (harmonie-bewaking)
• Machthebber
o		Initiatiefrijk, organisator (Primus inter pares)
o		Macht/gezag op grond van fysieke kracht, intelligentie,
doorzettingsvermogen, (organisatorische) kwaliteiten
o		Heeft steun van gezagsdrager nodig, anders dictator
• Verkenner
o		Heeft invloed
o		Brengt ideeën in, vernieuwend
• Criticus
o		Wordt geaccepteerd
o		Soms afgedaan met een dooddoener, soms een goede bijdrage
o		In negatieve groep criticaster (haalt anderen onderuit)
• Volger
o		Geen gezag, alleen als leiding hun bijdrage overneemt
o		Houdt hiërarchie in stand
o		Wordt meeloper in een negatieve groep
• Appellant
o		Appelleert aan groepsverantwoordelijkheid
o		Wordt in een negatieve groep de zondebok
• Joker
o		Onmisbaar in een positieve groep
o		Ontmaskert misstanden
o		Relativeert spanningen
o		Tegen wil en dank
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Wanneer er rust en veiligheid is, wordt het mogelijk om
coöperatieve werkvormen toe te passen. Dan pas wordt
leren van en met elkaar, zoals Petersen dat bedoeld
heeft, werkelijkheid.
Het is mogelijk dat tijdens deze fase de groep in een
van de eerdere fasen terugkeert, bijvoorbeeld als er een
nieuw kind bij komt, na een heftig conflict of als de
groep samen een intense tijd beleefd heeft, bijvoorbeeld
een kamp.
Aan het einde van het schooljaar komt de groep in de
laatste fase, ‘Termination’, waarbij afscheid genomen
wordt van de oudste kinderen. Vervolgens start het hele
proces opnieuw en gaan kinderen vanuit hun nieuwe
positie op zoek naar hun rol in de veranderde groep,
vanuit een groepscultuur waaraan een groot deel van de
kinderen gewend was.
In dit meinummer van Mensenkinderen staat de tweede
jenaplankernkwaliteit ‘Relatie van het kind met de
ander’ centraal met aandacht voor activiteiten ter bevordering van de groepsvorming, rol van de groepsleider,
tafelgroepen, maatjes, Axenroos, interpersoonlijke intel-

Inscriptie
Liefste,
in het scheikundelokaal
ligt post voor jou.
Het heeft me lesuren gekost
om in het tafelblad te schrijven
dat ik denk van je te houden
en waarom.
Maar ik ben betrapt,
en dus is het
de eerste brief geworden
die zijn schrijver weg zag sturen –
in plaats van andersom.
Ze zeggen dat mijn boodschap
niet mag blijven,
dus ik hoop dat je komt helpen,
morgen,
om een uur of vier.
Edward van Vendel (1964)
in “Van Alphen tot Zonderland”
uitg. Querido, 2000
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ligentie en de morele ontwikkeling van een kind. Ik hoop
dat al deze artikelen een inspiratiebron voor het leven en
leren in de stamgroep zijn.
Felix Meijer is hoofdredacteur van Mensenkinderen
en jenaplandeskundige bij SYNEGO
Fotografie: Suzanne Wouda en Rik Brussel
Cartoon: Frank de Man
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D e eers t e j en a p l a n l e z in g
woensdag 18 september 2013
door Kees Both

15.00 uur – 19.00 uur
(inclusief diner)
jenaplanschool De Brug, Utrecht
als viering van het vijftigjarig jubileum
van de school
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Laten voelen
wat je zelf voelt
Sinds enige tijd werk ik twee dagen in de week in een
bovenbouwgroep waar het al een tijd niet helemaal
lekker loopt. Er zijn al allerlei plannen op de groep losgelaten. Er zijn wisselingen geweest vanwege zwangerschapsverlof van de juf, niet optimaal functioneren van
de groep met de vervanger en zo meer. Met twijfel of
ík iets kan bereiken met deze
club kinderen, start ik na de
kerstvakantie. Vooraf spreek ik
mezelf toe geduld te hebben,
eerst eens goed te observeren en mijn oor te luisteren
te leggen. Dat is niet echt moeilijk: van alle kanten komt
allerlei informatie, vooral mijn mailbox, binnen. Ik zeg
‘allerlei’ maar vanaf de kant van de kinderen blijft het
oorverdovend stil! En dat baart me zorgen. Bestaat hun
probleem wel echt? Is het een probleem van de volwassenen? Waarom zeggen ze niets? Waarom komt er geen
antwoord op mijn vragen hoe ze zich voelen? Waarom
komt er in de kring nauwelijks een gesprek op gang?
Waarom krijg ik geen wezenlijk contact? Ik tob ermee
rond en beland op de bouwvergadering van de bovenbouw. Daar geeft een collega een ‘beschouwing’ over
welbevinden en betrokkenheid, over in balans zijn en
over disbalans. Hij deelt een kijkwijzer uit. En tijdens zijn
verhaal voel ik het komen. Er komt rust in mij. Ik weet
wat ik moet doen! Ik kan nauwelijks wachten tot de volgende ochtend; het moment van de kring.
In de kring pak ik de talking stone (steen die je in de
hand neemt als je iets wilt delen met de rest van de
groep). De kriebel in mijn buik die ik vaker voel als ik
met deze groep werk kriebelt volop. Mooi zo! Want
ik heb me voorgenomen om juist dat gevoel te delen.
Daarnaast heb ik in mijn hoofd wat ik wil zeggen om
hen aan te geven wat ik heel graag zou willen (en dus
niet wat ik niet meer wil).

Er valt
een stilte

‘Lieve kinderen, vandaag begin ik met de steen. En ik
wil met jullie mijn allergrootste wens van dit moment
delen. Ik zou zo graag willen dat deze groep een echte
stamgroep zou kunnen zijn. Een groep kinderen die
samen met hun juffen voor elkaar wil zorgen. Een groep
die elkaar helpt leren op alle gebieden. Een groep waar
iedereen zich veilig voelt en mag zeggen wat op zijn
hart ligt.’

Anite van Oijen

Er valt een stilte, zo stil, maar zo krachtig. De kinderen
verwerken mijn vraag . Ik geef een korte toelichting over
waar mijn wens vandaan komt. Vertel hen eerlijk dat ik
vaak twijfel aan mezelf bij bepaalde opmerkingen van
kinderen tegen mij, bepaalde blikken die gestuurd worden als ik gedrag corrigeer. Ik geef ook aan dat ik me
voor zou kunnen stellen dat er ook kinderen zijn met dit
gevoel. Het gevoel niet veilig te zijn.
Er valt weer een stilte. Ik zie kinderen voorzichtig naar
mij kijken, zachtjes knikken. En ik voel naast me natte
vlekjes op mijn hand vallen. Tranen van één van de ‘leiders’ van de groep. Ik kijk hem aan en vraag waarom hij
huilt. Hij huilt omdat hij voelt dat hij een aandeel heeft
in de ‘buikpijn’ van anderen in de groep. Hij huilt nog
harder als hij vertelt dat hij dat gevoel wel herkent. Toen
hij klein was had hij het ook en om dat te vermijden
besloot hij ooit om zichzelf daartegen te beschermen.
Ik zeg niets (mag niet, hij heeft de steen) maar sla voorzichtig een arm om hem heen en ik voel een volledige
overgave. Hij legt zijn hoofd op mijn schouder en anderen staan op om hem te troosten.
Ik sluit af met de vraag of mijn wens misschien ‘onze’
wens kan worden. Alle kinderen steken hun hand op
en knikken enthousiast. Eén kind reageert niet, blijft
stug naar de grond kijken. Wordt het te heet onder zijn
voeten?
Als we naar de gym lopen hangen er overal kinderen
aan mijn arm of aan elkaars arm. De groep straalt
vreugde en kracht uit. Na de gymles pakken we de
steen weer in de kring. Iedereen wil hem hebben,
iedereen wil vertellen. En voor het eerst wijst niemand
uit de groep me op de klok. Ze willen niet weg, ze willen praten. En ik?
Ik heb vleugels en vlinders in mijn buik! En ik zing, wanneer een moeder me mailt dat haar kind voor het eerst
sinds jaren weer zat te zingen in de auto!

Anite van Oijen is school- en groepsleider
van jenaplanschool Antonius Abt in Engelen
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Onderhoud van de groep
Tineke Kriek en Mariken Goris
Tijdens de eerste weken van ieder schooljaar is er bij ons
op school veel aandacht voor groepsvorming, en daarbij
uiteraard aandacht voor ieders nieuwe rol in de driejarige stamgroep (van middelste naar oudste, van jongste
naar middelste, van oudste naar jongste). We staan
stil bij vragen als: uit welke kinderen bestaat de groep,
welke kwaliteiten brengen zij met zich mee, welke
kwaliteiten kenmerken deze stamgroep en hoe kunnen
we die maximaal benutten? Op deze manier starten
we het schooljaar gezamenlijk met een project dat de
nadruk legt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van
het individuele kind en de groep. Dit noemen wij een
wenproject; het thema krijgt handen en voeten in iedere
stamgroep en we sluiten het af in een viering. En dan?
Dan volgen de WO-projecten die ingaan op geschiedenis, aardrijkskunde en kennis van de natuur.

mening geeft’; ‘Het heeft mij veel opgeleverd met samenwerken. Als je iets niet begrijpt, weet je met wie je kan
samenwerken, omdat je elkaar beter kent’.

Activiteiten
Aan de hand van negen thema’s worden er in het boek
allerlei activiteiten beschreven, zoals het maken van
nieuwe tweetallen, waarbij kinderen op zoek gaan naar
gemeenschappelijke dingen.
In een gesprek hierover praten we ook over de meerwaarde van het kennen van de overeenkomsten van
elkaar. Daan: ‘Het is wel handig dat ik nu weet dat Sander en Stijn ook van Lego houden. Ik heb thuis heel veel
lego, misschien kunnen we dan een keer met z’n drieën
afspreken’.

Vasthouden
Hoewel we tevreden zijn over de opzet en de inhoud
van de WO-projecten, waren we op zoek naar een
manier om de verworvenheden van het wenproject vast
te houden. Hoe jammer is het om op die verworvenheden terug te grijpen als het wenselijk is om aan een
positief groepsgevoel te werken – dan ben je altijd te
laat. Daarom zijn we op zoek gegaan naar iets dat ons
kan helpen bij het onderhoud van het (positieve) groepsproces. Tijdens die zoektocht stuitten we op het boek
‘Wij zijn een groep’1. Het omvat negen thema’s met een
duidelijke opbouw. Het gaat om elkaar beter leren kennen, het ontdekken van eigen kwaliteiten en vaardigheden en die van de anderen, het leren samenwerken en
het oplossen van problemen met elkaar. Elk thema heeft
opdrachten en een heel aantal spelletjes. Dit maakt het
makkelijk inzetbaar, ook voor kleine momenten tussendoor en op een later tijdstip als je het thema nog eens
terug wilt pakken. Hoewel het boek is opgezet als intensieve training voor een korte periode, merken wij dat het
verspreid over een schooljaar ook goed werkt.
De kinderen zijn enthousiast. ‘Ik vind het leuk om de
opdrachten en spelletjes te doen. Nu weet iedereen dat ik
het niet leuk vind als ze bepaalde dingen tegen me zeggen en dat gebeurt nu ook bijna niet meer’; ‘Het is wel
goed als we het af en toe eens terughalen, want ik was
bepaalde dingen al weer helemaal vergeten’; ‘Ik denk
dat iedereen zich veiliger voelt in de klas en meer durft te
zeggen’; ‘Ze gaan niet raar doen of lachen als iemand zijn
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Tijdens het werken aan een van de thema’s heeft de
complimentenmuur een vast plekje in de groep gekregen. Soms is het nodig de kinderen even te helpen
herinneren dat je een compliment ook op kunt schrijven
in plaats van te denken of te zeggen. Anderen zien dat
iemand iets op de muur schrijft en raken geïnspireerd
hetzelfde te doen en ervaren hoe fijn het is om complimenten te krijgen én om te geven.

D e g r o e p dat z i j n w i j

Bij het maken van een recept voor een prettige groep
hebben we eerst per tafelgroepje een recept samengesteld aan de hand van de vragen: Welke ingrediënten
heb je nodig om iedereen zich prettig te laten voelen?
Wat is de bereidingswijze hiervoor? Daarna hebben we
de recepten besproken en samengevoegd tot het recept
‘Kids à la Kastanje’:

Bereidingswijze

Ingrediënten

Wat heb je hiervoor nodig?
• kinderen van alle jaargroepen in je tafelgroepje, zodat
je vragen kunt stellen en elkaar kunt helpen
• respect voor elkaar, iedereen mag een mening hebben,
ook al is het niet die van jou
Wat kunnen wij hier aan doen?
• eerst vragen of je iets kunt vragen, anders je vraag
parkeren
• stil zijn en zachtjes overleggen
• dat je elkaar je mening laat geven, niet teveel je eigen
mening doordrijven
• naar elkaar luisteren
• de tijd krijgen om na te denken
• elkaar erbij betrekken

Kinderen die:
• aardig, blij, leuk en lief zijn
• humor hebben
• gezellig en ondeugend zijn
• behulpzaam zijn
• niet pesten en niemand buitensluiten
• niet stoer proberen te doen
• zichzelf zijn (Wesley: ‘Ik heb eens ergens gehoord dat
als je lang genoeg jezelf blijft, je vanzelf bijzonder
wordt.’)
Een groepsleider die:
• aardig is
• goed kan luisteren
• goed kan uitleggen
• kinderen begrijpt
• goed les kan geven
• sociaal is
• soms een beetje streng is als het echt nodig is
• niet te oud is
• een goede sfeer geeft in de klas
Een school die:
• kleurrijk is
• een leuk schoolplein heeft
• grote lokalen heeft
• een atelier heeft
• stevige spullen heeft
• goed geïsoleerd is

Wat is het belangrijkste?
• Goede tafelgroepjes waarin iedereen zich goed kan
concentreren
• Dat je je veilig voelt in de klas
• Dat iedereen kan werken maar dat het toch gezellig is.

Wat is daarna het belangrijkste?
• Plezier maken anders word je depri
• Leuke activiteiten die met het werk te maken hebben
• Af en toe thee drinken met elkaar
Bij een andere opdracht denken kinderen na over hun
goede eigenschappen: alle kinderen kiezen een dier
dat bij hen past. Ze tekenen dit en schrijven een aantal
goede eigenschappen van het dier eromheen.

