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Zo halverwege de eerste maand van 2015 passen mijn 
goede wensen voor een mooi en gezond nieuw jaar. En 
als u dit pas eind januari of nog later leest, dan wordt 
het misschien tijd om uw voornemen om een eigen abon
nement op Mensenkinderen te nemen waar te maken. 
Laat u inspireren door de vele themanummers, waarmee 
u ideeën krijgt om uw jenaplanonderwijs nog mooier en 
beter te maken.  

Het novembernummer ging over intrinsieke motivatie, 
waarbij u als lezer uitgedaagd werd om kinderen ruimte 
te geven om initiatieven te nemen, waarbij ze hun 
eigen interesses kunnen volgen. Daarbij is het volgens 
mij van belang dat kinderen uitgedaagd worden, lekker 
gemaakt worden, in de stemming gebracht worden, 
kortom geïnspireerd worden. En met dit thema nummer 
willen we laten zien dat een uitdagende, goed ingerichte 
omgeving in en om de school daar een belangrijke rol in 
kan spelen.

In de maand december merk ik hoe belangrijk de com
mercie het vindt om kinderen en volwassenen ‘intrinsiek’ 
te motiveren: ook al wist ik niet dat ik een behoefte had, 
ineens heb ik die wel. Het begint al als eind oktober de 
speelgoedfolders in de bus vallen en kinderen aan hun 
verlanglijstje gaan beginnen. Marsepein, pepernoten en 
chocoladeletters liggen dan ook allang in de schappen 
bij de supermarkt. Eerst tot mijn grote ergernis, omdat 
het nog lang geen december is, maar gaandeweg vinden 
deze lekkernijen toch hun weg naar mijn boodschappen
mandje.
Op school komen alle Sinterklaasversieringen weer te
voorschijn en verandert het hele gebouw in een sfeer
volle ‘etalage’. In veel groepen hoor ik de liedjes en sta 
ik het Pietendansje, dat iedereen dit jaar toch echt moet 
kunnen dansen, mee te doen. En als ik overal speculaas
kruiden ruik, begin ik ook weer in de Sint te geloven.
Zodra de goedheiligman is vertrokken komen direct alle 
Kerstversieringen tevoorschijn en in een mum van tijd is 
de school in kerstsferen gehuld. 
Nu ik weer aan een school verbonden ben, leef ik weer 
veel meer naar deze feesten toe en verheug ik me op de 
sfeervolle vieringen op school en thuis. 

Ook de winkels en winkelstraten spelen op deze feesten 
in en proberen me door hun mooie etalages, sfeervolle 
verlichting en heerlijke geuren te verleiden om van alles 
te kopen. En ook al vierden we dit jaar in ons gezin geen 
Sinterklaas, toch heb ik me laten verleiden wat leuke 
kleine cadeautjes te kopen. 
Het hele jaar door proberen winkels ons te verleiden en 
te motiveren om tot aankopen over te gaan. En bij mij 
hebben ze vaak succes, tot groot plezier van mijn vrouw 
als ik weer eens met iets thuis kom dat eigenlijk niet op 
mijn lijstje stond.

Wat zou het mooi zijn als kinderen op school door een 
uitdagende omgeving verleid worden. Niet alleen bij de 
decemberfeesten, maar iedere dag weer. Verstaan we de 
kunst om kinderen te verleiden, waardoor ze enthousiast 
en ‘intrinsiek’ gemotiveerd aan de slag gaan? Kunnen we 
de kunst afkijken van etalages van winkels of tentoon
stellingen in musea?

In dit nummer veel aandacht voor uitdagende leeromge
vingen in scholen; niet alleen in het gebouw, maar ook 
op het schoolplein. 

Ik wens u dit jaar veel inspiratie, verleidingen en geïn
spireerde  kinderen.

Felix Meijer is hoofd- en eindredacteur van 
Mensenkinderen.

De kunst van het verleiden
Felix Meijer

Dag voor interne begeleiders en directeuren
Woensdag 25 maart, 15.00-20.00 uur
Thema: meerwaarde van het jenaplanonderwijs

Op deze dag willen we beeldverhalen van scholen 
gaan verzamelen: op welke wijze hebben deze 
hun vertaling van het concept georganiseerd?
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Groene schoolpleinen en jenaplanscholen
Kees Both

Groene schoolpleinen zijn ‘hot’. Geen wonder, want ze dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen 
en zijn een belangrijk middel voor de ontwikkeling van verbondenheid met onze aarde in het groot. Voor 
jenaplanscholen is dat alles vanzelfsprekend vanuit hun onderwijsconcept. In Mensenkinderen is daarom al 
verschillende keren aandacht gegeven aan natuurrijke buitenruimtes van scholen, vanuit de grote pedagogische 
betekenis van de vormgeving van de ‘ruimte’ 1 2 3 en het belang van en voor natuur 4.

Schoolnatuurtuinen
Aandacht voor een ‘groene’ inrichting van de buiten
ruimte van scholen is in ons land niet nieuw5. Deze 
ontwikkeling begon rond 1980 met kleinschalige 
natuurontwikkeling op het schoolterrein, schoolnatuur
tuinen genoemd, met bijvoorbeeld een vijver, bloemrijk 
grasland, een ‘vogelhaag’ of bosje’ en een heuvel met 
planten die vlinders aantrekken. Alle bedoeld om kennis 
te maken met inheemse planten en dieren uit de eigen 
regio (heemtuin) en waar de seizoenen intensief beleefd 
kunnen worden. Het resultaat was een aantrekkelijk, 
bloemrijk landschapje, om naar te kijken en te onderzoe
ken. De kinderen werden en worden ook betrokken bij 
het beheer ervan. Naast de schoolnatuurtuin werden, als 
er voldoende ruimte was, soms ook moestuintjes aange
legd, waar de kinderen voedsel konden kweken. 
De volgende stap was het verbinden van het vrije spel 
van de kinderen met elementen als bosjes, kruip en 
sluipdoormogelijkheden, een boomstam over een plas, 
een speelheuvel, een liggende boomkruin, rest van een 
omgewaaide boom, veel losse materialen, een water
pomp in een zandig terrein6. De begrippen ‘natuur
spelen’ en ‘natuurspeelplaats’ werden geboren. 

Leerlandschappen
Een directeur van een Engelse basisschool schreef: ‘ … 
op deze plaatsen, ‘school’ genaamd, bestaat een scherpe 
tweedeling tussen enerzijds de energie die we investe
ren in het scheppen van een stimulerende leeromgeving 
binnen het gebouw en anderzijds de desinteresse als het 
gaat om de buitenruimte. Dat heeft alles te maken met 
onze visie op die buitenruimte – dat is de plek waar de 
kinderen ‘alleen maar spelen’.’
De buitenruimte van scholen kreeg echter steeds meer 
serieuze aandacht, waarbij de doelen verbreed wer
den. In de Engelstalige wereld kwam een begrip op als 
‘leerlandschap’, bijvoorbeeld vanuit het Britse ‘learning 
through landscapes’2 en het Australische ‘learnscape’. 
Daardoor leerden we ecologisch en landschappelijk 
denken over groene schoolterreinen, wat belangrijk 
is voor het ontwerpen ervan. Dit werd ook verbonden 
met ‘leren’: het informele leren in het kinderspel en het 
formele, met het leerplan verbonden leren. Dit laatste 
niet alleen betrekking hebbend op natuur, maar op de 
volle breedte van het curriculum! Uit Duitsland kwam 
het begrip ‘NaturErlebnisRäume’7. In ons land ontstond 
‘groen schoolplein’ als standaardbegrip. Eigenlijk een 

vreemde combinatie, omdat ‘plein’ gewoonlijk met steen 
verbonden wordt, maar ‘groen schoolplein’ is inmiddels 
ingeburgerd. 

Gezondheid en welzijn
Tien jaar geleden verscheen er een gezaghebbend 
rapport over de relatie tussen natuur en gezondheid, 
met daarin ook aandacht voor kinderen8. We bespreken 
hier kort de daarin beschreven facetten met het oog op 
schoolpleinen. Deze aandacht voor de relatie tussen na
tuur en gezondheid is een belangrijke stimulans voor de 
ontwikkeling van natuurrijke buitenruimten bij scholen. 

Stimuleren van bewegen 
In een gevarieerde natuurrijke omgeving, met hoogte
verschillen, bomen en struiken en met verschillende 
bodembedekkingen, bewegen kinderen meer en veelzij
diger dan op een betegeld schoolplein met klimrekken. 
‘En dat alles zonder enige instructie van een gymleraar’9. 
Let wel: het gaat hierbij niet alleen om kwantiteit – veel 
bewegen – maar ook en vooral om kwaliteit: veelzijdig 
bewegen. 

Herstel van stress en aandachtsmoeheid
Bij stress kan ontspanning plaatsvinden door bijvoor
beeld te wandelen of te werken in het groen. Deze acti
viteiten verlagen het niveau van het stressveroorzakend 
hormoon cortisol10. ‘Aandachtsmoeheid’  die ook stress 
kan veroorzaken – ontstaat bij taken die een geconcen
treerde aandacht vereisen. Het zijn in het groen leidt tot 
een ander soort aandacht: de onwillekeurige aandacht, 
waarvoor je geen moeite hoeft te doen. Daardoor kan je 
uitrusten van de aandachtsmoeheid die een gevolg is van 
mentale inspanning door concentratie. Zelfs het uitkijken 
op groen heeft al een gunstige uitwerking. Kinderen met 
de diagnose ADHD hebben baat bij natuur rondom de 
school11.

Vergemakkelijken sociale contacten
In groene omgevingen maken kinderen en volwassenen 
gemakkelijker contact met elkaar: ‘groen verbindt’. Op 
groene schoolpleinen zijn er minder conflicten. Dat heeft 
ook te maken met de vele en verschillende plekjes 
(‘niches’) waar je verschillende dingen kunt doen. 
Daardoor kunnen kinderen een eigen ritme volgen van 
intensief bewegen en uitrusten en je terugtrekken en/of 
met elkaar praten of rustig spelen. 
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Creativiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling
Kinderen houden van een avontuurlijke speelleeromge
ving. Een natuurrijk, groen speelplein is zo’n omgeving, 
met mogelijkheden voor actieve en vrije exploratie. Dat 
draagt, met de aanwezigheid van veel ‘losse dingen’ 
zoals takken, vruchten en zaden, zand en water12 bij aan 
de ontwikkeling van de creativiteit. Samen met intense 
zintuiglijke ervaringen stimuleert dit de sociaalemotio
nele ontwikkeling.

Onderzoekers en kunstenaars
Natuur bij school nodigt uit tot vragen stellen en onder
zoeken, zoveel mogelijk vanuit het ‘vraag het de dingen 
zelf maar’–principe13. Kernbegrippen zijn hier ‘verschei
denheid’ (biodiversiteit), relaties (voedsel, concurrentie, 
samenwerken, systemen) en verandering (levenscyclus, 
seizoenen). Rekenen/wiskunde en taal leveren onmisbare 
instrumenten voor onderzoek. Voor de cognitieve ont
wikkeling is dit van groot belang. Maar ook de kunstzin
nige disciplines zijn van belang om andere dimensies van 
de dingen te ervaren. Kinderen als kunstenaars en als 
onderzoekers vullen elkaar aan. 

Hechting aan plaatsen
De hierboven beschreven uitdagingen van natuurrijke 
schoolpleinen leveren op een dieper niveau een bijdra
ge aan de ontwikkeling van verbondenheid met deze 
plek: hechting14 Het belang van hechting van kinderen 
aan belangrijke volwassenen is alom bekend. Minder 
belangrijk, maar niet onbelangrijk is de hechting aan 
plaatsen. Daarbij staat het begrip ‘holding environment’ 

centraal, ‘dragende plaatsen’ voor kinderen15. Het begrip 
is afkomstig van de bekende Britse kinderpsycholoog en 
therapeut Winnicott16, die zich intensief bezig hield met 
kinderspel en wiens werk mij al jaren boeit. 
Winnicott beschrijft de ontwikkeling van het kinderspel. 
Gedurende de eerste maanden zijn moeder en baby, van
uit het perspectief van de baby, één (onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, symbiose). Door interactie met de ver
zorger ontwikkelt zich bij het kind vervolgens een proces 
van losmaking en ontstaat een besef van een eigen ‘ik’, 
waarbij ‘één zijn’ en ‘niet één zijn’ elkaar afwisselen. Als 
de moeder naar het kind kijkt ziet laatstgenoemde, als 
het goed is, in die blik de aandacht van de moeder: ‘zij 
ziet mij’. Daarbij is er afstand en nabijheid. De ‘tussen
toestand’ van éénzijn en niet één zijn noemt Winnicott 
‘transitional space’, overgangsruimte. Daarin leert het 
kind al spelend de realiteit van de ‘grote wereld’, met 
zijn positieve en negatieve aspecten, kennen en ermee 
leven. Belangrijk zijn daarbij ‘overgangsobjecten’, die het 
kind, door verbeelding, helpen de bedreigende werke
lijkheid meester te worden, los van de moeder/verzorger, 
als troost en bescherming. Denk daarbij aan de knuffel, 
zonder welke kinderen niet de nacht willen ingaan. In 
en door overgangsruimte en overgangsobject spelen 
kinderen met feitelijkheid en verbeelding en worden er 
verbindingen gemaakt tussen het innerlijk van de kinde
ren en de buitenwereld. 

Holding environment
De mentale en fysieke ruimte die zo geschapen wordt, 
wordt steeds meer een ‘holding environment’. Zo’n 
omgeving draagt en ‘omarmt’ en vormt bovendien een 

Bij de onderbouw 
van De Mheen in 
Apeldoorn is een 
prachtige Vlindertuin. 
In die tuin kunnen 
kinderen soms met de 
eigen groep en soms 
met een klein groepje 
en een vrijwillige ou-
der lekker hun gang 
gaan. Er valt veel te 
ontdekken.
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veilige speelruimte om te ontdekken en te experimente
ren, door spel en fantasie. Ervaringen in de vroege jeugd 
zijn fundamenteel en werken volgens Winnicott levens
lang door. Het gaat hier om een gezonde verbinding van 
het ‘zelf’ met de levende en nietlevende dingen. Via het 
overgangsobject ontstaat bij kinderen ook belangstelling 
voor de wereld van de dingen, levende en nietlevende. 
Ik denk daarbij ook aan kinderen die ‘schatten’, dat wil 
zeggen voor hen bijzondere of mooie dingen, verzame
len en bewaren, dingen ‘met een verhaal’. 
Dit komt allemaal samen in de ‘holding environment’ 
als fysieke en sociale ruimte voor kinderen. De fysieke 
ruimte is daarbij cruciaal, die houd je met de voeten op 
de grond. 
Voorwaarde voor zulke ‘holding environments’ is aller
eerst stabiliteit en voorspelbaarheid. Verder flexibiliteit 
voor creatieve exploratie, een grote variatie in com
ponenten die creatieve relaties mogelijk maakt (‘losse 
dingen’), inclusief elk wat wils. Tenslotte is voldoende 
veiligheid een belangrijke voorwaarde. Kortom: ‘Door 
creatieve relaties ontwikkelen kinderen een gevoel van 
erbij horen en zelfrespect. Zij verwerven een veerkrach
tig overlevingsschild, dat enerzijds voortkomt uit de 
omgeving en anderzijds bescherming biedt tegen die 
omgeving.’ 
Daaraan kan een groen schoolplein een belangrijke 
bijdrage leveren en zo ook aan het levensgeluk van 
kinderen17.

Natuurgericht gedrag
Als je kinderen vraagt in welk type omgeving ze het liefst 
spelen kunnen ze zeer specifieke elementen noemen:
• een plaats om te doen, met name fysieke activiteiten: 

in bomen klimmen, van een helling rollen, je verstop
pen, met water spelen, dingen maken van natuur
materialen;

• een plaats om te denken; hier wordt het kind als 
onderzoeker aangesproken om de wereld waarin het 
leeft beter te begrijpen;

• een plaats om te voelen, genieten van kleuren, 
geuren, geluiden, schoonheid; je klein voelen in deze 
overweldigende wereld zonder dat dit bedreigend is, 
kunnen zorgen voor een plaats en het besef hebben 
dat die plaats ook voor jou zorgt en troost biedt als je 
dat nodig hebt;

• een plaats om te zijn, mogen zijn wie je bent, samen 
zijn met je vrienden of juist alleen willen zijn, weer 
gewoon kind kunnen zijn, in een lawaaiige wereld18

Dubbel belangrijk
Tot zover dan het belang van een ‘groen schoolplein’ 
voor de ontwikkeling van kinderen, samen te vatten als 
‘natuur voor kinderen’. Maar laten we de natuur en 
milieueducatie – opvoeden tot ‘kinderen voor natuur’ 
– niet vergeten! De bijna dagelijkse contacten met de 
natuur bij school leveren ook een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling van verbondenheid met de aarde in 
het groot. Zoals iemand ooit zei: ‘We kunnen als individu 
niet voor de aarde zorgen, maar wel voor een stukje 
ervan’. Anders gezegd: ‘natuur voor kinderen’ en ‘kinde
ren voor natuur’ zijn geen tegensteling, maar liggen in 
elkaars verlengde. Alles bijeen genomen kunnen groene 
schoolpleinen een bijdrage leveren aan een gezonde 
aarde met gezonde kinderen19. 

