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het goed als je met een floppy aankwam. Hij beloonde
je met een hoger cijfer: ‘Omdat jullie straks je werk niet
zonder zo’n ding kunnen doen.’
In mijn studietijd kregen we als eerste jaargang studenten in 1995 beschikking over e-mail. Ik kon mailen
met mijn medestudenten en docenten. Niet dat in dat
jaar ook maar één docent via mail op mijn berichten
antwoordde. Nee, ze hadden de vraag dan uitgeprint en
van een, vaak handgeschreven, antwoord voorzien op
het prikbord gehangen.
Begin deze eeuw ging ik werken, onder andere als
beleidsmedewerker op een grote scholengroep. Ik kreeg
meteen een laptop, omdat ik veel tussen de scholen
moest reizen en ik dan in ieder geval overal kon werken.
Door mijn mobiele telefoon aan de laptop te koppelen
kon ik zelfs mijn e-mail
lezen.
Mijn dochter van vijf
begrijpt niets van het
beeld van die telefoon in
de gang. Haar ‘telefoonmoment’ is waarschijnlijk
de iPad waarmee we
‘skypen’ met opa en oma
of mijn zus met haar
kinderen in Zwitserland.
Van mijn dochter zal op
de middelbare school
echt niet geaccepteerd
worden dat ze een handgeschreven werkstuk
inlevert. Sterker nog,
een getypt werkstuk met
afbeeldingen, filmpjes
en andere grafische
presentaties is niet goed
genoeg meer. Als ze
studeert kan ze echt niet
meer mailen met de docenten, maar via Twitter of Facebook communiceert ze evenmin en de iPad is tegen die
tijd een museumstuk. Waar ze ook gaat werken, ze zal
apparaten bedienen die een frons op haar voorhoofd
begrijpen en daarop reageren. Als zij een kind van een
jaar of vijf heeft zal ze zich afvragen wat het eerste ‘telefoonmoment’ van dat kind zal zijn. Aan die voorspelling
waag ik me niet.

Stip op de horizon
Het team waarover ik eerder schreef zal voor velen
herkenbaar zijn. Er zijn enkele voorlopers, zoals meneer
Berks in mijn middelbare schooltijd die vooruit willen,
nieuwe dingen proberen en de school daarmee vooruit
helpen. Ontwikkeling vraagt echter om meer dan een
paar pioniers met de beste bedoelingen. Het vraagt om
een integrale visie op de ontwikkelingen en hoe kinderen
voorbereid kunnen worden op hun toekomst. Een open
deur natuurlijk, maar laat ik hem nog eens intrappen.
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Ontwikkelingen gaan heel snel, steeds sneller zeggen
deskundigen. Toch is de stand van de huidige techniek
een jaar of acht geleden al aangekondigd, bijvoorbeeld
in visieclips van Nokia en Microsoft. Door nu naar hun
huidige visieclips te kijken krijg je wel een aardig beeld
van wat de nabije toekomst gaat brengen. In de meest
recente clip van Microsoft zitten overigens alleen maar
technieken verwerkt die al beschikbaar zijn.
Als een school besluit om mee te gaan met de tijd, dan
is de vraag niet of ze voorbereid moet zijn op de ontwikkelingen, maar hoe ze voorbereid moet zijn. Welke
onderwijskundige visie houd je er als school op na, hoe
werk je die uit naar het ontdekkend leren en hoe kun je
dan (nieuwe) technologie inzetten om dat te ondersteunen. Een stip op de horizon dus.

