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Afscheid nemen, daar ben ik niet zo goed in. 
Ik stel mijn vertrek vaak zo lang mogelijk uit en sta 
bekend als plakker, omdat ik op feestjes vaak als laatste 
wegga. 
Sommige mensen vinden me trouw aan de dingen 
waar aan ik mij verbind. Zo maakte ik jarenlang deel uit 
van allerlei verschillende besturen en commissies, waar 
ik met veel plezier aan begon. Gaandeweg werd mijn 
betrokkenheid echter minder. Maar ergens een punt 
achter zetten en afscheid nemen kostte me moeite. Pas 
nadat ik vele vergaderingen verzaakt had, begon het 
werkelijk tot me door te dringen dat ik mijn regelmatige 
afwezigheid moest omzetten in een definitieve. Meestal 
had ik dan nog een duwtje van anderen nodig om te 
zeggen dat ik binnenkort echt afscheid ging nemen.
Om dit alles te voorkomen kondig ik het nu maar vast 
aan: in het novembernummer verschijnt  mijn laatste 
voorwoord in Mensenkinderen. Ik heb namelijk besloten 
om na tien jaar te stoppen als hoofd- en eindredacteur 
en het stokje door te geven.

Het hele leven staat in het teken van afscheid nemen en 
opnieuw beginnen. Zo schrijft Elisabeth Kübler-Ross dat 
in elk leed de wortel tot groei ligt. Ergens mee stoppen 
- loslaten van iets wat iemand al lang doet, bekend en 
daardoor minder uitdagend is - betekent dat er weer 
ruimte komt voor nieuwe dingen. Bij iedere levensfase 
die ze beschrijft in ‘De cirkel van het leven’ past het 
loslaten en ruimte maken voor nieuwe dingen. In mijn 
geval verleg ik mijn aandacht naar het directeurschap 
van een jenaplanschool en de geboorte van een 
kleinzoon.

Er zijn vele soorten van afscheid nemen. Daarvan is het 
afscheid nemen van het leven en de dierbaren om ons 
heen toch wel de meest zware. Loslaten, hoe pijnlijk en 
verdrietig dat soms ook is, is daarbij het sleutelwoord.

Bij de voorbereiding van dit themanummer stuitte ik 
op een boekje van René Gude, denker des Vaderlands. 
Hij schrijft dat hij in reservetijd leeft, omdat hij in april 
2011 te horen heeft gekregen dat hij nog tien procent 
kans had om twee jaar te overleven. Hij haalt daarbij 
ook een uitspraak van Kübler-Ross aan: ‘Het is moeilijk 
met de dood te leren omgaan, voordat het onze tijd is, 
maar het laat ons de essentie van het leven zien’. En als 
filosoof heeft hij zich vervolgens ten doel gesteld om 
een pleidooi te houden voor een humeurmanagement 
en tegen stemmingmakerij, in plaats van zich voor te 
bereiden op de dood: ‘Zonde van de tijd, want sterven is 
doodeenvoudig, iedereen kan het’. 

Jenaplanscholen zijn gewend om alle gelegenheden 
aan te grijpen om samen te vieren. Om samen lief en 
leed te beleven, te beleven dat je bij elkaar hoort; 
een werkelijke ontmoeting van mensen die een band 
met elkaar hebben. En niet alleen bij feestelijke 
gebeurtenissen. Ook als er droevige gebeurtenissen in en 
om de school plaatsvinden, is de hele school - kinderen, 
ouders en team - betrokken door samen verdrietig te 
zijn, elkaar te troosten en te ervaren dat iedereen er voor 
elkaar is. 
Ik hoop dat dit themanummer over vieren en afscheid 
nemen u inspireert en helpt om stil te staan bij ieder 
afscheid.

Felix Meijer is hoofd- en eindredacteur van 
Mensenkinderen.

Partir, c’est mourir un peu

Felix Meijer

Het verlies van een dierbare is niet iets 
waarmee je op een gegeven moment ‘klaar’ bent, 
je leert er alleen mee leven.
Je zult weer heel worden, 
maar nooit meer dezelfde zijn.

Elisabeth Kübler-Ross



- 1464

Hoe word je dood, meester?
Kinderen en afscheid nemen

Riet Fiddelaers-Jaspers en Floortje Agema

Hoe kun je kinderen informeren over de dood van iemand die ze goed kennen en op welke wijze kun je hen 
betrekken bij de gebeurtenissen? In dit artikel gaan we eerst in op de ontwikkelingsleeftijd van kinderen in 
combinatie met hun besef van de dood. Vervolgens geven we enkele voorbeelden van het betrekken van kinderen 
door werkvormen in de groep en een herdenkingsdienst op school. Tot slot komen in beknopte vorm nog enige 
dingen over het rouwen van kinderen aan bod.

Hoe kinderen de dood begrijpen
De eerste reactie van volwassenen bij een overlijden is 
kinderen ‘beschermen’ door hen ervan weg te houden 
of omhuld te vertellen wat er aan de hand is (‘het lijkt 
net of hij slaapt’). Terwijl kinderen juist gebaat zijn bij 
openheid. Dat begint al wanneer zich een ernstige ziekte 
openbaart. Vaak denken we dat kinderen niks in de 
gaten hebben, maar ze hebben een soort antenne die 
onraad bespeurt. Juist wat niet gezegd wordt, dingen 
die net iets anders gaan, een blik of een zucht, ze pikken 
het op. Als ze geen uitleg krijgen, ontstaat een gevoel 
van onveiligheid. Kinderen informeren, eerlijkheid en 
duidelijkheid (in zoverre die er is) is belangrijk zonder 
dat alle details gedeeld hoeven worden. Daarnaast moet 
rekening gehouden worden met het andere tijdsbesef 
van (jonge) kinderen. Als kinderen te horen krijgen 
dat papa niet lang meer te leven heeft (bijvoorbeeld 
wanneer de prognose een half jaar is), kunnen kleuters 
na een paar dagen vragen of papa nou nog niet dood is. 
Dan kun je de ernst benoemen ‘Papa is heel erg ziek en 
de dokter kan hem niet meer beter maken’, maar met 
de boodschap ‘Papa gaat dood’ beter wachten tot er een 
tijdsbestek is dat kinderen kunnen overzien. We kunnen 
uiteraard niet voorkomen dat het soms anders loopt en 
iemand toch plotseling overlijdt of juist veel langer in 
leven blijft dan verwacht.

Ontwikkelingsleeftijd en besef van de dood
Wat kinderen begrijpen, hangt samen met hun ont-
wikkelingsleeftijd en hun eerdere ervaringen. 
Kleuters gebruiken de woorden ‘levend en dood’ in hun 
spel: ‘Jij bent dood! Je moet blijven liggen.’ Ze weten 
dat mensen en dieren dood kunnen gaan, maar zien het 
vaak als iets tijdelijks, waarbij de dode niet kan zien en 
niet meer kan bewegen. 

Een maand nadat oma begraven is, vindt Joep het wel 
genoeg: ‘We moeten oma  nu maar eens opgraven, ze is 
lang genoeg weg geweest!’

Ze tonen grote belangstelling voor de lichamelijke en 
praktische kanten van de dood. ‘Hij ziet wit’, ‘Kan hij 
niet meer lopen?’, ‘Kan papa nog horen als ik iets zeg?’ 
Ze willen onderzoeken hoe het precies zit en gebruiken 
daarbij al hun zintuigen: ze kijken, ruiken, luisteren, 
voelen. Ze controleren soms of het lichaam echt niet 

meer werkt door de overledene in de wang te knijpen. 
Ze hebben in eerste instantie meestal nog niet zo veel 
verdriet, omdat ze de impact van de gebeurtenis niet 
overzien en ze verwarrende gevoelens ervaren: boos, 
omdat een leuke activiteit nu niet kan doorgaan; bang, 
omdat ze niet begrijpen wat er precies aan de hand is. 
Kortom, van binnen is het vaak een chaos aan emoties.

Bij kinderen van zes tot negen jaar begint het besef te 
komen dat dood altijd is. Ze zijn vaak bang, omdat ze 
beseffen dat iemand van wie ze houden ook dood kan 
gaan. Bovendien willen ze in verdrietige periodes dicht 
bij hun ouders zijn. Dat maakt dat ze kunnen huilen 
bij het afscheid nemen op school en zich vastklampen 
aan hun ouder. Ze begrijpen dingen vanuit hun 
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ervaringswereld, waardoor er misverstanden kunnen 
ontstaan. ‘Ik eet geen sinaasappel meer, want daar 
krijg je kanker van’ (mama had een tumor zo groot als 
een sinaasappel). ‘Hoe past mama in de oven?’ (hun 
referentiekader is de oven in de keuken). Hun vragen 
lijken soms erg nuchter. ‘Moet oma kleren aan in de 
kist? Ze is toch dood?’, ‘Zullen we het kapstokje van Sem 
weghalen? Hij komt toch niet meer terug.’ Ze proberen 

op die manier te begrijpen wat er aan de hand is en de 
wereld weer logisch te maken.

Kinderen tussen negen en twaalf jaar weten inmiddels 
dat iedereen een keer doodgaat. Vaak zijn ze 
nieuwsgierig en stellen ze vragen waar volwassenen niet 
over na willen denken en soms het antwoord ook niet 
op weten. ‘Wat gebeurt er onder de grond?’, ‘Hoe lang 
duurt het, voordat Sem verbrand is in de oven?’ Het is 
een combinatie van nieuwsgierigheid en griezelen. Ze 
willen ‘groot’ zijn en daarom geen aandacht vragen 
voor hun verdriet. Hun  gevoelens tonen ze dan soms 
via lastig en opstandig gedrag. Ze hebben behoefte aan 
oplossingen voor hun praktische problemen: ‘Wie brengt 
me naar voetbal, nu papa dood is?’

Herdenken
Wat kinderen vooral nodig hebben, is dat ze serieus 
genomen worden. Ze kunnen vaak veel meer aan dan 
je in eerste instantie denkt, waarbij zorgvuldigheid 
natuurlijk belangrijk is. Vertel eerlijk wat er aan de 
hand is, geef antwoord op hun vragen en betrek hen 
bij de gebeurtenissen. Er zijn allerlei werkvormen 
die geschikt zijn voor kinderen (zie de map ‘Gedeeld 

ze zeggen dat jij dood bent
maar ik snap niet wat dat is

je voelt zo koud
je ogen dicht
ik hoor je hart niet meer

ze zeggen dat jij dood bent
maar ik snap niet wat dat is

je kust mij niet
je zegt ook niks
waarom doet mijn hart zo zeer?
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Hoe word je 
dood, meester?

verdriet Kinderen’). Ze kunnen tekeningen of gedichten 
maken en een troostbrief schrijven. De resultaten 
kun je bundelen en later overhandigen aan het 
getroffen gezin. Ze kunnen ook gebruikt worden in 
een herdenkingsdienst op school. Een dienst op school 
heeft als voordeel dat alle kinderen betrokken kunnen 
worden, ook als ze niet naar de uitvaart gaan. De 
dienst kan volledig op de kinderen worden afgestemd, 
waarbij ze zelf iets kunnen bijdragen: een verhaal uit 
een kinderboek zoals ‘Kikker en het vogeltje’, ‘Derk Das 
blijft altijd bij ons’, ‘Oma Pluis’ of ‘Doodgewoon’(zie 
www.in-de-wolken.nl), een gedicht, tekeningen die 
geprojecteerd worden en een ritueel op maat van de 
kinderen. Als inspiratiebron kun je met name de eerste 
drie boeken uit de literatuurlijst gebruiken.