Kees Both was landelijk medewerker Jenaplan en 
is momenteel actief op het gebied van de groene 
pedagogiek. 
Voor reacties en vragen: both0207@planet.nl 
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Van herfsttafel naar herfstsoep
‘Dat zijn er veel’. Dat is minder dan…’ ‘Nee, eentje 
erbij!’ ‘Twee halve is precies evenveel als één’. ‘Nee, 
dat is er één te veel’. Samen kijken, nadenken, over-
leggen, tellen, meten en handelen. De kleuters van De 
Toermalijn in Tegelen beleven de rekenbegrippen be-
tekenisvol, terwijl ze intensief samenwerken aan een 
uitdagende rekenopdracht binnen het thema ‘herfst’.
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De onderWIJStuin bij de Heijenoordschool, Arnhem
Wij zijn supertrots op onze onderWIJStuin; een  schooltuin die is samengevoegd met de ernaast gelegen heemtuin. 
Kinderen van verschillende leeftijden werken er samen in thematische tuinen zoals een tuin met kruiden of bol-
gewassen. We hebben vooral gekozen voor vergeten gewassen, zodat er veel te ontdekken en te experimenteren 
valt. In de pauzes kunnen kinderen wandelen, liggen of kijken in de héle tuin, waar gezorgd is voor een grote af-
wisseling in beplanting. Een imker mocht er zijn bijenstal neerzetten en geeft er regelmatig les. De onderWIJStuin 
laat kinderen de natuur ervaren en beleven.
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Op een mooie herfstdag, wandelend langs de Geul, kijk ik naar al enkele jaren niet geknotte wilgen, waar 
veelbelovende dikke takken aan groeien. Bomen aan een boom. Meteen realiseer ik me dat mijn kijk op de natuur 
totaal veranderd is sinds ik mee heb gewerkt aan de realisatie van ons groene schoolplein. Bij het zien van de wilg 
zie ik stevige stammen die de basis kunnen vormen van een nieuwe hut, wilgenmuur, tunnel, of zomaar een groepje 
bomen. Waar ik kom kijk ik naar de inrichting van parken of pleinen, verwonder me over verrassende effecten 
van natuurlijke objecten (boomstammen) en verbijster me over de lelijkheid van speciaal voor kinderen ingerichte 
speelplaatsjes. 

Nooit eerder heeft dit me bezig gehouden, totdat een 
ouder van onze school, Ine Kelderman, werkzaam bij 
Natuurmonumenten, het boek ‘Vrij spel voor natuur en 
kinderen’ bij ons op school neerlegde. Aan ouders was 
kenbaar gemaakt dat we een nieuw speeltoestel wilden 
aanschaffen en Ine zag haar kans schoon om ons kennis 
te laten maken met ‘groen’ spelen. Bladerend door het 
boek werd ik enorm enthousiast. Ineens zag ik het ver
schil tussen een bestraat pleintje met een klimrek en een 
wipkip, zo’n pleintje waar je eigenlijk bijna nooit iemand 
ziet spelen, en een groene speelplek. Op een klimrek 
kun je klimmen en op een wipkip wippen, het woord ver
raadt zijn doel en legt ook meteen de beperking ervan 
vast. 

De sleutel
Het is herfst. Ik zie buren bergen bladeren bij elkaar 
vegen en kinderen er juichend op af rennen om er eens 
lekker in te wroeten, mee te gooien, in te rollen, te 
trappen, achteraan te hollen en wat ze al niet meer ver
zinnen. Verzinnen: daar zit de sleutel! Het prachtige aan 
kinderen is dat ze hun eigen spel kunnen bedenken met 
dat wat voorhanden is. Ik weet het nog zo goed van mijn 
eigen kinderen. We hadden een keurige houten zandbak 
met veilige plastic schepjes. Onverstoorbaar gingen ze 
echter in de tuin aan de slag met een strandschep, zo’n 
lekkere scherpe, waar je oneindig diepe kuilen mee 
kon graven. Alleen al het idee dat je maar door kon 
scheppen, gaf zoveel energie en sprak zoveel meer tot 
de verbeelding dan de door ons ingerichte zandbak, 
waarvan de bodem al gauw in zicht was. Ineens keek ik 
met andere ogen naar ons schoolplein en begreep ik het 

gezanik wat er altijd was over kinderen die zich niet aan 
afspraken hielden. Omdat we vinden dat kinderen met 
respect met de natuur om moeten gaan, mochten ze niet 
in de bosjes spelen en in de bomen klimmen. Omdat we 
toezicht wilden houden op wat er gebeurde op het plein, 
mochten ze niet achter de schuurtjes om zich te verstop
pen. Op het grote plein werd gevoetbald, daar hadden 
veel kinderen niets te zoeken. Een kenmerk van een leeg 
plein is dat mensen er niet graag zijn. Het is te open, 
biedt geen beschutting. Ons schoolplein was een naar, 
koud en saai plein. Gek dat je dat jaren als heel normaal 
beschouwt en ineens bijna onverdraaglijk vindt. 
Logisch dat de regels niet werden nageleefd, de kin
deren wilden zich verstoppen, door bosjes sluipen, zich 
onzichtbaar kunnen maken, ergens achter spelen, onder 
kruipen, zich afzonderen, omheen rennen, wroeten, 
balanceren, wiebelen, springen, kruipen en hangen. 
Waar doe je dat op een betegeld plein? Niet! De schellen 
vielen van de ogen; wij verwachtten gedrag waar we de 
ruimte niet voor gaven.

Van tegelplein tot groen schoolplein
Angelique van Aken
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Maak je kind blij
Dit moest anders; we wilden de kinderen een aan
trekkelijke, uitdagende, stimulerende speelomgeving 
bieden. We richtten de werkgroep ‘groene schoolplein’ 
op met ouders en groepsleiders. Onder aanvoering van 
Ine hebben we ons verdiept in de mogelijkheden van 
ons plein en gekeken naar de wensen en behoeften van 
de kinderen. We hebben de kinderen gevraagd mee te 
denken. Na de eerste dolle wensen: ‘Een zwembad, nee 
een achtbaan!’, kwamen er wensen waar we mee aan de 
slag konden. De kleuters tekenden vooral zichzelf in de 
zandbak, maar nu met water. Ze wilden water op hun 
plein. De middenbouw wilde heel graag schommels en 
de bovenbouw hield vast aan een voetbalveldje, maar nu 
met ballenvangers. Veel kinderen tekenden heuveltjes, 
hoogteverschil en de achtstejaars wilden een hoekje om 
te chillen.
Al gauw werden twee dingen duidelijk: we hadden een 
professional nodig én er was bijna geen geld. 
Ouders gingen op zoek naar geld en het Oranjefonds, 
met ‘nl.doet’, subsidieerde ons. Paul van Eerd van Buro
BuitenRuimte durfde het wel met ons en ons budget aan. 
Hij maakte op creatieve wijze gebruik van materialen die 
we al hadden (stoeptegels en rioolbuizen) en gratis kon
den krijgen (wilgentakken), waardoor een prachtig en 
haalbaar ontwerp ontstond. De kinderen en wij waren 
razend enthousiast en na een presentatie aan de ouders 
hadden we hen ook mee. En toen aan de slag! Paul 
stuurde alles aan en had professionele apparatuur. Ver
der moest het helemaal met en door de kinderen, ouders 
en collega’s worden gefikst. Onze leus was:  ‘Maak je 
kind blij en neem een dag vrij!’ Wat een topdagen waren 
dat. Als je samen hebt staan zweten, sjouwen en graven, 
lachen en zuchten, heb je zo’n mooie basis om ook op 
ander terrein samen verder te gaan. 

De hoogte in
Kinderen maakten prachtige mozaïeken op stoeptegels. 
Rioolbuizen die we al hadden werden in een heuvel met 
begroeiing gebruikt. Niets zo verrassend als hoogtever
schil, het geeft het terrein diepte, erop en eraf, erachter, 
alle voorzetsels kunnen worden ingezet, alle begrippen 
beleefd!
Heel veel tegels werden van het plein geraapt en omge
bouwd tot banken en een dugout! Van wilgentakken 
werden een wigwam, tunnel, hut, ballenvangers, bosjes en 
afscheidingen gemaakt. De prikstruiken gingen eruit en 
daar kwamen moestuintjes. Het kleuterplein, dat al leuk 
was, werd verrijkt met een prachtige waterloop, waar niet 
alleen kleuters naar hartenlust met water en zand konden 
modderen. Er kwam een zandbak bij voor de groten. Het 
enige wat we kochten was een prachtige netschommel op 
van die hele dikke houten palen.

Hulpagenten
Helaas had ons plein meteen een enorme aantrekkings
kracht op jongelui die geen andere hangplek hadden; ze 
lieten zelfs hun pizza’s ter plekke bezorgen. Dat was dan 
nog tot daar aan toe, maar toen ze uit baldadigheid de 
boel uit de grond trokken en vernielden, moest er een hek 
om ons plein met een bord ‘verboden toegang’ erop. Mooi 
om te zien was de verontwaardiging bij onze kinderen over 
dit gedrag. De wijkagent werd uitgenodigd in de week
opening en die maakte van ons allemaal kleine hulpagen
ten, want met elkaar wilden we er alles aan doen om ons 
mooie plein in tact te houden.
Eigenaarschap; als je zelf hard hebt gewerkt voor je tuintje, 
laat je dat niet vernielen. Kinderen voelden zich verant
woordelijk en gedroegen zich daarnaar. Later werd het 
plein voor veel kinderen gewoon en merkten we dat we ze 
moesten blijven inzetten bij het onderhoud en de zorg voor 
het plein, zodat het hun eigen plein bleef. Ook kwamen er 
camera’s om onze spullen te beschermen en dat hielp.  
Het fijne van ons groene plein is dat overal gespeeld wordt. 
Met zo min mogelijk regels naar hartenlust buiten spelen 
is heel goed gelukt. En wat ze spelen, verzinnen ze lekker 
zelf, natuurlijk!

Angelique van Aken, Montinischool, Baarn
Fotografie: Monique Lodewijks
websites: www.springzaad.nl en 
www.BuroBuitenRuimte.nl
M. van Lier en W. Leufgen, Vrij spel voor natuur en 
kinderen, Jan van Arkel, 2007 
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De inrichting van een jenaplanschool
Hubert Winters en Freek Velthausz

Omdat Peter Petersen een van de eersten was, die zijn 
school op een andere manier inrichtte, is het interessant 
om te lezen wat hij daarover in ‘Het Kleine Jenaplan’ 
schreef. Enkele uitspraken:
• er zijn tafels en stoelen die gemakkelijk verplaatsbaar 

zijn, afhankelijk van de situatie;
• in het groepslokaal zijn vierpersoonstafels en 

eenpersoonstafels, ook geschikt voor twee personen;
• de meest geliefde tafelgroep bestaat uit drie of vier 

kinderen. 
• Een tafelgroep van twee is op de lange duur 

pedagogisch waardeloos of zelfs gevaarlijk, omdat er 
kliekvorming door in de hand gewerkt wordt

• voor de groepsleider is alleen een speciale stoel en 
ruimte in een kast nodig

• er zijn geen absolute ‘vaste’ plaatsen, ze zijn vrij 
gekozen of door het groepswerk van dat ogenblik 
bepaald

• echte bewegingsvrijheid: kinderen bewegen zich vrij 
in het lokaal en in de school. Beweging is namelijk 
het voedsel voor het groeiende kinderlichaam; 
verhindering ervan is een aanslag op de gezondheid 
ervan

• degene die misbruik maakt van de vrijheid wordt 
door de groep en de groepsleider ter verantwoording 
geroepen

De inrichting van je lokaal en de school spelen een 
grote rol bij de manier waarop kinderen werken. 
In bijna alle groepsruimten waar kleuters werken, 
herkennen we bovenstaande uitspraken van Petersen. 
Vanaf groep 3 verandert dat enorm. Kinderen zitten in 
vaste tafelgroepen, vaak door de stamgroepleider met 
bepaalde bedoelingen zo samengesteld. Dan begint, 
naar het idee van ouders en ook vaak kinderen, pas het 
echte leren: aan een bureautje zitten met pen en papier 
en stil de opdrachten van juf uitvoeren en dat dan ook 
nog lange tijd achter elkaar. Als je dat niet zo goed kunt 
volhouden, dan ben je een lastige leerling, beweeglijk, 
slecht geconcentreerd, enzovoort.
Vaak verlangen we van kinderen een werkhouding die 
we als volwassenen zelf niet zo lang vol zouden kunnen 
houden.
Het is veel beter om je groepsruimte zo in te richten dat 
er een veelheid aan verschillende werkplekken ontstaat: 
plekken waar je samen kunt werken, plekken waar je 
alleen kunt werken. Plekken met een actieve zithouding 
of juist een passieve. Laat kinderen de plek zoeken 
waar ze hun werk optimaal kunnen doen. Laten we een 
voorbeeld nemen aan het werken in de kleutergroepen. 
Daar zijn ze gelukkig niet gewend dat alle kinderen op 
hetzelfde moment allemaal hetzelfde werk doen.

Tijdens de keuzecursus op de Adelbrecht-Windekind in Groesbeek gebruiken we de Makey Makey. Daarmee kun je 
functies van de computer overnemen met draadjes.
De kinderen ondervonden letterlijk aan den lijve wat een stroomkring was. We gaven elkaar de hand en creëerden 
een stroomkring. We ontdekten dat als we de stroomkring werkend wilden krijgen we iemand bij de huid moesten 
vast houden en niet bij de kleding. Zo kwamen we op geleiden. Met de gevonden antwoorden veranderden we 
een banaan, een appel en een kiwi in een touchpad om de computer aan te sturen. Zo maakten we ook een drum-
stel van zilverfolie.
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De inrichting van een 
jenaplanschool

Goed
Het lokaal ziet er huiselijk uit. De tafeltjes en stoelen 
staan niet in rijen, maar er zijn tafels, die samen een 
groep vormen en ook tafels en werkbladen waar 
kinderen alleen kunnen werken. Er is een tentoon stel
lings tafel, waar mooie dingen zijn uitgestald. Je kunt 
zien aan welk thema de groep werkt. In het lokaal zijn 
hoeken gemaakt met behulp van kasten. In de kasten 
zijn de spullen overzichtelijk opgesteld. Materiaal dat 
bij elkaar hoort, staat ook bij elkaar in de kast. Er is een 
taalkast en een rekenkast, een knutselkast en een kast 
met boeken. De wanden worden gebruikt als prikwand. 
Daar hangt kinderwerk mooi uitgestald. Niet in het wilde 
weg opgeprikt werk, maar mooie teksten en tekeningen 
en steeds met een passepartout er omheen. Ook zien we 
een planbord. Daarop kun je zien wie waar aan werkt.
Natuurlijk is er een plek om makkelijk een kring te 
maken. Soms gebeurt dat in het midden van het lokaal, 
soms in een van de hoeken.
Bij bijzondere thema’s en bijvoorbeeld met Kerst wordt 
het lokaal gezellig ingericht. Dan blijven ’s ochtends de 
grote lampen uit en gaan er kaarsjes aan.
Samen met de kinderen zorgen we dat onze groeps
ruimte netjes blijft.
Bijna al het werk gebeurt in het eigen lokaal. Soms 
werken er kinderen buiten het lokaal in andere ruimtes.

Beter
In deze groepsruimte is er een vaste kring. Dat is handig, 
want zo kan de groep elk moment dat het nodig is even 
snel in de kring komen zonder dat er allerlei meubels 
verplaatst moeten worden. Deze kring wordt niet alleen 
gebruikt voor de kringgesprekken, maar dient ook als 
instructie en presentatiehoek. Hier hangt dan ook een 
digibord of touchscreen.
Kinderen kunnen instructie krijgen van een van de 
kinderen of van de stamgroepleider zonder dat de rest 
van de groep daar last van heeft.
In de groep staan groepstafels en zijn er langs de kant 
ook plekken waar je alleen kunt werken. Er is ook een 
studiecabine,waar je echt geconcentreerd kunt werken.
Als je de ruimte in komt, zie je het klassendagboek of 
logboek. Elke dag schrijven en tekenen kinderen in het 
dagboek. Iedereen kan zo zien waar over gewerkt is. In 
het lokaal zie je allerlei werkhoeken: reken, meet en 
weeghoek, taal en schrijfhoek, experimenteerhoek, 
teken en schilderhoek, lees en luisterhoek, bouwhoek.
Tijdens de blokperiode zie je dat kinderen in de hoeken 
werken aan hun eigen week of dagplan. Je maakt 
eigenlijk nooit mee, dat alle kinderen allemaal met 
hetzelfde bezig zijn, behalve in de kring dan natuurlijk.

Bij de jongste kinderen zie je dat er goed is nagedacht 
over het inrichten van de kasten. Het meeste is voor alle 
kinderen goed zichtbaar. Het lijkt wel of de juf op de 
knieën voor de kasten heeft gezeten om te kijken of het 
zo wel handig was ingedeeld. Natuurlijk wordt er ook 
regelmatig met de kinderen overlegd over het handig 
opruimen van alle spulletjes.

Wij weten dat de school eerder zou moeten lijken op een jungle, een 
boerderij, een laboratorium of een labyrint dan op een kantoorgebouw 
... en toch lijken (bijna) alle scholen op het laatste.’  
Guus Kuijer (1980)

 
Best
Dat dit niet een doorsneeschool is, kun je buiten al 
zien. Rond het gebouw zijn er allerlei handige speel en 
werkplekken. Zo zijn er plekken waar je lekker kunt 
rennen en sporten, plekken waar je rustig kunt zitten, 
met elkaar kunt praten of gewoon wat kunt werken. 
Ook zie je dat er kunstzinnig wordt gewerkt op het 
plein; er zijn banken met door kinderen gemaakt 
mozaïek, die samen een soort amfitheater vormen.
Ook zijn er allerlei bomen en struiken en tuintjes waarin 
kinderen zelf kunnen werken. En er zijn zelfs wat dieren 
en een soort stal.
Bij het binnenkomen van de school, zie je dat dit gebouw 
niet een verzameling van groepslokalen is, maar een 
gebouw, waar kinderen op veel verschillende manieren 
kunnen leren. Er is geen ruimte onbenut gelaten. Op 
een handige manier zie je allerlei leerplekken, ateliers. 
Als de kinderen je rondleiden kunnen ze vertellen over 
hun taaldrukwerkplaats, theater, stiltecentrum en de 
muziekstudio. Er zijn tussen de lokalen leerpleinen, die 
zijn ingericht met functionele hoeken. In deze school is 
iedereen verantwoordelijk voor alle ruimtes.
Alle groepen beginnen en eindigen elk dagdeel in hun 
groepslokaal waar we weer de vaste kring zien. De 
lokalen worden vooral gebruikt door kinderen die graag 
stil willen werken. Veel kinderen maken gebruik van de 
ateliers in de school. Daar kun je ook samenwerken met 
kinderen uit andere groepen en kun je ook uitleg vragen 
aan iemand die het je echt goed kan uitleggen. 