Randvoorwaarden
Die stip op de horizon bereik je morgen niet, maar je
moet morgen wel beginnen met het uitwerken van een
route en de randvoorwaarden bij de start goed regelen.
Zo kom je zonder draadloos netwerk niet ver en zonder
een goede internetverbinding met voldoende capaciteit
(bandbreedte) heeft iedere medewerker het liefst een
schoolbord met krijt terug. Een deel van de kleuters
van nu loopt binnen drie jaar met mobiele apparaten
de school binnen en zal niet accepteren dat ze die niet
mogen gebruiken. Zij zien daar mogelijkheden in die
ze willen ontdekken. Aan school en ouders de taak om
samen de randvoorwaarden te faciliteren, zodat het kind
zo veel mogelijk uit zijn ontdekkingstocht kan halen en
dat met zijn groepsgenoten kan delen.
De route die je als school neemt naar de stip op de horizon kan kort en rechtlijnig zijn, zoals de iPad-scholen nu
doen, maar kan ook een speurtocht in een onbekende
omgeving zijn. In beide gevallen is er veel pionierswerk
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te verzetten, maar er wordt een heel ander beslag op
het team gelegd. Het team in de school moet lerend van
en met elkaar stap voor stap werken naar de stip op de
horizon.

Van pioniers naar een bekwaam team
Op veel scholen worden momenteel iPads aangeschaft,
maar wat wordt er mee gedaan? Ik heb geen wetenschappelijke cijfers voorhanden om te kunnen stellen
dat er nauwelijks mee gewerkt wordt. Toch heb ik de
indruk dat de groepsleider het druk heeft met heel veel
andere dingen en nauwelijks toe komt aan waardevolle
inzet van de iPads in zijn groep. Het zijn de pioniers die
veel tijd en energie steken in lestoepassingen, maar dat
zijn er per school vaak slechts enkelen. Herken ik dit niet
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kinderen gelijktijdig gebruikt worden en er is nog heel
veel software in omloop die, ook de komende jaren, niet
geschikt is voor gebruik op mobiele apparatuur. Als de
randvoorwaarden geregeld zijn, ontstaat er ruimte om
bij het vervangen van werkboeken of een lesmethode in
alle rust na te gaan welke digitale mogelijkheden er zijn.
Een dure lesmethode kan worden vervangen door (vaak
veel goedkopere) digitale leermiddelen, zoals apps. Op
het moment dat je als school daar aan toe bent is ook
een investering in mobiele apparatuur gerechtvaardigd.
Vanaf dat moment wordt de apparatuur namelijk ingezet als onderdeel van het primaire proces. De komende
jaren zal het gebruikelijker worden dat kinderen hun
eigen mobiele apparatuur mee brengen. Wellicht is tegen
die tijd slechts een kleine investering in hardware nodig.

Geleerd

van een jaar of vijftien terug, toen overal PC’s in lokalen
kwamen te staan? Of de TV in de jaren 80? De meeste
moderne faciliteiten worden ondanks alle inspanningen
beperkt gebruikt. Waarom? Omdat groepsleiders een
druk programma hebben, kinderen individueel aandacht
nodig hebben en ze ook nog een leven thuis hebben.
De uitdaging is om als groepsleider bekwaam te worden
in het gebruik van de nieuwe mogelijkheden. Dat vraagt
tijd, geld en aandacht vanuit directies en besturen, maar
ook lef om nieuwe dingen te proberen. Niet eerst thuis,
maar juist in het bijzijn van de kinderen. Samen leren met
de kinderen. Zij kunnen helpen en zo leren ze meteen dat
niet alles altijd goed gaat. Van fouten kan je leren.

Investeer slim
Terug naar de vervanging van de PC´s. Natuurlijk moeten er PC´s vervangen worden. Anders functioneert de
school komend schooljaar niet meer. Maar PC´s staan er
niet eeuwig, kunnen met slimme inrichting door meer