Bij voorkeur werken we bij een herdenkingsdienst op 
school met een symbool. Het geeft herkenbaarheid voor 
kinderen en kan zowel voor, tijdens als na de viering 
gebruikt worden. Het geeft houvast, kan het gesprek op 
gang brengen en geeft de mogelijkheid om letterlijk een 
creatieve vorm te geven aan het afscheid en het verdriet. 

Rouwen van kinderen
Kinderen begeleiden bij het afscheid met behulp van 
werkvormen, verhalen en symbolen en hen betrekken 
bij de gebeurtenissen is een belangrijke basis voor het 
rouwen. Het rouwen zelf moet nog beginnen. Nu is het 
eerder normaal dan een uitzondering dat kinderen hun 
rouw uitstellen en ogenschijnlijk normaal verder leven. 
Hoewel ze vaak niet anders kunnen, betekent het niet 
dat ze niet rouwen. Het is te groot wat hen is overkomen 
en het is overspoelend, zodat ze de gebeurtenis min of 
meer achter slot en grendel moeten doen. Tot de tijd 
gekomen is en de omstandigheden zodanig zijn dat 
ze er weer naar kunnen kijken en hun rouw kunnen 
‘nemen’. Ze rouwen in stukjes, dat wil zeggen dat ze 
niet meer kunnen aangaan dan ze op dat moment qua 
ontwikkeling aan kunnen. Op vijfjarige leeftijd kun 
je andere dingen bevatten en andere vragen stellen 
dan wanneer je negen of twaalf bent. Bovendien is 
de omgeving voor hen niet altijd veilig genoeg om te 
rouwen. Als hun ouders rouwen, zetten kinderen hun 

eigen verdriet op een zijspoor om ouders niet nog 
verdrietiger te maken. Dat is niet wat ouders vragen, ze 
willen het beste voor hun kinderen, en toch gebeurt het. 
Dus een ouder die goed voor zichzelf zorgt en zich laat 
ondersteunen door andere volwassenen, zorgt daarmee 
ook goed voor de kinderen. Want voor je het weet keren 
de rollen zich om in het gezin en zorgen de kinderen 
voor de ouders. Parentificatie is een bekend verschijnsel 
bij verlies, zelfs in gezinnen waar ouders hier alert op 
zijn.

School
Kinderen brengen veel tijd door op school, dus is het 
belangrijk hoe daar met het verlies wordt omgegaan. 
Het is balanceren tussen aandacht voor de verdrietige 
gebeurtenis en aandacht voor schooltaken. School 
biedt afleiding, zeker als er thuis een verdrietige sfeer 
hangt. Dan zoeken kinderen het ‘leven’ op school, het 
plezier, het contact met leeftijdgenoten. En tegelijk 
willen ze merken dat juf of meester weet wat ze in hun 
rugzak meebrengen naar school: hun verdriet, boosheid, 
verwarring, angst, eenzaamheid en hun vragen. Soms is 
een blik of een knipoog genoeg, een andere keer is een 
gesprek nodig of een wekelijkse afspraak met het kind. 
Het is maatwerk ook op de maat van de groepsleider of 
intern begeleider. Die hoeft geen psycholoog te worden, 
liever niet zelfs. Juist in de kleine dingen, in de aandacht 
voor het kind, kan de groepsleider van grote betekenis 
zijn en het kind het gevoel geven dat het gezien wordt, 
met alles wat er is.

Dr. Riet Fiddelaers-Jaspers is verliesdeskundige en 
verbonden aan het Expertisecentrum Omgaan met 
Verlies (www.rietfiddelaers.nl) en Opleidingen Land van 
Rouw (www.landvanrouw.nl). Ze adviseert scholen bij 
een verlies, is een veelgevraagd spreker en heeft een 
verliespraktijk.
Floortje Agema is ritueelbegeleider en begeleidt 
gezinnen en scholen bij afscheid en rouw (www.farba.nl). 
Momenteel specialiseert ze zich in het begeleiden van 
rouwende kinderen. Ze schrijft verhalen en gedichten 
rond afscheid.
Fotografie: Felix Meijer 
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Juf Eline van groep 4 is dood gegaan. De kinderen knippen in de dagen na het overlijden sterren uit karton en 
schrijven er een mooie herinnering, een bepaalde eigenschap van hun juf of wat ze het meeste gaan missen op. 
Tijdens de dienst zijn alle sterren zichtbaar (aan een wensboom, of bijvoorbeeld samen geplakt in de vorm van 
een hart). Met behulp van een speciaal geschreven verhaal ‘De toverstaf van nooit voorbij’ wordt kinderen een 
perspectief geboden. 
Na het afscheid krijgen alle kinderen een sterretje mee naar huis als aandenken aan de juf. De geknutselde ster-
ren worden nog een tijdje in de groep bewaard en worden dan aan het gezin van juf Eline gegeven.

De toverstaf van nooit voorbij 
Lang lang geleden, werd hij gemaakt in een land hier ver vandaan, de toverstaf van nooit voorbij. Hij zoekt je op 
als je het moeilijk hebt, kleine twinkelingen in je hart laten je voelen dat hij in de buurt is. Hij zegt lieve woordjes 
tegen kindjes die verdrietig zijn en hij tovert een glimlach op je gezicht als je je niet fijn voelt.

Op een dag verschijnt de toverstaf in de klas van juf Eline. De kinderen zijn verdrietig, want hun juf is dood. 
‘Dag,’ zegt hij zachtjes ‘ik ben de toverstaf van nooit voorbij’. De kinderen kijken met grote ogen naar de 
toverstaf. Ze zijn onder de indruk van de fonkelende kleuren van de staf. Het lijkt wel of er sterretjes rond het 
uiteinde zweven. ‘Ik heb gehoord dat juf Eline dood is gegaan, en dus kom ik even bij jullie kijken. Ik kom uit het 
land van nooit voorbij, en ik wil jullie graag troosten.’ 

‘Nou, dat is fijn, dat jij de toverstaf van nooit voorbij bent’ zegt één van de kinderen, ‘Want dan kun je vast wel 
regelen dat juf Eline vanuit de sterren naar ons terugkomt.’ Ook een ander kind heeft wel iets te wensen: ‘Ik wil 
dat juf weer levend wordt, want ze was de liefste juf’. ‘Ja, wij willen gewoon nog leuke dingen doen met onze 
juf.’ roepen de kinderen.

De toverstaf van nooit voorbij is even stil. ‘Ik kan jullie juf niet levend maken, zoveel toverkracht heb ik niet. ‘

‘Jullie hebben mij verteld wat jullie zo missen aan juf Eline’ spreekt de toverstaf. ‘Jullie vinden juf lief en dus is 
het moeilijk om afscheid van haar te nemen. Maar weten jullie wat het bijzondere is? Je kunt haar nog steeds lief 
vinden, ook als je haar niet meer kunt aanraken. Je kunt, wanneer jij dat maar wilt, denken aan de fijne dingen 
die jullie deden. Dat gaat allemaal nooit voorbij, als jij dat niet wilt.’
‘Maar, maar..’ stamelt één van de kinderen.. ‘dan hebben we jou toch niet nodig? Als we zelf altijd kunnen 
denken aan juf Eline en over haar praten, als het nooit voorbij gaat dat we haar lief vinden, waarom ben jij dan 
hier?’
Terwijl sterren zachtjes twinkelend op de grond terecht komen, verdwijnt hij weer, de toverstaf van nooit voor-
bij.

Af en toe komt ‘de toverstaf van nooit voorbij’ ook na de herdenkingsdienst langs in de groep en staat de 
nieuwe groepsleider bewust stil bij het verdriet, de mooie herinneringen en de vragen. Kinderen kunnen in een 
tekening of knutselwerk laten zien hoe hun eigen ‘toverstaf van nooit voorbij’ er uit zou zien en vertellen welke 
speciale krachten die toverstaf zou moeten hebben om het kind echt te troosten. Hiermee laten kinderen zien 
wat hun behoefte is. Deze toverstaf kan breder ingezet worden dan voor het verlies van de juf. 
In de groep komt bovendien een pot vol sterretjes te staan. Kinderen zijn vrij om een sterretje op hun tafel te 
leggen als ze daar behoefte aan hebben. Het sterretje betekent dat ze de toverstaf nodig hebben, omdat ze 
verdrietig zijn of dat ze graag willen praten over de juf. 
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Afscheid nemen doen we vaak. Bijna altijd is afscheid, een 
korte of lange periode, van elkaar niet meer zien. Vaak sta 
je er nauwelijks bij stil, soms geeft het je een naar of ver-
drietig gevoel. Vanaf een bepaalde leeftijd komt het besef 
dat de ander ook weer bij je terugkeert of terug kan keren. 
Er is ook een ander afscheid,  een afscheid met een heel 
definitieve vorm, een heel dierbare of verwante persoon 
komt te overlijden.
Op onze school besteden wij aandacht aan alle vormen 
van afscheid en leren we over de gebruiken, de normen en 
waarden die daarbij horen. We praten erover en brengen 
het in praktijk en ontwikkelen onszelf ook op dat gebied. 
Het is er, het mag er zijn en dus doen we er iets mee.
Dat doen we ook bij het definitieve afscheid van een 
dierbare binnen onze schoolomgeving. Helaas hebben we 
dat de laatste jaren vaak meegemaakt. Daardoor is er een 
schoolritueel ontstaan. Een ritueel dat veel impact heeft op 
alle betrokkenen.