Dit is hoofdstuk 7 uit het in november verschenen boek 
‘Jenaplan, school waar je leert samenleven.’
Hubert Winters en Freek Velthausz zijn auteurs van het 
boek en zijn werkzaam bij JAS
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De zinnen van het gedicht herinneren de leerlingen aan 
een dag vol bruisende creativiteit  
En…roepen vragen op, prikkelen of dagen uit.
De piano nodigt uit tot jezelf laten horen: samen of 
alleen, presenteren van je talent en saamhorigheid.
Op Metameer Jenaplan in Boxmeer dagen we jongeren 
uit om hun talent te laten zien en te delen met anderen.

De Werkman drukpers wordt op De Swoaistee in 
Groningen een aantal keer per jaar ingezet voor het 
drukken van teksten en gedichten.

Dag voor jenaplanscholen met een groene 
buitenruimte 
met medewerking van Kees Both
lokatie: jenaplanschool de Bieshaar, Hoogland
15 april 2015

De inrichting van een
Jenaplanschool
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Een leeg lokaal
vandaag mag jij het zeggen
Chantal van Ophuizen

Spannend de eerste schooldag na de zomervakantie. Wat heeft iedereen meegemaakt in de vakantie? Hoe is de 
nieuwe groepsleider? Wat ga je vandaag allemaal doen? Allemaal vragen die bij de kinderen door het hoofd gaan. 
Maar als je bij meester Jeroen op Het Telraam in Oeffelt zit dan heb je de volgende vraag in je hoofd: ‘Wat heeft hij 
nu weer voor leuks bedacht?’ Dit jaar was het lokaal leeg. Er was geen tafel of stoel te bekennen in het lokaal.

Een uitdagend begin voor de kinderen om direct aan de 
slag te gaan. Maar eerst voerden we een gesprek over 
wat er fijn aan school is en hoe je goed kunt leren. De 
antwoorden werden op memoblaadjes geschreven. Zo 
zagen we dat ze het er unaniem over eens waren dat 
een tablet, telefoon of laptop echt aanwezig moest zijn. 
Het liefst één voor ieder kind. Wat nog meer naar voren 
kwam was de behoefte aan muziek. Ze wilden leren met 
muziek; de één met rustgevende achtergrondmuziek, de 
ander gewoon met de radio aan. 
Ook wilden ze meer kleur in het lokaal hebben. Een 
eerste idee van inrichting was ontstaan. 

Huiskamer
Na het bekijken van inspirerende foto’s en een film 
gebeurde er waar we op gehoopt hadden. De kinderen 
gingen op een andere manier naar hun lokaal kijken: 
‘Het kan ook anders ingericht worden. Ik kan nu drie 
huiskamers krijgen waar ik me thuis voel: bij papa en 
mama, dansles en op school.’ Ineens begon het door te 
dringen dat ze mee mochten beslissen hoe hun lokaal 
ingericht zou gaan worden.
Hierna gingen we aan de slag met drie opdrachten. 
De eerste opdracht was ‘Het ren je rot spel’, waarbij 
kinderen een stelling kregen. Ze konden kiezen uit eens 
of oneens bij stellingen als ‘Iedereen heeft een vaste 
werkplek.’

De tweede opdracht was het Stellingenspel. De kinderen 
kregen in een groepje van vier een blad voor zich waar 
een stelling op gelegd werd. Deze stelling mochten ze 
zelf uitkiezen. Na het lezen van de stelling schreven ze 
op de placemat in hun eigen vak een antwoord. Daarna 
bespraken ze hun eigen antwoorden met elkaar en 
kwamen ze tot één gezamenlijk antwoord. 
Bij de laatste associatieopdracht zochten de kinderen 
zelf een foto uit een grote stapel foto’s van interieurs, 
gebouwen en lokalen. Ze bedachten en bespraken wat 
voor sfeer deze foto bij hen opriep en of dit in hun 
lokaal paste. 

Moodboard
Hierna maakten de kinderen in groepjes een moodboard. 
Veel kinderen vonden het echter prettiger om met 
het meubilair te schuiven, voordat ze het tekenden. 
Natuurlijk ontdekten ze ook dat het inrichten geld ging 

kosten, terwijl ze eigenlijk geen budget hadden. Dus 
begonnen ze creatieve oplossingen te bedenken: ‘Als 
we nu die kasten tegen elkaar aan zetten en er lampen 
boven hangen, hebben we ook een bartafel die we 
graag willen hebben.’ ‘Ja, maar waar laat je je benen 
dan?’ En zo bedachten ze dat er een tafelblad op moest 
komen om een tafelkast te maken.
Na alle moodboards bekeken en besproken te hebben 
zetten ze de tafels en stoelen op hun plek en maakten ze 
een lange bartafel van het huidige meubilair. Een eerste 
inrichting was een feit.
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Een nieuwe inrichting
Niet alleen de kinderen gingen enthousiast naar huis, 
maar wij ook. Hun enthousiasme bleek de volgende dag, 
toen een aantal kinderen al geld ingezameld had om de 
nieuwe inrichting mogelijk te maken.
Het lokaal was na een dag nog niet helemaal naar wens 
en af. Dat groeide in de eerste weken. Opvallend was 
dat de tafels vanaf het begin anders stonden, niet in een 
‘standaard’ opstelling, maar in verschillende zones. Er 
stond een tafelgroepje bijvoorbeeld tussen twee kasten. 
Ze vonden het heerlijk, want nu hadden ze een soort 
eigen huisje. 
Het bureau van de groepsleider was het lokaal uit gezet. 
Meester Jeroen hoefde toch pas na schooltijd en niet 
onder schooltijd aan zijn bureau te zitten. Zonde van de 
ruimte, die nu anders benut kon worden. De groepsleider 
had een eigen kast waar zijn spullen in zaten en waar 
de computer op kon staan. De instructietafel was een 
bartafel: twee kasten tegen elkaar met een groot 
werkblad erop, waaraan de kinderen staand instructie 
krijgen.
Om de natuur meer naar binnen te halen hangen er nu 
boomstammen en takken voor de ramen waar kinderen 
hun werk aan ophangen. 

Resultaat
Het was een bijzondere activiteit die niet alleen een 
nieuwe inrichting heeft opgeleverd, maar nog veel meer: 
eigenaarschap, rustige overgang van vakantie naar 
school, ontmoeting met elkaar, verkenning nieuw lokaal, 
het leren kennen van de kinderen en de groepsleider, 

samenzijn, overleggen en je thuis voelen. En natuurlijk 
ook taal en rekenen, waarbij de kennis van het rekenen 
met schaal en meten echt toegepast kon worden. 
Ik denk hier nog met veel plezier en trots op terug en 
kan iedereen aanraden om het schooljaar of de week na 
een vakantie op deze manier te beginnen.

Chantal van Ophuizen werkt voor Thuisklas en helpt 
scholen en groepsleiders om te zorgen dat kinderen zich 
thuis voelen op school.

Een leeg lokaal

Ochtend Middag

Eindresultaat
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Een rijke leeromgeving
Het product of een proces
Tonny Bruin

In dit artikel komen twee elementen van een rijke 
leeromgeving naar voren: de inrichting en de rol van de 
kinderen. 
De inrichting van een uitnodigende, activerende 
leeromgeving heeft altijd een directe relatie met de 
werkelijkheid buiten de school. Het echte leven doet 
mee aan de vormgeving van de leeromgeving.
Belangrijk daarbij is dat de kinderen zelf een duidelijke 
rol hebben bij het inrichten van hun leeromgeving. De 
inrichting van het lokaal en de spel- en werkplekken 
veranderen met de plannen en activiteiten van de 
kinderen. 

De echte wereld binnen halen
In ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) werken 
groepsleiders en kinderen samen aan de opbouw van 
sociaal culturele praktijken in de groep. Denk hierbij 
aan praktijken als de supermarkt, fietsenwerkplaats, 
kookstudio, dokter, bloemenwinkel, tijdschriftredactie, 
bakker, restaurant en de bibliotheek. Allemaal 
levensechte situaties waar kinderen mee in contact 
komen en waaraan ze deelnemen. Door deze praktijken 
samen op te bouwen ervaren de kinderen welke kennis 
en vaardigheden ze nodig hebben. De groepsleider 
oriënteert op nieuwe onderwerpen, zorgt voor 
verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden 
en voegt toe op de momenten dat kinderen nieuwe 

handelingsmogelijkheden nodig blijken te hebben. Door 
samen te reflecteren op wat je moet weten en kunnen 
houdt de groepsleider de kinderen ‘bij de les’ en maakt 
hij ze verantwoordelijk voor het mee opbouwen van de 
leeromgeving. Bij de bakker moet je weten hoe je een 
mooie etalage inricht (ruimtelijk inzicht, verbeelden) en 
is afrekenen een veelvuldige handeling die wiskundige 
kennis en vaardigheden vereist. 

In groep 1/2 wordt hard gewerkt aan de opbouw 
van een ‘bakkerij’ spelhoek. De bakker heeft een 
‘taartenbestelboek’ nodig. De kinderen zorgen voor de 
inhoud. Ze tekenen en maken diverse soorten taarten 
en gebakjes. Samen kiezen ze welke in het bestelboek 
worden opgenomen.
Klantvriendelijkheid is een must. De kinderen leren 
dus hoe ze hun klant respectvol kunnen aanspreken en 
helpen. Een vraag van een klant om glutenvrij brood 
is geen probleem. De bakker en zijn personeel weten 
uiteraard waar alle verschillende granen vandaan komen 
en waarom sommige mensen speciaal brood eten. Bij 
elke warme bakker vind je tegenwoordig spelt-, desem-, 
zoutarm en glutenvrij brood. 

Groep 4 organiseert een boekenbal in het kader van 
de kinderboekenweek. De kinderen denken na over 
kinderliteratuur en hun lievelingsboeken. Ze duiken de 
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wereld van de boekdrukkunst in, bestuderen poëzie en 
leren boeken beoordelen. Ten slotte worden alle boeken 
uit de klassenbieb beoordeeld op vorm en inhoud. 
Sommige kinderen vinden de bieb saai. Ze maken een 
verlanglijstje van boeken die ze graag in hun bieb willen 
hebben. Voor de feestelijke dag van het boekenbal 
wordt een begroting gemaakt, hapjes en drankjes 
ingekocht en prijzen bedacht om een beetje winst te 
kunnen maken. Dan kunnen ze van de winst nieuwe 
boeken voor hun eigen bieb kopen. Ze raadplegen 
schriftelijke bronnen, doen een praktijkonderzoek naar 
het tot stand komen van een boeken top 10 door uit te 
vissen welke boeken veel gelezen worden. 

In de bovenbouw werkt een aantal groepen aan het 
zelf maken van een prentenboek. Voorafgaand aan het 
schrijven van hun verhalen komen allerlei boeken de klas 
in. Ze bekijken illustraties, indelingen, grappige details 
en vormgeving. Zo blijkt een boek een omgekeerde 
pagina te bezitten. Nee…..dat is geen fout! Het gaat 
over een spin en die de wereld vanuit zijn web op z’n 
kop ziet. Het brengt de kinderen op unieke ideeën voor 
hun eigen boek. Ook nodigen ze een schrijver uit om te 
horen hoe je tot het schrijven van een verhaal komt. Ze 
leren boeken beoordelen, zelf schrijven en voordragen 
en experimenteren met gebruik van diverse materialen 
voor de omslag van hun eigen boek. Ook het inbinden is 
een interessante klus! 

Groep 7 en 8 werken aan de opbouw van een party-
infotheek. De groepen hebben een multiculturele 
samenstelling en het is interessant om te weten te 
komen welke momenten in diverse culturen op welke 
wijze feestelijk worden gevierd.  

Een gezamenlijke activiteit
Een rijke leeromgeving ‘pak je niet uit’, maar laat je 
ontstaan. De groepsleider en de kinderen werken samen 
aan de opbouw van deze ‘echte’ praktijken, er ontstaat 
een ‘echte’ bakkerij en restaurant, er komt een heus 
boekenbal. Eigen ervaringen vormen de basis voor de 
eerste inrichting van de leeromgeving. De groepsleider 
inventariseert en verdiept wat kinderen al weten door 
samen de sociaal culturele praktijk (het boekenbal, 
het auteurschap, de bakkerij) en alle handelingen 
daarin te verkennen. Er komt een boekentafel met de 
lievelingsboeken van de kinderen, de eerste recepten 
voor taarten worden meegenomen van huis. De 
deegroller, mixer en beslagkom worden onmisbare 
materialen. Er komen ervaringsverhalen van kinderen 
naar aanleiding van hun meegebrachte spullen of 
ingebrachte kwesties van de groepsleider. Naast wat de 
groep al weet prikkelt de groepsleider ook door ‘nieuwe’ 
kwesties op te roepen om zicht te krijgen op wat 
kinderen nog niet weten, maar waar ze wel nieuwsgierig 
naar zijn. Hoe beoordeel je eigenlijk een boek? Waarom 
zijn sommige boeken heel geliefd door heel veel 

Een rijke leeromgeving
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mensen? De kinderen maken als promotie een kaart voor 
hun lievelingsboek. In de onderbouw maken kinderen 
een menukaart voor het restaurant met gerechten die 
zij zelf kunnen maken. De recepten komen in de keuken 
te hangen. De menukaarten liggen op tafel. Maar hoe 
maak je goed beslag? En waarom moet er ei in het 
beslag? Door bestaande kennis en vaardigheden te 
voeden met nieuwe kennis en vaardigheden groeien de 
handelingsmogelijkheden van de kinderen en wordt de 
leeromgeving rijker op basis van de nieuwe informatie. 
De boeken top tien is het resultaat van het beoordelen 
van boeken, de voorleeswedstrijd vraagt om een jury en 
criteria om te kunnen bepalen wie de winnaar wordt. 
Er ontstaan hoeken (de bakkerij, het restaurant) en 
werkplekken (waar je kunt werken aan het ‘schrijven’ 
van je boek). De leeromgeving verandert voortdurend. 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor de plekken 
waar ze dagelijks werken en leren. Alles wat in de 
klas een plek krijgt wordt gebruikt om nieuwe kennis 
en ervaringen op te doen. Deze leeromgevingen zijn 
functioneel en geen decor of opslagplaats. 

Functionele en dynamische leeromgeving
Met onderstaande viertal kenmerken kun je je eigen 
leeromgeving checken. Bij ieder kenmerk wordt ook 
steeds een voorbeeld uit de praktijk beschreven. 

1. Materialen zijn gericht op het verdiepen van 
activiteiten

Bijvoorbeeld: Een thematische boekenhoek of 
boekentafel waar schriftelijke bronnen een goede 
zichtbare plek krijgen. Kinderen kunnen lezen in deze 
boeken, verhalen, folders, fotoboeken en andere lectuur 
die iets over de wereld van spel en onderzoek vertellen.
Aan de wand hangen lijstjes en flaps die kinderen 
kunnen gebruiken bij spel en onderzoeksactiviteiten.

2. Er zijn mogelijkheden om individueel, in tweetallen, 
kleine groep en met de hele groep te werken.

Een rijke leeromgeving biedt kansen voor leren van en 
met elkaar in diverse samenstellingen. Soms is het nodig 
om samen met je groepsgenoot te ontdekken hoe iets 
werkt of gaat. Soms is de hulp van de groepsleider nodig. 
En op andere momenten is het van belang om nieuwe 
kennis en ervaringen weer te delen in de grote groep 
om ervoor te zorgen dat het leerproces een groepsproces 
blijft. De hele groep wil weten wat specifieke kenmerken 
van prentenboeken zijn. De groepsleider daagt ze uit 
door haar lievelingsprentenboek voor te lezen en de 
kinderen te vragen waarom ze denken dat dit haar 
lievelingsboek is. Vervolgens gaan kinderen in tweetallen 
allerlei prentenboeken bekijken en maken ze een lijstje 
kenmerken. In kleine groepjes worden prentenboeken 
aan elkaar voorgelezen om ze te kunnen beoordelen. 
Zo biedt de groepsleider ruimte om te leren van en 
met elkaar en is er tijd om zelf mee te doen met kleine 
groepjes. Het werken in de grote groep loopt als een 
rode draad door de activiteiten om te zorgen dat 
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ontdekkingen en nieuwe informatie op groepsniveau 
gedeeld kunnen worden. Tenslotte werkt de groep 
samen aan de opbouw van de sociaal culturele praktijk: 
het boekenbal, de bakkerij en het schrijven van een 
prentenboek.

3. Er zijn mogelijkheden om met en zonder 
groepsleider leerervaringen op te doen.

Aan de werkoverlegtafel wordt gereflecteerd op de 
uit voering van activiteiten en samenwerking tussen 
kin deren. Juf Alita bespreekt met een drietal kinderen 
hoe het met hun onderzoek naar het vieren van het 
Chinees nieuwjaar staat. Loopt het volgens plan en 
wat heeft het onderzoek tot nu toe opgeleverd.  Deze 
werkoverlegtafel kan op elk ander werkmoment ge
bruikt worden door groepjes kinderen. 
In de gemeenschappelijke ruimte kijken vier kinderen 
naar een interview over het gooien van rotte tomaten 
bij het Tomatinofeest. Kan dit nu wel of is het onver
antwoord is de vraag? Belangrijk om te weten als je zo’n 
feest gaat organiseren en promoten. De voors en tegens 
worden in het interview naar voren gebracht en helpen 
de kinderen bij het vormen van hun eigen mening. 
Straks gaan ze in overleg met hun klasgenoten in de 
groepskring.