Hoe het verder gaat op de school die
ik eerder als voorbeeld nam? Ik hoop
als volgt: de school heeft binnenkort
een idee waar ze over drie jaar willen staan, regelt komende maanden
de randvoorwaarden en maakt
budget vrij om de komende jaren te
kunnen experimenteren. De goede
voorbeelden die de experimenten
opleveren worden structureel in het
team gedeeld. Hopelijk wordt weerstand hiermee voorkomen, ervaring
opgebouwd en verspreidt het gebruik
van de digitale mogelijkheden zich
als een olievlek door de school. En
bij het vervangen van werkboeken
en lesmethodes wordt eerst gekeken
naar de digitale alternatieven.
Groepsleiders doen dit, omdat ze zich
bekwaam voelen en het individuele
kind beter kunnen bedienen dan met
de papieren methodes.
Uiteindelijk draait het er om dat het kind alle mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen. Inzet van digitale
hulpmiddelen draagt bij aan het verhogen van de leeropbrengsten, gewoon omdat het kind het leuker vindt,
makkelijker van anderen kan leren en een meer bij zijn
eigen ontwikkeling passende ontwikkelingsroute kan
kiezen. Als groepsleider en ouder moet je dit kunnen
faciliteren. Een vorige werkgever zei me eens: ‘In een
jaar verandert er niet veel, maar over tien jaar is alles
anders’. De huidige generatie kleuters zal over vijftig jaar
ook prima kunnen functioneren, zoals wij dat nu kunnen
en onze ouders dat vijftig jaar geleden ook konden.
Wouter Simons maakt onder andere educatieve apps
voor peuters en kleuters en begeleidt scholen bij
ICT gerelateerde veranderingstrajecten.
www.aprendi.eu
Fotografie: Rik Brussel en Selimaksan
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Merel Beunk, Kees Groos en Felix Meijer
Skydrive
Bij ons op school werken we met Skydrive waardoor we
bestanden op internet kunnen opslaan. Ze staan dus niet
op onze computer of server van de school. Zo kunnen
kinderen thuis het bestand openen, er aan werken of
aan hun ouders laten zien. Je kunt bestanden delen met
groepsgenoten. De stamgroepleider krijgt een mailtje
of hij het gedeelde boekverslag
wil nakijken. Hij kan zijn tips
erbij typen. Je kunt ook groepen aanmaken. Zo verzamelt de schoolkrantredactie
haar artikelen in de map waarin alleen deze groep kan
komen. Ze hebben ook een groepsemailadres. Wij als
stamgroepleiders hebben ook een groep waar we onze
brieven, groepsplannen, projecten en andere bestanden
in opslaan. Voor sommige kinderen is het begrip webbased of online nog erg abstract. Je moet inloggen met
een wachtwoord. Dit kunnen sommige kinderen moeilijk
onthouden. Er is geen overkoepelende administrator
die het vervolgens weer kan resetten. (KG) Dropbox en
Google Drive bieden ook mogelijkheden voor cloudopslag. (MB)

Onenote
Een programma waarin je gemakkelijk notities geordend
kunt opslaan. Je maakt hoofdstukken aan, bijvoorbeeld
de kinderen uit je groep, en binnen die hoofdstukken
maak je pagina’s met observaties of afspraken. Zo creëer
je een persoonlijk geordend notitieblok, waardoor je niet
steeds verschillende bestanden hoeft te openen.
Je kunt ook een gezamenlijk notitieblok aanmaken voor
bijvoorbeeld groepsleiders van de bovenbouw, waarin
de agenda’s en notulen van de vergaderingen staan.
Ook opzetten voor wo-thema’s, sites waarvan we het
adres niet willen vergeten en liedteksten worden er in
verzameld. Het is webbased, je kunt er dus ook thuis in
werken. Het is niet mogelijk om er een
bestaand administratieprogramma in
te zetten. (KG) Evernote is een vergelijkbaar programma. (MB)