Een eigen ritueel
Op veel scholen is een protocol ‘overlijden’ aanwezig. Een 
protocol geeft houvast, een protocol geeft soms strakke 
regels van handelen. Wij vinden dat afscheid nemen zo 
persoonlijk, zo persoons- en situatiegebonden is dat we 
eigenlijk maar één belangrijke regel hebben: Bij overlijden 
van iemand binnen onze schoolwereld wordt de directie 
meteen op de hoogte gebracht. Zij nemen de leiding, 
gaan zo spoedig mogelijk op bezoek bij de betreffende 
familie en handelen daarna alleen nog volgens de wensen 
van de familie. Wat zij willen is wat wij doen.
Elk overlijden krijgt op die manier zijn eigen ritueel. De 
basis lijkt erg op elkaar en die valt dan ook te beschrijven. 

Een ouder overlijdt
Tijdens het bezoek aan de familie besteden we natuurlijk 
eerst aandacht aan het overlijden, aan de persoon die 
is overleden, aan de kinderen die betrokken zijn en de 
familie. Als de familie het wil gaan we even persoonlijk 
afscheid nemen van de overledene. Vaak wordt dat erg op 
prijs gesteld. We proberen antwoord te krijgen op de eer-
ste vragen: Hoe wil de familie dat we de andere betrokke-
nen van school informeren? Welk medium gebruiken we, 
wat vertellen we, wanneer kan het verteld worden? Dan 
richten we ons op de kinderen. Komen ze gewoon naar 
school, komen ze zelf, moeten we ze ophalen. Wat willen 
de kinderen op school, willen ze het zelf vertellen, vertelt 
de stamgroepleider het, komt papa of mama mee of een 
oom, een vriendin, een oma? 

Als het kind daarna voor de eerste keer weer op school 
komt vragen we of ze liever iets later komen. De groep 
is dan voorbereid, zit klaar in de kring en het kind kan 

rustig door de directie opgevangen en naar de stamgroep 
gebracht worden. De kinderen in de stamgroep zijn voor-
bereid, liefst ook al hun ouders. De kring is een warm bad 
van troost, samen huilen, vragen stellen, samen lachen 
en voorspellen wat er allemaal gaat komen. Met het kind 
wordt overlegd of het een gedenkplekje in de stamgroep 
wil. En met het kind en zijn familie wordt overlegd of ze 
een gedenkplekje op het Jenaplein willen (de centrale 
plek in de school waar team en ouders koffie drinken). 
Het gedenkplekje kan als onderdeel van het ritueel met 
het kind of de kinderen van het gezin ingericht worden. 
Het kind blijft er ook de ‘baas’ over. Het mag over alle 
details beslissen: komt er een tafel en zo ja, waar, welke 
kleur doek gebruiken we, komt er een boek waarin ieder-
een iets kan schrijven, wie maakt de kaft van het boek? 
Als het kind het wil gaan we samen bloemen kopen, zodat 
het zeker de lievelingskleur van papa of mama zal zijn. 
We vragen of het kind een foto mee wil brengen: Wie wil 
je op die foto, je hele gezin, alleen de ouder. We kunnen 
er kaarsen bij zetten die elke dag door het kind aange-
maakt kunnen worden en na schooltijd ook door het kind 
zelf uitgeblazen kunnen worden. 
Ervaring is dat kinderen, hoe verschrikkelijk de omstan-
digheden ook zijn, deze rol fijn vinden. Ze leven even he-
lemaal op en zeggen zelfs vaak dat ze het zo ontzettend 
prettig vinden om zo’n eigen plekje te verzorgen. Eén 
kind zei me ooit: ‘Ik wist niet hoe erg het was als je vader 
dood gaat, maar ik wist ook niet hoe mooi het kan zijn.’
Meestal blijft het tafeltje gedurende de dagen tot de 
uitvaart staan. Er komen heel veel ouders en kinderen om 
iets in het boek te schrijven of te plakken. Er komen steeds 
meer bloemen, het tafeltje groeit. Vaak komt de familie 
van de overledene naar school om samen te kijken en zich 
te warmen aan het medeleven. 

De uitvaart
Wie er mee gaan naar de uitvaart is afhankelijk van de 
wens van de familie. Als kinderen uit de stamgroep welkom 
zijn organiseren we dat, maar we houden het altijd vrijblij-
vend. Iedere ouder bepaalt of zijn kind aanwezig zal zijn. 
Door de grote betrokkenheid wordt heel vaak iets van 
school betrokken bij de uitvaart: kinderen laten ballonnen 
op, helpen de kist te beschilderen, lezen iets voor, zitten 
naast hun verdrietige groepsgenootje. Op school geschre-
ven gedichten worden voorgelezen, tekeningen opgehan-
gen. 
Na de uitvaart komt het kind het gedenkplekje op het 
Jenaplein weer mee opruimen. Daarmee zetten we een 
bewuste stap in het proces wat dan gaat komen. Het boek 
met alle condoleances, gedichten en mooie woorden gaat 
mee naar huis. In de stamgroep blijft een plekje ingericht, 
zolang dat nodig is voor het kind.

Afscheid 
soms definitief

Anite van Oijen
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Een echte viering
Ook de nazorg wordt helemaal afgestemd op het kind. 
Sommige kinderen willen er nog vaak over praten, ande-
ren nooit. Die hebben de school als wereld gekozen waar 
niets is veranderd. Dat laten we dan zo en we bespreken 
met de kinderen in de stamgroep waarom het kind het zo 
wil en waarom we dat hebben te respecteren. 
Een definitief afscheid op onze school wordt op deze 
manier een echte viering. Een viering die heel veel steun 
geeft, een viering die laat zien dat je er niet alleen voor 

staat, dat er een warme plek voor je is op school en dat je 
samen heel veel aankunt.
En wat is mooier dan tijdens of na zo’n proces van een 
ouder te horen: Ik ben weer bevestigd in de keuze voor 
deze jenaplanschool: dit is de kracht, dit is echt doen waar 
je voor staat, in goede en minder goede tijden.

Anite van Oijen is inhoudelijk directeur van 
jenaplanschool Antonius Abt, Engelen
Fotografie: Felix Meijer
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Begeleidingsaanbod bij afscheid en verlies 
in de school 

Cobi Boomsma

Als je als groepsleider te maken krijgt met afscheid en rouw bij kinderen in je groep, is het goed om te weten dat 
er een uitgebreid (begeleidings-)aanbod is vanuit verschillende organisaties. In dit digitale tijdperk is dit aanbod 
uiteraard terug te vinden op internet. Het is echter de vraag of je als groepsleider daaraan toe komt in een periode 
van verdriet en rouw in je stamgroep en school. Wij willen in dit themanummer wat voorwerk verrichten en je 
wegwijs maken in de diversiteit van het aanbod. Het aanbod is breed: van draaiboek bij overlijden van kind, ouder, 
groepsleider tot tips over bruikbare prentenboeken. In dit artikel beschrijf ik die delen in het aanbod die zich richten 
op het onderwijs, op het gezamenlijk beleven en delen van gevoelens, gedachten. 

Hieronder volgt een overzicht van enkele organisaties, die 
zich met dit onderwerp bezig houden.

GGD 
Advies en ondersteuning bij onverwachte gebeurtenissen. 
Als groepsleider kun je te maken krijgen met een overlij-
den in de klas (een kind, een ouder, een broertje of zusje). 
Daarnaast kan ook een collega groepsleider overlijden. 
Via de Informatie en Advieslijn van de GGD kun je altijd 
terecht voor praktisch advies. Daarnaast is het mogelijk 
een van de rouwprofessionals uit te nodigen, bijvoorbeeld 
om het  team bij te praten en van advies te voorzien of op 
een ouderavond uitleg en informatie te geven. 
In het protocol ‘Dood en rouw op school’ van de GGD 
vindt men veel handvatten, zoals:

Verdrietkoffer
De GGD heeft een zogenoemde verdrietkoffer voor scho-
len die een kind of groepsleider hebben verloren: voor 
de onderbouw en voor de bovenbouw zijn deze koffers 
verschillend.  Er zit een draaiboek in en voorbeeldbrieven 
die de directie kan gebruiken om aan ouders sturen en er 
zijn leesboekjes voor de kinderen en boeken en brochures 
over rouw bij kinderen voor de groepsleider. Een hand-
pop en een DVD kunnen de groepsleider helpen om het 
gesprek in de klas op gang te brengen. 

Praten met kinderen 
Wat voelen ze, wat houdt hen bezig, wat vragen ze zich 
af, wat willen ze weten? Het voeren van een kringge-
sprek leent zich bij uitstek voor het praten over dergelijke 
vragen. Je vindt in het protocol suggesties voor het voeren 
van kringgesprekken op verschillende momenten. Daar-
naast worden enkele specifieke gesprekken beschreven. 

Ik herinner mij dat een stagiaire van de Pabo een kring-
gesprek hield in een onderbouwgroep. Hij liet een foto 
zien van zijn eigen opa en vertelde dat hij verdrietig was, 
omdat zijn opa was doodgegaan. Een heftige start van het 
gesprek, maar de integriteit van de student  en het tonen 
van zijn verdriet riep veel reacties op bij de kleuters. Zij le-
ken zich vrij te voelen om over hun eigen verlies (de dood 
van oma, maar ook de dood van het konijn) te praten. 
De aankomend groepsleider en de kleuters hebben veel 

goede herinneringen aan hun dierbaren gedeeld tijdens 
dat gesprek. 

Herdenkingsdienst op school
Om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen 
afscheid te nemen of omdat het niet mogelijk is dat 
kinderen bij de uitvaart aanwezig zijn, wordt soms een 
herdenkingsdienst (viering) op school gehouden. Tijdens 
deze dienst kunnen kinderen  teksten en gedichten voor-
dragen, liedjes zingen en muziek maken.
 
Rituelen tijdens of na de uitvaart
Rituelen zijn belangrijk voor de rouwverwerking. Ze geven 
vorm aan het afscheid en scheppen ruimte om aan een 
nieuwe fase te beginnen. Rituelen geven een gevoel van 
saamhorigheid en eensgezindheid en zorgen zo voor 
kracht en steun. Een voorbeeld: ieder kind plant een 
zonnebloempit in de schooltuin rondom een monumentje 
voor het overleden kind of de overleden groepsleider.

Jonge helden
Het doel van Stichting Jonge Helden is ‘voorkomen dat 
kinderen/tieners ernstig vastlopen, nadat ze met een 
ingrijpend verlies (dood, ziekte, scheiding) te maken 
hebben gehad dat ze niet (voldoende) hebben kunnen 
verwerken’.  Deze Stichting organiseert en mobiliseert zo 
goed mogelijk die hulp en steun in de nabije omgeving 
van Jonge Helden.
Dat doen ze op drie manieren:
• door het hele land ‘Jonge Helden Scholenprojecten’ 

met onder andere een ouderthema-avond over 
kinderen en verdriet om verlies (‘Klein verdriet, groot 
verdriet’) 

• door het ontwikkelen en exploiteren van diverse 
adviessites voor Jonge Helden en alle volwassenen om 
hen heen. Elke website richt zich op een specifieke 
doelgroep. 