4. Er zijn mogelijkheden om buiten het klaslokaal te 
leren en om de wereld de groep in te halen.

In groep 7 en 8 werken ze aan partyboxen waarin alle 
achtergrondinformatie en benodigdheden komen voor 
een specifiek feest. Kinderen bellen met bedrijven, 
inter viewen deskundigen en nemen een kijkje bij be
drijven die feesten organiseren. Wat doe je en heb je 
nodig? De vragenwand helpt kinderen bij hun onder
zoek. Wat willen we weten en hoe gaan we aan 
antwoorden komen. Om meer te weten te komen 
over de diverse feesten worden kenners van het feest 
geïnterviewd. Zo wordt de Chinese oma van een van 
de kinderen bevraagd over haar ervaringen met feest 
vieren. Haar uitleg en antwoorden worden naast 

de bevindingen vanuit schriftelijke bronnen gelegd. 
Komen de antwoorden overeen? De ‘Theetuin’ wordt 
bezocht om vragen te kunnen stellen over hoe je een 
feest organiseert. Wat komt daar allemaal bij kijken? 
De leeromgeving reikt verder dan de klas zelf. Het is de 
kunst om de rijkdom in de echte wereld te betrekken bij 
het onderwijs. Zo waren ook de uitgenodigde schrijver, 
het bezoek aan de bakkerij, maar ook het filmpje van De 
taarten van Abel een verrijking voor de leeromgeving 
van de kinderen. De wereld van binnen en buiten de klas 
wordt met elkaar verbonden.

Middelen en materialen
Een rijke leeromgeving omvat ook middelen en mate
rialen die bovenbeschreven processen ondersteunen. Zo 
beschikken kinderen over middelen waarmee ze schrif
telijke bronnen en de actualiteit kunnen onderzoeken: 
diverse typen boeken, kranten, tijdschriften, internet, 
atlassen, woordenboeken, diverse schrijfmaterialen en 
papier. Daarnaast duiken ze ook de praktijk in op zoek 
naar antwoorden en is het handig om te beschikken 
over materiaal om te kunnen  telefoneren, filmen, 
fotograferen, emailen of brieven te schrijven. Ook een 
computer, digibord of tablet biedt ruimte om de echte 
wereld naar binnen te halen.  Deze materialen maken 
het mogelijk om contact te leggen met de buitenwereld 
en/of vragen voor te leggen aan deskundigen uit de 
praktijk. Het is ook handig om experimenteerplekken 
en materialen te hebben om bijvoorbeeld te kunnen 
ontdekken hoe je stevige taartjes maakt of om te 
ontdekken wat de meerwaarde van een ingrediënt als ei 
in je cakerecept is. En wat dacht je van uitzoeken hoe je 
een stevige box maakt voor je partyingrediënten? Deze 
experimenteerplek kan de zandtafel zijn, maar ook twee 
tafeltjes waarop je een proefopstelling kunt maken of 
een groepstafel die tijdens werktijd die functie krijgt. 
De kern van een ‘rijke’ leeromgeving zit hem in de 
samenwerking tussen de groepsleider en kinderen. Een 
leeromgeving opbouwen is een gezamenlijk proces. 
Verzamel de ingrediënten en ga aan de slag. 

Tonny Bruin is als nascholer werkzaam bij De Activiteit en 
begeleidt teams bij spelend en onderzoekend leren.
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Vanaf oktober 2013 is jenaplanschool de Zevensprong 
gevestigd in een brede schoolgebouw in Boskoop. In het 
gebouw komt de visie van de school goed naar voren. 
Het nieuwe gebouw moest op een ‘postzegel’ gebouwd 
gaan worden. Er was eigenlijk onvoldoende ruimte om 
op de grond die beschikbaar was drie scholen, een kerk, 
kinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin en andere 
geledingen in één gebouw onder te brengen.

Ongeveer acht jaar geleden is tijdens een schoolconfe
rentie met de ouders gesproken over het meegaan van 
de school in de plannen van de gemeente om een brede 
school neer te zetten. Wat moest het nieuwe gebouw 
brengen, wat zagen ouders en team als meerwaarde 
van een nieuw gebouw. Uit de conferentie kwam een 
aantal voorwaarden naar voren: behoud van eigenheid, 
voldoende ruimte binnen en buiten, voldoende ruimte 
om onderwijskundige vernieuwingen door te voeren en 
veiligheid voor kinderen, zowel in/rondom het gebouw als 
op de weg van en naar school. Daarnaast wilden we graag 
een kook en een  handvaardigheidlokaal en een ruimte 
om onze vieringen te houden.
Het beschikbare terrein was niet zo groot. De verschillen
de architecten, die hun visie op het nieuwe gebouw loslie
ten, waren vooral bezig met het in de hoogte bouwen en 
het samenvoegen van de verschillende gebruikers. ‘Eigen
heid’ stond (en staat nog steeds)voor onze school hoog in 
het vaandel. Onze voorwaarden om deel te nemen aan de 
brede school waren een eigen ingang, eigen plein en het 
realiseren van onze visie op de indeling van het gebouw. 
Een van de architecten heeft onze ideeën om kunnen 
zetten in vier onderdelen, met een gezamenlijke ruimte 
als verbinding. Om voldoende buitenruimte te creëren is 
er een deel van het scoutingterrein dat naast de school 
ligt aangeschaft en ingericht als buitenruimte. 

Een kijkje in het gebouw
Tijdens een overleg met het team, ouders en kinderen 
zijn de uitgangspunten van het jenaplanonderwijs ge
bruikt om het gebouw van binnen vorm te geven, zoals 
ieder kind is uniek en mag/moet gezien worden. Dit is 
vertaald in het vele glas en licht dat er in het gebouw is 
te zien. Vanuit de gangen kun je in alle lokalen kijken en 
kun je zien wat kinderen en groepsleiders aan het doen 
zijn. Er is ook veel ruimte, zowel in tussenruimtes, de 
gang, vide en in de speelzaal, waar kinderen zelfstandig 

kunnen werken. Ook zijn er ruimtes voor vieringen, het 
maken van muziek en voor het voeren van een gesprek. 
En gelukkig is er ook een kook en handvaardigheid
lokaal gerealiseerd. Door te kiezen voor houten meubi
lair is er rust in de ruimtes gekomen.

Van binnen naar buiten
Ook buiten is er ruimte voor de kinderen om zowel 
samen als alleen te spelen. Na een schoolconferentie 
waarbij met ouders gesproken is over wat de kinderen 
nodig hebben om zich prettig te voelen is het nieuwe 
plein verdeeld in vier verschillende onderdelen: sport, 
spel, groen en verkeer. In het midden staat een boom en 
een bank waar vandaan je het hele plein kunt overzien.

Het oude gebouw heeft bijna veertig jaar dienst gedaan. 
Toen we net in ons nieuwe gebouw zaten is er door 
veel ouders, kinderen en ook teamleden nog wel eens 
gevraagd of de Zevensprong nog wel de Zevensprong 
was. Maar al heel snel bleek dat de school geen gebouw 
is, maar dat wij samen, team, ouders en kinderen de 
Zevensprong maken. En ons nieuwe gebouw ondersteunt 
dit!

Jeannette Broer van der Ham is directeur van jenaplan-
school de Zevensprong in Boskoop

Op een postzegel groeit wat moois
Jeannette Broer van der Ham



- 14520

In Mensenkinderen, mei 2010, is de basisinrichting van de schoolwoonkamer van mijn onderbouwgroep te zien in 
het artikel ‘Een kijkje in de keuken van’. In november 2012 is dezelfde schoolwoonkamer te zien tijdens het thema 
‘Sint’. Deze keer gaat de inrichting van mijn onderbouwlokaal over het thema ‘tijd’.

Op tijd het nieuwe jaar in
in een uitdagende leeromgeving

Carolyn Nagtzaam

Bouwhoek 
In de bouwhoek worden klokken gebouwd. De cijfers worden erbij gelegd. Ze hebben een torenklok gebouwd en 
zijn trots op hun werk. Door middel van een foto wordt hun werk vastgelegd en uitgeprint, zodat ze het aan anderen 
kunnen laten zien. 

Wisselhoek
Met de meegebrachte spullen wordt de wisselhoek ingericht. De kinderen ontdekken verschillen, overeenkomsten, 
sorteren, meten, tellen, gaan aan de slag met cijfers. Ze ontdekken telkens nieuwe mogelijkheden, bedenken 
oplossingen, nemen initiatief, komen met nieuwe voorstellen.

Na de kerstvakantie ontvangen we de kinderen met champagne en vuurwerk. De kinderen raken met elkaar in 
gesprek over het tijdstip waarop het vuurwerk wordt afgestoken en het nieuwe jaar begint. De klok wordt erbij 
gehaald en de wijzers worden op de juiste tijd gezet. 
Samen met de kinderen wordt besloten om de komende tijd over het thema ‘tijd’ te gaan werken. Ideeën worden 
bedacht voor de inrichting van de groep. Er wordt besproken wat de kinderen al weten en wat ze graag zouden 
willen weten over de tijd. Daarna wordt er een brief gemaakt die mee naar huis gaat waarin spullen gevraagd 
worden voor de inrichting. Samen met de kinderen en de ouders wordt de groep ingericht. 
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Tekenbord 
Op het tekenbord worden klokken getekend.
 

Verfbord 
Ook hier wordt de omaklok nagetekend en met wasco 
ingekleurd. Teksten worden erbij gestempeld.

Themakast 
In de themakast staan alleen de ontwikkelingsmaterialen die met het thema tijd te maken hebben. Voorbeelden zijn: 
puzzels, gezelschapsspelletjes, cijfers, maar ook manden met echte klokken en horloges. 
De kinderen kiezen zelf om met deze materialen aan de slag te gaan. Ze zijn hierdoor gemotiveerd, de activiteit is 
betekenisvol voor hen. Ze willen veel weten en nemen initiatief om meer te weten te komen over de tijd. Ieder kind 
werkt vanuit zijn eigen belangstelling. De groepsleiding observeert en geeft nieuwe impulsen. De kinderen bepalen 
hun eigen leerdoel. Zo kiest Mathijs ervoor om de horloges te sorteren. Actief en heel geconcentreerd gaat hij met de 
horloges aan de slag. Hij sorteert, ordent en ziet overeenkomsten en verschillen. 
Pepijn, Baruch en Thijs vinden de omaklok interessant (zo noemen zij deze pendule) en willen weten hoe deze in 
elkaar zit en hoe hij werkt. Er wordt overlegd en actief wordt er naar elkaar geluisterd. Vragen worden gesteld, 
onderzocht en beantwoord. Er ontstaan ook nieuwe vragen die onderzoek vergen. Pepijn wil de omaklok natekenen 
en later geeft hij aan dat hij de letter ‘a’ wil leren schrijven.
Sam bekijkt alle polshorloges en kiest ervoor om ze na te tekenen. Zo ontdekt ze het verschil tussen de ‘f’ en de ‘t’. 
Benjamin heeft het zakhorloge van zijn opa meegenomen en nagetekend.
Later reflecteren en presenteren de kinderen in de kring over wat zij gedaan hebben.
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Op tijd het nieuwe 
jaar in

Lichtbak 
Op glazen snijplanken worden klokken ontworpen. Wanneer je een kopietje maakt op een doorzichtige sheet krijg je 
een prachtig resultaat.

Expressieactiviteiten 
Kinderen ontwerpen hun eigen klok. Dat is een heel proces. Eerst gaan ze onderzoeken: Hoe zien klokken eruit, hoe 
werken ze. Pas aan het einde van het proces ontwerpen kinderen hun eigen klok. Iedere klok ziet er dan anders uit. 
Deze klokken worden bij de echte klokken gehangen!

Tijd voor jou om de uitdaging aan te gaan en kinderen echt de ruimte en tijd te geven?

Carolyn Nagtzaam is onderbouwgroepsleider en onderwijsinhoudelijk specialist van jenaplanschool Antonius Abt, 
Engelen

Overheadprojector
Op vele verschillende manieren worden klokken ontworpen. De armen van de kinderen zijn de wijzers van de klok. Zo 
worden de klokken echte klokken.
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In de weken voor de opening werd de vacature gemeld. Er 
werden bibliothecarissen gezocht. Tien kinderen solliciteerden. De 
sollicitatiebrieven zagen er voortreffelijk uit. Ze waren voorzien van een 
goede motivatie en foutloos geschreven. De brieven kwamen op tijd 
binnen en het sollicitatiegesprek volgde.
Alle kinderen werden aangenomen. Ze kregen een korte cursus waarin ze 
ook leerden werken met V@school. Elke dag tussen10.1510.30 uur is de 
bibliotheek open. 
Op de dag van de opening was er feest.  Er kwamen belangrijke mensen uit het hele land naar onze school. Max van 
den Berg, de commissaris van de Koning, kwam de bibliotheek op school openen. 
Op het plein stond J. te kijken naar al die belangrijke mensen die naar de deur liepen. ‘Komt u ook voor de 
bibliotheek?’, vroeg hij aan een mevrouw in een prachtige jurk. ‘Daar werk ik ook!’

Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool De Ommewending in Veendam

Ogenblikje

Aan het begin van de week  hoorde ik een collega zeggen dat 
de tuin nodig weer onder handen genomen moest worden. 
Dat betekent onkruid wieden en de boel omspitten.  Ik bekeek 
onze tuin – we hebben namelijk allemaal de luxe van een eigen 
schooltuin – en dacht: ‘Wow, wat staat er veel in en wat kunnen 
we daar mooi onderwijs aan koppelen’. Tegelijk rees de vraag: 
‘Wanneer gaan we dat doen en hoe?’ We zijn nu nog bezig met de 
verwerking van de schoolreis, de Kinderboekenweek start, er zijn 
een paar jarige kinderen deze week, en…. en….
Geen tijd om te denken, over ons tuinconcept heb ik al talloze 
malen nagedacht en de tuin ligt er niet voor niets bij zoals 
nu: vol met vaste planten, zaaigoed, aardbeienplanten, een 
frambozenstruik met prachtige frambozen eraan, gras en veel 
akkerkool. 
Nog diezelfde week meldde zich een alleraardigste oma met de 
vraag of ze eens wat in de tuin kon komen doen met kinderen. Niet 
zomaar een oma, maar een gepensioneerd leerkracht met jarenlang 
ervaring en een beetje heimwee naar haar vak. Haar kleindochter is 
in augustus bij ons in de stamgroep als derdejaars begonnen.
We hebben het gehad over hoe en wat en besloten om gewoon 
maar te beginnen vanuit het idee dat de kinderen zelf gaan 
onderzoeken. Onderwerp? Het is herfst, dus wat dacht je van 
zaden? 
De volgende ochtend stond ze al op de stoep en in no time was 
ze met een derde, vierde en een vijfdejaars verdwenen tussen 
de planten. Een nieuwsgierige derdejaars die het geheel vanaf de 
kleitafel gadesloeg sloot zich bij het groepje aan. En wat waren 
ze betrokken en ontdekten ze veel. Ze vouwden een doosje en 
schreven de namen van de planten erop, waarvan ze zaad hadden 
verzameld.
De nieuwsgierigheid van de groep is gewekt na een presentatie 
van deze kinderen in de eindkring. Volgende week komt deze 
enthousiaste oma als het even kan weer. Ondertussen zoek ik naar 
het boek ‘Een zaadje in de wind’ van Eric Carle. En ik heb vast 
nog meer mooi vervolgmateriaal en anders maak ik het. Ook mijn 
enthousiasme is weer gewekt.

Elanor Numan is stamgroepleider van jenaplanschool De Keerkring, 
Schagen

Herfsttuin



Het plein op de schop
Tiny Berkhout
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Een artikel over de vele spelmogelijkheden die kinderen krijgen, wanneer het speelplein verandert in een natuur-
plein.

Tijdens mijn rondje om het schoolplein zie ik dat er bij de 
schommels een nieuw spel is bedacht. Twee jongens uit 
groep acht zitten op de schommels en een groepje mid
denbouwers staat er bij. Ze gooien ballen naar de schom
melaars, die ze vervolgens zo hoog mogelijk wegschoppen. 
Ieder schot is weer reden voor grote hilariteit en de heel 
hoge ballen kunnen op veel gejuich rekenen. Aan het dui
kelrek hangen een paar kinderen ondersteboven: ‘Kijk eens 
juf!’ Iets verderop roept een bovenbouwer: ‘Wie niet weg is 
wordt gezien!’ en draait zich om van het honk. Niemand te 
zien, voorlopig. 