Nina schreef en tekende:
Het paard heeft de volgende goede eigenschappen:
• gevoelig
• nieuwsgierig
• blij
• lief
• onvoorspelbaar
Wat vind je leuk aan dit dier?
Alles!!!
Hoe kan dit dier bijdragen aan een goede sfeer in de groep?
Het paard is meestal vrolijk en vindt bijna iedereen aardig.
Ook kan het paard goed samenwerken met zijn ruiter.
Tineke Kriek is stamgroepleider van bovenbouwgroep
de Kastanje en Mariken Goris schoolleider van jenaplanschool Donatushof in Bemmel
1. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het boek ‘Wij zijn een groep’, N. van Kordelaar en M. Zwaan, Amsterdam 2011.
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Joods kind
Zij wacht hem elke avond aan de trein
Het meisje met d’on-arisch zwarte haren,
Met ogen die verstrakken in een staren
Of vader gauw de tunnel door zal zijn.
Forensen schuif’len langs de binnendeur
En schieten van de trap in daag’lijks
jachten,
Het donkre kind kan enkel staan en
wachten
Vlakbij het hokje van de conducteur.

‘hoe onderscheiden we ons als jenaplanschool?’
Nagenoeg alle activiteiten van bureau Jenaplanspecialist
zijn gekoppeld aan deze vraag.
Spreken de teamleden een gemeenschappelijke taal,
waarmee je naar buiten kunt treden?
Met een helder en gedragen uitwerking van
het jenaplanconcept kan elke school aan de weg timmeren.
Het volgende aanbod van bureau Jenaplanspecialist
helpt daarbij:
•
•
•
•

De jenaplankernkwaliteiten uitwerken tot een vernieuwd
schoolprofiel
Talentontwikkeling op jenaplanbasis
Coachingsroutes voor beginnende jenaplandirecteuren,
stamgroepleiders
Een jenaplancoordinator binnen de school

Bureau Jenaplanspecialist verzorgt op dit moment vele trajecten,
die leiden tot het jenaplandiploma. Met een programma, dat
afgestemd is op de schoolbehoeften.
Vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan.
Zie voor het totale aanbod: www.jenaplanspecialist.nl
‘Het beste uit kinderen en volwassenen halen’
Een nieuwe schoolplanperiode?
Jenaplanspecialist
06-23777883
jaapmeijer@jenaplanspecialist.nl
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Dan zwaait een mannenarm een verre
groet,
Op ’t klein gezicht bloeit plotseling
herkennen,
Ze moet op slag hard naar haar vader
rennen,
Hij bukt zich laag en zoent haar smalle
toet.
Nu gaan zij samen door de late dag,
De man gebogen en van zorg gebeten,
Het ratelstemmetje wil erg graag weten
Waarom ze nog niet naar het zwembad
mag…
O Heer, ik heb vandaag één bede maar:
Elk Joods gezin wordt haast
vaneengereten,
Laat de Gestapo deze twee vergeten,
Laat die in Jezus’ naam toch bij elkaar.
1943 anoniem in “Geuzenliedboek” van Henk Fedder
In “Domweg gelukkig in de Dapperstraat” / 1990
Ooievaar pockets / 2008 Bert Bakker / Amsterdam
Cartoon: Janneke Kaagman
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Morele ontwikkeling
en groepsvorming

Peter Smith

Twee meiden van een jaar of acht willen allebei
trucjes doen op het rek tijdens de schoolpauze.
Ze besluiten om het om de beurt te doen. Dit
gaat mis. Het eerste meisje, Anna, gaat te lang
door. Nu zit de ander, Clea, met een dilemma.
Ze wil er ook op. Volgens de afspraak mag ze
er op, maar de praktijk is anders. Ze wil niet
gemeen doen tegen Anna, maar wat moet ze
dan doen om haar zin te krijgen?
Dergelijke morele dilemma’s komen kinderen
dagelijks tegen. In dit artikel wordt beschreven
waarom dit een moreel dilemma is, hoe ze
ontstaan, wat we er als groepsleiders meedoen
en wat we ermee zouden moeten doen.
Het is een moreel dilemma wanneer je tussen twee
kwaden moet kiezen. Clea ervaart bij het rek dat er iets
verkeerds gebeurt. Ze wil dat de situatie goed voor haar
wordt, maar is dat mogelijk zonder iets tegen haar wil
te doen? Het enige wat ze kan bedenken is om weg te
lopen, maar dan krijgt ze haar zin niet. Ze kan ook gaan
slaan of klikken bij de juf, maar dat is gemeen en dat wil
ze ook niet zijn; een moreel dilemma.
Een groepsleider wordt regelmatig met zulke morele
dilemma’s geconfronteerd, wanneer kinderen om hulp
vragen. Elke groepsleider helpt op zijn eigen manier met
als doel om een veilig en positief leer- en leefklimaat
te scheppen. Bij een reactie op zo’n moreel dilemma
gebruikt iedereen zijn eigen achtergrond of ideaalbeeld.
Dit kan positief, maar ook negatief uitpakken.

Ontstaan van morele dilemma’s
Een moreel dilemma ontstaat door tegenstrijdige belangen in jezelf. De belangen die je hebt worden bepaald
door jouw idee van goed en kwaad. Wanneer jij het
bijvoorbeeld niet belangrijk vindt om samen te spelen,
dan is samenspelen niet goed en is het dus niet verkeerd, wanneer je alleen speelt. Kohlberg onderzocht
in zijn studie naar de morele ontwikkeling van de mens
verschillende morele dilemma’s. Hij heeft dit gebruikt
om een zesfasenmodel te beschrijven, waarbij fase 1
het laagst en fase 6 het hoogst is. Iedere fase heeft zijn
eigen morele dilemma’s.
Zijn model begint bij de peuter-/kleuterleeftijd; waarschijnlijk omdat hij vanaf deze leeftijd beter kon communiceren met de doelgroep en de uitkomsten dus
beter kon analyseren. Later onderzoek van Lickona heeft
de periode voor de eerste fase toegelicht en het model
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van Kohlberg verduidelijkt. Kohlberg en Lickona hebben
beide leeftijden aan het model gekoppeld, waar ik het
niet helemaal mee eens ben. In tegenstelling tot Kohlberg denk ik dat kinderen in de leeftijd van zes tot acht
jaar ook in de derde, vierde en vijfde fase kunnen zitten.
Gehoorzaam
De eerste fase is die van gehoorzaamheid: Als een volwassene zegt dat iets goed of fout is, dan is dat bepalend voor het kind. Het motto is: ‘Doe wat je gezegd
wordt.’ Volgens Kohlberg zie je dit vooral terug bij peuters en kleuters.
Er ontstaat een moreel dilemma als mama A en de juf B
zegt. Naar wie moet je dan luisteren?

Invloed
De derde fase is die van de oriëntatie op het beeld van
het fatsoenlijke kind. Het motto is: Wat zullen anderen van mij denken? Wat jij goed of fout vindt wordt
bepaald door wat jij denkt dat mensen die jij belangrijk
vindt (vrienden en familie) goed of fout vinden. Als zij
anderen plagen, dan zul je dit ook doen, want blijkbaar
is dit goed.
In deze fase bekommert een kind zich niet om onbekenden! Volgens Kohlberg loopt deze fase ongeveer gelijk
aan de puberteit (tien tot zestien jaar) en stopt wanneer
een puber adolescent wordt.
Er ontstaat een moreel dilemma als de ene vriendin A en
de ander B zegt. Naar wie moet je dan luisteren?
Systeem
De vierde fase is die van de gezagshandhavende oriëntaties. Het sociale systeem waarin een kind zit, bepaalt
wat goed en fout is. In deze fase schikt het zich naar
het sociale systeem. Als het alleen tijdens de pauzes
naar het toilet mag, dan gaat het niet tijdens de les. Als
dit nadelig is voor het kind, omdat het dan bijvoorbeeld
in zijn broek plast, dan zal het proberen om het op te
houden, om dat het niet hoort om van de regels af te
wijken. Het belang van het systeem staat voorop en
iedereen moet zich ernaar schikken, anders wordt het
een chaos. Het motto is: ‘Bevorder ik, als ik dit doe, het
sociale systeem?’ Vanaf deze fase bekommert een kind
zich ook om onbekenden. Volgens Kohlberg begint deze
fase bij de adolescenten.
Er ontstaat een moreel dilemma als regel A zegt dat je
alles mag zeggen en regel B zegt dat je niemand mag
beledigen. Welke regel is dan belangrijker?

Egoïsme
De tweede fase is die van het naïef egoïsme: Eerlijkheid
is het belangrijkst. Als iemand anders een koek krijgt
om een bepaalde reden, dan vind jij dat je om die reden
ook een koek zou moeten krijgen. Als jij echter een lolly
krijgt om een andere reden, dan hoeft een ander niet
perse ook een lolly te krijgen om dezelfde reden. Dat is
niet belangrijk! Het motto voor deze fase is: Wat houd
ik eraan over? Volgens Kohlberg begint deze fase bij de
kleuters en loopt dit door tot kinderen die pubers zijn/
worden (negen tot tien jaar).
Er ontstaat een moreel dilemma, wanneer de meester
voor drie jongens slechts twee taken heeft en op basis
van gevoel moet kiezen. ‘Waarom krijgt hij wel een taak
en ik niet? Waarom zijn er niet meer taken?’
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Rechten
De vijfde fase is die van het contractueel legalisme.
Individuele rechten en rechtvaardigheid zijn in deze fase
belangrijk. De persoon in deze fase weet dat iedereen
gelijk is en ook gelijke rechten heeft. Hij wil graag aan
de rechten, op bijvoorbeeld vrijheid, leven en geluk
tegemoet komen en proberen hierbij het systeem niet
tekort te doen. Het systeem is namelijk nodig om verbondenheid te creëren; in zijn eentje redt hij het niet. Zo
is er bijvoorbeeld bij het sporten een ordening van de
beste tot de slechtste. Vaak hebben degenen die ergens
heel goed in zijn de drive om koste wat kost te winnen.
Ze nemen hun ploeg op sleeptouw en kiezen er vaak
voor om anderen die minder goed in het spel zijn niet in
hun team te nemen of niet in het spel te betrekken. Een
mens in deze fase weet dat deze persoon de beste is en
bepaalt hoe het team speelt. Hij zal echter wel proberen
om alle anderen erbij te betrekken door hen te kiezen

D e g r o e p dat z i j n w i j

of de bal toe te spelen. Het motto is: ‘Respecteer ik de
rechten van degenen die erbij betrokken zijn?’ Volgens
Kohlberg wordt deze fase na de adolescententijd (rond
vijfentwintig jaar) bereikt.
Er ontstaat een moreel dilemma wanneer je de regels
van een systeem niet aan kunt passen, zodat aan iedereen tegemoet gekomen kan worden.
Geweten
De zesde fase is die van het gewetensprincipe. Een persoon in deze fase wil dat alles en iedereen op de hele
wereld rechtvaardig behandeld wordt en handelt hier
zelf ook naar. In sommige gevallen ervaart hij dat het
sociale systeem niet aan iedereen tegemoet komt. Dit
betekent dat hij een nieuw systeem moet bedenken.
Voorbeeld: Teams worden vanaf heden gemaakt door
degene die een getal onder de tien raadt en moeten
gelijkwaardig zijn. Het motto is: ‘Ik respecteer altijd
ieders rechten.’ Volgens Kohlberg bereikte maar een
enkeling, zoals Gandhi, deze fase.
Er ontstaat een moreel dilemma wanneer je geen nieuw
systeem kunt bedenken om aan iedereen tegemoet te
komen.
Gezien dit model is het logisch dat in elke fase kinderen
en volwassenen een ander idee van goed en kwaad hebben en er dus verschillende morele dilemma’s ontstaan.
Het is daarnaast voor groepsleiders van belang om te
weten dat een kind per situatie in verschillende fases
kan zitten en dus andere soorten morele dilemma’s kan
hebben.

Groepsleider
Net als kinderen hebben ook volwassen een morele
ontwikkeling en vallen zij binnen een bepaalde fase. Volwassenen kijken vanuit hun eigen perspectief naar het
probleem van het kind en dragen mogelijkheden aan
vanuit dat perspectief. Kinderen zullen dit perspectief
begrijpen, wanneer zij in deze fase zitten, één of meerdere fases hoger zitten of dichtbij die fase zitten.
In het geval van Clea en Anna is de kans groot dat Clea
in de derde fase zit. Zij wil zich graag goed gedragen
vanuit het perspectief van belangrijke mensen om haar
heen. Ze wil niet over Anna klikken en ze wil haar geen
pijn doen, want dan vinden Anna en andere kinderen
haar niet meer aardig. Anna zit waarschijnlijk in de
tweede fase. Zij vindt het belangrijker dat zij haar zin
krijgt dan dat Clea haar zin krijgt.
Een groepsleider die met kinderen over deze situatie
praat, gebruikt vaak een argument dat past bij de vierde
fase: Afspraak is afspraak en dus moet je je daar aan
houden. Dit is een argument uit een hogere fase en
wordt daardoor door de kinderen niet altijd als goed
argument gezien.
Bij morele dilemma’s is het van belang om niet alleen
het groepsbelang, maar ook het persoonlijk belang te
benadrukken. Voor Clea is het belangrijk dat zij en de
groepsleider een goede band hebben om ervoor te zorgen dat ze het gebruikte argument accepteert en het
voor de groepsleider goed wil doen (groepsproces). Het
is anderzijds belangrijk om te laten blijken wat ze goed
doet (persoonlijk belang), bijvoorbeeld het niet slaan.
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Voor Anna is het belangrijk dat de groepsleider haar laat
zien dat wanneer de situatie andersom was geweest zij
ook geëist had dat de ander zich aan de afspraak hield
(persoonlijk belang) en dat wanneer zij zich niet aan
afspraken houdt dit negatieve gevolgen kan hebben
voor haar vriendschappen (persoonlijk en groepsbelang).
Doordat de groepsleider zich in de kinderen verplaatst
laat hij zien dat niet alleen de normen en waarden van
school, maar ook die van de kinderen als individuen
ertoe doen (fase 5).
Wanneer een groepsleider deze situatie kan bewerkstelligen, dan hebben de kinderen een goed voorbeeld om
later niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de groep
goed te doen.