• door  www.herinnerdingen.nl. Hierop kunnen kinde-
ren en jongeren een monumentje maken voor een 
dierbare overledene. 

Op de adviessite www.jongeheldenindeklas.nl is een schat 
aan informatie aanwezig voor leerkrachten, verdeeld in 
vier leeftijdcategorieën: 4-6 jaar, 7-9 jaar, 10-12 jaar, 13-18 
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jaar. Per leeftijdscategorie vind je onder meer: duidelij-
ke informatie over hoe kinderen van die leeftijd rouw 
verwerken, do’s en don’ts, aansprekende filmpjes en de 
mogelijkheid om kosteloos online advies te vragen aan 
een deskundige.
Op de site vind je onder andere een aantal werkvormen 
die je kunt gebruiken in de groep om de dood be-
spreekbaar te maken.  Bijvoorbeeld aan de hand van het 
prentenboek: ‘Dat is heel wat voor een kat’ (4-6 jaar) te 
gebruiken als een dierbare van iemand is overleden. 
Ook een scheiding grijpt diep in het leven van kinderen 
en jongeren in. Het leven van ‘Jonge Helden’ die zoiets 
meemaken, wordt nooit meer zoals het was. Op de site 
vind je hierover veel informatie, eveneens verdeeld in vier 
leeftijdcategorieën.

In de wolken
In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan 
door het overlijden van een belangrijke ander, zo ver-
meldt de website. Er worden brochures, boeken en andere 
materialen ontwikkeld voor rouwenden. Riet Fiddelaers is 
de grote naam achter deze organisatie. Zij is een deskun-
dige op het gebied van rouw en verlies en promoveerde 
in 2003 op een onderzoek naar verliessituaties in scholen. 
Voor het onderwijs is haar boek: ‘De rouwende school’ 
(2011) een handboek, waarin de groepsleider ondersteu-
ning kan vinden bij verliessituaties in de school. 
Voor wie verder wil gaan en voor de eigen school een 
groepsleider wil opleiden in deze vorm van begeleiding 
kan te rade gaan bij het ‘Expertisecentrum Omgaan met 
Verlies’ en bij ‘Opleidingen Land van Rouw’. 
Een voorbeeld van een korte training is: ‘Wanneer word 
je dood?’ Een training van twee dagen waarin aandacht 
wordt besteed aan het contact  maken en communice-
ren met kinderen, doodsbesef van kinderen, specifieke 
kenmerken van kinderrouw en hoe kinderen te betrekken 
bij een uitvaart. Er is ook een tweejarige geaccrediteerde 
Post-HBO opleiding ‘Omgaan met verlies’. In dit thema-
nummer van Mensenkinderen vind je een artikel van Riet 
Fiddelaers-Jaspers en Floortje Agema. 

Achter de regenboog 
Hoewel de stichting zich niet specifiek richt op het on-
derwijs, wil ik deze hier toch niet onvermeld laten. Er is 
veel behoefte aan ondersteuning en lotgenotencontact 
van kinderen en jongeren die verlies door de dood geen 
plek in hun leven hebben kunnen geven en daardoor 
met problemen in hun functioneren kampen. Stichting de 
Regenboog richt zich met name op het organiseren van 
lotgenotenweekenden, specifiek voor kinderen van zes 
tot achttien jaar. Het is ook mogelijk om aan gezinsweek-
enden deel te nemen. Daarnaast is er een Informatie- en 
Advieslijn voor vragen over rouw bij kinderen en over 
begeleiding.

Tenslotte
Situaties van afscheid en rouw komen vaak onaangekon-
digd. Maar het is wel van het grootste belang dat in deze 
situaties elke actie weloverwogen en goed is. Er is geen 
herkansing mogelijk. 
Naast het raadplegen van het aanbod van een instantie 
zou je zeker collega’s van andere scholen kunnen benade-
ren, die al eerder of kortgeleden met dezelfde situatie te 
maken hebben gehad. Een bijzondere vorm van collegiale 
consultatie.  

Cobi Boomsma is redactielid van Mensenkinderen en 
zelfstandig onderwijsadviseur.
Fotografie: Felix Meijer

Websites
Stichting Jonge Helden:   www.stichtingjongehelden.nl
   www.jongeheldenindeklas.nl
   www.herinnerdingen.nl
In de wolken:  www.in-de-wolken.nl
Expertisecentrum Omgaan met Verlies: www.rietfiddelaers.nl
Opleidingen Land van Rouw: www.landvanrouw.nl
Stichting Achter de Regenboog: www.achterderegenboog.nl
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‘Summertime and the living is easy.’ Dat stond op het geboortekaartje van Kaspar. Zes dagen lang duurde het 
sprookje. Het was een geweldige kraamtijd. Martijn genoot van zijn kleine broertje, totdat hij ziek werd. ‘Een 
zomergriepje,’ zei de vervangende huisarts. Die maakte zich meer zorgen over Kaspars gele snoet. Twee dagen later 
was Martijn dood. 

In de bizarre dagen die volgden, kwam de hele gemeen-
schap van de Canadas in beweging. Dat wil zeggen, dat 
deel dat niet op vakantie was. Groepsleiders, ouders en 
kinderen zochten elkaar op, kwamen bij ons langs, namen 
afscheid van Martijn in het mortuarium en vulden het 
crematorium. 
Daar opende de afscheidsviering met Gershwin. Wat 
aanvankelijk een toepasselijk lied voor Kaspar leek, kreeg 
opeens een diepere lading:

‘One of these mornings
You’re gonna rise up singing.
Then you’ll spread your wings

And you’ll take to the sky.’

Het diepe verdriet om Martijn die zijn vleugels al op zijn 
zesde jaar had uitgespreid en voorgoed verdwenen was 
werd draaglijk, omdat we het met zoveel mensen konden 
delen. Niet alleen met familie en vrienden, maar ook met 
de school. Het afscheid had zelfs iets feestelijks, met zo-
veel kinderen, de reuzenvlinder die ze samen met de moe-
der van een klasgenootje gemaakt hadden, de verhalen 
van Rupsje Nooitgenoeg en het elfjesstof van Peter Pan en 
de warme toespraak van directeur Peter van Dijk. 

Ook de weken na de crematie werden we overstelpt met 
medeleven. Met locatiedirecteur Els Visser van de Canadas 
bespraken we de jaaropening. Of het goed was dat die 
helemaal in het teken van Martijns overlijden kwam te 
staan. Natuurlijk was dat goed. En wij waren erbij, samen 
met onze tweede zoon die in groep 1 zat en de kleine 
Kaspar.
Els las voor uit ‘Een vlinder voor Marianne’. De passage 
ging over delen. Als je jarig bent, deel je een taart om dat 
te vieren. Dat vergroot het feest. En als je verdrietig bent, 
kun je dat ook delen. Dat verzacht de pijn. Deze beeld-
spraak raakte ons diep. Natuurlijk moesten en moeten wij 
ons verlies vooral zelf dragen, maar door het met anderen 
te kunnen delen, is het absoluut draaglijker geworden.

Voor de groepsleiders, klasgenootjes en ouders bleef 
Martijn een begrip. Om te ontwennen liepen we nog 
geregeld bij juf Heidi’s kleutergroep de Egels binnen. 
We hebben nog veel over die vrolijke jongen gepraat en 
gelachen. We hebben genoten van de herinneringen die 
zijn vriendjes ons vertelden. Er zijn tranen weggepinkt, 
maar samen wisten we te voorkomen dat Martijns dood 
een grauwsluier over de school en over ons leven trok.
Dat najaar werd op feestelijke wijze een vlinderstruik 
ter nagedachtenis aan Martijn bij de school geplant. De 
kinderen hadden keien beschilderd en die werden rond de 
struik gedrapeerd, samen met drie betonnen egeltjes. De 
verf loste al snel op en ook de egeltjes waren na een paar 
jaar verdwenen, maar de struik bleef een monumentje 
voor Martijn.
Inmiddels zijn er al weer heel wat jaren verstreken. Met 
de komst van nieuwe kinderen en ouders is Martijn steeds 
meer uit het collectieve schoolgeheugen gegleden. Maar 
voor ons en voor wie hem gekend heeft, blijft hij deel 
uitmaken van de Canadas. Dat was een plek waar hij 
gelukkig was. En een plek waar wij ons gedragen hebben 
gevoeld, waar we ons verdriet hebben kunnen delen.
De school is naar een andere locatie verhuisd. De vlin-
derstruik verhuisde mee. Het doet nog steeds goed om 
er langs te lopen en te zien dat de vlinders zich er thuis 
voelen.

Hella Liebrand en Gerard Sonnemans zijn ouders van 
jenaplanschool de Canadas, Boxmeer
Fotografie: Felix Meijer

Een school die weet wat delen is

Hella Liebrand en Gerard Sonnemans 

Door ons verhaal met anderen te delen,
verdrijven we de pijn stukje bij beetje.
Iedereen die ons verhaal aanhoort,
neemt een stukje van de pijn weg.
Elisabeth Kübler-Ross
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Naast leuke en fijne dingen, zijn er in het leven ook nare en verdrietige ervaringen. Als groepsleider is het van belang 
om hier met kinderen bewust bij stil te staan. Voordat kinderen heel intensief te maken krijgen met overlijden en dood 
van een naaste in hun directe omgeving is het belangrijk dat zij leren omgaan met verlies, beseffen en erkennen dat dit 
bij het leven hoort. Vroeg of laat krijgt iedere basisschool te maken met een sterfgeval binnen de school. De afgelopen 
schooljaren hebben wij meerdere kinderen begeleid die afscheid hebben moeten nemen van hun vader of moeder. Wij 
weten uit ervaring dat iedere situatie en elk overlijden uniek is en op zichzelf staat, waarmee je als school flexibel moet 
omgaan. Het plan van aanpak dat wij op school hanteren is een leidraad bij de begeleiding en verwerking van ziekte, 
overlijden en rouw. Vanaf het eerste alarmerende bericht tot aan de terugblik en evaluatie. 
Hier illustreren wij ons plan van aanpak, bestaande uit zes stappen aan de hand van ervaringen en bevindingen uit de 
praktijk. 

Het eerste bericht met het schokkende nieuws komt altijd 
onverwacht. Het is belangrijk om het bericht te verifiëren 
bij een betrouwbare bron. In een tijd waarbij er door 
‘social media’ berichten razendsnel worden verspreid is 
bovenstaande noodzakelijk, zodat je als school niet in 
verlegenheid wordt gebracht door het verstrekken van 
onjuiste informatie. Vergeet niet dat ouders in hoge mate 
betrokken zijn. Schokkend of verdrietig nieuws leidt tot 
de behoefte aan verbondenheid. Men zoekt elkaar op 
en informatie wordt gedeeld. Alle betrokkenen hebben 
in een dergelijke moeilijke situatie behoefte aan duide-
lijkheid. De school is een ontmoetingsplek voor ouders, 
kinderen en teamleden. Het team kan een actieve en 
leidende rol innemen, zodat hoofd- en bijzaken worden 
gescheiden van elkaar. 