Pleinwacht
Bij het klimtoestel wordt deze keer gewoon geklommen 
en gegleden, vandaag vooral door de jongere kinderen. 
Vaak wordt hierop ook een spel gespeeld, waarvan ik de 
vage spelregels meestal niet goed begrijp, maar dat ligt 
ongetwijfeld aan mij. De wilgen, die tussen en om het klim
toestel zijn aangeplant, geven het toestel een spannend 
boomhuteffect. In de arena zitten een paar meisjes uit de 
bovenbouw op de bovenste ring gezellig te praten, terwijl 
drie kinderen uit groep drie op de uitloper van de onderste 
ring een tuintje aanleggen, met verse natte modder, takjes, 
bloemetjes en blaadjes. Hiernaast zijn de voetbaltalenten 
van groep vier bezig met muurbal. Ook deze spelregels wis
selen nogal eens, vooral in het voordeel van de bedenker, 
maar op dit moment is er geen scheidsrechter nodig. Bij 

het natuurplein aangekomen zie ik in de verte een groepje 
meisjes bovenop de hut zitten. Verder lijkt het hier rustig, 
maar schijn bedriegt. Als ik over de verhoging mijn weg 
vervolg zie ik dat er hier toch wel een heel stel kinderen 
tussen de struiken en obstakels hun spel spelen. Een aantal 
kinderen zit bewust verstopt; zij horen bij het verstoppertje 
spelen. Om de hoek is zelfs een paardenrace bezig.
Daan loopt alleen, voorzichtig, zijn handjes op elkaar. ‘Kijk 
eens juf, een kikkertje!’ Bijna dagelijks kun je deze vijfja
rige bioloog aantreffen met een diertje: kikkers, kevers, 
hagedissen en slakken. Ze kunnen allemaal op zijn warme 
belangstelling rekenen. Ik zie Maarten langs het hek inge
spannen speuren. Hij loopt nu al voor de derde dag naar 
een klavertje vier te zoeken. Ik hoop dat zijn zoektocht 
spoedig wordt beloond, met het er bij beloofde geluk.
Het heeft sinds lange tijd weer geregend en dat kun je 
merken bij de regenpijp, waar aan de onderkant bewust 
een gat is gemaakt. Hieruit loopt gestadig een stroompje 
water over de verhoging naar beneden. Joris en Meike heb
ben ontdekt dat je die stroom kunt veranderen door met 
een stokje een geul te graven. Al snel komen er kinderen 
bij staan. Wouter legt een dam aan in de breedste rivier: 
overstroming! De enthousiaste geluiden van de geulen
gravers en dammenbouwers lokken ook andere kinderen 
en binnen korte tijd leveren jong en oud hun bijdrage aan 
het deltaplan. Ik ben een echte spelbreker, als ik het einde 
van de pauze aankondig.
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De pauze verliep vandaag heel harmonieus. Is dit de wer
kelijkheid van alledag? Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, 
maar ik moet wel realistisch blijven. Ook op ons plein doen 
zich incidenten voor, per ongeluk én moedwillig. Maar we 
merken wel een enorme verandering sinds ons natuurplein 
is aangelegd, nu al weer vier jaar geleden.
 
Natuurplein
Een aantal jaren geleden was op het veld naast de school  
een strook bosjes en struiken te zien. Daar konden de 
kinderen zich eindeloos vermaken. Wat zou het fantastisch 
zijn, als we zoiets naar ons grote betegelde plein konden 
halen. Het enige groene daar waren de schooltuintjes 
tegen de school. Deze werden omheind door een ijzeren 
hek en om het hele plein stond een tweede ijzeren hek; 
helaas nodig vanwege vandalisme. Het geheel bood een 
hele strakke, kille aanblik. Toen er in 2009 in een huisaan
huisblad een artikel van ‘De Twee Heren’ over natuur
speelpleinen stond, kwamen bij enkele collega’s de ideeën 
spontaan opborrelen. Al snel waren het hele team én veel 
ouders enthousiast over een natuurschoolplein. Die laatste 
groep was uiteraard ook heel belangrijk. We hadden ze 
niet alleen nodig voor hulp bij de aanleg en voor de finan
ciën. We vonden het ook belangrijk dat ze er ook achter 
stonden, zodat ze er begrip voor zouden hebben als hun 
kinderen soms wat vuil thuis kwamen.  

Betrokken kinderen en heren
Het contact met De Twee Heren is al spoedig erna tot stand 
gekomen. Hoewel hun ervaring met een natuurplein bij 
scholen tot dan toe niet verder reikte dan de aanleg van 
kleuterpleinen, zaten we onmiddellijk op dezelfde lijn. 
Vanaf het begin werden de kinderen bij het geheel betrok
ken. Eerst mochten ze door middel van tekeningen hun 
wensen en ideeën indienen. Deze werden met De Twee 
Heren besproken en hieruit is in samenspraak een selectie 

gemaakt voor het ontwerp. Vervolgens waren de kinderen 
actief bij de aanleg, van het verwijderen van de eerste tegel 
tot het planten van de laatste struik.  
Bij het officiële ontwerp hebben we onze prioriteiten aan
gegeven, want hoewel de geldelijke acties bij sponsors en 
ouders veel hadden opgebracht, was het helaas financieel 
nog niet mogelijk om het hele plan in één keer uit te voe
ren. We hopen dus nog wel op een vervolg, waarvoor nog 
leuke plannen op stapel staan. Dit uitstel leerde ons wel 
dat het ook fijn is om een stuk plein over te houden, meer 
dan er in de oorspronkelijke planning voor was gereser
veerd. Er is nu nog voldoende plaats voor touwtje springen, 
skeeleren, skateboarden, hinkelen en de diverse nieuwe 
rages die zich voortdurend vanuit de commerciële wereld 
aandienen. Het plein biedt zo mogelijkheden tot allerlei 
soorten spel en we denken dat juist daar de kracht van ons 
nieuwe plein ligt. Er worden spellen gespeeld, die spon
taan ontstaan rondom de struiken, bomen, verhogingen 
en andere aanwezige objecten. In die spelvormen worden 
de kinderen vaak uitgedaagd tot heel actief spel. Maar het 
plein biedt ook mogelijkheid voor kinderen die de behoefte 
hebben zich even rustig terug te trekken. Zij laden zich op 
die manier weer op voor het volgende dagdeel. We zien in 
al die verschillende pleingedeeltes dat de fantasie geprik
keld wordt. De takken die gisteren nog bij de hut gebruikt 
werden zijn vandaag de hindernissen bij het paardenspring
concours. En vorige week werden ze gebruikt als wip over 
een liggende boomstam.

In het groen
In de schooltuintjes, nu omheind door speelse houten hek
jes, wordt tijdens wereldoriëntatie gezaaid, geschoffeld en 
geoogst. Ook in de pauzes vragen kinderen vaak of ze even 
in de schooltuin mogen werken. Ze plukken er citroen
melisse om thee te zetten voor hun groep of rozenbottels, 
bramen, bessen of aardbeien, die verwerkt worden tot 
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jam of andere lekkernijen. Zo zijn er talloze voorbeelden, 
waarbij het plein een verlengde wordt van het werken in 
de school en andersom. Op de brandnetels vinden de kin
deren rupsen, die ze overbrengen naar het vlinderkastje in 
de groep. Dagelijks worden de rupsen voorzien van verse 
brandnetels, voorzichtig met handschoenen geplukt. Kin
deren weten ook waar de hondsdraf groeit, als het toch 
even misgaat met het plukken. En als de rupsen zich dan 
verpoppen en er na drie weken kleine vosjes in het kastje 
vliegen, hebben de kinderen weer een onvergetelijke 
ervaring opgedaan. We hebben bij de beplanting bewust 
gekozen voor struiken die bijen en vlinders aantrekken. 
In de winter kijken de kinderen vanuit hun groep naar 
de vogels op de voederplanken en bij de zelfgemaakte 
vetbollen in de bomen. 

Bij mooi weer eten de groepen in de arena, of houden er 
hun (verhalen)kring. Ook musiceren in de open lucht gaat 
heel goed. Op onze school hebben we door het continu
rooster twee keer per dag pauze, dus het buitenspelen 
neemt in het ritmisch weekplan een belangrijke plaats in. 
Die pauzes gaan de laatste jaren meestal voorbij zonder 
noemenswaardige conflicten en ‘Ik verveel me’, horen we 
nooit meer. We durven het inmiddels met zekerheid te 
stellen: leven in een groene omgeving maakt gelukkiger 
en dat geldt zeker voor onze kinderen.

Tiny Berkhout is groepsleider op jenaplanschool De Dijk-
werkers



Ik zet  op een maandagochtend  een plastic bak neer met een doorzichtig deksel. De binnenkant is bekleed met 
aluminiumfolie en er ligt een lichtstreng in. Door er elke dag iets heel kleins aan toe te voegen, zoals een hoopje 
zand, een zwart kleed voor een donkere hoek met knijpers , vingerlichtjes of nepdiamanten blijft het spannend. Ik 
zie nieuwsgierige kinderen die vragen stellen, naar oplossingen zoeken, dit weer delen met anderen en zelf ook 
weer andere materialen meenemen van thuis.

Zo start ik iedere week met een spelimpuls, terwijl ik erop 
vertrouw dat de kinderen  aangeven wat ze hier zelf mee 
kunnen. De inrichting van ons lokaal helpt ze daarbij; een 
echte rijke leeromgeving. Een omgeving waar verbinding 
is tussen de kinderen en de ruimte waarin ze spelen en 
werken. 
Zo zie je in ons lokaal open kasten waar gekleurde 
manden staan, gevuld met materialen die de ontwikkeling 
prikkelen. Gewoon huis, tuin en keukenspul, zoals 
knijpers, knopen, dozen (groot en klein), kokers, elastieken, 
paperclips, magneten, bouten en moeren. Kralen, 
stompe naalden, garenklosjes en houten raamwerken 
voor het maken van papier. Een staafmixer, diaraampjes , 
vergrootglazen, petrischaaltjes, touwtjes en nog veel meer. 
Momenteel zijn de kinderen in de ban van de lichtbakken.
Alle materialen zijn in de loop der jaren verzameld 
via oproepjes naar ouders, collega’s en familieleden. 
Ik duik ook regelmatig de mooiste schatten op bij 
kringloopwinkels en rommelmarkten. De kant en klare 
ontwikkelingsmaterialen verstoffen ondertussen in het 
magazijn.

De kinderen bedenken nu vaak zelf wat ze met de 
inhoud van de manden voor spel gaan spelen. Als 
groepsleider volg ik hun spel en beweeg ik met ze mee.  
Een dag duurt daardoor voor veel kinderen vaak te kort.

Ons lokaal is een zonnige ruimte, waar kinderen direct 
willen gaan handelen. De ruimte is ingericht met veel 
blankhouten meubels en de kleuren oranje en rood 
komen veel terug.

In het afgelopen jaar hebben we de tuin onder 
handen genomen, vanuit de wens deze zo in te 
richten dat hij dienst kan doen als natuurspeelplaats. 
Door de hulp van ouders, inspiratieavonden, mind
mappen en de gemeente is het nu een uitnodigende, 
rijke buitenomgeving, waar ook de buurtkinderen 
nieuwsgierig op af komen. We zijn gewoon begonnen 
met het buiten zetten van de zandtafel en het open 
zetten van de tuindeur, waarna de rest ‘bijna’ vanzelf 
volgde.
Zo beschikken we over een rijke binnen en buitenruimte 
waar van alles is te beleven.

Jomp Beudeker is groepsleider van jenaplanschool De 
Keerkring in Schagen

Rijk met gewoon huis-, tuin- en keukenspul
Jomp Beudeker
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Het geheim van de rijke leeromgeving
Tessa Mensink

Primair onderwijs à la 21ste eeuw kent een verandercultuur. Veranderingen die hevige discussies, verwarringen, grijze 
haren, eye-openers en daar tegenoverstaand ‘geïrriteerde blikken’ opleveren. Veranderingen die in een razend tempo 
hun wortels dwars door ons onderwijsland heen laten groeien. De hedendaagse maatschappij verandert! Onze kinde-
ren moeten worden opgeleid om te leven in de wereld van ‘nu en morgen’, anno 21ste eeuw. Wellicht voor banen waar 
wij nu nog geen weet van hebben.
Het ontwerpen van een uitdagende rijke leeromgeving past in het beeld van onderwijs in de 21ste eeuw, geeft het 
onderwijsaanbod meer betekenis voor het kind en biedt ruimte voor de individuele ontwikkeling van authentieke 
kinderen.
Dit artikel beschrijft aan de hand van een praktijkvoorbeeld over het prentenboek ‘Woeste Willem’ hoe er een uitda-
gende leeromgeving is gecreëerd en wat daar qua theoretische onderbouwing allemaal bij kan komen kijken. 

Was honderd jaar geleden de afkomst nog bepalend voor 
hoever een kind het zou schoppen in de maatschappij, 
dan is nu de inrichting van het onderwijssysteem een 
belangrijke factor bij de mate van maatschappelijk succes. 
Een economie die werd gedomineerd door traditionele 
industrie, maakt(e) de overgang door naar een diensten
economie. Daarin verandert de maatschappij geleidelijk 
aan in een meritocratie: gelijke kansen op basis van ras, 
afkomst, sekse, geloof. Optimale ontplooiingsmogelijkhe
den voor allen, ofwel streven naar talentenontwikkeling. 
Talenten, daar moeten we in ons onderwijs ook iets mee.

Woeste Willem is een humeurige en mopperende zeero-
ver, maar met het jongetje Paul sluit hij vriendschap en 
aan hem vertelt hij al zijn avonturen.

Een les voor het onderwijs
Enkel onderwijs ‘volgen’ is generaties lang de garantie 
voor goede kansen geweest. Volgens een rapport van 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(2013) vinden er diverse verschuivingen plaats. Meer en 
meer is er in plaats van productiewerkers vraag naar 
‘mensenwerkers’, die beschikken over de zogenoemde 
‘twentyfirstcenturyskills’: kritisch denken, creativiteit, 
probleemoplossend vermogen, samenwerkingsvaardig
heden, sociale en culturele vaardigheden, goede com
municatie en beheersing van ICTgeletterdheid. (Voogt & 
Pareja Robin, 2010)

Het is niet langer voldoende om als groepsleider enkel 
informatie aan te bieden en de kinderen het op te laten 
slaan voor reproductie en ‘gebruik voor later’. Heden
daags onderwijs moet de focus leggen op het nut van 
leren en de kinderen kritisch na laten denken over wat zij 
waarom leren. De vormgeving van betekenisvol en 
authentiek onderwijs blijkt een complexe aangelegen
heid te zijn. Het nut en de noodzaak hiervan blijven 
sterk groeien, terwijl de druk om te presteren blijft, als 
een zwaard van Damocles. Het valt niet mee om onze 
moderne kinderen te boeien in een mediacultuur waar 
de tafeltrainer op de iPad of dat veel te vrolijke instructie
filmpje op het Digibord het qua aandachtsniveau winnen 
van de groepsleider. 

Door een goed overdachte inrichting van de leeromge
ving, is het mogelijk om beter aan te sluiten bij de be
hoeften van kinderen, meer recht te doen aan verschillen 
(talentenontwikkeling) om het onderwijs aantrekkelijker 
en realistischer te maken voor kinderen en hen beter voor 
te bereiden op het functioneren in de maatschappij. 
Uit diverse onderzoeken van Newmann (1996) is gebleken 
dat kinderen meer en diepgaander leren en onthouden, 
wanneer ze actief deelnemen aan ‘authentieke’, bete
kenisvolle leeractiviteiten waarbij ze met eigen gecon
strueerde kennis ‘wereldproblemen’ gaan onderzoeken. 
Volgens de onderzoeken heeft het een positief effect op 
leren, wanneer de kinderen actief deelnemen aan activi
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teiten waarbij ze hun kennis op eigen manier uitbreiden, 
verbinden en organiseren, alternatieven zoeken, onder
zoeken en relaties leggen met eigen wereld, analyseren 
en onderling blijven communiceren over het onderwerp.

Door op diverse plekken gerelateerde woordkaarten of 
platen neer te hangen, blijven kinderen actief bezig bin-
nen het thema met het linken van woorden aan beelden 
en het doorontwikkelen van woordbetekenissen. Een 
kleuter van vier jaar besloot nadat het prentenboek van 
‘Woeste Willem’  was voorgelezen en alle woordkaarten 
waren besproken, om op eigen initiatief  de schatkaart 
van Willem uit te tekenen en ‘schrijven’ als belangrijk 
hulpmiddel voor wanneer hij ging varen op zijn boot. 

Een les voor de groepsleider
Als je als groepsleider weet wat je wilt bereiken met de 
kinderen, dan kun je een passende leeractiviteit ontwik
kelen, waarmee kinderen de doelen kunnen behalen. Dit 
klinkt vanzelfsprekend, maar gelijktijdig komt er van alles 
bij kijken.

Wil je de kinderen brengen tot nieuwe niveaus van 
ontwikkeling en aan de slag met de inrichting van de 
leeromgeving? Let volgens Simons in Van der Maas (2010) 
eens op de kenmerken van een rijke leeromgeving:
• er is variatie in de wijze waarop kinderen informatie 

kunnen verkrijgen, compleet en rijk zijn;
• de kinderen worden uitgenodigd zelf actief te zijn;
• er valt voor kinderen te kiezen;
• er zijn mogelijkheden tot experimenteren en ontdek

ken;
• de kinderen kunnen in de leeromgeving relaties leg

gen met de werkelijkheid;
• de kinderen kunnen zelf initiatieven nemen en met 

voorstellen komen;
• er is voor kinderen ruimte om volgens eigen leerstijl 

te werk te gaan. 

De groepsleider zorgt ervoor dat kinderen kennis maken 
met het begrip ‘boot’ of ‘schip’. Samen zijn de kinderen 

tijdens een speurtocht actief op zoek gegaan naar (ver-
stopte) losse planken als onderdeel van de zoekopdracht, 
om ze vervolgens samen in elkaar te zetten tot een ‘boot’. 
Het vervoersmiddel van ‘Woeste Willem’ is daar en gereed 
om ingezet te worden in een rollenspel. Zo krijgt een be-
grip betekenis en leggen kinderen verbanden en relaties 
met eigen werkelijkheid.
 