Leiding bij groepsvorming
De groepsleider heeft in de diverse stadia van Kohlberg
een voorbeeldfunctie. Kohlberg zelf dacht in eerste
instantie dat cognitie vooral in dialoog werd overgedragen. Hij bedacht lessen waarin kinderen uitgedaagd
werden om één fase hoger te komen dan ze daadwerkelijk zaten. Later heeft hij met name de voorbeeldfunctie
benadrukt. Daden hebben meer effect dan woorden. Zo
kun je bijvoorbeeld wel zeggen dat kinderen goed naar
jou moeten luisteren en vertellen waarom, maar wanneer je een kind steeds onderbreekt tijdens zijn verhaal,
dan zullen zij dat meer meenemen dan jouw woorden.
Kinderen zien het voorbeeld van de groepsleider zowel
in als buiten de klas, zowel ten opzichte van de groep,
als ten opzichte van andere groepen en collega’s. Het
gedrag dat hij van kinderen binnen zijn groep wil zien,
moet hij zelf ook laten zien. Het nadeel hierbij is dat
hij in zijn stamgroep een andere rol heeft. Binnen het
schoolteam heeft hij echter een soortgelijke rol als de
kinderen. Door te vertellen waarom hij doet zoals hij
doet, neemt hij kinderen mee in de normen en waarden
die hij met het team wil uitdragen.

Gee f ze de ru imte…
NJPV conferentie:
31 oktober en 1 november 2013
Sparrenhorst in Nunspeet
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Groepsvorming
Het groepsgevoel en de onderlinge verbondenheid worden in iedere fase belangrijker .
In de eerste fase neemt het kind alles van de volwassene over (uitspraken, taalgebruik, regels), waarbij het
gericht is op het ontwijken van straf of het ontvangen
van beloning. Bij de vorming van een stamgroep is de
rol van de groepsleider dus cruciaal. Door het goede
voorbeeld te geven (complimenteren, positief gedrag
benoemen, helpen, luisteren) kan hij de sfeer in de
groep bepalen.
In de tweede fase is het kind gericht op eigenbelang.
Het beloonde gedrag (modeling) zal daarin het meest
interessant voor kinderen zijn.
In de derde fase zijn onderlinge sociale processen het
belangrijkst. Er is een begin van empathie. Kinderen
beginnen het begrip te ontwikkelen over hoe anderen
denken, hoe anderen zich voelen en zich gedragen. De
voorbeeldfunctie van de groepsleider is dat hij laat zien
dat je je in een ander inleeft, dat het helpt situaties te
begrijpen en onder controle te krijgen. Kinderen zullen
hierbij minder naar de groepsleider kijken, maar wanneer de onderlinge band goed is, zullen ze wel naar hem
luisteren en kijken hoe hij met anderen omgaat.
In de vierde fase ontstaat respect voor het systeem en
dus ook voor de groepsleider. De regels staan centraal
en deze worden door de groepsleider en als het goed is
steeds meer door de kinderen bewaakt.
In de vijfde fase en zesde fase experimenteren kinderen
met hun gedrag in een nieuwe situatie, wanneer de
groepsleider de regels loslaat of verandert.
In elke fase is het voor kinderen belangrijk dat de
groepsleider verwoordt wat hij doet en vooral waarom
hij dat doet. Zo ontstaat er inzicht in zijn gedrag en kunnen kinderen zich spiegelen aan zijn voorbeeld.
Peter Smith is leerkracht bij verschillende
invalpools in Arnhem en omstreken.
Fotografie: Rik Brussel en Felix Meijer
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De groep,
dat zijn wij

Ieder mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar
mogelijk ook zo benaderd en aangesproken. (basisprincipe 4)

Stefan van den Akker
Een deel van de ouders kiest voor onze
jenaplanschool vanwege de aandacht voor
het maatschappelijk ideaal waarin mensen
respect hebben voor wat iemand uniek
en bijzonder maakt. Maar hoe zorgen wij
ervoor dat we deze visie ook uitdragen en
werkelijkheid laten worden in de dagelijkse
schoolpraktijk? En hoe zorgen we ervoor dat
onze drie schoolafspraken: ‘zorg voor jezelf,
zorg voor elkaar en zorg voor je omgeving’
werkelijk terug te zien zijn voor kinderen?

Over de streep
Een van de manieren waarop we dit zichtbaar willen
maken is door met de hele school te werken aan sociaalemotionele projecten. Ons schoolproject in januari had
als thema ‘De groep, dat zijn wij.’ Het doel was om
aandacht te besteden aan de manier, waarop we met
elkaar omgaan en dat we met elkaar een school zijn.
We zijn als introductie van het project gestart met een
schoolbrede viering. Hierin werden de drie schoolafspraken nogmaals besproken. We eindigden de viering
met de activiteit ‘over de streep’. Alle kinderen, van
onder- tot bovenbouw, konden over een streep in de
zaal stappen, als ze zich herkenden in de genoemde stelling. De stellingen waren gebaseerd op activiteiten die je
kunt ondernemen (alle kinderen die op zwemles zitten),
op dingen waar je goed in bent (voor jezelf opkomen;
troosten) en op je gevoel (eenzaamheid; gepest worden). Het was confronterend om te zien dat er kinderen
zijn die zich, ondanks alle zorg van ons, toch nog vaak
alleen of zich niet begrepen voelen. Daarentegen was
het prachtig om te zien dat velen over de streep stapten,
toen er gevraagd werd wie anderen weleens helpt of
wie zich gelukkig voelt.

Stop, hou op
Binnen de groep zijn gedurende de week verschillende
activiteiten ondernomen. Zo moesten kinderen nadenken bij welke groepen ze allemaal horen. Hieruit blijkt
dat je eigenlijk heel veel gemeen hebt met je groepsgenoten en dat je op veel vlakken met elkaar verbonden
bent. Maar wat nou als het in een groep niet zo leuk
gaat? Of wat doe je als je ziet dat iemand anders het

niet leuk heeft in dat groepje? Door rollenspellen, begeleid door groepsleiders, konden kinderen hier oplossingen voor bedenken. Dit leidde tot de uitspraak: ‘Stop
hou op, ik vind het niet meer leuk!’. Deze kreet hebben
we met de hele school afgesproken. 			

Kippenvel
Wat mij bij zal blijven van dit project is het mooie
gesprek dat we in de kring hadden, waarin kinderen
konden delen, wanneer ze zich gekwetst of alleen voelden. De sfeer was zo veilig en fijn dat ze open hun ervaringen deelden. Een meisje kon het niet mooier treffen,
toen ze riep: ‘Stefan, ik krijg er gewoon kippenvel van!’
Maar je richt je niet alleen op jezelf en elkaar, ook de
schoolomgeving is belangrijk. Daarom zijn we ook met
de hele groep in andere stamgroepen gaan kijken om
tips en tops over elkaars schoolwoonkamers te geven.
Deze tips kunnen, als ze geld kosten, vanuit de klassenkas worden bekostigd.
Als afsluiting heeft elke groep een filmpje gemaakt over
wat ze van het project hebben geleerd en dit op de
viering gepresenteerd. Mijn groep heeft, na een aantal
foto’s over de drie schoolafspraken, het filmpje afgesloten met een heuse ‘Harlem Shake’. Ieder kind mag
namelijk zichzelf zijn en dan mag je ook best soms een
beetje gek doen!

Stefan van den Akker is groepsleider van
een middenbouwgroep op de
Dr. Schaepmanschool in Ridderkerk

M E N S E N K I N D E R E N 1 37 mei 2013

13

D e

g r o e p dat z i j n w i j

Ta f e lg r o e p en

De tafelgroep is als onderdeel
van de stamgroep een unieke
sociale eenheid binnen de school.
Complexe groepsprocessen spelen
zich daar in relatief overzichtelijke
setting af. Je zou het een
laboratoriumopstelling kunnen
noemen, ten dienste van het
leerproces. De moeite waard om

Tom de Boer

eens nader te bekijken.

Interessant om de stamgroep te zien als lerend orgaAls eerste vraag ik u, aan de hand van een voorbeeld,
nisme. Wat beweegt een organisme tot leren? In
de stamgroep als lerend organisme waar te nemen.
ons voorbeeld kunnen we een paar karakteristieken
Vervolgens richten we onze aandacht, via het begripopmerken.
pentrio functie-vorm-structuur, op de groepsprocessen.
Tenslotte zoomen we in op de rol van
Maandagochtend. De kinderen komen binnen. Sommigen schrijven hun naam
de tafelgroep in dit geheel. Daarbij
op het bord.
komen drie belangrijke functies ter
Er vormen zich twee lijstjes. Eén met het kopje: vertellen, het andere heeft als
sprake: elkaar leren kennen (relaties),
titel laten zien. Als ieder in de kring zit heeft het eerste lijstje zes items, het
samen leven (cultuur) en samen werken
tweede één.
(leren).
Op het tafeltje onder het tweede lijstje staat een jampotje met water waarin
een salamander rond zwemt.

De stamgroep als lerend
organisme

Het verslag van deze maandagochtend
kring is karakteristiek voor een jenaplanschool. Leren wordt gezien als een
proces dat je steeds opnieuw moet
uitvinden. Het is tegelijk een proces
dat overal en altijd plaatsvindt. In de
postmoderne leertheorie gaat men er
van uit dat leren een essentieel deel
uitmaakt van alle mogelijke organismen en systemen. Zelfs virussen leren.
Bovendien maakt elk organisme deel
uit van grotere eenheden die op soortgelijke wijze een eigen leerproces vertonen. De wereld leert. En elke nieuwe
ontwikkeling noopt tot doorleren. We
updaten voortdurend. Het is een overlevingsstrategie.
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De groepsleider heet ieder welkom en kijkt een tijdje naar de lijstjes. Hij verzoekt iedere inschrijver een korte titel te bedenken voor zijn bijdrage. De eerste
titel wordt bekeken.
Dieuwke heeft geschreven: Met vader mee.
De groepsleider vraagt de groep: ‘Heb je een idee wat voor verhaal hier achter
steekt?’
Dat is niet moeilijk te raden. ’t Zal wel over schapen gaan. Want Dieuwke’s
vader is schapenhandelaar.
De groepsleider vraagt: ‘Wat kost een schaap tegenwoordig? Praat erover in de
tafelgroepjes en breng een bod uit!’
Het bieden varieert van € 50,- tot € 450,- Hoe kan dit? Hoe ben je tot je bod
gekomen?
Kunnen we samen tot één bod komen?
De telefoon (met luidspreker) wordt in stelling gebracht. Er wordt contact
gemaakt met Dieuwke ’s vader. Die legt uit dat de prijs van een schaap schommelt en van veel factoren afhankelijk is.
De groepsleider observeert en ontdekt dat de betrokkenheid bij een aantal
kinderen hoog is.
Er worden afspraken gemaakt. Een interview met de vader van Dieuwke.
En de prijzen op de schapenmarkt zullen nauwgezet worden gevolgd.

D e g r o e p dat z i j n w i j

Het eerste wat opvalt is dat het onderwerp vertrouwd
is. Het is ontleend aan de eigen leefwereld. Je zou kunnen zeggen dat bij elk kind een aantal eigen ervaringen
wordt geactiveerd. De ogen lichten op. We weten waar
we het over hebben.
Het tweede punt is dat het vertrouwde op een nieuwe
manier ter sprake wordt gebracht. De vraag ‘Wat kost
een schaap?’ kun je een vondst noemen, maar niet
gezocht. Hij lag voor het grijpen. De groepsleider was
duidelijk onderdeel van het leerproces.
Als derde wijs ik op de structuren die het leerproces
verder leiden en ondersteunen. Stamgroep, kring, tafelgroep, regels en gewoonten, indeling van tijd en ruimte,
noem maar op. Ook de lijntjes naar ‘buiten’ zoals de
telefoon, toegankelijkheid van ouders, maatschappelijke
en culturele instellingen zijn van wezenlijke betekenis.
Het leren van een organisme bestaat bij de gratie van
adequate infrastructuren en netwerken.
Tenslotte nog een heel belangrijk element: het leerproces als gezamenlijk project. In de jenaplanschool een
centraal gegeven. Binnen de sociale wetenschappen is
men het er over eens dat iedere persoonlijkheid voor de
helft gevormd wordt door erfelijke eigenschappen, voor
de andere helft door socialisering. De invloed van het
laatstgenoemde deel valt voor het overgrote deel toe
aan leeftijdsgenoten: clubs, bendes, vrienden, stamgroepen. Waarvan akte: de invloed van ‘Een gelukkige klas’
(Theo Thijssen) is moeilijk te onderschatten. In de jenaplanschool is dit gegeven uitgewerkt tot een belangrijk
onderdeel van het concept. Over groepen en groepsprocessen is al het nodige geschreven. Graag vraag ik hier
speciale aandacht voor de tafelgroepen. Deze kunnen
binnen die processen een cruciale rol spelen.