Stap 1 
Wie is er ernstig ziek, overleden?
Wie heeft op school vanuit het team het bericht als eerste 
ontvangen en verspreid?
Kun je het bericht verifiëren?
Vorm een crisisteam op school met bijvoorbeeld een directielid, 
intern begeleider, groepsleider(s), vertrouwenspersoon)

Wanneer het bericht van een kritieke toestand of het 
overlijden bevestigd is, is het noodzakelijk dat er een 
directe lijn ontstaat tussen een contactpersoon uit het 
crisisteam van school en een contactpersoon vanuit de 
naaste familie. Dit zorgt ervoor dat de informatie die ver-
strekt wordt en naar buiten gaat relevant en correct is. Wij 
hebben als school meegemaakt dat de schoonvader van 
een overledene, de opa van het betreffende kind, direct 
contact had en hield met het crisisteam. Het was zelfs in 
deze situatie zo dat de schoonvader zelf voorstelde om in 
de groep van zijn kleinzoon te vertellen en te delen wat 
er binnen de familie speelde. Dit maakte dat de verdrieti-
ge situatie voor alle kinderen tastbaar en concreet werd. 
Kinderen konden vragen stellen, waardoor de situatie 
voor hen helder werd. Hierdoor konden ze elkaar én hun 
klasgenoot bijstaan. Het verdriet kreeg als het ware ‘een 
gezicht’ en het verdriet kreeg op die manier ook een plek 
in de groep.

Stap 2 
Contact opnemen met de familie
Contactpersoon bepalen vanuit de familie of naaste verwanten
Vanuit het crisisteam op school één contactpersoon bepalen 
die communiceert met de familie
Wat is er precies gebeurd?
Waar, wanneer en hoe is het gebeurd?
Welke broers of zussen zitten in welke groep?
Welke informatie mag van de familie uit bekend worden 
gemaakt?
Welke andere wensen liggen er bij de familie?
Verifiëren of de groepsleider de situatie emotioneel aan kan

Verdriet en rouw is van alle dag

Miranda Siegmund en Mireille de Groot 
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Verdriet en rouw
is van alle dag

Het team wordt in een spoedbijeenkomst geïnformeerd 
over de situatie, het meest recente nieuws wordt gedeeld 
en de te nemen stappen voor school worden opgesomd. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt ook aangegeven welke 
informatie vertrouwelijk blijft en welk informatie gedeeld 
kan worden met anderen. Alle ouders van de gehele 
school worden via een persoonlijke brief vanuit directie 
geïnformeerd over het overlijden en andere relevante 
informatie met betrekking tot condoleance en uitvaart 
wordt verstrekt. Zo kiezen wij er als school voor om ouders 
en kinderen vrij te laten in hun keuze om aanwezig te zijn 
bij het condoleancebezoek en de uitvaart. Uiteraard alles 
in overleg met de betrokken familieleden.
Een deel van het team, waaronder directie en betrok-
ken groepsleiders zijn volgens een ongeschreven regel 
aanwezig zowel bij de condoleance als bij de uitvaart. Dit 
uit respect voor de familie, maar vooral uit verbondenheid 
met het kind of de kinderen. Gedeelde ervaringen zijn de 
basis voor de periode die hierop volgt. 

Stap 3
Het gehele team informeren over de situatie
De getroffen groep en ouders informeren van de betrokken 
kinderen
Informeren, bestuur, overige kinderen (ook afwezige kinderen), 
ouders en andere betrokkenen

Bij een alarmerende melding is het een natuurlijk proces 
om letterlijk ‘stil te staan’ en in gesprek te gaan met 
elkaar. Het ‘bestaande rooster’ is op zo’n moment van 
ondergeschikt belang. In zo’n periode waarin je door het 
overlijden van een ouder intensief met elkaar in gesprek 
bent en emoties deelt is het belangrijk dat het lespro-
gramma wordt aangepast. Binnen het jenaplanonderwijs 
wordt gewerkt met een ritmisch weekplan. De ritmiek 
biedt ruimte voor dat wat aandacht vraagt. Het is fijn dat 
er bij collega’s begrip is voor het feit dat je als stamgroep 
tijd en ruimte krijgt om een eigen invulling te geven aan 
de behoeften van de groep. Een van onze stamgroepen 
heeft bijvoorbeeld buiten de reguliere pauzes om verstop-
pertje gespeeld. Daar was op dat moment behoefte aan. 
Wij hebben als team geleerd dat kinderen, hoe verdrietig 
de situatie ook is, graag naar school willen, omdat zij 
de dagelijkse structuur missen. Thuis is alles immers zo 
anders. Op school kunnen zij onder vrienden zijn, hun 
verdriet en zorg delen, maar ook de ontspanning vinden 
die zij op dat moment nodig hebben. 

Stap 4
Indien nodig aangepaste dagindeling
Afhankelijk van de situatie, de dag en ritmisch weekplan ruimte 
en tijd maken voor gesprek zowel in de groep als de school.

Een voorwaarde voor het betreffende kind en de groep 
is dat er een veilige en vertrouwde sfeer is waar alles be-
sproken mag en kan worden wat aangedragen wordt. De 
rol van de groepsleider is hierbij begeleidend. Als groeps-
leider ben je in deze fase een baken en een rolmodel, 
waarbij ook zeker ruimte mag zijn voor eigen emoties. 
Wij hebben in één van onze groepen een intensief proces 
meegemaakt waarin de hele groep is meegenomen door 
een moeder die terminaal ziek was. Zij had als laatste 
wens dat de deksel van de kist door de kinderen uit de 
groep zou worden beschilderd. Deze wens en de daad-
werkelijke uitvoering is in overleg met alle ouders uit de 
groep uitgevoerd. Het is een uniek project geworden waar 
niet het verdriet, maar juist de verbondenheid  centraal 
stond.
Wij hebben ervaren dat ook kinderen en ouders uit ande-
re groepen behoefte hebben aan een plek om samen te 
komen en stil te staan bij het verlies. Zowel in de groep als 
in de gemeenschappelijke ruimte creëren wij een herden-
kingsplek op school. Hier staan doorgaans een foto, verse 
bloemen en een kaars. Er ligt ook een herinneringsboekje, 
waarin ouders, kinderen en teamleden vrij zijn om op te 
schrijven wat in hen opkomt.

Stap 5 
Het verwerkingsproces op school
Crisisteam heeft helikopterview over het rouwproces 
Crisisteam faciliteert betrokken groepsleiders, groep en ouders, 
indien nodig
Organiseren van kringgesprekken en verwerkingsopdrachten in 
de stamgroep
Kinderen voorbereiden op datgene dat komen gaat
Organiseren van een ontmoetingsplek in school voor ouders 
Creëren van een herdenkingsplek in de groep en in de school
Advertentie en bloemen regelen
Plannen en planning maken met betrekking tot de herdenkings-
bijeenkomst, begrafenis of crematie

Er zijn vele externe instanties die gespecialiseerd zijn in 
rouw en rouwverwerking. Het is als school verstandig om 
op de hoogte te zijn en te blijven van de mogelijkheden 
op dit gebied. Hierdoor kun je ouders en nabestaanden 
op het moment dat zij of hun kind(eren) daar behoefte 
aan hebben adviseren over eventuele externe hulp of 
begeleiding. Dit kan zijn via school maatschappelijk werk, 
het jeugdzorg adviesteam, verwijzing naar een psycholo-
giepraktijk gericht op rouwverwerking of familiebijeen-
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‘Mag Luc even bij je komen’, vroeg mijn nieuwe collega. ‘Ik krijg hem niet aan het werk’. Even later komt hij binnen. 
Op mijn vraag hoe het komt haalt hij zijn schouders op. ‘Ik werkte maar heel even niet en toen keek ze net naar mij’, 
zei hij. Zijn ogen werden vochtig; er liepen tranen over zijn wangen. Het werd stil. 
‘We hebben opa en oma zaterdag weer naar Schiphol gebracht’. 
‘Ben je daar zo verdrietig van?’, vroeg ik. Hij knikte.
‘Opa heeft me leren schaken en nu moet ik weer heel lang wachten tot ik hem weer zie, maar we skypen wel elke 
week.’
‘Heb je juf verteld dat je daar verdrietig van bent?’ 
Hij schudde zijn hoofd. ‘Denk je dat je het haar wilt vertellen?’ ‘Ja,’ zei hij en stond op, pakte een tissue en verliet 
mijn kamer.
Om half één wandelde ik met mijn hond Sem richting school. Luc fietste ons voorbij, keek achterom en riep vrolijk: 
‘Het gesprek ging goed, hoor!’ 
Dat ik mijn duim opstak, zag hij niet meer. 

Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool De Ommewending in Veendam

Ogenblikje

komsten bij Stichting ‘Achter de Regenboog’. Uiteraard 
zijn er nog vele andere mogelijkheden.

Stap 6
Terugblik en evalueren
De gebeurtenis en de gang van zaken evalueren met team
Structureel in gesprek blijven met het betrokken kind
Structureel in gesprek blijven met de groep van het betrokken 
kind
Ruimte voor gesprek laten met de volwassen nabestaanden
Eventueel nabestaanden attenderen op mogelijke externe 
rouwverwerkingcursussen 

Rouw is een proces en verloopt volgens verschillende 
fases. Het is afhankelijk van de leeftijd van het kind en 
de wens van het kind wanneer deze fases doorlopen 
worden. Het is essentieel om als groepsleider te weten 
dat er vier belangrijke fases doorlopen moeten worden. 
Naast de fase van het leren omgaan met verlies en het 
beseffen en erkennen van het verlies, de eerste stap, zijn 
er in het proces van rouwverwerking nog drie stappen. 
De tweede stap is dat er verschillende gevoelens vrij 
komen die helpen bij het verwerken en accepteren 
van het verlies, denk aan verdriet, boosheid, angst en 
eenzaamheid.  De  pijn en het verdriet die bij deze fase 
horen moeten gevoeld en ervaren worden om verder te 
kunnen. Je moet als het ware door die pijn en het ver-
driet heen om de volgende stap binnen het rouwproces 
te kunnen zetten.