Yurlspagina
Een kaartenbak voor websites die je in
verschillende categorieën kunt indelen.
Onze ‘canadasyurlspagina’ kent een
pagina voor groepsleiders, ouders,
boven-, midden- en onderbouw.
Per groep kun je weer verschillende
subpagina’s aanmaken.
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In de bovenbouw
hebben we
een subpagina
met links voor
wereldoriëntatie,
taal, spelling,
rekenen en topografie. Binnen
de subpagina’s,
zoals bij taal
kun je een box
aanmaken met
links naar boekverslagen of uitlegfilmpjes over ontleden.
Je kunt zelf bepalen of de pagina’s te zien zijn of niet.
Wanneer een thema als Kerst of Napoleon aan de orde
is kun je het laten zien, maar na het thema achter de
schermen ’bewaren’ voor het jaar erna. (KB)

@De Docentcoach
Een boek waarin op een
heldere manier uitleg
gegeven wordt over de
sociale media als LinkedIn,
Twitter, Prezi en Google+
en hoe deze media toegepast kunnen worden in
het onderwijs. Gericht op
het voortgezet onderwijs,
maar ook geschikt als
kennismaking met deze
media. (FM)
@DeDocentcoach, I. van
Erkel, Houten, 2013, ISBN
9789000315079,
144 pagina’s, € 14,99

De wereld van het jonge kind
In juni 2011 is een themanummer verschenen over jonge kinderen en de digitale
wereld met artikelen van onderzoekers,
programmamakers, leerkrachten, beleidsmakers en bijdragen van kinderen.
Niet alleen kansen, maar ook mogelijke
bedreigingen van mediagebruik door en
met jonge kinderen worden besproken.
(FM)
De wereld van het jonge kind, juni 2011,
IISN 01654772, 70 pagina’s, € 9,50
hjk@mijntijdschrift.com
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Bloggen voor kids
In de serie computerboeken van César Cleijn is het
onderwerp dit keer bloggen. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je zo’n blog opzet met bijvoorbeeld het gratis
programma Blogger
van Google en hoe je
die verder aankleedt.
Met behulp van veel
schermafbeeldingen
wordt inzichtelijk
gemaakt wat de blogger in spé moet doen
om een aantrekkelijke
website op te zetten.
Voor kinderen vanaf
ca. 8 jaar een prima
hulpmiddel. (FM)
Cesar Cleijn,
Culemborg, 2013,
ISBN 9789059405974, 160 pagina’s, € 19,95
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aantal technische hulpmiddelen, praktische tips en een
literatuurlijst. (FM)
Justine Pardoen, Amsterdam 2012, ISBN 9789088503863,
118 pagina’s, € 14,90

104 leerzame apps & sites
Een overzichtelijk boek met informatie voor volwassenen over media-ontwikkeling van jonge kinderen en
verwijzingen naar apps, die ingedeeld zijn in categorieën
als prentenboeken, schrijven, leren lezen, spelen=leren,
rekenen, creativiteit en doe-het-zelf-filmpjes. Bevat
tevens informatie over kwaliteitskenmerken en verwijzingen naar websites over mediawijsheid. (FM)

Sociale media voor kids
Een boek om kinderen wegwijs te maken in het gebruik
van sociale media op internet, waarbij het gebruik, de
risico’s en het maken
van een profiel met
foto, het gebruik
van Skype, msn (Live
Messenger), Twitter, sociale websites
als Habbo, Hyves en
Facebook, video’s
via YouTube, online
games en ten slotte
Marktplaats en eBay
besproken worden.
Gericht op kinderen
vanaf ca. 9 jaar, maar
ook geschikt voor
startende groepsleiders. (FM)
Cesar Cleijn, Culemborg, 2013, ISBN 9789059405011,
160 pagina’s, €19,95

Kennisnet en Stichting Mijn Kind Online, Den Haag,
2013, 32 pagina’s, gratis te downloaden
http://kn.nu/leerzame-apps-sites

Animoto
Met Animoto kun je een compilatiefilmpje van dertig
seconden maken. Je gebruikt daarvoor videofragmenten
en foto’s en eventueel ook muziek en tekst. Geeft een
mooi beeld van bijvoorbeeld het schoolkamp of een
uitstapje. Ook de voorbereidingen en resultaten van een
projectweek of viering vormen samen een prachtige
presentatie. Als de Animoto af is, kun je het online delen
of downloaden.
Beschikbaar via www.animoto.com en als app. (MB)