Hanteren we kwaliteitscriteria? Zijn er verschillen tussen
onder-, midden- en bovenbouw?
Kunnen we, samen met de ouders, de maandagochtend
kring van school en de avondmaaltijdkring thuis laten
samenklinken? Is een jaarlijkse kring-apk een goed idee?
Functie zonder vorm verdampt. Vorm zonder functie
verstart.
Om continuïteit te kunnen garanderen zoeken we naar
vaste structuren. In ons voorbeeld hebben we er al een
aantal genoemd. In feite is de hele school zo georganiseerd dat de vorm van het onderwijs de functies van het
leerconcept dient. Dat geldt ook voor de tafelgroep

De tafelgroep
Graag wil ik hier een lans breken voor een soms ondergeschoven vorm in onze scholen: de tafelgroep. De
opstelling ervan geeft een idee van gezelligheid. Dit
wordt nog versterkt als we de keuze van zitplaatsen vrij
laten. De tafelgroep heeft echter veel meer te bieden.
Ook zaken die in eerste instantie op gespannen voet
staan met gezelligheid. In ons voorbeeld ‘Wat kost een
schaap?’ komt de tafelgroep even aan de orde.
Als we (bijvoorbeeld aan de ouders) moeten uitleggen
waarom we tafelgroepen belangrijk vinden moeten we ons
bewust zijn van de functies daarvan. Evenals de kring kan

- de samenhang van functie,
vorm en structuur -

Functie, vorm en structuur
‘De vorm volgt de functie’ is een bekende uitspraak. We
zijn niet een jenaplanschool, omdat we regelmatig in de
kring zitten. Het is een goede teamoefening om samen
eens te noteren welke functies bijvoorbeeld de kring
in de verschillende stamgroepen heeft: ontmoeting,
wereldoriëntatie, planning, viering, taalontwikkeling,
democratisering, spel …
Zijn we ons tijdens de kring bewust van deze functies?
Kent de school uitgewerkte leerlijnen?

de tafelgroep een onderwerp voor actieonderzoek zijn:
• Wat zijn onze ervaringen met tafelgroepen?
• Welke functie hebben ze in de verschillende stam
groepen?
• Hoe functioneren ze in ons onderwijs?
• Op welke manier en naar welke criteria worden ze
samengesteld?
• Door welke structuren worden functie en vorm ondersteund?
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De school is leef- en werkgemeenschap, waar de stamen tafelgroepen een belangrijk onderdeel van uit maken.
Het kind komt in de stamgroep en tevens, als een soort
tussenschakel, in de tafelgroep. De functie hiervan mag
zich niet beperken tot het organiseren van de corveetaken, het voorbereiden van de weeksluiting en het verzorgen van de inkomende en uitgaande post.
Vaak is deze meer besloten groep een ‘veiliger’ plek om
zich te uiten, hulp te vragen en informatie in te winnen.
Er zijn dan ook stamgroepen die ’s morgens eerst even
in de tafelgroepen de kans krijgen om ‘aan te komen’
en een planning te maken voor de komende dag. Deze
wordt dan kort besproken. Binnen de kortste keren
heeft elk groepje hiervoor een eigen ritueel.
Voor veel functies van de stamgroepen, zoals de kring
bijvoorbeeld, kan de tafelgroep een experimenteer- en
oefenplaats zijn. In het voorbeeld over de schapen werd
van elke tafelgroep een bod gevraagd. Deze wisselwerking tussen beide groeperingvormen werkt stimulerend
en kan worden uitgebreid.:–‘Bespreek dit met je buurman’. Of: ‘Maak hierover voor jezelf een woordveld.’
‘Doe nooit wat de kinderen zelf ook kunnen.’ Heel veel
van wat de groepsleider doet kan door de kinderen
zelf worden overgenomen. Het dagelijkse (wekelijkse)
reilen en zeilen kan in het algemeen aan de tafelgroepen worden toevertrouwd: planning, helpen, oefenen,
uitleg, controle, de regels hanteren, meningsverschillen oplossen. Aanspreekbaar aanwezig zijn is voor de
groepsleider vaak voldoende, waardoor tijd vrijkomt die
je zinvoller kunt gebruiken, zoals observatie en evaluatiegesprekken in tafel- of stamgroep.

16

M E N S E N K I N D E R E N 137 mei 2013

Samenstellen van tafelgroepen
Opvoedkundige argumenten zijn doorslaggevend bij het
formeren van tafelgroepen.
Ze worden getoetst met als criteria: de potentie tot
leren, overname en zorg.
De tafelgroep is in eerste instantie een pedagogische
opgave.
In een open gesprek kan men ook de kinderen bij dit
proces betrekken. (Niet de ouders, die moeten wel
geïnformeerd zijn!) Kinderen hanteren in de regel
geheel eigen argumenten bij groepsvorming. De
inbreng van kinderen groeit naar de mate van, op
ervaring gebaseerd, inzicht in de functies van de tafelgroepen.
Volgens Petersen is drie kinderen in een groepje ideaal:
ieder kan de beide anderen tegelijk een hand geven.
De ‘patstelling’ twee - twee wordt vermeden, waarbij elk individu in principe een minderheid vormt die
gehoord wil worden. De functies van het gesprek (vragen - spreken - toehoren) kunnen afgewisseld worden,
zodat 100% deelname mogelijk is.
Het gegeven dat elk kind uniek is moet ons ervan
weerhouden hen, zeker waar het stam- en tafelgroepen betreft, in jaargroepen of intelligentieniveaus in
te delen. Maak een mix die interessant, veelbelovend
en evenwichtig is. Let onder andere op leeftijd, sekse,
interesses, intelligentie en sociale vaardigheid.
Naar inzicht en wenselijkheid, steeds gebaseerd op
opvoedkundige argumenten, kan men nieuwe tafelgroepen samenstellen. Bijvoorbeeld drie of vier keer per
jaar. Ze vormen op die manier een flexibel element binnen de stabiele structuur van stamgroep.
De presentatie van (nieuwe) tafelgroepen gaat gepaard
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met een ceremonie. De waarde en status van de groepen worden onderstreept. Het verdient aanbeveling
hier, zeker in de beginweken, regelmatig aandacht aan
te besteden.

Functies van de tafelgroep
Dat elk kind anders is, is een gegeven. Maar hoe we
een gemeenschap vormgeven is een opgave. Daaraan moet systematisch en intensief worden gewerkt.
Het behoort tot de dagelijkse routine daar aandacht
aan te geven. Deze opdracht valt niet te ‘parkeren’
in op zichzelf waardevolle zaken als pestprotocollen,
burgerschaps¬projecten en assertiviteitstrainingen.
Ook hier geldt weer: beschouw de stam- en tafelgroep
als lerend organisme en leer de ontwikkeling af te lezen
aan de praktijk van alledag. Wees daarmee ook zelf
onderdeel van het leerproces. En: maak vooral gebruik
van de mogelijkheden die de tafelgroep je biedt.
De jenaplanschool profileert zich als leef- en werkgemeenschap. Ik leid daaruit de drie hoofdfuncties van de tafelgroep af: relaties (gemeenschap), cultuur (samenleven) en
leren (werken). Hier bij elk daarvan een korte toelichting:
relaties
Elkaar leren kennen bevordert begrip, empathie en zorg
voor elkaar. Ieder mens is anders en dat is interessant.
Maar ook het gevoel voor en de behoefte aan privacy is
een belangrijk gegeven. De ander leren kennen betekent
ook: jezelf leren kennen.
cultuur
Samenleven betekent: samen regelen. Democratie moet
geoefend worden. Het gaat over de vrijheid om te
zijn wie je bent. Maar vrijheid is ook de vrijheid van de
ander. Hoe gaan we om met verschillen en tegenstellingen?
leren
Daarvoor gaan we naar school. Een belangrijke vraag in
dit verband is: van wie is het leren? Hoe motiveren we
de kinderen voor ons programma en welke plaats is er

voor hun eigen fascinaties? Hoe leren we plannen, efficiënt werken en kritisch evalueren? Wat is echt helpen?
Voor elke functie kunnen we oefeningen ontwerpen
met de volgende kenmerken: herkenbaar, speels, veilig,
eenvoudig, kort, doelgericht en reflectief.
In het begin van het schooljaar, wanneer de nieuwe stamgroepen en tafelgroepjes zijn samengesteld, besteden we
aandacht aan het elkaar nader leren kennen. Hoewel het
uiteraard ook gaat over samen leven en leren valt hier de
nadruk op het begrip ‘relaties’. In onderstaand voorbeeld
worden individuele (i) opdrachten afgewisseld met die
voor de tafelgroepjes (t) en de stamgroep (s). De oefening
wordt schematisch weergegeven.
Mijn familie

i Teken (een deel van) je familiestamboom.
Omcirkel een paar familieleden over wie je iets kunt
vertellen.
t Bekijk elkaars stamboom en vertel elkaar iets over je
familie.
Vraag elkaar iets meer over de omcirkelde personen te
vertellen.
i Kies één familielid over wie je straks in de kring in één
zin iets vertelt. Bijvoorbeeld: ‘Mijn neef Ben voetbalt in
het eerste elftal.’
t Oefen de vorige opdracht in je tafelgroep.
s Alle zinnen worden in de kring achter elkaar gezegd.
Welke zinnen heb je onthouden? Vergelijk met je buur.
Welke zinnen hebben je nieuwsgierig gemaakt? Vertel
waarom.
Tom de Boer was veertig jaar in het basisonderwijs
werkzaam, waarvan vijfentwintig als schoolleider
van een jenaplanschool (Bontebrug en Rottevalle)
en vijf jaar als onderwijsbegeleider. Nog steeds
actief, vooral in de Duitse jenaplanscholen,
onder het motto: Jenaplan: het concept voor het
onderwijs van deze eeuw.
Fotografie: Felix Meijer

Stamg ro e p o n d e r z o e k
De NJPV organiseert een telefonisch onderzoek naar het functioneren van stamgroepen.
We zijn benieuwd naar de stamgroepordening en uw motivatie daarvoor.
Onze medewerkers nemen binnenkort contact met u op.
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Maatjeswerk

Sanne Vulders en Suzanne Wouda

De metro van Parijs: 301 stations, ruim 4,5 miljoen bezoekers per dag en 16 lijnen, die een netwerk
vormen met een lengte van 215 kilometer. De op één na drukste metro van Europa en de op vier na
drukste van de wereld.
Met een kaart in de hand sta je op een perron, overrompeld door de wirwar aan gangen en
metrolijnen. Geïmponeerd door het geluid en de aanblik van gehaaste Parijzenaren, kijk je rond, op
zoek naar de lijn die je naar Centre Pompidou brengt. De angst slaat toe. ‘Waar ben ik beland?’
Wat zou het prettig zijn als op dat moment een Parijzenaar je bij de hand zou nemen. Op zoek naar
de juiste route, met een baken van zelfvertrouwen naast je.

Dit gevoel van onveiligheid kan een kleuter ervaren in
zijn eerste tijd op school: ‘Hoe moet ik ook al weer naar
buiten lopen? Waar moet ik naar toe op het schoolplein? Wie zijn al die kinderen?’
De grote ‘boze’ wereld waar een kind zonder enige
voorbereiding in terechtkomt, kan net zo bedreigend
zijn als voor ons de Parijse metro tijdens de ochtendspits.
Een maatje dat de kleuter bij de hand neemt voor een
‘veilige’ ontdekkingstocht en zich verantwoordelijk voelt
voor het welbevinden van de kleuter zou dan een uitkomst zijn.

Verschillende vormen
Werken met maatjes is begonnen in de onderbouw als
‘leuke activiteit’, maar is inmiddels uitgegroeid tot één
van onze grootste krachten. Het is een ontmoeting tussen meester en gezel.
Het maatjeswerk komt op twee manieren tot uiting binnen onze school:
• Maatjeswerk binnen de stamgroep
Iedere oudste onder-, midden- en bovenbouwer
wordt gekoppeld aan een nieuw kind in de groep.
Dit gebeurt op eigen initiatief in overleg met de
groepsleider. Het kan ook zijn dat de groepsleider
aan het begin van het schooljaar bepaalt welke
kinderen maatjes van elkaar worden.
In de kleutergroepen wordt middels een pictobord
met foto’s zichtbaar gemaakt welke kinderen maatjes
van elkaar zijn.
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• Maatjeswerk buiten de stamgroep
Nieuwe kinderen in de onderbouw worden gekoppeld
aan een bovenbouwer. De kinderen (meester en gezel)
ontmoeten elkaar op verschillende momenten in de
week.
De essentie van maatjeswerk is het zorgen voor elkaar.
In alle groepen vinden kringgesprekken over maatjeswerk plaats. Kinderen moeten weten wat er van ze
verwacht wordt, wat ze kunnen verwachten en hoe ze
dit kunnen realiseren. Ze kunnen tijdens deze gesprekken nieuwe ideeën inbrengen. De evaluatie vindt plaats
in de kring. In het begin gebeurt dit wekelijks, later
minder vaak, maar wel structureel. Ook tijdens de teamvergadering wordt het maatjeswerk regelmatig kort
geëvalueerd.

Maatjeswerk buiten de stamgroep
We kiezen ervoor om zesdejaars te koppelen aan een
jongste kleuter. Kinderen die zelf het gevoel ervaren
nieuw te zijn in een bouw, krijgen de verantwoordelijke
taak om een maatje te zijn. Goed voor het zelfvertrouwen van deze kinderen.
De kinderen ontmoeten elkaar op verschillende momenten in de week, waarbij de oudere kinderen op hun
periodeplan kunnen inplannen wanneer ze met hun
jongere maatje gaan werken of spelen. Ze begeleiden
hun maatje tijdens weektaakwerk, planmomenten en de
voorbereidingen voor een kleine viering.
Maar ontmoeting vindt ook plaats op spontane momenten. Tijdens het buitenspel worden de nieuwe kleuters
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door hun maatje begeleid bij het zoeken naar een veilig
plekje op het schoolplein. Daarom is een belangrijke
randvoorwaarde dat er voldoende gezamenlijke spel
momenten voor de kinderen zijn.
Tijdens vieringen kruipen maatjes regelmatig bij elkaar.
Het enthousiasme om elkaar te zien optreden is groot.
Een prachtig voorbeeld is de afscheidsviering van de achtste jaars. Een hoogtepunt van deze viering is dat maatjes
elkaar weer ontmoeten. De kleuters van toen, zijn nu
middenbouwers, die afscheid nemen van hun maatje.
De tranen, cadeautjes en knuffels voor elkaar maken de
waardevolle relatie tussen de maatjes zichtbaar!

Soms heeft het kiezen van een maatje dus tijd nodig.
En het komt voor dat er gewisseld wordt van maatje,
vanzelfsprekend na goed overleg. Het kan zijn dat een
ander maatje nou eenmaal beter past. Hierbij wordt ook
weer naar beide kinderen gekeken.

Klik

Verwachting

Tijdens de keuze van de maatjes wordt er door de
groepsleiders naar verschillende dingen gekeken,
maar vooral naar het karakter van de kinderen. Of
er een klik is (of zou kunnen ontstaan) is van groot
belang.
De vraag is: Moet je twee maatjes kiezen die heel erg
bij elkaar passen? Of kies je twee maatjes die juist
verschillend zijn? Het antwoord is vooraf niet altijd duidelijk. Belangrijk is wel dat de groepsleider kijkt naar de
behoefte van zowel het jongere als oudere kind.