Bij de derde stap gaan de betrokkenen afhankelijk van de 
situatie zich aanpassen aan de omgeving zonder de over-
ledene. In deze fase worden herinneringen herbeleefd. 
In de vierde en laatste fase is er ruimte voor nieuwe rela-
ties, ontstaat er weer zelfvertrouwen en vertrouwen in de 
toekomst. 
Bij al deze fases is de groepsleider en de groep in meer of 
mindere mate betrokken. Luisteren en in gesprek gaan 
met kinderen die dit is overkomen is van onschatbare 
waarde. Uit ervaring weten wij dat kinderen zelf heel 
goed kunnen aangeven wat zij nodig hebben. Onze taak 
daarbij is om zo nu en dan even letterlijk ‘stil te staan’ 
bij het kind zelf en dit vooral te doen, wanneer de meest 
heftige periode achter hen ligt.

Miranda Siegmund en Mireille de Groot werken op De 
Keerkring, Schagen 
Het stappenplan is door E. Heermans samengesteld uit 
verschillende bestaande stappenplannen, onder andere 
van de GGD Zaanstreek en de GGD Kennemerland, en 
bewerkt door de school.
Fotografie: De Keerkring en Felix Meijer

Informatie
’Het leven duurt een leven lang’, A. Weijers en P. Penning i.s.m. Stichting 
‘Achter de Regenboog’
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In november is het nieuwe jenaplanboek ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’ verschenen. In drie delen wordt 
Jenaplan kennen, maken en worden beschreven. In het derde deel is gekozen voor een beschrijving van drie stappen 
- van goed naar beter naar best - in de ontwikkeling om steeds meer Jenaplan te worden. 
Dit artikel is gebaseerd op hoofdstuk zes uit het boek, waarin de auteurs stellen dat je aan de vieringen de kwaliteit 
van een jenaplanschool kunt herkennen. 

Vieringen zijn lang niet altijd feestelijk. Met vieren wordt 
veel meer bedoeld het samen beleven van lief en leed, 
beleven dat je bij elkaar hoort; een werkelijke ontmoe-
ting van mensen die een band hebben met elkaar. En 
dan vooral ontmoeting als ont-moeting.
‘We moeten weer een viering organiseren’, is dan ook 
geen uitdrukking die bij jenaplan hoort. De viering is een 
vanzelfsprekend gevolg van gebeurtenissen die er aan 
vooraf gingen. 

Ritme van vieringen
Vieringen hebben ook een ‘kalenderfunctie’. Het mar-
keert de tijd. In onze cultuur hechten we aan dat soort 
momenten. We zeggen dan ook tegen onze kinderen: 
‘Nog drie nachtjes slapen en dan….’
In een jaar zijn die vaste momenten, voor ieder herken-
baar. Dat geldt ook voor schooljaren, voor kerkelijke 
jaren in de verschillende godsdiensten en voor ons 
kalenderjaar. Steeds zijn er terugkerende momenten 
waarop we als gemeenschap samen vieren, samen onze 
gezamenlijkheid beleven.

We kennen onder andere de volgende vieringen:

Godsdienstige vieringen
• Christendom: Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, 
   Pinksteren
• Jodendom:  Pesach, Poerim, Loofhuttenfeest, Bar  

  Mitswa
• Islam: Ramadan, Suikerfeest, Offerfeest
• Hindoeïsme: Holi (nieuwjaar), Diva (lichtjesfeest)

Algemene vieringen
• Oud en Nieuw
• Valentijnsdag
• Koningsdag
• Dodenherdenking
• Moederdag/Vaderdag

Schoolvieringen
• eerste schooldag
• schoolfeest
• weekopening / weeksluiting
• lentefeest
• oogstfeest

Individuele vieringen
• verjaardag
• overlijden
• jubileum
• bruiloft
• afscheid
• nieuwkomers

Beleving
Het is niet verwonderlijk dat in gesprekken met oud-leer-
lingen van een jenaplanschool het gesprek al heel gauw 
gaat over de vieringen. Die beleving, die ervaringen, 
gaan blijkbaar heel diep!
Het is daarom jammer dat onder druk van allerlei externe 
factoren de vieringen in de jenaplanschool onder druk 
komen te staan. We moeten er voor waken om deze 
belangrijke existentiële pedagogische situatie levend te 
houden. 
Het samen beginnen en eindigen van een week is be-
langrijk voor een leef- en werkgemeenschap.
Een duidelijk begin en een duidelijke afsluiting van een 
periode zorgt er voor dat je de tijd kunt beheersen, 
overzien.

In de jenaplanschool neemt naast het samen spreken, 
samen spelen en samen werken, het samen vieren een 
belangrijke plaats in. We willen er dan ook als zodanig 
mee omgaan. 
Dat geldt voor de kleine vieringen, zoals de dagopening 
of de verjaardag van een kind en ook voor de grote 
vieringen met de hele schoolgemeenschap.
Vieringen kennen, net als andere onderwijsactiviteiten, 
een bepaalde ordening. Er moet ruimte en aandacht zijn 
voor de voorbereiding. 
Daarin wordt nagedacht over:

• vorm:  de presentatievorm die gebruikt gaat  
 worden

• inhoud: wat we aan de anderen willen vertellen
• inrichting: de plaats, de aankleding, het decor, de 
  plaats van het publiek
• kleding: kleding en ook schmink 
• muziek: een belangrijke sfeermaker
• taalgebruik: geschikt voor alle toeschouwers?
• techniek: licht, geluid, digitale presentaties 

Vieringen
de mooiste momenten in het schoolleven

Hubert Winters en Freek Velthausz



-  maart 2015 17

Na de voorbereiding volgt de uitvoering. Ook daarbij zijn 
er belangrijke aandachtspunten:
• Hoe begint de viering? 
• Hoe verzorgen we de presentatie? 
• Welke hoogtepunten gaan we beleven?
• Hoe sluiten we af?

Na elke viering wordt er gereflecteerd. We kijken terug 
om er van te leren. Dat reflecteren kan het beste in 
de eigen stamgroep gebeuren, zo snel mogelijk na 
de viering. Dus niet meteen na de viering de school 
verlaten, maar eerst terug in de eigen stamgroep voor 
een reflectie. Samen kunnen we er voor zorgen dat 
de volgende viering nog mooier wordt. Van kleuters 
verwachten we een andere presentatie dan van 
bovenbouwers. We spreken met respect over elkaar en 
leren ieders inbreng op waarde te schatten.

Een mogelijk groeiproces voor een stamgroepleider en 
school
De beschrijving in goed-beter-best, zoals hieronder ver-
meld, is slechts bedoeld als voorbeeld. Natuurlijk kunnen 
er allerlei redenen zijn waarom scholen andere keuzes 
maken. Met de voorbeelden willen we het gesprek over 
de ideale jenaplanschool stimuleren, zodat er beargu-
menteerd besluiten genomen worden op basis van het 
jenaplanconcept.

Goed
Van verjaardagen maken we voor elke jarige een echte 
feestelijke dag. ’s Morgens wordt er natuurlijk gezongen, 
er is een feesthoed en er zijn felicitaties en misschien ook 
wel een cadeautje. Naarmate de kinderen ouder worden, 
gaan ze de verjaardagen meer zelf organiseren. We 
weten precies wanneer er iemand jarig is, want in elke 
groep hangt een zelfgemaakte verjaardagskalender. 

In de school zijn we heel alert op bijzondere gebeurtenis-
sen. We brengen elkaar ook op de hoogte van deze ge-
beurtenissen. Soms zijn dat vrolijke gebeurtenissen, maar 
ook wel eens hele droevige. We zijn gewend om daar in 
de groep aandacht aan te besteden. We maken mooie 
kaarten of sturen brieven. Als er iemand is overleden, zet-
ten we een foto neer en steken een kaarsje op. We praten 
over het verdriet en proberen te helpen waar we kunnen.
Als er iets feestelijks te vieren valt, maken we samen een 
mooi cadeau, dat we aanbieden aan het feestvarken. 
Natuurlijk is het groot feest als de juf gaat trouwen, als 
een van de kinderen een broertje of zusje gekregen heeft 
of als iemand kampioen geworden is met judo.
Gezamenlijke weekopeningen en weeksluitingen zijn 
moeilijk te realiseren, maar we komen met alle kinderen 
van de hele school één keer per week bij elkaar in de 
midweekviering op woensdag. De juffen en meesters pre-
senteren dan een nieuw lied, lezen een stukje voor uit een 
spannend boek en ook mogen kinderen uit alle groepen 
iets moois laten zien of horen.
In de eigen groep beginnen en eindigen we de week in de 
kring. Afwisselend wordt dat door de stamgroepleider en 
kinderen voorbereid.

Beter
Elke dag begint in de groep met een dagopening, die 
door de kinderen is voorbereid. Kinderen bereiden dan 
een serieus en een speels deel voor. Zo beginnen we elke 
dag op een vrolijke manier!
Natuurlijk is er even ruimte om belangrijke dingen aan 
elkaar te vertellen en dan begint de dagopening. Er wordt 
een stukje uit de krant voorgelezen, een gedicht of een 
stukje uit een boek. Daarna spelen we een spel. In de 
groep is er een kaartenbak met allerlei spelbeschrijvingen. 
Die gebruiken we ook als we tussendoor even behoefte 
hebben aan ‘iets anders’.
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Vieringen

We stimuleren de kinderen om originele dingen te 
bedenken. We proberen het nadoen, zoals het imiteren 
van bekende sterren, te minimaliseren. Natuurlijk is daar 
af en toe gelegenheid voor, maar we vullen de vieringen 
vooral met zelfbedachte presentaties.
In de school worden de terugkerende jaarlijkse vieringen 
met de hele school gevierd. We bedenken steeds iets 
origineels. Zo beleeft Sinterklaas altijd een bijzonder 
avontuur en daar hoort dan ook altijd een bijzondere 
viering bij. Het is ook gewoon dat de meesters en juffen 
en soms ook ouders op het podium staan en een mooi 
stuk spelen. 
Presenteren leren we op deze jenaplanschool zeker. In 
de acht jaren dat we op deze school zitten, verzorgen 
we heel wat presentaties. Na elke presentatie vertellen 
de kinderen en de stamgroepleider wat ze goed vonden 
(top) en wat nog beter zou kunnen (tip). Zo leren we 
elkaar steeds beter presenteren.
Bij het presenteren letten we vooral op:
• Originaliteit. Er zijn veel manieren om te presente-

ren. Daarvan hangt een lijst in onze groep. Je mag 
natuurlijk een spreekbeurt houden, maar je mag 
ook een maquette laten zien of een filmpje maken. 
Je krijgt altijd extra tops als je iets bedenkt wat nog 
niemand heeft gedaan.

• Houding. Je zorgt voor een echte presentatie, waar-
bij je niet alleen je verhaal, maar ook jezelf presen-
teert door je manier van kijken, zitten of staan en 
het maken van gebaren. Je let goed op om te zien of 
er nog vragen zijn.