Besteed volgens Simons (1998;1999) ook aandacht aan de 
criteria, ofwel uitgangspunten van de rijke leeromgeving 
Stel jezelf als groepsleider eens de volgende vragen:
• bevordert de omgeving de aangeboren   
 nieuwsgierigheid, daagt deze de lerende uit?
• wordt er voldoende informatie geboden?
• wordt er niet teveel informatie geboden?
• wordt de lerende aangezet tot eigen   
 denkactiviteiten en meningsvorming?
• is er ruimte voor gemeenschappelijke   
 betekenisconstructie?
• is er ondersteuning bij het vormen van een   
 totaal beeld en het leggen van verbanden?
• is er aandacht voor het vastleggen van het geleerde  
 en het reflecteren?

Op de ontdektafel in de ontdekhoek is ruimte voor 
nabouwen en construeren van het huis, de boot en het 
landgoed van ‘Woeste Willem’. Dit doen kinderen in een 
twee- of drietal, om samen ideeën te kunnen omzet-
ten naar betekenissen. Ze vullen elkaar vaak goed aan 
in hun fantasie om iets te ‘maken’. Woordkaarten van 
een woordenschatmethodiek op de achtergrond bieden 
extra invalshoeken voor de kinderen die gaan nabouwen 
en construeren. De woordkaarten ondersteunen bij het 
vormen van het totaalbeeld van de kinderen. Voor in het 
portfolio maken de kinderen regelmatig een tekening van 
geleerde woorden, of ‘schrijven’ het op. De groepsleider 
noteert dit dan om het geleerde vast te blijven leggen.   

Volgens Popeijus (2009) fungeert de rijke leeromgeving 
als zone van naaste ontwikkeling die uitdaagt, stimuleert, 
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waarin de juiste vragen worden gesteld en waarin de 
kinderen worden ondersteund om zelf op zoek te gaan 
naar wegen die leiden tot de antwoorden op vragen. In 
de zone van naaste ontwikkeling worden nieuwe bete
kenisvolle handelingen geleerd onder begeleiding van 
de groepsleider. De betekenisvolle leidende activiteiten 
brengen de lerende tot nieuwe niveaus van ontwikkeling. 
Uit het onderzoek van Van der Maas (2010) zijn diverse 
ontwerpeisen voor de groepsleider om een rijke leerom
geving te ontwerpen, kort op te sommen:
• kinderen kunnen zelf aan de slag;
• er wordt gewerkt aan taken of opdrachten;
• er zijn uitdagende leertaken;
• kinderen kunnen zelfstandig aan de slag;
• er is gelegenheid tot werken in kleine groepjes;
• er zijn keuzemogelijkheden en is afwisseling in leer

taken.

Het namaken van het schip met Woeste Willem er zelf 
op is in een rijke leeromgeving nog interessanter. De 
kinderen kunnen eerst zelfstandig met ijsstokjes een vlot 
of boot knutselen en vervolgens in een groepje met elkaar 
bepalen hoe ze Willem gaan ‘namaken’. Dit kan met ge-
kleurd papier, met stift, met verf of met bijvoorbeeld kos-
teloos materiaal. Keuzemogelijkheden om zelf invulling te 
geven aan een opdracht, bieden uitdaging en ruimte voor 
eigen ideeën van de kinderen. Is de leeromgeving interes-
sant en aantrekkelijk? Dan zullen kinderen hier ook vast 
gebruik van maken in hun uitwerking van opdrachten. 
Bijvoorbeeld door bij het knutselen van Woeste Willem, 
dezelfde kleuren in het T-shirt te gebruiken als die hij 
aanheeft op de woordplaat in de ontdekhoek.   

Kenmerken voor de rol van de groepsleider die van belang 
zijn om kinderen actief aan de slag te laten gaan in de 
rijke leeromgeving:
• maak je als groepsleider zo snel mogelijk overbodig 

wat kennisoverdracht betreft;
• motiveer kinderen om aan de opdracht te beginnen;
• begeleid de kinderen waar nodig tijdens het leren 

aan de taak;
• vertel de kinderen wat er verwacht wordt en hoe er 

(indien van toepassing) beoordeeld wordt. (Ebbens & 
Ettekoven, 2013)

Een kijkje in de praktijk
Als ik op een woensdagmorgen de onderbouwunit 
instap, waar de leerjaren 1 tot en met 3 leven, werken en 
leren merk ik dat de groepsleider zich echt heeft afge
vraagd wat kinderen nodig hebben om grip te krijgen op 
het thema ‘Woeste Willem’. Een leerleefomgeving waar 
wordt uitgedaagd om je zintuigen op volle toeren te laten 
draaien en fanatiek aan de slag te gaan met alles wat bij

draagt om te werken aan betekenisconstructie. Een ruimte 
vol verrassingseffecten die de aandacht trekken: Hé, je 
moet hier iets ontdekken door te komen kijken of door 
iets te doen! Relaties en verbanden leggen met de werke
lijkheid, keuzemogelijkheden, actief aan de slag, variatie 
in de wijze waarop voldoende informatie verkregen kan 
worden, bevordering van nieuwsgierigheid en ruimte voor 
eigen initiatieven en voorstellen. Voor mij is het prachtig 
om deze unit te bezichtigen en een impressie op te doen. 
Hoe moet het dan zijn voor die jonge kinderen die hierin 
echt aan de slag gaan?
Prettig dat dit voorbeeld nogmaals bevestigt dat niet alles 
wat je leert, in de boeken te vinden is. Daar is zo veel 
meer voor nodig! 

Tessa Mensink is groepsleider van groep 6, 7 en 8 op 
openbare unitschool Het Web in Apeldoorn. Voor haar 
Masterstudie ‘Leren en Innoveren’ doet zij een praktijk-
onderzoek naar het belang van betekenisvol onderwijs in 
de 21ste eeuw.
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Je-Na aan ‘t hart

Nieuwe uitgaven
In opdracht van de Nederlandse Jenaplanvereniging 
(NJPV) schreven Freek Velthausz en Hubert Winters 
het boek ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’. 
Een boek voor iedereen die meer wil weten over 
jenaplanonderwijs.
Het boek bestaat uit drie delen:
• Jenaplan kennen; dit deel biedt belangrijke 

informatie over de achtergronden, in relatie tot de 
organisatie van toen en nu.

• Jenaplan maken; hierin worden jenaplankern
kwaliteiten van de Nederlandse Jenaplanvereniging 

 uitgelegd en uitgewerkt;
• Jenaplan worden; geeft een beschrijving hoe 

jenaplanners in drie stappen, goedbeterbest, 
kunnen groeien volgens het jenaplanconcept.

De auteurs schetsen in het boek het ontstaan en de 
ontwikkeling van het jenaplanonderwijs, maar vooral 
ook de manier waarop scholen dit vandaag en morgen 
in verschillende ontwikkelingsfases vorm kunnen geven. 
Het bevat veel prikkelende, inspirerende en praktische 
aanwijzingen en voorbeelden. 

Voor € 27,50 heb je een fraai cadeau.

Aan het slot van ons jubileumjaar ontvingen alle 
jenaplanscholen vijf exemplaren van het blad
‘Jenaplan, kiezen voor uitdagend onderwijs’. Een speciale 
uitgave van Mensenkinderen voor ouders die meer willen 
weten van jenaplanonderwijs.
De NJPV wil op deze wijze bijdragen aan de externe PR 
van ons jenaplanonderwijs. We hopen dat potentiële 
nieuwe ouders na het lezen van het blad benieuwd zijn 
hoe het op een jenaplanschool in de buurt toegaat. Gaan 
kijken en hun kind inschrijven.
Als ‘ondernemende organisatie’ investeert de NJPV 
in deze PR campagne door het drukken van 10.000 
exemplaren. De prijs van het blad is € 1,75 inclusief 
verzendkosten.
Het blad is te bestellen met een minimumafname van 
20 exemplaren en daarna met een veelvoud van 10 
exemplaren.

Het boek en blad zijn digitaal te bestellen via 
www.jenaplan.nl. Menu: winkel.

Voor reacties en informatie kunt u de redactie 
bereiken via Felix Meijer, mensenkinderen@hetnet.nl, 
035 6280242 / 06 44236283

Ton Scheulderman

Dag Peter, welkom Hans
Tijdens de jenaplanconferentie in Nunspeet nam Peter 
van Dijk na zeven jaar afscheid als voorzitter van de 
NJPV. Het waren mede door zijn grote betrokkenheid en 
trouwe inzet ‘zeven vette jaren’.
In 2007 stopte de NJPV met de sociocratische werkwijze. 
Er werd gekozen voor een directeur en een dagelijks 
bestuur. De vereniging zocht een sterke directeur en 
vond die in Peter. Met rust en tact trok hij de kar. Zijn 
jenaplanverhaal is zo stimulerend, omdat hij als Jenaplan 
CEO met beide benen in ‘de jenaplanklei’ is blijven staan. 
Er is veel gebeurd met als hoogtepunt de invoering van 
de jenaplankernkwaliteiten. Ons eigen kwaliteitsbeleid. 
De vereniging is financieel gezond met als resultaat het 
verschijnen van het nieuwe jenaplanboek

Peter heeft zich bijzonder ingespannen voor PR 
naar onze ouders. Daarom werd hem tijdens de 
conferentie het eerste exemplaar van de oudereditie 
van Mensenkinderen aangeboden. We zijn met elkaar 
en onder zijn leiding een moderne ondernemende 
organisatie geworden. 

Tijdens de conferentie gaf Peter het voorzittersstokje 
door aan Hans Thissen. Hans beschikt over brede ervaring 
met het Jenaplan, zowel in het primair als voortgezet 
onderwijs. Als schoolleider van jenaplanschool De 
Lanteerne draagt hij het concept uit en is vernieuwend 
ingesteld. Hij heeft de gewenste leiderschapskwaliteiten 
die bij de nieuwe voorzitter worden verondersteld. Het 
AB heeft unaniem ingestemd met zijn benoeming.
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Jenaplanschool de Wilgetoren in Hilversum werkt sinds vier jaar met  het International Primary Curriculum (IPC). Een 
curriculum voor kinderen van vier tot twaalf jaar. De basis van IPC is wereldoriëntatie, waarbij je rondom een thema 
aan verschillende creatieve vakken en wereldoriëntatie werkt. IPC is opgebouwd uit specifieke leerdoelen voor elk 
vak en speelt in op ‘onze wereld’ door doelen voor burgerschap te definiëren. Er wordt uitgegaan van drie soorten 
doelen: kennis-, vaardigheids- en persoonlijke leerdoelen. Dit voorjaar ben ik met een aantal IPC-coördinatoren naar 
Londen geweest voor een training van Fieldwork, het brein achter IPC. De studiedagen stonden in het teken van 
looking for learning. 

In drie zeer inspirerende dagen terug naar de basis van 
ons onderwijs. Dat was de opzet van Fieldwork. Alle 
deelnemers (coördinatoren, groeps en schoolleiders) 
waren enthousiast over het IPCconcept, maar beschikten 
over te weinig inhoudelijke kennis. Er werden door Field
work twee cursussen aangeboden: looking for learning 
en assessment for learning.

Looking for learning 
Het doel van ons bezoek aan Fieldwork was leren om 
met een andere blik naar ons eigen onderwijs te kijken. 
Looking for learning is een proces waarbij de leermo
menten worden vastgesteld, verbeterd en vervolgens 
door de gehele school worden verhoogd. 
Looking for learning heeft ons onze kijk op onderwijs 
totaal omgegooid. Ik kijk nu kritischer naar het onder
wijs dat ik geef en ik ben mij bewust van het leerproces 
dat kinderen doormaken. Tijdens de cursussen en de 
schoolbezoeken moesten we ons steeds afvragen: ‘Zijn 
kinderen druk bezig of zijn ze druk aan het leren?’ Met 
deze nieuwe looking for learningbril op hebben we een 
aantal Engelse IPCscholen bezocht, zoals de Interna
tional School London in Surrey. Op deze school zitten 
kinderen van over de hele wereld. Als je de klasloka
len binnenkomt zie je meteen: hier wordt geleerd. De 
wanden van de klassen hangen vol met werk van de 
kinderen, waardoor het leerproces dat ze doormaken 
zichtbaar wordt. Op geen enkele muur is meer een stukje 
wit te zien. Opvallend hierbij zijn de leerdoelen die 

erbij getoond worden. De leerkrachten verwijzen hier 
herhaaldelijk naar. In gesprekken met de kinderen wordt 
duidelijk dat ze weten wat ze aan het leren zijn als ze 
aan een activiteit werken. In alle lokalen hangt ook een 
poster waarop kinderen kunnen aangeven waar ze staan 
in het leerproces. Er zijn hierbij vier stadia van leren: ‘Is 
this learning new’, ‘Is this learning becoming secure’, ‘Am 
I treading water’ of ‘Am I drowning’. Daarnaast schalen 
de kinderen zichzelf ook steeds in op niveau. Dit doen ze 
door het maken van assessments for learning. 

Assessment for learning 
Assessment for learning (A4L) is een instrument waarmee 
kinderen inzicht krijgen in hun eigen leerproces. Waar 
werken ze naartoe en wat moeten ze leren om daar te 
komen? Het woord ‘assessment’ komt van het Latijnse 
woord ‘assidere’, wat letterlijk ‘to sit beside’ betekent. In 
onderwijskundige taal spreken we dan van het obser
veren, beschrijven, verzamelen, registreren, scoren en 
interpreteren van het leren van het kind. 
Fieldwork omschrijft drie omstandigheden die een posi
tieve impact hebben op het leerproces van kinderen:
• delen van persoonlijke doelen en successen;
• ontwikkelen van de vaardigheid om te reflecteren;
• inzien van eigen successen uit het verleden en door 

feedback in de gelegenheid zijn om vervolgstappen 
te zetten. 

Wanneer kinderen niet weten wat het doel van een op
dracht is, leidt dit tot onduidelijkheid. Hierdoor raakt de 
focus op het leren zoek. Het doel van de activiteit moet 
altijd door de groepsleider genoemd worden en voor 
de kinderen zichtbaar in de klas hangen. Door bij het 
leerdoel duidelijke criteria te formuleren zullen kinderen 
nog leergerichter te werk gaan en kun je als groepsleider 
heel gerichte feedback geven. 

A4L in mijn groep
In mijn middenbouwgroep geef ik dat tijdens het maken 
van maquettes bij het thema Magische media als volgt 
vorm. Voorafgaand bespreek ik met de kinderen het 
vaardigheidsdoel: ‘ik kan een maquette bouwen’. Er zijn 
twee criteria waar ik die dag op zal letten: er mag geen 
originele verpakking meer te zien zijn en er mogen geen 
lijmklodders op de maquette zitten. Door deze criteria 

Druk bezig of druk aan het leren 
Jente Oldenhof
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kunnen kinderen aan het eind van de activiteit hun eigen 
werk beter inschatten, doordat ze meer gefocust zijn op 
de kwaliteit van het product dan op het voltooien van de 
activiteit. 

Omdat we veel met papier zullen werken tijdens het 
maken van de maquettes, heb ik ervoor gekozen om een 
assessment for learning af te nemen over knippen. Op 
het digibord wordt een assessment for learning in het 
groot getoond. Er zijn drie grote kolommen te zien en 
bovenaan staat het assessmentdoel. De drie kolommen 
staan gelijk aan drie niveaus van, in dit geval, de vaardig
heid knippen. Vooraf heb ik de kinderen een instructie 
gegeven. Zo weten zij wat er van hen wordt verwacht en 
kunnen zij zichzelf beter inschalen. De kinderen krijgen 

nu ieder een postit waar zij hun naam op schrijven. Ik 
heb drie knipvoorbeelden meegenomen waarmee ik kan 
demonstreren wat de verschillende niveaus inhouden. De 
kinderen hebben een denkmoment en vervolgens plak
ken zij hun eigen postit op het digibord bij de kolom 
‘ik kan het een beetje’, ‘ik kan het beter’ of ‘ik kan het 
zonder hulp’. Opvallend is dat de kinderen eerlijk zijn in 
het beoordelen van zichzelf, ook tijdens het bespreken 
ervan. Tijdens het verwerkingsmoment werkt de groep 
kinderen die zichzelf inschaalden bij de eerste kolom, 
‘ik kan het een beetje’, met mij aan de instructietafel. Ik 
begeleid hen in het nemen van de volgende stappen in 
hun vaardigheid. Aan het eind van de dag hebben we 
een evaluatiemoment, waarbij de maquettes worden 
tentoongesteld. We bewonderen elkaars maquettes 
en geven elkaar feedback naar aanleiding van de twee 
eerder genoemde criteria. 

Portfolio
Het werk van de kinderen wordt bewaard in portfolio
mappen. Op dit moment verzamel ik al het IPCwerk van 
de kinderen. Uiteindelijk wil ik graag alleen het bewijs
materiaal voor het assessment for learning bewaren. 
Dan zal de ontwikkeling van de kinderen ook duidelijker 
zichtbaar worden. Twee keer per jaar voer ik individuele 
kindgesprekken. We bespreken dan het werk en kiezen 
samen de drie mooiste werkjes die in het rapport komen. 

Het werken met assessment for learning levert ons veel 
op. We merken dat de kinderen actiever betrokken zijn 
bij hun eigen leerproces, we hebben geleerd dat het 
geven van effectieve feedback veel invloed heeft op 
het leerproces van het kind, we passen activiteiten aan 
naar aanleiding van assessmentresultaten en de kinde
ren zijn doelgerichter met het eindproduct bezig. Deze 
verbeteringen vinden we niet alleen belangrijk voor de 
creatieve vakken en wereldoriëntatie, maar we denken 
ook dat kinderen er veel aan hebben in hun zoektocht 
naar zichzelf.

Jente Oldenhof is stamgroepleider en IPC-coördinator op 
jenaplanschool de Wilgetoren, Hilversum
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Hoe maak je een omgeving waarin het materiaal uitnodigend werkt en aansluit bij vragen en interesses van 
kinderen?  Een omgeving die stimuleert om antwoorden te zoeken en helpt om ze ook te vinden. 