Begeleiding van kinderen bij maatjeswerk is essentieel. In
de groep moet besproken worden welke vaardigheden
worden verwacht. Vaardigheden hangen dus af van het
jonge maatje. Wat is nodig en wat past? Zo kan er voor
ieder kind een maatje gevonden worden.
Bij problemen ga je in gesprek. De groepsleider zoekt
samen met de kinderen naar oplossingen.
We zien dat de ontwikkeling van het empathisch vermogen en het leren zorgdragen voor een ander vaardigheden zijn die sterk ontwikkeld worden.

Techniek is wat bij Tim leeft! Jip uit de onderbouw
is veel bezig met bouwen, technische proefjes en
constructiemateriaal. Tim en Jip worden als maatje
aan elkaar gekoppeld en vinden elkaar op technisch gebied. Tim leert zijn technische kennis over
te brengen en Jip smult van deze extra uitdaging.
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Jort is een enthousiaste jongste kleuter met het Syndroom van Down.
Een uitzondering op school en een beperking die zichtbaar is voor alle kinderen. Vooraf is uitgebreid besproken
wat Jort nodig heeft van zijn maatje. Hij moet gezien
worden als Jort, een kleuter, en zo ook behandeld worden. Toch moet ook zijn maatje rekening houden met
zijn beperkingen en hier op kunnen anticiperen.
Maar een maatje zijn vraagt niet alleen inlevingsvermogen; er wordt ook een appel gedaan op de assertieve
vaardigheden van bovenbouwkinderen: het leren opkomen voor jezelf en grenzen durven aan te geven. Kleuters zijn namelijk niet altijd alleen maar lief en schattig.
Julie uit groep 6 was dol op haar maatje Liza. Jas aandoen, knuffelen, samen buitenspelen en helpen met
haar weektaak. Liza was een pittige dame. Ze zocht in
het begin vaak de grenzen van Julie op, deed wat ze zelf
wilde en riep tegen Julie: ‘Ik vind jou stom’ en ‘Had ik
maar een ander maatje’.
Regelmatig zat Julie huilend bij haar groepsleider, omdat
ze niet wist hoe ze hiermee om moest gaan.
Julie, Liza en de groepsleiders hebben enkele gesprekken
gehad. Het gedrag van Liza werd besproken en Julie
kreeg tips om hiermee om te gaan. Het waren opbouwende en zeer waardevolle gesprekken. Dat Julie, nu
een brugklasser, nog steeds af en toe afspreekt met haar
maatje zegt genoeg!

Regels en afspraken

kleuters afgestormd. Ze worden letterlijk en figuurlijk op
handen gedragen. Maar natuurlijk hebben alle kinderen recht op aandacht. Dit bespreekbaar maken is erg
belangrijk.
Een andere valkuil is het plotseling vergeten hoe je jas
dicht moet doen, je veters moet strikken of je billen
moet afvegen, als je maatje in de buurt is. Een bekend
fenomeen bij een aantal kleuters. Ook deze ‘gespeelde
afhankelijkheid’ wordt regelmatig besproken.

Parel
Het oorspronkelijke doel van maatjeswerk buiten de
stamgroep was voor ons het creëren van een veilige
omgeving voor de jongere kinderen. Het resultaat is vele
malen groter. Door het maatjeswerk ervaren we een
groot gevoel van saamhorigheid en respect binnen onze
hele schoolgemeenschap. Kinderen ontwikkelen vaardigheden die in hun latere leven van pas zullen komen.
Ze blijven oog voor elkaar houden. Kinderen van groep
acht voelen zich de ‘oudsten’, zonder daarbij de rest uit
het oog te verliezen.
En ten slotte levert maatjeswerk ook pr-technisch veel
op. Nieuwe ouders zijn allemaal erg gecharmeerd van
het systeem. Iedere volwassene herkent namelijk het
gevoel van ‘verloren raken’ in de Parijse metro. En dat
gevoel gun je je kind absoluut niet.
Wat dus begon als leuke activiteit is uitgegroeid tot een
belangrijke pijler van onze school. Met recht mogen
wij maatjeswerk een van de parels van ons onderwijs
noemen.

Het aantal afspraken moet in onze ogen beperkt blijven. Maatjeswerk is een proces en spontaniteit is van
groot belang. Het valt of staat met evaluatie en niet met
regels.
Op organisatorisch vlak hebben we een aantal afspraken
gemaakt:
• Op welke tijden de maatjes naar de onderbouwgroepen gaan.
• Hoe vaak maatjeswerk wordt ingepland op het periodeplan.
• Over extra hulp bij bepaalde activiteiten.
• Bij wie je terecht kunt als er problemen zijn.

Valkuilen
Natuurlijk zijn er valkuilen, hoewel we deze liever aandachtspunten noemen. Met regelmatige evaluatie en
kringgesprekken zijn deze voor een groot gedeelte te
tackelen.
Een valkuil is dat kinderen van de bovenbouw soms
erg gevoelig zijn voor kleuters met een hoog schattigheidsgehalte. Voor en tijdens de pauze wordt op deze

20

M E N S E N K I N D E R E N 137 mei 2013

Suzanne Wouda en Sanne Vulders zijn
groepsleiders van Openbare Jenaplanschool
De Ieme, Veghel
Fotografie: Suzanne Wouda
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Peter,
mentor
en
maatje

Femke van de Ven

Werkvormen, waarin kinderen van elkaar leren, kunnen
bijzonder effectief zijn. Kinderen leren niet alleen van
hun ouders en groepsleiders, maar ook van elkaar. Peter
Petersen is ooit met deze gedachte begonnen met de
‘peetschappen’. Hij schrijft daarover in ‘Het kleine Jenaplan’ (bladzijde 50/51): ‘Vriendschappelijke en zorgende
relaties tussen oudere en jongere kinderen, meestal tussen kinderen in verschillende bouwen.’

Tussen bouwgroepen
Peetschappen zijn er bijvoorbeeld tussen kinderen in
de bovenbouw en onderbouw. Petersen meldt dat de
peetschappen niet gearrangeerd werden. Er is een vrije
keuze. Wel kan een klimaat geschapen worden, waarin
zulke relaties tussen oudere en vaak veel jongere kinderen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld doordat bovenbouwers in de midden- of onderbouw kunnen werken, voor
zichzelf en als hulp voor de groepsleiders. Er zijn kinderen met een speciaal talent voor het werken met jongere
kinderen die dit zo kunnen ontdekken. Het is ook, zo
meldde Petersen reeds, een middel om gefixeerde rolpatronen te doorbreken: ‘Een jongen maakte zich in Jena
nooit belachelijk als hij met kleintjes speelde. In schoolvieringen zitten beide vrienden bij elkaar.’

In de stamgroep
Het mentorschap lijkt op het peetschap, maar is toch
anders. Een mentor is een ouder kind dat een kind dat
nieuw is helpt ‘ingroeien’ in de stamgroep. Mentor en
jonger kind horen dan meestal tot dezelfde tafelgroep.
Het mentoraat duurt zolang het nodig is. Dat kinderen

van elkaar kunnen leren is bekend, in ons onderwijs
geven ze elkaar vaak hulp. Op onze school blijft het vaak
niet alleen tot deze hulp in de groep beperkt. Kinderen
ontmoeten elkaar immers ook op de trap en in het cluster (een gezamenlijke, eigen speel- en werkruimte waar
een onder-, midden- en bovenbouwgroep die aan elkaar
zijn gekoppeld gebruik van maken), bij het buiten spelen
en tijdens de weekopeningen en -sluitingen.

Maatjes
Op onze school werken we met ‘maatjes’, waarin de
ideeën van het peet- en mentorschap zijn verenigd.
Een kind uit de bovenbouw (groep 6,7,8) wordt gekoppeld aan een kind uit de onderbouw (groep 1,2). In de
middenbouw (groep 3,4,5) worden er koppels gemaakt
binnen de groep. Een derdejaars wordt gekoppeld aan
een groep-5-kind. Een jonger kind heeft zo binnen de
school altijd een ouder kind dat zich over hem ontfermt.
Wanneer kinderen elkaar al kennen van huis uit of van
de straat, kiezen zij vaak voor elkaar en anders wordt er,
zodra de jongste binnenkomt, gekozen voor een leuk
maatje.
De rol van een maatje is heel divers. Maatjes doen een
aantal activiteiten samen om de onderlinge band te
versterken en van elkaar te leren. Het oudste kind haalt
het jongste op om naar de weekopening of -sluiting
te gaan. Tijdens de weeksluiting doen ze soms een
gezamenlijke activiteit. Vieringen worden vaak samen
beleefd: het samen binnenhalen van Sinterklaas en
zwarte pieten, het aanmoedigen van het jonge maatje
of meerennen tijdens een sponsorloop, terwijl de oudste
net zelf al heeft gelopen.
Een of twee keer in de week eten maatjes gezamenlijk
een boterham tussen de middag, waarbij ze elkaar stimuleren om op tijd klaar te zijn.
Een maatje is er om mee te vieren of je te troosten. Als
een kind jarig is, denkt het ook aan zijn maatje. Als het
pijn heeft, wordt hij vaak eerst getroost door zijn maatje.
Een maatje springt vaak bij om te helpen schoenen aan
te doen, veters te strikken of een rits dicht te doen.
Het werken met maatjes is zowel voor de jongste als
oudste betekenisvol. Voor het jongere kind biedt
het veiligheid en vaak ook een trots gevoel om zo’n
beschermengel te hebben. En het oudste kind leert zich
inleven in een jonger kind, leert zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor een ander, leert ‘zacht’ te zijn
voor kleuters. Zo genieten we op school allemaal van
het maatjessysteem.
Femke van de Ven is groepsleider van
jenaplanschool Antonius Abt in Engelen
Fotografie: Suzanne Wouda
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Familiegroepen
Elk schooljaar organiseren we een aantal activiteiten,
waarbij de stamgroep en de bouw als organisatievorm
wordt losgelaten. Uit iedere bouw (onder-, midden- en
bovenbouw) en stamgroep worden de kinderen verdeeld
en samengebracht in een familiegroep. Zo
Je leert jezelf ontstaan er acht à negen groepen, waarin
even op de laatste kinderen van allerlei leeftijden zitten. Er zitten
plaats zetten tussen de twintig en vijfentwintig kinderen in
een zo’n groep. Wij hebben acht klaslokalen
en een gemeenschapsruimte. In elk van deze ruimtes
wordt een activiteit rond een thema en/of gebeurtenis
georganiseerd.
We werken, vieren en spelen in familiegroepen bijvoorbeeld bij Pasen, Kerst, Sinterklaas, bij een sport-en-speldag; we maken lampions voor Sint Maarten, bij een
lustrumviering, tijdens de laatste schooldag en bij
crea-middagen.

Je herkent

Het deelnemen aan activiteiten in
jezelf van
familiegroepen vinden we allemaal erg
vroeger
leuk. Het zijn in onze beleving vaak de
juweeltjes en de krenten in de pap van
het schooljaar. De sfeer is heel ontspannen, rustig, plezierig en vriendelijk. Daarnaast is er een ander element
dat voor ons van belang is bij het werken met familiegroepen: Het werken in deze groepen versterkt de
gemeenschapszin op school. Het levert een belangrijke
bijdrage aan de leef- en werkgemeenschap waar we
deel van uit maken. De oudere kinderen ervaren hoe het
is om leiding te geven aan een aantal jongere kinderen.

Remko Fijbes
De kinderen helpen en zorgen voor elkaar. Dat kan zijn
bij het maken van een lampion, maar ook bij het aantrekken van een jas met een vervelende rits.
Soms moet
De jongere kinderen leren samen te werken
je wel eens
met ouderen, te luisteren en zelfvertrouwen
streng zijn
te krijgen in eigen kunnen. In een familiegroep is niet alleen de juf of meester verantwoordelijk, maar zijn juist de kinderen verantwoordelijk
voor elkaar. We zien gedurende het schooljaar de positieve invloed van het samenwerken in familiegroepen.
Regelmatig spelen de oudste kinderen met de kleintjes
op het schoolplein of gaan naar een onderbouwgroep
om een verhaal voor te lezen.
Al geruime tijd wordt er veel gepraat en geschreven over
normen en waarden als respect, fatsoen, burgerschapszin, gemeenschapszin, zorgzaamheid en verantwoord
leiderschap. Vooral over het gebrek hieraan; het deugt
allemaal niet en het moet beter. Het (basis)onderwijs
wordt geconfronteerd met deze aspecJe leert zelften. ‘Met praten alleen kom je er niet’,
beheersing
om het maar eens populair te zeggen.
Het werken in familiegroepen biedt kinderen situaties,
waarin ze vaardigheden die bij deze waarden en normen
passen kunnen oefenen. Zo’n groep biedt kansen op de
noodzakelijke veranderingen in de samenleving.
Remko Fijbes is redactielid van Mensenkinderen en
groepsleider van jenaplanschool
De Tandem, Hoorn.

Afscheid
Daar zaten ze dan samen met hun stamgroepleiders:
de achtstejaars, de schoolverlaters van 2013. Op het
trapje voor het podium. Blije gezichten, want de rollen
voor de afscheidsmusical zijn verdeeld. Ik kan ze bijna
niet aankijken zonder emotioneel te worden.
Deze kinderen gaan ons nu al weer verlaten. Acht jaren
zijn zomaar voorbij. Ik weet nog dat ze als kleuters binnenkwamen. Deze mooie unieke kinderen. Ieder met
zijn waardevolle eigenschappen en talenten! Ik kan er
nu al tegenop zien dat ik ze over een paar maanden ga
toespreken. Ik ben daar helemaal niet goed in, maar wil
het echt zelf doen. En ze weten het al van me: het blijft
nooit droog bij zo’n afscheid.
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Ze vliegen uit. Zo gaat het, zo moet het. Daarvoor
waren ze bij ons: groeien, zelfbewust worden, zelf
verantwoordelijk voor hun eigen handelen ook,
uitvliegen, het nest verlaten en neerstrijken op het
volgende station.
Als ze daar maar goed voor ze zorgen! Als ze ze maar
overeind laten. Als ze maar in ze zien wat wij in ze
zien:
kwetsbare, prachtige kinderen. Gaan ze het wel redden
zonder ons, zonder hun meesters, zonder mij?
Catharina Drenth is schoolleider van Openbare
jenaplanbasisschool De Ommewending in Veendam

D e g r o e p dat z i j n w i j

Gewoon samenwerken

Kees Groos

Wanneer mijn dochter van twee het speelgoed van mijn dochter van één afpakt grijpen wij als
ouders in. Dat mag natuurlijk niet; ze moeten samen spelen. Natuurlijk op die leeftijd nog hartstikke
moeilijk. En niet alleen op die leeftijd; samen spelen blijft de rest van je leven soms moeilijk.
Oefenen in allerlei situaties kan kinderen helpen om te leren samenwerken en –spelen.
verschil van mening accepteren, reageren op een ander
en kritiek uiten op ideeën en niet op mensen.
De kinderen zitten in tafelgroepen van vier, waarbij ieder
een nummer tussen een tot en met vier heeft gekregen,
zodat er tijdens instructies efficiënt opdrachten gegeven
kunnen worden als ‘De nummers drie pakken de kleurpotloden’. Verder gebruiken we termen als ‘oogmaatje’
voor degene die tegenover je zit en ‘schoudermaatje’
voor degene die naast je zit. We kennen drie stemniveaus met de termen liniaalstem (je stem reikt ongeveer
dertig centimeter), tafelgroepstem en klassenstem. Deze
gebruiken we om de voorwaarden van het werken
van te voren vast te stellen. Bij opdrachten benoemen
we ‘Wat zie ik?’ (bijvoorbeeld: hoofden bij elkaar, één
schrijft) en ‘Wat hoor ik?’ (tafelgroepstem).
Voor het stilteteken steken we de hand op. Kinderen
nemen dit over en worden dan stil, zodat we niet hoeven te sissen, klappen, fluiten of roepen. Samen zorgen
we voor stilte.