• Taalgebruik. Je moet duidelijk praten en de juiste 
taal gebruiken die iedereen begrijpt. 

• Verzorging. Dingen die je laat zien moeten mooi 
zijn, zonder taalfouten of gerommel.

In de reflectiekringen, ook na elke viering, bespreken we 

deze vier punten en zo zorgen we er voor dat de viering 
interessant is en blijft.

Best
In onze school begint elke week met een gezamenlijke 
weekopening. Stamgroepleiders en kinderen kijken dan 
vooruit naar wat er in die week komen gaat. Ook wor-
den er nieuwe ideeën aan de kinderen voorgesteld. De 
viering begint altijd met een vast ritueel. Iedereen weet 
dat, zodat het dan ook heel stil is. Je kunt bijvoorbeeld 
een kaars aansteken of samen een lied zingen als start 
van de viering. Kinderen zorgen voor mooie presentaties. 
De ene keer wordt er een nieuw boek gepresenteerd, 
dan weer een nieuw lied of een spel voor op het school-
plein. We zingen voor de kinderen die jarig worden en 
we stellen de nieuwe mensen - kinderen, studenten en 
gasten - in de school voor. Van de viering krijg je echt zin 
om aan de nieuwe week te beginnen.
Daarna praten we in de kring in onze eigen stamgroep 
nog even door over de plannen van de eigen stamgroep 
en dan gaan we de week plannen.

De week wordt altijd afgesloten met de weeksluiting. 
De stamgroepen presenteren allerlei bijzondere dingen 
waar die week aan gewerkt is. Een veelheid aan presen-
taties zien we dan langskomen, zoals:
• een fotopresentatie van een bezoek
• spannende verhalen, die kinderen geschreven heb-

ben 
• een verslag van onderzoeken
• een nieuw geleerd lied met bewegingen
• mooie dingen die gemaakt zijn
• prachtige gedichten
• ingewikkelde bouwwerken
• een quiz
• lekkere gerechten uit de keuken
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Op een aantrekkelijke manier laten we elkaar zien wat 
we geleerd en beleefd hebben. En ook bij de week-
sluiting wordt de presentatie verzorgd door kinderen. 
We sluiten altijd af met een lied, zodat we vrolijk het 
weekend in gaan.

Meestal sluiten we de week af met presentaties op het 
podium, maar zo nu en dan kiezen we ook voor andere 
vormen. Dan richten we bijvoorbeeld een tentoonstelling 
in, die we kunnen bezoeken of trekken we als publiek 
rond langs een aantal podia, verspreid door de school. 
Bij mooi weer bedenken we ook vaak activiteiten op 
het plein. Ons amfitheater is dan een mooie plek om de 
week af te sluiten. 
In ons onderwijs besteden we veel aandacht aan to-
neelspel. Ook bij het werken in de groep gebruiken we 
veel drama. Dat is een goede manier om anderen iets 
duidelijk te maken. We vinden het zo belangrijk dat we 
ook een leerlijn ‘toneelspelen’ hanteren. Zo werken we 
systematisch aan kwaliteitsverbetering.

We zijn gewend dat we veel gelegenheden aangrijpen 
om er een viering van te maken. We gaan aan het begin 
van het schooljaar op kamp. De bekende schoolreisjes 
naar de pretparken hebben we afgeschaft. We organi-
seren een kamp met de hele school. En heel veel ouders 
willen daar bij zijn! Juist aan het begin van het jaar, 

zodat we er een heel schooljaar met plezier op terug 
kunnen kijken. Het begint meteen, als we na de vakantie 
op school komen. De weekopeningen en -sluitingen en 
de activiteiten in de groepen staan helemaal in het teken 
van een spannend avontuur dat we samen beleven. 
En als we na de eerste vier weken dat avontuur goed 
hebben doorstaan zijn we een hechte gemeenschap 
geworden en hebben we de nieuwe kinderen in onze 
stamgroep goed leren kennen.

Zo zijn we gewend om op school alle gelegenheden aan 
te grijpen om samen te vieren. En niet alleen de feeste-
lijke gebeurtenissen. Ook als er droevige gebeurtenissen 
plaatsvinden, komen we bij elkaar om samen verdrietig 
te zijn, elkaar te troosten en te ervaren dat we er voor 
elkaar zijn. 

Hubert Winters en Freek Velthausz zijn auteurs van het 
boek ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’ en zijn 
werkzaam bij het JAS
Fotografie: Felix Meijer

Het nieuwe jenaplanboek is uit

Jenaplan kennen, maken, worden

Bestel het nu via

www.jenaplan.nl

Dag interne begeleiders en 
directeuren op jenaplanscholen

Woensdag 25 maart 
is de jaarlijkse NJPV 
dag voor jenaplan
directeuren en 
interne begeleiders. 
Deze dag vindt plaats 
op jenaplanschool de 
Peppels in Boxmeer 
van 14.0019.30 uur.

De uitnodiging is in 
januari verzonden en 
is terug te lezen op 
www.jenaplan.nl. 
Menu: landelijke 
agenda.
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Schoorvoetend kom ik in de bovenbouwgroep, zesen-
twintig kinderen zitten in de kring en kijken mij stil 
aan. Ik heb me laten verleiden naar de klas te gaan om 
kinderen van weleer te begroeten. De directeur heeft me 
naar de deur gebracht en met een brok in mijn keel ga ik 
op de mooie zebrastoel zitten, niet wetend of ik iets zal 
kunnen zeggen. Na een kleine minuut vertel ik over me-
zelf, dat ik last heb gehad van mijn been en dat de dokter 
uiteindelijk zei dat ik kanker had en niet meer beter zou 
worden. Dat toen de grond onder mijn voeten wegzakte 
en ik wekenlang thuis heb gezeten, niet wetend wat mij 
nu te doen stond. 

Ja, praktisch ben ik zaken gaan regelen, ik heb gezegd 
dat ik niet meer kom invallen op school, ik heb een plek 
op de begraafplaats uitgezocht en wil graag vanuit de 
kleine dorpskerk daarheen gedragen worden. Maar van 
binnen leefde ik in een waas. Wel met het verlangen 
mensen te zien: al die mooie mensen waarmee ik heb 
gewerkt, ouders en kinderen van school, vrienden van nu 
en vroeger. Ik zeg de kinderen vaak hun hart te volgen 
in het leven. Dan word ik stil, wat kan ik kinderen, die 
mij drie en soms vier of vijf jaar als groepsleider hebben 
gehad, vertellen?

Ik laat kinderen vragen stellen, een enkeling zet zich 
over zijn schroom heen en vraagt wat ik voel, in mijn 
lijf, in mijn ziel, hoe je leeft met verdriet en wat ik eet. 
Tussendoor is het steeds stil, een bijna serene stilte die 
mij lucht en ruimte geeft.

Dan vraagt Max: “Mogen we je even knuffelen?” Ik zeg 
dat ik niet weet of ik dat red, de tranen staan onder het 
praten toch al steeds in mijn ogen. Na een korte over-
peinzing geef ik aan het te proberen. Op mijn hurken ga 
ik bij alle kinderen langs. Geef de een ’n aai over de bol, 
druk een ander aan mijn hart, geef een hand, zeg iets 
onder vier ogen in de indrukwekkend stille kring. Wan-
neer ik het laatste kind heb geknuffeld, lukt het me om 
de kinderen te zeggen dat ze, wanneer ze mij op straat 
tegenkomen, gewoon moeten zwaaien. Dan vlucht ik 
weg naar de teamkamer, waar een collega mij omarmt.
Nu, twee maanden later, voel ik blijdschap dat ik dit 
mocht doen. Ik kan weer onder de mensen komen, durf 
weer kinderen in mijn dorp te zien, voel me bevrijd en 
zwaai regelmatig!

Hans Korteweg zegt in ‘Nog vele jaren’: ‘Men meent wel 
dat weerloosheid krachteloos is, maar het is misschien 
wel de grootste kracht die kan worden ingezet ten be-
hoeve van een belang dat het zelfbehoud te boven gaat. 
Het kleine verdedigt zich met weerbaarheid, het grote is 
gediend met weerloosheid. Weerloosheid veronderstelt 
vertrouwen.’ Kinderen in een stamgroep voelen dat als 
het er werkelijk op aan komt feilloos aan.

Leo Sajet, oud-groepsleider van jenaplanschool Antonius 
Abt, Engelen en redactielid van Mensenkinderen

Fotografie: Felix Meijer

Vertrouwen
Leo Sajet
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Wintertijd

Nu de bladeren gevallen zijn van de bomen
valt de natuur stil en komt tot rust
Aandacht voor nieuwe dromen
alvorens de lente je wakker kust

Tijd in jezelf te dalen
Stil, blijf even staan
om je koers te bepalen 
en een nieuwe weg in te slaan

Tom van Rossum

Fotografie: Felix Meijer



Afscheid van mijn stamgroep
Ingrid Waltjen

Het gaat gebeuren, het moment is daar.
Een nieuwe uitdaging staat voor me klaar.
Gezonde spanning voor wat komen gaat.
En verdriet voor wat ik achter laat.
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Sinds vijf en een half jaar ben ik werkzaam op jenaplanschool Antonius Abt in Engelen. Het werken in de midden- 
en bovenbouw op deze geweldige school was altijd een feest. Samenwerken met fijne en inspirerende collega’s is 
zo fijn. Toch heb ik de keuze gemaakt om de uitdaging aan te gaan om schoolleider op jenaplanschool Dolfijn in 
Driebergen te worden.

Een keuze die voor mij heel duidelijk en helder was. Maar 
toch had ik pijn in mijn buik toen de kinderen van boven-
bouwgroep Droomkasteel op vrijdagmiddag in de kring 
zaten. Na het nieuws over mijn vertrek na de kerstvakan-
tie reageerden de kinderen erg verbaasd. Daarna waren 
er opvallende verschillen in de manier van omgaan met dit 
nieuws. Een aantal kinderen begon vragen te stellen, an-
deren bedachten meteen oplossingen - iedere dag met de 
bus naar Driebergen -,  sommige kinderen huilden en een 
paar kinderen was echt heel boos op me. Na een gesprek 
met antwoorden op alle vragen was iedereen in tranen. 
We zijn met zijn allen naar buiten gegaan en hebben de 
dag samen afgesloten.