Focus
Een handleiding voor volwassenen over hoe ze met hun
kinderen om kunnen gaan ten
aanzien van sociale media. De
invloed van sociale media op
de mens en op de puber in het
bijzonder wordt helder beschreven. Elk hoofdstuk eindigt met
een samenvatting en ruimte
om zelf je eigen gedachten te
formuleren; tevens worden er
‘echte vragen’ bij het hoofdstuk
geformuleerd. Bevat ook een
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Mindmeister
Met Mindmeister kun je online mindmappen. Het voordeel is dat je er gemakkelijk in kunt schuiven en plaatjes
en filmpjes aan kunt toevoegen. Een goede tool bij het
opstarten van een gezamenlijk of individueel project, bij
het organiseren van een viering of activiteit of het inzichtelijk maken van de onderwerpen rondom een belangrijk
persoon of thema.
Beschikbaar via www.mindmeister.com en als app. (MB)

Socrative
Met Socrative kun je quizzen maken. Maak een ‘classroom’ aan waar de kinderen naar toe gaan om de vragen
te beantwoorden. Als je vragen op het bord hebt geschreven, kun je de Single Question Activity doen. Je kunt ook
een quiz voorbereiden (Manage Quiz). Geef aan welk antwoord goed is, bijvoorbeeld als je wilt weten of kinderen
de stof begrijpen. Of laat juist alle antwoorden goed zijn,
als je meningen wilt inventariseren. Wanneer je quiz af is,
kun je een activiteit kiezen (Quiz-based Activities). Iedereen kan de quiz voor zichzelf doorlopen (Student Paced
Quiz) of krijgt pas de volgende vraag als jij dat aangeeft
(Teacher Paced Quiz). Handig als je tussen de les door een
paar vragen wilt behandelen. De resultaten laat je ‘realtime’ zien op het digibord.
Beschikbaar via www.socrative.com en als app. (MB)

Glogster
Met Glogster kun je online een poster maken met teksten, foto’s, animaties en filmpjes. Met een account
kun je de poster opslaan en online delen. Een creatieve
manier om informatie over te brengen. Zo kun je posters
maken met computertips, met opdrachten plus bijbehorende filmpjes voor een activiteit of om een werkstuk te
presenteren.
Beschikbaar via www.glogster.com (MB)

wordt u de 1250ste abonnee?
Een individueel abonnement voor € 37,50 per
jaar of met minstens vijf collega’s op hetzelfde
adres voor € 34,50 per jaar.
Aanmeldingen bij het Jenaplanbureau
Postbus 4089, 7200 BB Zutphen of via
info@jenaplan.nl

Answergarden
In Answergarden krijg je een verzameling steekwoorden
op een vraag of stelling. De deelnemers gaan individueel of in groepjes naar het unieke internetadres toe en
typen hun steekwoorden in. Het woord van één deelnemer verschijnt bij alle anderen in beeld. Je kunt ook de
woorden van een ander aanklikken, gevolgd door Submit. Dat voorkomt dubbele antwoorden en geeft de prioriteiten weer. Ook word je geïnspireerd door de andere
woorden. Vernieuw de site wel regelmatig. Perfect voor
brainstormen, meningen horen en groepsoverleg, omdat
iedereen een stem heeft. Je kunt het resultaat exporteren
naar Wordle of Tagxedo (Export-knop) tot een kleurrijke
woordwolk.
Beschikbaar via www.answergarden.ch (MB)
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Felix Meijer

Gasthoofdredacteur

Abonnementen

Dit themanummer is tot stand gekomen in samenwerking met Merel Beunk. Zij is stamgroepleider van een
onderbouwgroep van de Jenapleinschool in Zwolle en
werkt als mediapedagoog onder andere bij Mijn Kind
Online. Het was voor de redactie inspirerend om van
haar kennis en netwerk gebruik te maken.
Na deze ervaring wil de redactie meer jenaplanners de
kans geven om eenmalig als gasthoofdredacteur op te
treden. Mocht u een thema belangrijk en geschikt voor
Mensenkinderen vinden of een idee hebben, neem contact op met de redactie.