Onderbouw
Op de Peppels en de Canadas hebben we een aantal
jaren geleden besloten het samenwerken vorm te geven
door middel van het coöperatief leren. Coöperatief leren
heeft als uitgangspunt het GIPS model:
G: Gelijke deelname
I: Individuele aansprakelijkheid
P: Positieve wederzijdse afhankelijkheid
S: Simultane interactie
Met andere woorden, alle kinderen moeten bezig zijn
en verantwoordelijkheid dragen voor het proces en
product. Ze zijn afhankelijk van elkaar om tot een goed
resultaat te komen. De inbreng moet gelijk zijn.
De werkvormen die we gebruiken zijn gericht op het
oefenen van leerstof, het stimuleren van groepsprocessen en het leren kennen van je groepsgenoten. Uiteraard
leren kinderen op deze manier ook samenwerkingsvaardigheden, zoals complimenten geven, mening uiten,

Na het ochtendritueel in de kring krijgen de kleuters de
opdracht om aan hun schoudermaatje (of oogmaatje)
te vertellen wat ze bijvoorbeeld een leuk liedje vinden
(‘tweegesprek’). Vervolgens krijgt een aantal kinderen
de beurt om te vertellen wat hun schoudermaatje heeft
verteld. Daarna vindt er een introductie plaats van een
nieuw thema: in dit voorbeeld circus. De kinderen luisteren naar een muziekstuk uit het circus en raden wat
voor muziek het is. Er wordt besproken wat de kinderen
horen en ze mogen er even vrij op bewegen.
In het blokuur kunnen de kinderen naast de hoeken,
computer, beeldend vormen en ontwikkelingsmateriaal
ook voor een coöperatieve opdracht (‘tweetal coach’)
kiezen: verf met z’n tweeën een clown (om de beurt
een onderdeel) of maak met z’n tweeën een voorbeeld
van een clown na op de kralenplank (om de beurt een
kraal). De kinderen geven elkaar na afloop een compliment en ervaren dat het leuk en leerzaam is om samen
te werken.
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Na de fruitkring en het buitenspelen eindigt de ochtend
weer in de kring. De kinderen gaan in teams nadenken
over wat er bij een circus hoort. Om de beurt tekenen
ze iets op een groot vel papier. Oudsten helpen de
jongsten, indien nodig. Alle kinderen zijn betrokken en
hebben een inbreng. In de grote kring worden de vellen
gepresenteerd en besproken. De groepsleider komt zo
te weten wat de kinderen al weten en welk onderdeel
uitgediept kan worden.

Middenbouw
We starten met een ‘rondpraat’ in tafelgroepjes met
als onderwerp ‘smoesjes’. Een van de vragen die ik stel
is of je wel eens smoesjes gebruikt. Nummers één tot
en met vier in de tafelgroepjes vertellen aan elkaar het
antwoord op de vraag. Daarna vindt er een klassikale
terugkoppeling plaats.
Om de woorden van woordenschat te oefenen maken
we een ‘binnen- en buitenkring’. De woorden van de
week staan op kaartjes en ieder kind legt aan zijn oogmaatje uit wat er op het kaartje staat. Het moet het
woord in een zin gebruiken. Wanneer hij echter niet
weet wat het betekent vraagt hij het aan zijn oogmaatje.
Wanneer beiden het niet weten, steken ze een vinger op
en leg ik het uit. Met verschillende kaartjes spelen we zo
een aantal rondes.
Met rekenen staan er op flitskaartjes tafels en antwoorden van de tafel van 7, 8 en 9 door elkaar. Ze lopen
rond en zoeken de juiste uitkomst bij het flitskaartje. De
kaartjes liggen al klaar als de kinderen na de pauze binnenkomen. Zo kunnen ze nog even lopen en is het een
vloeiende overgang naar de rekenles.
Om sommen te maken of te controleren gebruiken we
vaak de ‘tweetalcoach’, waarbij één kind een som voorrekent en zijn schoudermaatje daarna aangeeft of hij het
er mee eens is of dat hij het anders zou doen.
Bij spelling gaan we via een tafelrondje woorden van
dezelfde categorie verzamelen: een blaadje wordt in de

24

M E N S E N K I N D E R E N 137 mei 2013

tafelgroep doorgegeven, waarop steeds een woord uit
de te oefenen spellingscategorie wordt bijgeschreven.
Een voorbeeld van een ‘teambouwer’ om de groepsvorming te stimuleren die we in de tafelgroepjes spelen is
blinde rups. De kinderen uit een groepje staan in een
polonaise en de voorste houdt zijn ogen dicht. De achterste in het groepje ‘bestuurt’ de rups door het lokaal.

Bovenbouw
Op een maandagochtend maken alle kinderen een eenvoudige schets van het weekend of de vakantie. Volgens
de werkvorm ‘teaminterview’ stellen de andere kinderen in de tafelgroep om de beurt vragen aan degene die
met de tekening staat. Wanneer er geen vragen meer
zijn gaat de volgende met zijn tekening staan om daar
de vragen over te beantwoorden.
Ook in de bovenbouw gebruiken we de vorm ‘tweetalcoach’ met rekenen. Met Engels inventariseren we
woorden die de tafelgroep al weet die te maken hebben
met ‘relatives’ op een placemat. Waar ieder eerst zijn
eigen vak op de placemat invult en daarna alle woorden
in het middelste vak door de tafelgroep worden geïnventariseerd.
Met het thema Napoleon spelen we ‘zoek de valse’.
Kinderen hebben allemaal een onderdeel uitgezocht
over dit onderwerp in groepjes met gelijke interesse. Na
de presentaties geeft ieder team drie stellingen aan de
andere teams, waarvan er één fout is. De rest moet de
foute raden. Lukt dat, dan hebben ze een punt. Lukt het
een groepje de anderen te foppen, dan hebben zij een
punt.
Kees Groos is redactielid van Mensenkinderen en
stamgroepleider van De Canadas in Boxmeer
Fotografie: Suzanne Wouda en Felix Meijer
‘Meervoudige Intelligentie. Het complete MI boek’,
Kagan, S. & M. Kagan, RPCZ Educatieve Uitgaven, 2000
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Voor elkaar

Freek Velthausz

‘Jij hebt je weektaak af, Femke, je hebt goed
gewerkt!’ Niet alleen Femke, maar ook juf glundert. ‘Noortje, jou is het niet gelukt. Maar je hebt
wel je best gedaan’. En zelfs de juf kijkt beteuterd. ‘En jij Niek, jij hebt weinig uitgevoerd.’ En
nu kijkt juf boos. En Niek lijkt het niet zo veel te
doen, alsof hij het eerder gehoord heeft. Femke
en Noortje houden zich stil. Stiekem, zodat juf het
niet ziet, glimlachen ze een beetje.

Moeten en mogen
Ik zit achter in de klas en observeer de juf. Ze
spreekt alle kinderen, één voor één, op vrijdagmorgen toe. Ze krijgen feedback op maat. Deze
school kijkt naar de onderwijsbehoefte van de
kinderen en geeft onderwijs op maat, zo denk ik.
De kinderen oefenen precies dat, wat ze nog net
niet kunnen. Da’s pas passend onderwijs.
Helaas, ik kom er al snel achter dat deze kinderen
wel ieder een eigen weektaak hebben, maar dat
er bij iedereen ongeveer dezelfde opdrachten van
juf opstaan. Alles behalve uniek dus. De weektaak
is een to-do-lijstje (een boodschappenlijstje) van
de juf. De kinderen kunnen niets kiezen. Ja, de
volgorde van werken: ‘Zal ik eerst taal of eerst rekenen
maken?’ Dat is geen echt kiezen. Daar zit geen verantwoordelijkheid aan vast. Kinderen moeten, maar mogen
ook wat; ook op school. Laat ze daarom, naast dat wat
ze moeten, ook zaken plannen die ze mogen. Dan wordt
een weektaak, een eigen weekplan. Dan moeten er echte
keuzes gemaakt worden. En dan moet er echt verantwoording afgelegd worden over wat je hebt gekozen.
Oké, deze weektaken zijn dus niet meer dan een klassikaal spoorboekje. Maar ook al zou het verbeterd worden
tot een eigen weekplan, waar moeten en mogen een
plaats krijgen, dan zit ik nog met een probleem, namelijk
het individualisme. Het is te veel ieder voor zich. Waar
blijft de groep?

Alleen en samen
Moeten we op school niet veel meer investeren in het
‘leren in relatie’? De groep ontwikkelt zich dan van een
‘verzameling’ naar een ‘systeem’. Een systeem is alles
behalve een verzameling kinderen die toevallig bij elkaar
in een lokaal zit. Een groep kinderen die elkaars talenten
en elkaars kwaliteiten benut. Een stamgroep, die op

zoek gaat naar de kracht en het talent van ieder groepslid. En niet op zoek gaat naar hiaten, waar meesters en
juffen hele dagen mee bezig kunnen zijn en wat kinderen vervolgens moeiteloos overnemen.
Samen gaat het beter. En daarvoor heb je verschillen
nodig; verschillende talenten. Met alleen aanvallers
wordt het Nederlands voetbalelftal nooit wereldkampioen. Ook niet met elf keepers. Een winnend elftal is een
‘systeem’ en geen verzameling. Een groep mensen die
niet zonder elkaar kan.
‘Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen in
de stamgroep veel leert?’, zou een betere reflectie van
de juf op die vrijdagmorgen zijn geweest. Jij bent er voor
de groep en de groep is er voor jou.
En hoe zit het dan met het team: een verzameling of
een systeem? En bij jou thuis?
Laten we broederschap weer tot een deugd maken.
Freek Velthausz is jenaplanpedagoog en
medeoprichter en -eigenaar van JAS
Fotografie: Wespennest, Amsterdam
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Het interpersoonlijke kind
Marco Bastmeijer

Howard Gardner beschrijft in zijn theorie
over meervoudige intelligentie dit talent als
interpersoonlijk. Het in dit artikel beschreven
gedrag komt voort uit een hersendeel dat
een mens in meer of mindere mate ontwikkeld heeft. In allerlei neurologische onderzoeken is inmiddels meer dan bewezen dat
het gericht zijn op de ander, het sociale
aspect, zijn oorsprong vindt in de hersenen. Een onderzoek onder topverkopers
geeft aan dat zij dit hersendeel vaker actief
gebruiken dan andere delen. Dat moet ook
wel, zij moeten continu alert zijn op wie de
ander is en hoe deze reageert op de aangeboden verkooptechnieken.

Erbij willen horen of onzeker

de leeromgeving, niet het cijfer, niet de aangeboden

Het interpersoonlijke kind leert door
feedback. Het is het kind dat belangrijke
beslissingen niet alleen neemt. Het zou het
misschien wel kunnen, maar twee weten
meer dan één. Het is het kind dat dan ook
regelmatig om feedback vraagt, hier goed
naar luistert en er op reageert. Het is voor
hem immers zeer belangrijk om bij de groep
te horen. Ze willen zich boven alles geaccepteerd voelen en vooral niet buiten de boot
vallen. Dit is ook het kind dat regelmatig
bevestiging komt vragen door te vragen
of het werkstuk op deze manier goed is of
door te vragen wat er vervolgens gedaan
mag/moet worden. Deze vaak onnodige
vragen heeft het kind nodig om te weten of
het nog wel gezien wordt en om te weten
hoe het met de ander gaat. In het onderwijs
wordt dit gedrag nog wel eens negatief als
‘onzeker’ bestempeld.

activiteit. Nee, dit kind heeft interesse in de ander. In

Kwaliteit en uitdaging

Er zijn kinderen in uw groep die eigenlijk maar in één
ding geïnteresseerd lijken te zijn. Niet de leerstof, niet

jou, als persoon: ‘Heb jij een vader? Hoe heten jouw
kinderen? Heb jij een dier thuis? Waar woon je? Hoe oud
ben jij?’ Dit soort vragen vuurt dit kind op je af, zodra je
het lokaal binnenkomt. Het zoekt contact, wil weten wie
je bent. Na de vraag ‘Hoe heet je?’ krijg je direct te horen
hoe het zelf heet.
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Het interpersoonlijke kind kan zichzelf wegcijferen en helemaal opgaan in de ander,
deze verzorgen, voor de ander opkomen en
aandacht geven.
Het interpersoonlijke kind wil alles samen
doen. Alleen komt het moeilijk tot een
eindresultaat. Dit kind wil overleggen, sparren en afstemmen. Het zijn onze onderhandelaars. Het zijn ook de kinderen die aan
het einde van een drukke dag, waarin jij als
groepsleider behoorlijk op je strepen hebt
moeten staan, vraagt: ‘Juf, zal ik de klas
even vegen?’ Let op dit kind, het kent jou

D e g r o e p dat z i j n w i j

door en door, weet hoe jij je voelt en voelt met je mee.
Voor hen ben jij ongelooflijk belangrijk en dit willen ze
graag wederzijds voelen. Als je de groep aanspreekt op
hun gedrag voelt dit kind zich extra aangesproken.
Het interpersoonlijke kind moet leren om zelf beslissingen te nemen, tegen kritiek te kunnen en alleen tot werken en een resultaat te komen. Alleen aan een opdracht
werken is voor hen lastig. Het werkt voor jou en zal het
liefst regelmatig om jouw waardering komen vragen.
Leer dit kind zelf kritisch te reflecteren!
Het interpersoonlijke kind moet leren ook tot resultaat
te komen met iemand anders dan zijn vriend of vriendin.
Het is voor deze kinderen lastig tot goede resultaten te
komen, als de sfeer in de groep niet goed is of als er
thuis iets speelt.

en echtgenoten van alle collega’s. Ook na hun afscheid
blijven ze contacten onderhouden. Facebook beschouwen ze als een fantastische uitvinding, waar ze graag
gebruik van maken. Dit zijn de groepsleiders die de
prestatiedruk in het onderwijs te hoog vinden worden,
omdat het welbevinden van een kind volgens hen in het
gedrang komt. Zij willen in hun groep tijd voor persoonlijke gesprekken en voeren lange weekendkringgesprekken. De kinderen in deze groepen weten alles over de
kinderen en de partner van de juf, wat zij gedaan heeft
in de afgelopen vakantie en welke nieuwe dingen ze
heeft gekocht. De grens tussen privé en werk is vaag.
Zij werken voor het geluk van het kind en trekken zich
andermans verdriet zeer aan. Vooral bij het kind dat het
thuis moeilijk heeft is het lastig afstand te bewaren.