Hoe maak je zo’n omgeving? En wat vraagt het om in 
zo’n leeromgeving te werken? In dit artikel onderzoe
ken we wat je wel maar ook wat je niet hoeft te doen: 
kinderen dragen al zoveel inventiviteit in zich, dat er 
soms maar een klein zetje nodig is om het tot uiting te 
brengen... 

Uitdagen begint met waarnemen
Op het moment dat je gefascineerd raakt door een voor
werp, voel je intuïtief vaak aan dat je iets kunt ontdekken 
door dat voorwerp; het draagt een geheim met zich mee. 
Een raar apparaat kan je iets leren over een beweging of 
wetmatigheid, een glanzende doek kan transformeren 
tot iets wat je in een toneelstukje kan gebruiken. De eer
ste stap in het uitdagen is dan ook het presenteren van 
materiaal en kinderen tijd en rust te geven om bewust 
waar te nemen, kennis te maken met wat er aanwezig is.  

Tijdens de jenaplanconferentie in de Sparrenhorst, stond 
in de De Verwerkingsfabriek bijvoorbeeld een tafel met 
allerlei materialen uitgestald. Doordat deelnemers van de 
trap afkwamen en als eerste tegen deze tafel aan liepen, 
was er voldoende gelegenheid om alles eerst rustig op te 
nemen. Korte duidelijke instructieborden gaven aan wat 
je kon doen. Door bakken te gebruiken en te sorteren op 
kleur en materiaalsoort blijft een diverse gemengde tafel 
toch overzichtelijk. Zorg ervoor dat de presentatie van 
het materiaal gescheiden blijft van de plaats waar er mee 
wordt gewerkt.

Door met aandacht de omgeving in te richten, wordt er 

onbewust al informatie overgedragen. Je voelt dat je 
welkom bent. Door een fijne verzorgde omgeving, waar 
je je vertrouwd voelt, staat ons brein opener om te leren. 
Het bewust vooraf waarnemen activeert bovendien ons 
onderbewuste. Zonder dat je het merkt heb je bepaalde 
dingen al gezien die je later opeens weer kunnen inval
len. Het hele brein werkt zodoende mee in het creatie
proces, dat ontstaat als je aan de slag gaat. 

Bruikbare materialen
Om een tafel te vullen met aantrekkelijke materialen is 
het niet nodig om kant en klare spullen te kopen. Het 
materiaal op de foto’s is gratis ‘restmateriaal’. Vraag fa
milie, vrienden, ouders en de buurt eens welke spullen bij 
het productieproces van bedrijven waar zij werken over 
blijven die anders in de afvalbak belanden. Bekijk of het 
materiaal voldoende ‘abstract’ is: kinderen moeten er zelf 
een nieuwe betekenis aan kunnen geven. Ga na of het 
materiaal is dat je graag wilt aanraken door zijn vorm, 
structuur, kleur of transparantie. Zo zijn kinderen vaak 
geboeid door iets dat glanst, reflecteert of spiegelend 
werkt. Het stimuleert hen om te onderzoeken hoe ze 
zichzelf in de wereld om hen heen kunnen spiegelen, ook 
als ze er een eigen vorm en uitdrukking aan geven. 

Door meerdere grote en kleine materialen aan te bieden 
laat je het kind de keus aan welke uitdaging het op 
dat moment zelf wil werken, of het zijn grove of fijne 
motoriek wil oefenen. Michelle wilde bijvoorbeeld per 
se een klein glimmend kraaltje op de top van de zelfge
maakte vlaggenmast en toonde zich erg betrokken om 
zelf ook uit te zoeken hoe dat kraaltje goed bevestigd 
kon worden. Stefan wist niet wat hij wilde maken, maar 
begon ermee om in elk geval stevig draad te selecteren 
van de materialentafel. In het maakproces kwam hij 
in beweging, omdat het draad met veel krachttoeren 
gebogen moest worden. Hij genoot en veranderde van 
een afwachtende toeschouwer in een actieve vormgever. 
Bevestigingsmaterialen (draad, touw, schroeven) spelen 
ook een belangrijke rol in een omgeving waar kinderen 
zelf kunnen creëren. Het geeft een heerlijk gevoel iets te 
kunnen beheersen. Onze ervaring is dat het lijmpistool 
altijd favoriet is.

In het aanbod van materiaal in je omgeving kun je zowel 
‘unieke’ stukken als ook bakken neerzetten, waarin veel 
van hetzelfde aanwezig is. Wanneer er veel van iets is, 
wordt het gevoel dat van alles mogelijk is aangesproken. 
De groepsleider heeft de verantwoordelijkheid om de maat 
te bepalen: niet te weinig, maar ook niet te veel. Vrijheid in 
het onderzoekend werken wordt bevorderd door begrenzing. 

Maak een uitdagende leeromgeving
Judith Lengkeek
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Betekenis laten ontstaan 
Als je materialen hebt verzameld en zorg hebt besteed 
aan de presentatie, hoe maak je dan dat de leeromgeving 
betekenis krijgt? Als activiteiten minder gericht zijn op 
‘produceren’ en meer op ‘zelf creëren’ kan een kind zich 
zelf verbinden. Soms kan het helpen om bij materialen ook 
een voorbeeld te leggen, maar geef dan verschillende voor
beelden, zodat de vrijheid blijft bestaan om eigen keuzes te 
maken en ook weer van het voorbeeld los te komen. 
Om iets te produceren, heb je een voorbeeld nodig om na 
te maken. Wanneer je zelf iets creëert, stap je een proces 
in waarvan je van te voren niet weet wat de uitkomst zal 
zijn. Durf je die zekerheid los te laten en de openheid 
van het oningevulde te betreden? Dat betekent voor een 
groepsleider, maar ook voor een kind, dat er vragen komen 
waar je wellicht niet direct een antwoord of oplossing voor 
hebt. De chaos die dat intern kan geven geeft kinderen de 
gelegenheid om tot eigen oplossingen te komen en orde 
aan te brengen. Dat vraagt vertrouwen van de groepslei
der, vertrouwen dat het kind zelf een probleem (wat moet 
ik maken, hoe zorg ik dat het goed vast blijft zitten?) kan 
oplossen door te kijken naar en interactie aan te gaan met 
anderen of door nieuwe situaties te vergelijken met oude 
situaties: hoe loste je het toen op? Ook hierin is het zoeken 
van balans de grootste uitdaging voor de groepsleider. Was 
hij bij de presentatie van het materiaal op zoek naar de 
balans tussen veelheid en beperking, nu gaat het om de ba
lans tussen sturend vragen en loslaten in vertrouwen. In de 
kern draait het erom als groepsleider ‘getuige’ te zijn van 
het proces dat zich ontvouwt. Door te zien wat kinderen 
gaan doen kan de leeromgeving daar vervolgens weer op 
worden aangepast. 

Het belang van de titel
Leven is leren en in het leven komen we voortdurend 
conflicten tegen. Door een omgeving aan te bieden met 
materiaal waarin ook tegenstellingen zitten (hard/zacht, 
buigzaam/stijf, ruw/zacht) kunnen kinderen polariteiten 
doorvoelen en zich er op hun eigen manier toe verhouden. 
Door na te laten denken over een titel bij de gemaakte 
werkstukken, ontstaat integratie in de hersenen: vaak is 
met een woord of klein zinnetje samen te vatten waar 
iemand, soms nog onbewust, mee bezig is geweest. 
Samenvattend ontstaat een uitdagende leeromgeving dus 
deels door selectie van aansprekende materialen, en deels 
door het sturen van interactie met die omgeving. Voor 
beide aspecten geldt: doe zo min mogelijk, hou het open, 
zodat kinderen zichzelf kunnen verrassen. 
Ga jij de uitdaging aan?!

Judith Lengkeek is oprichtster van Verte Vertelling en werkt 
met verbeelding om vernieuwing te stimuleren.
De Verwerkingsfabriek, waar in dit artikel aan wordt 
gerefereerd, was een initiatief van Anne Mijke van 
Harten, conceptontwikkeling door Jorn Mols, presentatie 
materialen Nele Verhoeven.
In wisselende verbanden werkt deze groep als ‘Het 
Spelatelier’ aan uitdagende leeromgevingen tijdens 
conferenties en bijeenkomsten. 
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‘Een krachtige leeromgeving is een 
prachtige omgeving. Een omgeving waar
in het prettig vertoeven is...’ (Alexandra 
van der Hilst in ‘Voorbij de kaders’, p. 90).
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Na onze oproep in het novembernummer van Mensenkinderen heeft de redactie van een aantal jenaplanscholen 
foto’s ontvangen van uitdagende leeromgevingen. Op deze pagina’s een selectie.

Uitdagende leeromgevingen op diverse 
jenaplanscholen

Voor een project over Amerika, Australië en Antarctica werd er een 
kookhoek ingericht in de hal van de middenbouw van De Buizerd 
in Wijchen. Kinderen sleepten kookplaatjes mee naar school en er 
werd een heuse keuken gerealiseerd. Twee keer per week was de 
keuken open. De koks regelden ouders die kwamen helpen. Zo gingen 
groepjes gewapend met een boodschappenlijstje en geld naar de 
supermarkt om de hoek. Vijf weken lang geurde het in de hal naar 
knoflook en chilipepers. Paprika’s en uien snijden, tomaten in blik uit 
laten lekken en het vlees aanbraden. 

Bij De Omnibus in Baarlo 
leren we door te doen: 
hoeveel kinderen gaan 
er in de dode hoek van 
en vrachtwagen? Zelf 
ervaren hoe het is als 
je geen armen hebt 
en moet schrijven en 
tekenen met je mond. 
Een potje dammen, maar 
dan zonder armen.

In het Technieklokaal van JenaXL in Zwolle werken 
leerlingen uit verschillende leerjaren en niveaus aan de 
keuzecursus First Lego League. De wedstrijdtafel staat 
centraal in het lokaal. Leerlingen die in het lokaal komen 
om instructie wiskunde of Nederlands te volgen raken 
geïnteresseerd en geïnspireerd door de vorderingen  van 
het team.

Giliam, Matthijs en Mike zijn bezig met een techniekopdracht van de 
weektaak.
Een hele uitdaging; ze maken en testen een waterrad. Eerst moesten 
er cirkels gezaagd worden. Vervolgens met een geodriehoek de graden 
meten en tekenen en de cirkels inzagen. Daarna de dwarslatjes op maat 
maken en verlijmen en tenslotte het geheel aflakken.
OBS de Wenteling, Balinge
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Veranderd speelgedrag

Sinds de oprichting van jenaplanschool De Tandem kunnen de kinderen 
gebruik maken van de openbare ruimte rondom de school. Eerst stond 
er in deze omgeving niets, waardoor er geen echte uitdaging was om 
te spelen. Wel een zandbak voor de kleuters en een verwilderde, niet 
te gebruiken soort schooltuin. Het spelgedrag was beperkt. Daar moest 
verandering in komen. De afgelopen jaren hebben we daarom veel 
aandacht aan de omgeving en het buitenspelen besteed. 
Er is eerst een aantal speel- en beweegtoestellen geplaatst op het 
schoolterrein. Daarna is er een plan ontwikkeld om het plein vorm te 
geven met uitdagende objecten: Een kruipdoor-sluipdoor (beplante) 
bult met buizen en een hutje, een buitenpodium, waar gezamenlijke 
activiteiten worden ondernomen, picknicktafels waaraan kinderen 
kunnen zitten en spelen, tafeltennistafels en een aantal grote 
plantenbakken die dienst doen als schooltuin. 
Het effect van deze speelse nieuwigheden is een positieve 
ontwikkeling van het spelgedrag van de kinderen. Meer 
mogelijkheden en uitdagingen hebben de sfeer en het samen spelen 
sterk bevorderd, waardoor het aantal conflicten tussen kinderen 
is afgenomen. Onder-, midden- en bovenbouwers spelen nu meer 
gericht en intensiever samen. 

 Remko Fijbes is groepsleider van jenaplanschool De Tandem in Hoorn  
 en redactielid van Mensenkinderen

Pompoenenweegwedstrijd
Jenaplanscholen zorgen voor een uitdagende 
leeromgeving voor kinderen. De pabo zorgt voor een 
rijke leeromgeving om de studenten te prikkelen. 
In dit mini-onderzoek is de actuele belevingswereld 
van studenten als uitgangspunt genomen. Wegen, 
meten en referentiematen vormen de basis voor deze 
uitdagende rekenomgeving. De grote pompoen dient 
als referentiemaat voor het schatten van het gewicht 
van andere pompoenen in een gesloten transparante 
kast. Doordat de studenten hun schatting onder elkaar 
opschrijven, houden ze (on)bewust rekening met 
schattingen van een ander. Zo ontstaat een goede 
rekenattitude bij studenten.
Dorien Drenth en Aimée Huizinga zijn Studenten PABO 
de Eekhorst

De stoomboot. Daar ligt hij dan, in het ochtendlicht. 
Te wachten op bijna dertig hulppietjes en sinterklaas 
die met hem komen varen. Binnen het thema Techniek 
komen zo onderwerpen als constructie, materialen en 
veiligheid aan bod. Sinterklaastijd op de Bonifatiusschool 
in Dokkum.
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Jenaplan Kiezen voor uitdagend onderwijs

MENSEN EREN
OUDERBLAD

T i j d s c h r i f t  v o o r  e n  o v e r  j e n a p l a n o n d e r w i j s

Jenaplan Kiezen voor uitdagend onderwijs

MENSEN EREN
OUDERBLAD

De NJPV heeft voor alle scholen een 
Mensenkinderen, speciaal voor ouders 
gemaakt. Een blad met toegankelijke 
artikelen over het jenaplanconcept en 
bedoeld als PR–middel voor het werven van 
nieuwe ouders en kinderen. Op de achterkant 
van het blad is ruimte om uw eigen gegevens 
te plaatsen met een visitekaartje of stempel. 
Bij de verzending van dit blad heeft iedere 
school vijf nummers als cadeau ontvangen. 
U kunt dit blad bestellen voor € 1,75 per 
stuk, minimumafname 20 stuks, met het 
bijgevoegde bestelformulier of met een  
mailtje naar info@jenaplan.nl.

Een Mensenkinderen speciaal 
voor ouders!
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Ontdek De Activiteit voor
nascholing en ondersteuning

Ontwikkelingsgericht Onderwijs!

Tel. 072 5123761  •  info@de-activiteit.nl
www.de-activiteit.nl

Het nieuwe jenaplanboek is uit

Jenaplan kennen, maken, worden

Bestel het nu via

www.jenaplan.nl



Door het lint
Nanouk Teensma

Na een lang, regenachtig weekend komt het voor dat het schoolplein op maandagochtend er nat bij ligt. Putten 
volgelopen, grote plassen en het speelgedeelte niet meer begaanbaar. Als de kinderen op het schoolplein komen, 
loopt het ene kind met een boog om de plassen heen. Het andere probeert voorzichtig te kijken hoe diep de plas 
is en wordt vervolgens weggetrokken door zijn moeder, want de schoenen mogen niet vies worden. En sommige 
avontuurlijke kinderen komen met kletsnatte schoenen en sokken de groep ingelopen. Wat doe je dan meestal als 
school om problemen te voorkomen? Precies, het roodwitte afzetlint wordt  tevoorschijn gehaald, waarmee het 
speelgedeelte hermetisch wordt afgesloten.
In mijn groep verheugen de kinderen zich altijd op het buitenspelen: even heerlijk spelen, klimmen, klauteren en 
vooral lekker door de nattigheid rennen. Maar op het moment dat ze buiten aankomen, zien ze tot hun verbazing 
dat ze het speelgedeelte niet meer op kunnen. ‘Juf? Waarom mogen we daar niet komen?’ De reactie is dan meestal: 
‘Je kunt er niet spelen, want er liggen allemaal plassen.’ ‘Ja, nou en …?!’ hoor ik veel kinderen denken. En zo zouden 
we er allemaal over moeten denken.

Ik kwam een tijd geleden op school na zo’n verregend weekend en trof het speelgedeelte vol met plassen aan. Het 
had zo hard geregend, dat het helemaal volgelopen was. Al snel stonden er kinderen rond de plassen. Een aantal 
was slim en had thuis laarzen aangetrokken. Je zag ze al denken: ‘Dadelijk tijdens het speelkwartier lekker met de 
scheppen van de onderbouw spelen’. Maar toen wij het schoolplein op kwamen lopen, was het speelgedeelte afgezet 
met afzetlint. Dit keer waren het niet de kinderen, maar was ik het die de teamkamer in liep en vol verbazing vroeg: 
‘Waarom is het lint opgehangen?!’ De rest van het team keek vol verbazing en gaf aan dat het veel te nat was om 
daar te spelen en de kinderen vies zouden worden.
Ik heb me hier vervolgens niks van aangetrokken en ben met mijn groep het natte speelgedeelte op gegaan. En wat 
een plezier hebben we beleefd. We banjerden lekker met laarzen en schoenen door de plassen. De plas verplaatste 
zich, doordat kinderen gingen graven. Er werden dijken gebouwd, geultjes gegraven, eilandjes gemaakt, zodat je 
via die eilandjes naar de overkant kon springen. Jongens keken hoe ze de meiden zo stiekem mogelijk nat konden 
krijgen. 
De kinderen kwamen erachter dat het water zich verplaatste, dat er dijken gebouwd konden worden en dat het zand 
uit het water best zwaar was. Heb ik er nu alles uitgehaald wat erin zat? Nee, want we hadden nog van alles kunnen 
bouwen om te onderzoeken wat er allemaal blijft drijven. Heb ik een kind of ouder achteraf horen klagen? Nee, 
absoluut niet.  
Kortom, een lang, druilerig, regenachtig weekend kan ervoor zorgen dat je een rijke leeromgeving op je schoolplein 
krijgt, waar kinderen plezier aan beleven en veel kunnen ontdekken. 
Trek de stoute schoenen of laarzen aan en wees niet bang voor natte sokken, maar ga ook voor zo’n beleving.