Hoewel het aantal particuliere abonnementen op
Mensenkinderen in de afgelopen jaren is toegenomen,
zijn de totale inkomsten steeds iets minder geworden.
Dat wordt vooral veroorzaakt door de afname van de
abonnementen voor studenten en jenaplancursisten.
Daarom heeft het bestuur besloten om de abonnementsprijs per 1 augustus met € 2,50 te verhogen. Dat
betekent dat een abonnement € 37,50 kost. Wanneer
u minstens vijf abonnementen op één adres neemt,
betaalt u € 34,50. De prijs voor een studenten- en
cursistenabonnement is nu € 22,50.
We hopen dat we ook dit jaar weer veel nieuwe particuliere abonnees en extra abonnementen voor scholen
mogen noteren, zodat Mensenkinderen nog vele jaren
kan blijven bestaan.

Voor reacties en informatie kunt u de redactie
bereiken via Felix Meijer, mensenkinderen@hetnet.nl,

035 6280242 / 06 44236283

Foto’s

Thema’s

In dit nummer zijn veel
foto’s geplaatst die zijn
gemaakt door Rik Brussel,
vakleerkracht van jenaplanschool De Hussel in
Grootebroek en fotograaf
bij TopPix Foto&Design.
De redactie geeft fotograferende jenaplanners
graag de gelegenheid
om hun foto’s in Mensen
kinderen te tonen.

De redactie heeft de volgende
thema’s voor deze 29ste jaargang
gekozen:
• november: 50 jaar Jenaplan
• januari: wetenschap en techniek
• maart: ik hoor erbij
• mei: de ondernemende school
Mocht u ideeën voor auteurs en
artikelen hebben of een bijdrage
willen leveren in de vorm van een
tekst, foto of cartoon, dan kunt u
contact opnemen met Felix Meijer.

Mensenkinderen is ook te volgen
via twitter: @Mensenkinderen1
Dat geldt ook voor de NJPV:
@jenaplanNJPV

Fotowedstrijd
‘50 jaar Jenaplan’ wordt het thema van het novembernummer van Mensenkinderen.
Voor dit speciale nummer rekenen we op medewerking van alle jenaplanscholen. Van iedere school vragen we
namelijk een foto waarop te zien is hoe passend onderwijs in de praktijk wordt waargemaakt. Aan de foto mag
een tekst van maximaal drie zinnen toegevoegd
worden.
De digitale foto mail je als fotobestand in een
hoge resolutie (minstens 800 kB) naar de regioleider/algemeen bestuurslid. Deze verzendt ze
vervolgens naar Felix Meijer, hoofdredacteur van
Mensenkinderen. Indienen van de foto’s kan tot
1 oktober.
De redactie van Mensenkinderen kiest twee
winnende foto’s en plaatst een selectie van de
foto’s in het novembernummer. De winnaars
ontvangen een toegangsbewijs voor de jenaplanconferentie op 30 oktober en 1 november.