Gezien bij de kleuters: De kinderen zitten in de kring
en mogen een hoek kiezen. Juf gaat de kinderen beurtelings af en begint bij Bas. Hij kijkt naar zijn vrienden,
maar krijgt geen contact. Na even wachten besluit juf
dat Bas nog even mag nadenken. Juf gaat door. Nadat
een van Bas’ vrienden voor de bouwhoek kiest, springt
Bas op van zijn stoel en roept: ‘Ik weet het!’. Juf geeft
aan dat Bas nu even moet wachten, ze komt zo bij hem
en ze gaat de kring verder rond. Als iedereen geweest
is komt juf bij Bas, die inmiddels heeft gezien dat de
bouwhoek ‘vol’ is en nu niets meer weet te kiezen. Dan
klaart zijn gezicht op. Hij ziet een ander bij wie hij aan
kan sluiten, dat is ook goed.

Kenmerken van interpersoonlijke kinderen:
• Ze werken het liefst altijd samen
• Ze kunnen goed samenwerken
• Ze voelen anderen aan
• Ze letten op anderen
• Ze willen bij de groep horen
• Ze leren door feedback en door overleg
• Ze moeten ervaringen altijd delen met de ander
• Ze vinden het lastig met iemand samen te moeten
werken of naast iemand te zitten bij wie ze zich niet
‘veilig’ voelen
• Ze komen op voor anderen
• Ze passen zich gemakkelijk aan
• Ze zijn gevoelig voor stemming en sfeer
• Ze onderhandelen bij conflicten

Aantrekkelijke activiteiten voor het interpersoonlijke
kind:
• Coöperatieve werkvormen
• Gezelschapsspelen
• Toneel, waarbij samen rollen verdeeld moeten worden
• Groepswerk
• Interviews afnemen
• Activiteiten die gaan over gevoelens van de ander
• Activiteiten waarbij het kind zich kan inleven in de
ander
• Iets voor de ander doen
• Eigenlijk maakt het niet eens zoveel uit, als het maar
samen mag!

Het team
Interpersoonlijke collega’s zijn belangrijk in een team. Zij
beheren de ‘lief-en-leedpot’, weten precies wie wanneer
jarig is en kennen de trouwdag, namen van kinderen

Marco Bastmeijer is bedenker van
VierKeerWijzer®; te volgen via twitter en facebook
Voor meer informatie: www.vierkeerwijzer.nl
Fotografie: Creatas en Marco Bastmeijer
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Systeemdenken
in de stamgroep
Onze snel veranderende maatschappij vraagt om een
andere kijk op de wereld en de manier waarop we kinderen voorbereiden op het vinden van hun plek in die
wereld. De wereld waarin we leven is nu al complex en
we groeien door naar een ‘global world’, waarin alles
met alles samenhangt.
We geven nu nog vaak les in verschillende vakken, terwijl de samenleving mensen nodig heeft die inzicht hebben in de relaties tussen de dingen. De wereld is geen
optelsom van gebeurtenissen.
Via ‘Systeemdenken’ kun je het inzicht vergroten dat alles
in relatie staat tot elkaar en dat het nodig is om anders te
leren kijken naar de ingewikkeldheid van de wereld.

Kinderen zijn systeemdenkers
Van nature is de mens een systeemdenker. In de opvoeding en zeker op school lijken we dat de kinderen echter
af te leren. We bieden de kinderen enorm veel informatie aan en onderscheiden dat in vakgebieden, in cursussen. We verzuimen nogal eens om kinderen echt de tijd
te gunnen om met al die informatie aan de slag te gaan
en op basis daarvan echte kennis en inzicht te vergaren.
Door wereldoriëntatie en stamgroepwerk kunnen we
het in onze jenaplanscholen echter wel degelijk vorm
geven. Daarbinnen is het goed om regelmatig aandacht
te besteden aan systeemdenken.
Daarmee verbeteren we ons onderwijs en zal het ook
aantrekkelijker worden.
Kinderen zullen de wereld meer gaan zien als een
samenhangend geheel en ook een beter zicht krijgen op
de systemen die in de wereld en tussen mensen bestaan
en op hun eigen rol in zo’n systeem. En wat van enorm
belang is: ze zullen verschillen gaan zien in de mogelijke
oplossingen voor problemen; het verschil tussen het vinden van duurzame oplossingen en het leggen van een
noodverbandje.

Rien van den Heuvel

De stamgroep als systeem
Als stamgroepleider is het interessant om eens naar je
groep te kijken als een systeem. De stamgroep niet te
zien als een verzameling kinderen die na een jaar weer
ophoudt te bestaan.
De stamgroep als een systeem; kinderen komen aan
het begin van het schooljaar bij elkaar in een groep.
Alle individuen met al die verschillen gaan hun plaatsje
innemen. Ze hebben daarbij goede begeleiding nodig
van een groepsleider die weet wat er speelt bij groepsprocessen, die daarbij goede oefeningen en spelletjes
weet in te zetten en de kinderen observeert en begeleidt
gedurende dit proces. Hij laat kinderen zicht krijgen op
de relaties in de groep, hoe er op elkaar wordt gereageerd, op oorzaak en gevolg.
Wanneer na een aantal weken de posities zijn ingenomen en de stamgroepleider daarbij als een goede
pedagoog, coach en begeleider zijn werk heeft gedaan,
kan de groep pas gaan functioneren als een echte stamgroep. De kinderen kennen elkaar en elkaars kwaliteiten.
Zo leren ze gebruik te maken van die kwaliteiten. Het
wordt gewoon om te helpen en om hulp te vragen in de
groep. Er ontstaat echte samenwerking. Er wordt samen
gewerkt, gepraat, gevierd en gespeeld. Er is geborgenheid, veiligheid en er kan optimaal worden gepresteerd.
Ze voelen verantwoordelijkheid voor elkaar en het draait
er steeds meer om hoe ze er voor kunnen zorgen dat
iedereen goed functioneert en hoe ze als stamgroep tot
de beste prestaties komen. De stamgroep is dan een
echte groep geworden die samen goed presteert en niet
meer een verzameling van kinderen die allemaal individueel zo goed mogelijk moeten presteren.

Hulpmiddelen
Om met kinderen te kunnen werken aan het systeemdenken zijn er hulpmiddelen. Het gebruik ervan leidt

Uit hersenonderzoek in relatie tot leren weten we inmiddels meer over dat waar
we in ons onderwijs rekening mee zouden moeten houden:
• Hersenen verwerken gehelen en delen op hetzelfde moment
• Emoties zijn van groot belang bij het leren
• Onder druk leer je slecht. Echte uitdagingen bevorderen het leren.
• Het op zoek gaan naar de betekenis van dingen is aangeboren
• Hersenen werken graag samen met andere hersenen
• In hersenen worden geen lijstjes herkend, ze werken van nature in ‘spinnen’
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in ieder geval tot een grote betrokkenheid van de kinderen. Ze worden snel handig in het hanteren van die
hulpmidden. Dat geldt ook voor de jongere kinderen!
Via die hulpmiddelen, waarbij veel met beelden wordt
gewerkt, ondersteun je de samenwerking tussen
beide hersenhelften. Kinderen krijgen meer inzicht
en leren gegevens structureren. De hulpmiddelen
brengen gemakkelijk communicatie op gang tussen
kinderen en daardoor krijgen ze zicht op meningen
van anderen en het inzicht in relaties wordt vergroot.
De kinderen krijgen daarmee sneller zicht op problemen en leren die vanuit verschillende perspectieven te bekijken. En natuurlijk krijgen ze op deze
manier vooral ook zicht op de relaties in de groep
en hun eigen rol daarin.
Een aantal voorbeelden van die hulpmiddelen wordt
hieronder toegelicht.

Mindmappen
Wie nu
werkt met
woordspinnen
en mindmappen
heeft al de
ervaring
opgedaan
dat het
helpt om
gedachten
visueel te maken. Hiermee activeer je zoveel mogelijk
de beide hersenhelften. Dit betekent dat het cognitieve
en het beeldende samen ingezet worden om te komen
tot een
optimale
ontwikkeling.
Werk je
nog niet
met mindmappen,
kijk dan
snel op
internet, daar is een scala aan informatie te vinden.
Het boek Mindmappen (Tony Buzan) geeft vooral ook
prima informatie en goede voorbeelden.

Organizers
Om relaties zichtbaar te laten worden in bijvoorbeeld
teksten (begrijpend lezen) en om informatie op een

inzichtelijke manier te ordenen kun
je organizers gebruiken.
Een ander mooi voorbeeld is het
visueel maken van het hoekenwerk

rond een thema. Je doet dat in samenspraak met de
kinderen. Het is direct duidelijk wat overal gebeurt. De
onderlegger is bij ieder nieuw thema bruikbaar en daardoor zeer herkenbaar voor de kinderen.

Gedragspatroongrafieken en relatiecirkels
Bovenstaande werkvormen zijn hulpmiddelen om zowel
de linker- als de rechterhelft te laten samen werken en
thema’s visueel te maken. Het samen werken aan de
ontwikkeling van deze producten geeft zoveel betrokkenheid in de groep en levert lang daarna nog veel
meerwaarde.
De echte systeemhulpmiddelen gaan nog wat verder; ze
laten bijvoorbeeld het verband zien tussen de huidige
situatie en hoe die is ontstaan, of de mogelijke gevolgen
van onze acties voor de toekomst. We vergroten de
tijdshorizon en gaan op zoek naar oorzaken voor een
toename of een afname van gebeurtenissen.
De werkwijze hierbij is het maken van een grafiek.
Een grafiek over bijvoorbeeld het verloop van de blokperiode. Op de horizontale as (X-as) maken we de tijd
inzichtelijk en op de verticale as (Y-as) maken we zichtbaar ‘hoe goed je kunt werken’. Vervolgens gaan we
met de kinderen in gesprek over hun beleving van het
werken in de blokperiode.
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Je kunt ook met de kinderen in gesprek gaan over
actuele thema’s, een krantenartikel bespreken en in dat
gesprek de relatiecirkel maken. Bereid het zelf voor door
een grote cirkel te tekenen en daaromheen gebeurtenissen, feiten te noteren.
Samen met de kinderen geef je met de pijlen aan wat
elkaar beïnvloedt.

We maken daarvan een grafische
voorstelling en praten daarna over
de oorzaken van toe- of afname.
Het geeft direct veel inzicht en
het kan leiden tot nieuwe afspraken. Ik heb ook mooie resultaten
gezien bij het maken van zo’n grafiek over de buitenspeeltijd.
De hiernaast afgebeelde geluksmeter is ook een mooi voorbeeld
van het inzichtelijk maken van de
sfeer in de groep. Op welke
momenten hebben we het erg
leuk met elkaar en wanneer is dat minder. Het kan niet
altijd helemaal geweldig zijn en het is ook niet altijd vervelend. Door regelmatige gesprekken met elkaar ontdek
je met elkaar hoe ons welbevinden is, waardoor het
soms beter en soms minder is en wat we als individu en
samen kunnen doen om het te verbeteren.

Door op deze manieren met kinderen in gesprek te
gaan, verhalen te visualiseren en verbanden te leggen
tussen feiten krijgen kinderen een beter inzicht in de
relaties tussen mensen en gebeurtenissen en leren ze dat
de dingen elkaar beïnvloeden. Kinderen zullen al snel de
hulpmiddelen op eigen manier gaan gebruiken.

Naast de hierboven aangegeven hulpmiddelen kun je
nog werken met causale lussen. Dat is wat ingewikkelder. Om die goed te kunnen hanteren is nog wat meer
achtergrondinformatie nodig.
In de hieronder genoemde literatuur kom je die tegen.

Rien van den Heuvel is schoolleider
van de Dr. Schaepmanschool in
Barendrecht
Met dank aan de stamgroepleiders
van de Dr. Schaepmanschool en de
Feniks in Gent.