Nanouk Teensma is groepsleider van jenaplanschool Antonius Abt, Engelen 
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Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1

Thematisch leren, dat boeit!
Eigen projecten samenstellen en verantwoorden kost veel tijd. 
Ontdek dé thematische methode die aan alle eisen voldoet 
en zorgt voor een hoge kwaliteit van uw onderwijsinhoud.

Persoonlijk contact?

0224 - 214 745

info@alles-in-1.org 



Bekijk onze vernieuwde website!www.alles-in-1.org

5 plussen van Alles-in-1
  WO als hart van het onderwijs
   ook taal geïntegreerd
  sluit aan bij Jenaplankernkwaliteiten
  kerndoelendekkend
  ruimte voor verschillen

 

 

Als uw leerlingen avonturen willen beleven … 
(… en u aan de kerndoelen wilt werken …) 

 
zinderende leeromgeving 

Vier 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden door Napoleon te verslaan 
In een online bordspel neemt u het in 9 lessen op tegen 8 andere klassen.  

Iedere klas vertegenwoordigt een van de grotere landen in het Europa van 1815. 
Om hun land groot te maken zullen de leerlingen onvermoede talenten aan moeten boren. 

U werkt ongemerkt aan spreekvaardigheid, creativiteit, burgerschapsvorming, wereldoriëntatie, techniek, taal en 
vooral aan saamhorigheid en sfeer. 

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden/ Waterloo/ bloedstollend 
Meer weten? 

Ga naar: www.OnderwijsdoejeSamen.nl/200 jaar NL 
. 

 
 

 



- januari 2015 41

Een kind volgt braaf wat er in het rekenboek en bij spelling wordt aangeboden. Soms scoort hij op een toets 
‘wordt nog niet beheerst’ bij een bepaalde rekenvaardigheid of bij een spellingprobleem. Ook al krijgt hij dan in de 
toetsweek extra oefenstof; soms heeft hij daarna eigenlijk nog meer oefening nodig. Maar ja… de methode gaat 
verder. En als kind hobbel je dan gewoon mee. Hoe kun je  dan toch onder schooltijd extra oefenen met die leerstof 
waarmee je nog moeite hebt? En dan het liefst spelenderwijs.

In mijn groep spelen de kinderen in de blokperiode 
regelmatig (en vaak op eigen verzoek) het 
ganzenbordspel. Het aantal spelers maakt niet uit: 
van twee tot zes. Hoe minder spelers, hoe sneller je 
weer aan de beurt bent. Benodigde tijd varieert van 
twintig minuten tot een half uur. Benodigdheden: een 
ganzenbord, per speler een pion, een dobbelsteen, 
kladpapier, een potlood en voor ieder kind drie stapeltjes 
met gekleurde kaartjes.

Ieder kind maakt deze gekleurde kaartjes. Hiervoor 
nemen ze een vel groen, rood en blauw papier en 
vouwen daar twaalf kaartjes van (in de lengte in drieën 
vouwen, in de breedte in vieren). Per kleur verzint het 
kind een vaardigheid die het nog wil oefenen. Dit kan 
de tafel van acht zijn, open en gesloten lettergrepen 
of breuken optellen. Maar ook de hoofdsteden van de 
Europese landen, het lijdend voorwerp of de zwakke 
voltooid deelwoorden. Uit de lesboeken worden 
woorden, zinnen of sommen op de kaartjes geschreven. 
Per kleur hetzelfde onderwerp.

Bij het spelen geven de kinderen hun kaartjes aan een 
van de andere spelers (met de klok meedraaien). Als een 
kind aan de beurt is en zijn pion na het gooien met de 
dobbelsteen een paar vakjes verder mag neerzetten, kijkt 
het op welke kleur zijn pion staat. Van zijn eigen stapel 
kaartjes in diezelfde kleur, leest een medespeler dan 
de som, het woord of de vraag. Als het antwoord niet 
goed is, moet hij een beurt overslaan. De winnaar is dan 
natuurlijk de speler die als eerste de finish bereikt.

Voordeel van deze spelvorm is dat iedere speler 
gedurende het spel zijn eigen probleemgebieden 
kan oefenen en bij beheersing nieuwe kaartjes kan 
maken met een volgende uitdaging (en de kaartjes kan 
geven aan iemand die dezelfde vaardigheid nog moet 
oefenen). Ook is het fijn dat alle kinderen met elkaar 
kunnen spelen, ook als ze niet in dezelfde jaargroep 
zitten. Als groepsleider kun je ook zelf gekleurde 
kaartjes maken. Bijvoorbeeld door de stipkaartjes van 
spelling uit het artikel van het septembernummer van 
Mensenkinderen te gebruiken.  

Ik zet het spel ook in op een moment dat ik met 
groepjes kinderen aan de instructietafel wil zitten. De 
rest van de klas speelt dan in groepjes het ganzenbord 

en ik kan me volledig concentreren op de kinderen 
aan mijn tafel. Zodra ik klaar ben, laat ik een ander 
groepje bij me komen en ligt hun spel voor een korte 
periode even stil. Ik ben dan in staat om te toetsen, een 
voortgangsgesprekje te houden of extra instructie te 
geven.

Mocht het een probleem voor je zijn om een dergelijk 
ganzenbord in Excel te maken, mail dan even naar 
webjuf@knapwijs.nl, dan stuur ik het je toe.

Bayonne Sollman is groepsleider en werkt voor Knap 
Wijs, praktijk voor Remedial Teaching in Culemborg.

Spelenderwijs oefenen
Bayonne Sollman
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Scholen kunnen niet zonder de inzet van ouders op allerlei terreinen zoals de ouderraad, medezeggenschap, 
organisatie van feesten en activiteiten, en luizencontrole. Maar ouders kunnen soms ook iets betekenen op ander 
terrein. Bijvoorbeeld in het leggen van verbindingen met de grotere gemeenschap waar de school onderdeel van 
uitmaakt. En door hun professionele kwaliteiten in te zetten voor de school en de lokale gemeenschap. 

Ouderinitiatief
In Groesbeek startte een ouder van de Jenaplanschool 
AdelbrechtWindekind met steun van schooldirectie en 
groepsleiders een wijkproject waarbij de school en de 
kinderen actieve partners zijn in de inrichting van de 
openbare ruimte rond de school. De resultaten zijn heel 
positief. Niet alleen heeft de school straks beschikking 
over meer uitdagende buitenspeelruimte en een ‘groen 
klaslokaal’ naast de school in park het Groeske. Ook 
ontstaan er door de samenwerking rond het park meer 
en meer verbindingen en relaties tussen wijkbewoners, 
wijkorganisaties en de school. Mensen zetten zich samen 
in voor het collectief en kennen elkaar weer persoonlijk. 
Oud en jong ontmoeten elkaar. Ervaren klussers uit de 
wijk helpen de kinderen bijvoorbeeld met vogelhuisjes 
maken voor het park en bij de aanleg van een moestuin. 
Bij oogstfeestjes in de nieuw aangelegde kindermoestuin 
zetten ouderen uit enthousiasme hun rollator aan de kant 
en doen weer mee. De lokale gemeenschap op wijkniveau 
wordt stap voor stap weer meer een échte gemeenschap 
met de school in een centrale, faciliterende rol.  

Park als groene as tussen jong en oud
Na de verhuizing van de AdelbrechtWindekindschool 
naar een nieuwbouwpand aan de rand van het dorp 
speelden de kinderen in pauzes en na school vaak in de 
groenstrook ‘het Groeske’ naast de school. Echter elke 
pauze was het raak: Poep aan je schoen! Het park werd 
gebruikt als hondenuitlaatplek en ook wijkbewoners 
zonder hond meden het park vanwege de hondenpoep. 
Voor ouderen was het park helemaal ontoegankelijk 
door de ongelijkmatige ondergrond en gebrek aan 
begaanbare paadjes. Kortom, er was voor verschillende 
groepen genoeg te wensen! 
De schrijver van dit artikel, regelmatig bezoeker van 
het park en moeder van drie kinderen van de Adel
brechtWindekindschool, stelde zich voor dat het park 
een echte ontmoetingsplek zou kunnen worden voor 
jong en oud. Het park vormt letterlijk een groene as 
tussen de ouderen van Zorgcentrum ‘Kloostertuin’ en de 
kinderen van de scholen, met de wijk als gemeenschap 
eromheen. Hoe zou het park weer aantrekkelijk kunnen 
worden voor iedereen? Ik ontdekte dat er veel animo 
was bij zowel de school als bij andere organisaties uit 
de wijk om zich gezamenlijk in te zetten voor het park. 
Ik ben behalve moeder ook werkzaam op de Radboud 
Universiteit bij het ‘Institute for Science, Innovation and 
Society’ en kreeg van mijn werkgever wat ruimte om hier 

een lokaal project te initiëren. Een buitenkans! Op basis 
van alle gesprekken en de wensen die belanghebbenden 
noemden, maakte ik een visie voor het park als ontmoe
tingsplek waar alle gebruikers zich in konden vinden. 

Beekherstel & Vier eilanden
Bij de gemeente bleken intussen vergevorderde plan
nen klaar te liggen om de Groesbeek weer uit te graven 
voor waterberging en natuurontwikkeling. Ik stelde de 
gemeente voor om daarbij de herinrichting van park het 
Groeske te gebruiken om mensen echt te betrekken, 
mede verantwoordelijk te maken en zo te werken aan 
de sociale cohesie in de wijk. Het College van B&W was 
gecharmeerd van dit idee, maar wilde zelf de leiding 
houden in het maken en uitvoeren van het hoofdont
werp voor het park. Wel wilde ze de wijk Vier parkdelen 
(‘eilanden’) in bruikleen en beheer geven om zelf in te 
richten.
In het voorjaar van 2012 kwam een groep samen met 
vertegenwoordigers van alle partijen die iets met de wijk 
en park te maken hebben, zoals de buurtverenigingen, 
huurdersvereniging, scholen waaronder de Adel
brechtWindekindschool, zorgorganisatie, woningbouw
vereniging, welzijnsorganisatie, de milieuwerkgroep en 

Ouderparticipatie als vliegwiel voor verandering 
Wijk en school samen voor de common good

Kirsten Kuipers
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de gemeente. Deze nieuwe wijkprojectgroep schreef een 
projectvoorstel en ging aan de slag. 

Ontmoetingen in het park      
De wijk werd uitgenodigd om mee te denken over de 
inrichting van het park in verbeeldingssessies en ontwer
pateliers. Bij alle activiteiten stuurde de wijkprojectgroep 
nieuwsbrieven en uitnodigingen naar 560 huishoudens 
rond het park en naar de kinderen van de school. Twee 
feestelijke ontmoetingen in het park met de school als 
organisatiebrandpunt werden goed bezocht (6080 be
zoekers). Er waren verhalenvertellers, historische beelden 
en kaarten van de wijk en van de beek de Groesbeek. 
Kinderen vermaakten zich met een natuurspeurtocht, 
vuurtje stoken en marshmallows roosteren. Oudere be
zoekers verwezen naar vroeger toen bewoners in de wijk 
veel meer buiten leefden en elkaar vaker ontmoetten, 
zeker in de lente en zomer of in de winter bij het schaat
sen. Het leek hen leuk als dat terug zou komen. 

Stemmen
Kinderen van school en wijkbewoners konden bij de park
ontmoetingen hun stem uitbrengen op hun favoriete 
inrichtingsideeën. De tien ideeën met de meeste stem
men gingen naar Marleen van Tilburg, een ontwerpster 
van Buitenruimte voor Contact. Haar ontwerpen bleken 
vervolgens zo goed aan te sluiten bij de verwachtingen 
dat ze per acclamatie werden aangenomen. 
Inmiddels is het twee jaar later en het is gelukt de 
nodige fondsen te verzamelen voor de aanleg die nu 
voor driekwart klaar is. Er is een aparte Stichting De 
Groesbeek opgericht die formeel aanspreekpunt is voor 
het wijkproject. Ook hierin spelen de school en ouders 
een rol. Zo werd Henriët Rosman, de schooldirecteur 
de eerste voorzitter en zitten er ook ouders die tevens 
wijkbewoner zijn in het bestuur. Iedereen is enthousiast, 

er staan vrijwilligers klaar voor onderhoud en beheer en 
de kinderen kunnen niet wachten tot er weer gras groeit 
in het park en ze erin kunnen.

Realisatie parkideeën
Wat  dit najaar al is aangelegd: Een waterspeeleiland 
met waterpomp en waterbaan; een klein natuurlijk 
amfitheater, een grote familiepicknicktafel en vuur en  
barbecueplek; een klauter en ‘chill’eiland met een le
vend klimtoestel. Wat er nog komt: Een vlindertuin met 
fruitboom, bloemen, kruiden en insectenbank. Ook komt 
er in afstemming met fysiotherapeuten uit de wijk een 
beweegcircuit voor ouderen. 

Ouderparticipatie
Dit project laat zien dat ouderparticipatie veel potentie 
kan hebben op onverwacht terrein. Ouders zijn directe 
verbindingsschakels met de wijk en de bredere gemeen
schap rond de school. Ze hebben connecties en professi
onele kennis die van waarde kan zijn bij de uitwerking 
en realisatie van wensen, ideeën en idealen die leven 
in en rond de school. Natuurlijk zat in dit project heel 
veel mee en krijgt niet iedere ouder van zijn werkgever 
zomaar ruimte om een project als dit te initiëren. Toch 
laat dit project de waarde zien van samenwerking over 
schoolpoorten heen. In contact en uitwisseling met 
ouders liggen kansen en zijn nieuwe mogelijkheden aan 
te boren die zowel de school als de lokale gemeenschap 
goed doen. 

Kirsten Kuipers is ouder van jenaplanschool Adelbrecht 
Windekind in Groesbeek
Kijk op www.buurtparkgroeske.nl voor meer informatie 
en foto’s over het project.
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De organisatie van de techniekmiddag die ik met mijn 
bovenbouwgroep bezocht was Zwitsers precisiewerk. Bij 
binnenkomst schalde ‘Sponge Bob’ al door de luid
sprekers. Mijn bovenbouwers hadden in allerijl de ons 
toegewezen plek opgezocht en zongen tot mijn stomme 
verbazing uit volle borst het intro mee. En nog voordat 
‘Sponge Bob’ helemaal tot zijn hoogtepunt was geko
men verscheen een directeur die ons welkom heette. 
Hij kon nog net uitbrengen dat techniek belangrijk was, 
maar het waarom ervan ging verloren in het gebrul van 
een krijsende clown. 
Van alle manieren en middelen die mij ter beschikking 
stonden om mijn bovenbouwers te motiveren had ik er 
één nog niet bedacht: de clown. En deze clown, uitgerust 
met handtasje en dameshoedje, moest de schoonmoe
derclown voorstellen. Zelfs mijn ADHD’ers vielen stil. Ze 
keken met open mond een docent in travestie na die 
tussen een dikke duizend kinderen naar voren waggelde. 
Met orde verstorende taal bevrijdde hij zijn collega
directeur van de last om een ruimte vol deinende kinde
ren te vermaken.
Er ontspon zich een dialoog waarvan ik vermoed dat het 
ging over het belang van techniekonderwijs. Ik herinner 
me vooral het voortdurende ijzingwekkende gepiep via 
luidsprekers. Iets minder Zwitsers precisiewerk.

Maar de organisatie hervond zich en stuwde ons naar 
een technieklokaal waar we opgewacht werden door 
een enorme docent die een kop groter en twee keer 
zo dik was als ik. Dat alles wist hij te bundelen in een 
tuinbroek met hemd en okselhaar. Zijn gestalte groeide 
echter naar het dubbele, toen hij zijn mond open deed. 
Hij kwam makkelijk boven de machinerie van zijn lokaal 
uit. Wij moesten een ventilator bouwen. En dat was zeer 
goed gevonden, want de temperatuur in dat lokaal steeg 

per minuut. Helaas kwam de verkoelende luchtstroom 
voor de meesten niet op gang binnen de dertig minuten 
die er in het draaiboek voor stonden. 

Voort werden wij gedreven door een labyrint van gan
gen, leerlinglijven, techniekscholieren en werkplaatsen 
naar een quiz over de bouw van achtbanen met centripe
taal krachten in zoveel G. We moesten op het goede 
moment op ‘juist’ of ‘onjuist’ drukken. Wij zagen dat mo
ment niet aankomen en snapten ook niet waarom onlo
gische dingen toch ‘juist’ bleken te zijn. Op een gegeven 
moment ben ik maar gaan vragen of wij een inleiding 
hadden gemist of dat ik op school les had moeten geven 
in achtbanen. Allemaal niet. En het onderdeel was, spij
tig voor ons, ook al weer voorbij. Jammer, maar helaas 
hadden we niets gewonnen. En zo hadden we al verloren 
nog voor we wisten dat er iets op het spel stond. 

Het Zwitsers precisiedraaiboek gebood een nieuw samen
zijn in de aula. Ik vreesde voor een nieuw optreden van 
de schoonmoeder van de crimiclown, maar gelukkig was 
er alleen het oorverdovende gepiep dat het praatje van 
een nieuwe meneer met stropdas begeleidde.

Na een busreis met dansende en joelende kinderen en 
een bonkende hoofdpijn hebben we de rest van de mid
dag getekend. Ik heb uitgelegd hoe ze perspectief in hun 
tekening konden krijgen. In een weldadige rust groeide 
tekening, techniek en trots.

Ik heb die dag bij geen enkele bovenbouwer een nieuwe 
liefde voor techniek zien ontspruiten.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was twintig jaar 
stamgroepleider

Inspirerende techniekmiddag