M ENSENKINDEREN 1 3 8 september 2013

41

De Steve Jobsschool
Soms kunnen we zomaar terecht komen in een van de
boeken van Dan Brown, of beter: in de sagen en legendes
van koning Arthur zelf. Kattaklop kattaklop, daar komen we
aan, als waren we Lanceloet van het Meer of heer Walewijn:
We zoeken naar leerlijnen voor onze kinderen, naar de juiste
aanpak bij ADHD-ers, we knielen in verwondering neer bij
autistische kinderen, we zuchten en gaan het gesprek aan
met een ouder die elke vorm van realiteit kwijt is.
We voelen ons gesterkt door de avonturen van onze collega’s
en aan de teamtafel vertellen we elkaar over onze kinderen
en de uitwerking van de thema’s, over de inspectie en
wat men in Den Haag allemaal bedenkt. Soms kunnen we
elkaar enthousiasmeren. Maar op andere momenten loert
vermoeidheid en ontmoediging onder de tafel op onze
schoenen en vult ze met lood en onze dromen met uitzichtloosheid.
Ergens woelt er de gedachte
dat het makkelijker zou moeten kunnen. Iemand moet
toch weten hoe het makkelijker kan. En in die volle
overtuiging zijn er steeds weer
mensen die een met doornen
en rozen overwoekerd paadje
weten en de weg wijzen:
‘Daar, daar heb ik een glimp
gezien van de heilige graal’.
Kattaklop kattaklop, we hakken doornen en soms ook
rozen weg en gaan de ridders
in het door de zon beschenen
ijzer achterna.
Ik denk dat Peter Petersen een viertal schitteringen van
de heilige graal heeft gezien. En dat blijkt wel uit de vele
scholen buiten het Jenaplan die toch kringgesprekken hebben, toch werken met vieringen of presentaties, die toch de
waarde inzien van spelen.
En steeds meer leerkrachten luisteren naar de inzichten van
Helen Parkhurst (Daltononderwijs) en voeren weektaken in.
Jammer dat de Amerikaanse onderwijskundige John Dewey
zo onbekend is in Nederland: ook hij heeft minstens twee of
drie schitteringen van de heilige graal gezien.
Célestine Freinet lijkt met zijn taaldrukken even in het kasteel van Doornroosje te zijn aangekomen, alles in slaap en

overwoekerd door computers die alles zo mooi, zo geweldig,
zo kleurrijk, zo afgelikt, zo uniform, zo identiteitloos, zo saai,
zo-13-in-een-dozijn maken. Maar het duurt niet lang meer
en dan ontwaakt het Freinetonderwijs mooier en lieftalliger
dan ooit, omdat zij een van de opschriften van de heilige
graal heeft gelezen: ‘Heb respect voor het werk van kinderen’.
En nu opent de Steve Jobsschool (Wat een vreselijke naam)
in Sneek. Het heeft me verbaasd met hoeveel vinnigheid
men geprobeerd heeft de queeste van deze dappere leerkrachten daar neer te sabelen met scherpe pennen en telegraafpalen. Het verbaast me te meer, omdat we allemaal
weten dat het onderwijs constant verandert en we daarbij
vermoeden dat computers een steeds grotere rol gaan spelen in het onderwijs. Ik zie het
als een 'iPad' met doornen
en rozen die toch iemand zal
moeten gaan om de anderen
er over te vertellen.
Misschien is het concept nog
te individualistisch, … misschien is het concept nog te
cognitief, maar dat veel kinderen (rond de 50%) niet een
leerlijn hebben die bij hen aansluit is al tijden bekend, zonder
dat iemand oplossingen weet.
Die roos, van perfect aangepaste leerlijnen, kan de Steve
Jobsschool voor ons plukken.
Een roos waar wij allemaal
van mogen profiteren, zonder het vallen en opstaan en de
bloedige doornen die zij de komende maanden op hun weg
zullen tegenkomen.
Het zal nog wel veel uitproberen zijn voor hen, maar je kind
daar niet aan wagen is onzin: Als er ergens een school is
waar de komende tijd veel gepraat zal worden over onderwijs, concept, resultaten en het welzijn van de kinderen, dan
is dat daar. En zijn dit niet vier kenmerken die een school tot
een goede school maakt?
Een goede queeste toegewenst, Steve Jobsschool. Dat er
ergens een vrouwe mag zijn, die u haar kleuren schenkt en
het u verleent haar naam te dragen.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was voorheen twintig jaar stamgroepleider
Cartoon: Frank de Man