Relatiecirkels
In een relatiecirkel staat een verhaal centraal, waarbij
je een aantal voorvallen in een grote cirkel tekent. Vervolgens ontstaat het gesprek met de kinderen over de
relaties tussen die voorvallen. In het begin doe je dit
met de hele groep, later kunnen de kinderen dit zelf in
kleine groepjes en kun je in grote groep de verschillende
resultaten bespreken. De kinderen krijgen snel inzicht
in relaties tussen mensen en gebeurtenissen en in complexe situaties.
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H et dier in j eze lf en de ander	
Marieke Mulders

In een stamgroep zitten allemaal verschillende kindeSymbolen
ren: jongste, middelste en oudste, maar ook drukke,
Het werken met het axenroosmodel maakt kinderen en
stille, brutale, bazige, meegaande en teruggetrokken
volwassenen bewust van hun eigen gedrag en dat van
kinderen. Kinderen en natuurlijk ook volwassenen gaan
anderen. De axenroos, ontwikkeld door Ferdinand Cuveallemaal anders met elkaar om. We praten met elkaar,
lier, is een model om de interactie tussen mensen te
vechten, spelen, werken samen, maken contact met
typeren. Een ax staat voor een bepaald gedrag. Om dit
elkaar of trekken ons terug. We reageren allemaal op
te verduidelijken wordt gebruik gemaakt van zes dieren.
onze eigen manier, waarbij we vaak hetzelfde gedrag
vertonen in bepaalde situaties. Een voorbeeld: je bent
De leeuw staat voor geven. Hij geeft echt wat de ander
verlegen en onzeker, waardoor de keuze voor de positie
nodig heeft. De valkuil van dit dier is zijn opdringerigom je wat kleiner te maken dan de ander en je terugheid. Zijn kracht is het zichzelf durven laten zien, ook
houdend op te stellen het meest voor de hand ligt. Hoe
zijn mindere kanten.
we ons gedragen heeft vaak te maken met wat we
De hond staat voor aannemen. Zijn typerende gedrag
geleerd hebben in onze kindertijd.
draait om echt genieten, dankbaar
Julia stelt zich altijd teruggetrokken
Het is belangrijk kinderen al jong
zijn en volmondig ja kunnen zeggen
en vermijdend op.
bewust te maken van hun gedrag.
tegen de dingen die hij echt wil. Zijn
De kinderen uit haar groep
Ze zullen daar hun hele leven baat bij
valkuil is geen nee durven zeggen
bemoeien zich nauwelijks met haar.
hebben. Mensen zijn zich meestal niet
om de ander te pleasen, waardoor hij
Dit komt omdat zij door haar gedrag
bewust van het feit dat ze kunnen
afhankelijk is van de ander. De kracht
uitstraalt: ‘Laat mij maar’. Dit doen
kiezen hoe ze zich in bepaalde situvan de hond is dat hij rekening met
de kinderen dan ook. Maar omdat ze
aties wensen te gedragen. Bewustzichzelf houdt en zichzelf af en toe
met rust gelaten wordt, krijgt Julia
wording van eigen patronen helpt om
behaagt.
het idee dat ze niet de moeite waard
deze te doorbreken en om te gaan
De havik staat voor aanvallen en
is en dat verstevigt weer haar terugoefenen met alternatieven.
aanpakken. Hij leert duidelijk een
getrokken opstelling. De kinderen
De axenroos is hier een prima hulpmening te geven, te zeggen wat hij
laten haar daardoor nog meer links
middel voor.
vindt. Hij pakt dingen aan en orgaliggen.
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wordt bij voorbaat afgewezen, dan
reageer je op een ongezonde, verkrampte manier vanuit de leeuw.

niseert. Wanneer er teveel ‘havik’ wordt gebruikt dan
uit hij zijn kritiek om de ander te kwetsen en blijft hij de
ander controleren, uit angst om los te laten. De kracht
van de havik is dat het goed is om voor zichzelf op te
komen.
De steenbok staat voor verdedigen. Van dit dier kun je
leren om verleidingen te weerstaan en ‘nee’ te zeggen.
Zijn valkuil is starheid en koppigheid. De kracht van de
steenbok is om de dingen op zijn eigen manier te doen.
De uil staat voor houden. De uil kenmerkt zich door
afstand te nemen en na te denken over wat echt
belangrijk is. Blijft iemand te lang in het gedrag van
de uil hangen, dan bestaat de kans uit het contact te
gaan en krijgt de ander geen hoogte meer van hem. De
kracht van de uil is het zwijgen, waarmee hij soms meer
bereikt dan met praten.
De schildpad staat voor ondergaan en lossen. Van de
schildpad is te leren dat je je af en toe terug mag trekken in jezelf en dat je sommige dingen beter los kunt
laten, omdat je er toch geen invloed op uit kunt oefenen. Niet overal direct op reageren en je eigen tempo
aannemen is heel gewoon in het gedrag van de schildpad. Zijn kracht is tijd nemen.
Wanneer gedrag bekeken wordt vanuit een bepaald
dier, kan dit zich zowel constructief als destructief
uiten. Laat ik dit door een voorbeeld verduidelijken: er
ontstaat een goed idee en je stelt dat voor aan anderen. Tegelijkertijd sta je ook open voor hun suggesties.
Deze reactie is vergelijkbaar met het positieve gedrag
van de leeuw.
Als er een idee groeit en de mening van de ander
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De zes dieren staan allemaal met elkaar
in verbinding waarbij er drie zones zijn:
• de harmoniezone: twee dieren die
met elkaar in harmonie zijn. Zij kunnen goed samenwerken, overleggen
en van elkaar leren. Het is geven en
nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
leeuw en de hond.
• de conflictzone: elkaar tegenwerken, zoals de havik (aanvallen) en de
steenbok (verdedigen).Toch is het ook
gezond, want zonder wrijving ontstaat
er geen glans.
• de uitzonderingszone: terugtrekken en
afzijdig blijven. Er zijn kinderen in een
groep die liever niet meedoen.
Zij blijven neutraal. Het ene kind kiest daarvoor, omdat
het liever de kat uit de boom kijkt (de uil, houden),
terwijl het andere kind zich terugtrekt, omdat het verlegen is of zich onveilig voelt (de schildpad, lossen).

Boven- en ondergedrag
In het model van de axenroos kunnen we de dieren
onderscheiden in boven- en ondergedrag. Het boven
gedrag is zichtbaar bij de bezitters, zoals de leeuw, uil
en havik. Het ondergedrag bij de niet-bezitters: de hond,
schildpad en steenbok.
Wanneer men iets geeft vanuit ‘de leeuw’ dan kan je
voor verschillend gedrag kiezen: aannemen (vergelijk
houding van de hond), ondergaan (schildpad) of weerstaan (steenbok). ‘De uil’ kan iets bij zich houden en
‘de havik’ kan het aanvallen.
Ieder mens heeft zijn eigen voorkeursgedrag. De zes dieren leren kinderen ander gedrag te ontwikkelen. Belangrijk om te vermelden is dat het kind nooit een bepaald
dier is, maar het reageert vanuit die positie.
Het bovenstaande voorbeeld maakt duidelijk dat het
andere gedrag van Max Jesper ook uitnodigt om te veranderen. Het werken met de zes dieren geeft kinderen
houvast om gedrag te herkennen, zich nieuw gedrag
eigen te maken en te herkennen bij anderen. Nieuw
gedrag aanleren is moeilijk, symboolwerking kan dan
heel helpend zijn.
Ze leren van elkaar door het gedrag van de dieren te
bespreken en te koppelen aan hun eigen gedrag in
bepaalde situaties. Wanneer een kind destructief gedrag
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Max en Jesper zijn beste vrienden. In een kringgesprek
is het typerende gedrag van de zes dieren ter sprake
gekomen. Max is een wat verlegen jongen, praat met
een zachte stem en stelt zich erg afhankelijk op. Jesper
is een jongen die altijd haantje de voorste is en vaak
bepaalt wat Max en hij gaan doen. Max vindt alles
goed wat Jesper doet. Max staat een beetje teveel in
de positie van de hond en Jesper teveel in de leeuw. De
een is meegaand, de ander bazig.
Op een dag speelt Max met een andere jongen en ze
hebben het heel leuk samen, totdat Jesper er bij komt.
Hij neemt het spel over en eist de andere jongen voor
zich op en sluit Max buiten. Max is teleurgesteld en
loopt verdrietig weg (schildpad). De groepsleider ziet
dit en vraagt wat er aan de hand is. Max is in tranen en
vertelt dat Jesper dit heel vaak doet.
De groepsleider daagt Max uit om na te denken hoe hij
anders kan reageren. Het gedrag van een havik en de
steenbok zijn hem behulpzaam. Hij wil meer zijn grens
aangeven en vaker met andere kinderen spelen. Hij
durft af en toe zelfs tegen Jesper te zeggen dat hij iets
niet leuk vindt. Ze blijven vrienden, maar het gedrag
van Max is erg veranderd. Hij is niet meer zo verlegen
en je kunt hem goed verstaan. Ook het gedrag van
Jesper is veranderd, hij is niet meer altijd haantje de
voorste en luistert nu meer naar de ideeën van andere
kinderen.
laat zien dan is het voor hem lastig om ander gedrag te
tonen. Het zal stap voor stap naar ander gedrag uitgenodigd en begeleid dienen te worden.
In de kring liggen de afbeeldingen van de dieren in een
cirkel. De stamgroepleider vertelt een verzonnen situatie en bespreekt het doel (oefenen van het kiezen van
gedrag en de gevolgen daarvan) zonder bewust op een
kind te duiden. Monique die altijd de schuld aan anderen geeft speelt het kind uit de casus en wordt uitgenodigd om op de afbeelding van havik te gaan staan en
zich destructief te gedragen: Ze geeft jij-boodschappen.
Aisha speelt de ontvanger en reageert, zoals zij zou reageren. De stamgroepleider benadrukt dat het een oefensituatie is en zorgt voor de juiste veiligheid. Dan wordt
Monique uitgenodigd om op de afbeelding van de havik
te gaan staan: ze mag haar ongenoegen uiten en geeft
daarbij ik-boodschappen. De groep kijkt wat er gebeurt
met de reactie van Aisha. Als Monique het lastig vindt,
kunnen andere kinderen meedenken en voordoen hoe
zij het zouden doen. Daarna wordt Monique gevraagd
om op de uil te gaan staan en te reageren als een uil:
schouders ophalen en terugtrekken uit de conflictsituaties. Wanneer dit allemaal is gelukt, gaat ze naar de
leeuw. Ze ervaart hoe het is om een meer helpende en

steunende rol te vervullen voor andere kinderen. Daarna
kan ze ook uitgedaagd worden om zelf hulp te vragen
en zich afhankelijk op te stellen. (reageren vanuit de
hond)
Dit voorbeeld maakt duidelijk dat bij destructief gedrag
vanuit de conflictzone niet zo maar overgestapt kan
worden naar de harmoniezone. Monique kan niet vanuit
de havik in één keer naar de leeuw gaan.

Oplossinggericht
Er is nu veel aandacht voor het pesten onder jongeren
en de blijvende en verstrekkende gevolgen daarvan. Met
gebruik van de axenroos is het mogelijk dit gedrag in
positieve zin om te zetten bij zowel pester als gepeste.
Het werken met de dieren kan voor heel veel doeleinden
ingezet worden. Het spoort kinderen aan om eens op
een andere manier te reageren dan dat ze gewend zijn.
De kracht van de axenroos ligt in de eenvoud en de veelzijdigheid. Zelfs kleuters kunnen de axenroos begrijpen.
Marieke Mulders is kindertherapeut en
trainer van het model de axenroos
www.kik-counseling.com
Cartoons: Janneke Kaagman
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Na het kamp
een echte
stamgroep
Marco Winters

Eind jaren 70 zijn we op jenaplanschool
Treebeek gestart met het organiseren
van schoolkampen. Al snel werd duidelijk dat een schoolkamp aan het begin van een schooljaar veel
meer dan alleen maar leuk is. Tijdens het kamp werken we aan het groepsproces om van de groep een
echte stamgroep te vormen. Ons kamp staat gepland in de derde schoolweek na de zomervakantie en
duurt drie dagen. Zo leggen we een basis voor de nieuwe stamgroep.

Bijna op kamp

naar de kamplocatie gebracht hebben, wordt het kamp
De eerste twee weken na de zomervakantie is het altijd
geopend met diverse liedjes en natuurlijk de geoefende
erg wennen voor de nieuwe stamgroep. De jongsten
kampdans. Het eerste spel wordt voorbereid en is een
moeten wennen aan hun nieuwe groep en de midterrein verkenningsspel. Het spel is niet zo belangrijk, als
delsten en oudsten moeten wennen aan hun nieuwe
alle ruimtes maar gebruikt worden. Zo leren de kinderen
‘positie’. Het naderende schoolkamp wordt gebruikt om
binnen het spel de omgeving van het kampgebouw. Dit
samen ergens naar toe te werken. Oudsten vertellen de
spel vindt plaats met de teams (dit zijn de tafelgroepen)
jongsten over hun afgelopen kampen en we bekijken
uit de stamgroep. Na dit spel volgt vrije tijd. Een uur
de foto’s van de afgelopen jaren. Ook worden de collavoordat het donker wordt volgt een avondwandeling
ges, die op een prominente plaats in de school hangen,
door het bos. Een belangrijke activiteit voor de groepsbekeken. In het voorbeleven hoort ook het oefenen van
vorming: lopend in het donker laten de kinderen zich
de kampdans, een dans die door de midden- en bovenecht zien. Zo is die stoere jongen uit groep 5 misschien
bouw wordt ingestudeerd en die tijdens
toch wel een beetje bang in het donTijdens de speurtocht zat ik niet
het kamp meerdere keren terug komt
ker en loopt het stille verlegen meisje
bij mijn vrienden in een groepje.
onder andere bij de opening en sluiting.
uit groep 3 ineens vooraan. Tijdens
Dat vond ik jammer. Nu zijn we
Samen met 130 kinderen eenzelfde
de wandeling vinden we meestal de
allemaal vrienden.
dans dansen geeft een geweldig gevoel
aanleiding van het kamp. Dit kan een
van saamhorigheid. Ook de kamp
attribuut zijn, een boodschap op een
ouders oefenen mee. We doen de eerste twee weken
boom of een oud boek. Je kunt het zo gek niet bedenveel samen en gebruiken het naderende schoolkamp
ken en soms is niet eens meteen duidelijk dat het met
hiervoor.
het kamp te maken heeft. Eenmaal terug uit het bos
wordt dit snel duidelijk. Of het staat in het verhaal en
Kampactiviteiten
vaak is het al te zien in de film. Dan wordt meestal ook
Ons kamp is een groot avontuur. De kinderen zijn ook
duidelijk dat we op de tweede dag aan de slag moeten,
al vanaf het eerste moment benieuwd naar het onderomdat er een beroep op ons wordt gedaan: het ene jaar
werp dat geheim is gebleven. Nadat de ouders hun kind
is de piraat zijn schatkaart kwijt, het andere jaar de heks
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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.

21-12-12 10:48
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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
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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.
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