En nu verder
De dagen erna waren er veel mails, opmerkingen, com-
plimenten en tips van ouders, maar ook van kinderen. Dit 
was duidelijk geen einde, maar het begin van een proces 

waar we samen in zaten. De kinderen waren erg bezig 
met de keuze van de nieuwe groepsleider. Samen hebben 
we een Other People’s View, gebaseerd op de ideeën van 
Edward de Bono, gedaan. Een werkvorm die we op school 
vaker toepassen. Doel is dat de kinderen in staat zijn het 
standpunt van iemand anders te bekijken en begrijpen. 
Bij een OPV wordt een gerichte inspanning gedaan om 
een beeld te krijgen van de opvattingen van anderen. De 
kinderen worden zo uitgedaagd om niet alleen vanuit 
zichzelf, maar ook door de ogen van ouders en directie te 
kijken naar de nieuwe groepsleider. 

We begonnen met de makkelijkste, de blik van de kinde-
ren. De kinderen gaven aan een frisse, jonge en lieve juf te 
willen. Het liefst eentje die erg op mij lijkt. Ook waren voor 
de kinderen uiterlijke kenmerken erg belangrijk. De nieuwe 
juf of meester mocht geen pukkel hebben en het liefst een 
knap gezicht. Nadat we dit allemaal hadden verzameld 
op het digibord werd er aan de kinderen gevraagd welke 
eigenschappen hun ouders belangrijk zullen vinden in een 
nieuwe groepsleider. De kinderen gaven nu vooral aan 
dat de groepsleider streng en eerlijk moet zijn en goed les 
moet kunnen geven. Ook moet hij goed kunnen kletsen 
met de ouders. De kinderen zagen meteen in dat de belan-
gen van hunzelf anders waren dan de belangen van hun 
ouders. Hierna bekeken we de nieuwe groepsleider vanuit 
het oogpunt van de directie van de school. Ook zij hebben 
andere belangen. De nieuwe collega moet volgens de 
kinderen gezellig zijn voor de andere juffen en meesters. 
Ook moet hij goed kunnen vergaderen en andere juffen en 
meesters op weg kunnen helpen.
Hierna hebben alle kinderen een profiel gemaakt van hun 
nieuwe juf of meester. Hierin hebben ze dus niet alleen hun 
eigen belang, maar een veel breder belang laten gelden. 
In de klassenvergadering hebben we Peter, onze directeur, 
uitgenodigd om de profielschetsen in ontvangst te nemen. 
De kinderen vroegen ook of zij deel mochten uitmaken 
van de sollicitatiecommissie, zij moesten immers met de 
nieuwe groepsleider gaan samenwerken. Dat was helaas te 
kort dag om nog te regelen, maar een goed idee voor de 
volgende keer. 
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Voorbereiding
Later moest ik een aantal keer de groep uit, omdat de 
stamgroepmoeder met de kinderen wilde overleggen. Een 
aantal dagen later werd me het eerste deel van de ver-
rassing duidelijk. Alle kinderen hadden een stuk van een 
raptekst geschreven. Daarom gingen we samen naar een 
echte studio om deze in te zingen. Wat een ervaring om in 
een echte studio met microfoons en bedieningspanelen te 
zijn. Hoewel alle stemmen en muziek nog gemixt moesten 
worden, klonk de ruwe versie al geweldig. 

De laatste dag
Vrijdag 19 december was de dag van het afscheid. De 
kinderen hadden samen met ouders een afscheidsfeest ge-
organiseerd. We begonnen in de kring met een gesprek. 
Hierna kreeg ik een prachtige wensboom, gevuld met 
wensen van kinderen en ouders. Alle kinderen hadden iets 
gemaakt of gebakken voor een high-tea, waar we met 
zijn allen van hebben genoten. 
De gemixte versie van de rap was ook klaar, we hebben 
er die ochtend heel vaak naar geluisterd. Ik kreeg hem 

mee op CD, zodat ik er elke ochtend in de auto naar kan 
luisteren. 
Ook was er de wens, om nog een keer, in mijn bijzijn, Bel-
gisch verstoppertje te spelen. Eén kind gaat zich verstop-
pen. De andere kinderen gaan door de school op zoek en 
als je het verstopte kind vindt, ga je er bij zitten. De groep 
wordt daardoor steeds groter, net als het plezier. Na een 
aantal potjes was het echt tijd om afscheid te nemen. 
We zijn samen in de kring gaan zitten. Ik heb de kans 
gepakt om tegen ieder kind iets te zeggen, iets om in hun 
hart te stoppen. De kinderen waren blij om iets persoon-
lijks te horen, de trotse koppies waren prachtig om te 
zien. Daarna kregen alle kinderen een zakje met hartjes, 
voor als ze een beetje van mijn hart nodig hebben, ge-
volgd door een dikke knuffel. Sommige kinderen wilden 
ook nog iets aan mij kwijt.
Ook de ouders stonden in de clusterruimte klaar om nog 
even gedag te zeggen. De hoeveelheid ouders was enorm, 
zo veel liefde en waardering. Ook van ouders die hun kin-
deren nog een keer bij mij in de groep hadden willen zien 
of ouders van wie hun zoon of dochter een tijd geleden 
bij mij in de groep had gezeten.

Heerlijk om terug te kunnen kijken op zo’n geweldig, 
indrukwekkend en fantastisch afscheid. Ik zal alle dertig 
unieke en prachtige kinderen en hun ouders enorm 
missen. Het was een eer om onderdeel van hun leven 
te mogen zijn. En zoals een meisje troostend tegen een 
ander zei: ‘Ach, het is voor de kinderen in Driebergen toch 
ook heel leuk dat ze Ingrid leren kennen. Het is ook niet 
heel eerlijk om haar altijd voor onszelf te houden’, zet 
ik vol goede moed koers naar Driebergen, op naar mijn 
volgende uitdaging.

Ingrid Waltjen was groepsleider van jenaplanschool 
Antonius Abt in Engelen en is nu schoolleider van 
jenaplanschool Dolfijn in Driebergen

Dag jenaplanscholen met groene 
buitenruimte 

15 april 2015
Lokatie: jenaplanschool de Bieshaar, Hoogland
Leiding: Kees Both
Laat je inspireren door het verhaal van Kees Both 
en andere scholen.
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Het telefoontje …
Overrompelend. De wereld staat stil.
Verbijstering. Ongeloof.
Onze collega heeft een ernstige val gemaakt en zal die 
dag nog overlijden.
Een moeder van twee opgroeiende kinderen in de bloei 
van hun kind-zijn, een geliefde vol met plannen voor de 
toekomst die er zo mooi uitzag, een vriendin, een juf, 
een collega…
Daar staan we dan als hecht team. De raderen gaan 
draaien en blijven dat doen, dagen lang.
Het bericht slaat in bij de collega’s, voor een deel ook 
vriendinnen.
De kinderen van onze collega zijn ook ‘onze’ kinderen, 
kennen ze door en door, zitten bij ons op school.
De verantwoordelijkheid voelt zwaar.
De kinderen moeten het weten, de ouders moeten 
ingelicht en wie allemaal nog meer?
Hoelang werkte ze er al? Meer dan twintig jaar. Ze kende 
de kinderen en hun ouders van binnen en van buiten.
In de teamkamer is het stil. Deze bizarre situatie vraagt 
om handelen. Van ons allemaal. Ieder op zijn eigen 
manier en toch verbonden met elkaar, met de familie, 
met de kinderen, met de ouders. Beschikbaar zijn voor 
haar kinderen, voor elkaar, voor de kinderen en de 
ouders.
De rouwprotocollen blijven in de kast, we volgen ons 
gevoel. Elkaar troostend, steunend en versterkend zullen 
we hier het allermooiste afscheid van gaan maken. Een 
afscheid dat past bij onze collega.
Een afscheid zonder protocollen, maar vanuit gevoel en 
verbinding met haar.
Vraag het de kinderen: Wat vinden zij er zelf van? Hoe 
willen zij dit doen?
Het zijn de vragen die zij altijd stelde, het zijn haar 
vragen.
Ook nu, of juist nu moeten deze vragen gesteld. Aan 
haar eigen kinderen en aan haar ‘schoolkinderen’.

De dag daarna is de school open.
Iedereen is welkom om bloemen te leggen, mooie 
woorden te schrijven, een bijzondere tekening te maken, 

koffie te drinken, te huilen en in stilte eigen verdriet te 
laten gaan.
Een bloemenzee omringd door tranen.
Het dringt nog niet door, lijkt nog onwerkelijk en soms 
heel even het besef.
Wat zal het stil zijn in de school zonder haar humor.
Zonder haar opmerkelijkheid, zonder haar 
deskundigheid, zonder haar duidelijkheid, zonder haar 
intense betrokkenheid bij de kinderen en collega’s.
Zonder haar groot en diepgeworteld vertrouwen in de 
kracht van ieder kind.
Het definitieve afscheid nadert.
De gemeenschapsruimte raakt steeds voller.
Alle kinderen en ouders zijn aanwezig.
Oud-collega’s, ouders van vroeger, oud-leerlingen, 
andere betrokkenen bij de school.
Ouders hebben het mooi gemaakt, heel mooi, sfeervol, 
met heel veel aandacht.
Schitterende bloemstukken gemaakt door alle kinderen 
van de stamgroepen.
Mooie woorden van collega’s, voorgedragen vanaf een 
met tranen doordrenkt papiertje.
Een Kunstwerk van haar eigen stamgroep, al haar 
kinderen op het podium, hun mooiste kleren aan.
De kaarsen.
De muziek.
Het gedicht van De Gele Ballon.
Een afscheid vol symboliek.
De familie wil er bij zijn, aanwezig bij dit warme afscheid 
van de kinderen.
Samen gaan we naar buiten, in de kleine handen de 
ballonnen met wensen.
Het is stil.
Samen zingen we ons Sterrenschoollied.
Samen een minuut in gedachten bij deze lieve moeder, 
geliefde, dochter, vriendin, juf en collega.
De Gele Ballon, in die paar dagen verworden tot een 
symbool van haar zonnige aanwezigheid.
Vliegt eenzaam weg, losgelaten door haar eigen twee 
kinderen.
Steeds verder van ons vandaan.
En in stilte zien we hoe de rest van de ballonnen haar 
volgt.
Daar staan we dan als hecht team.

Wat is het stil in de school.

Marleen van der Krogt was directeur van basisschool 
De Sterrenwacht en is nu werkzaam bij Meesters in 
Onderwijs

En plotseling is ze er niet meer
Marleen van der Krogt
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Afscheid nemen van je oude groep blijft steeds een bijzonder moment voor kinderen. In de basisschool wissel je van 
bouw en dan neem je als ‘oudste’ afscheid van je onderbouw- of middenbouwgroep. Maar gelukkig zie je je oude 
groepsgenootjes en stamgroepleider nog regelmatig in school rondlopen. 
In groep 8 is dit toch wel even anders. Na acht jaar is het moment dan toch echt gekomen om te vertrekken na een 
lange periode van vertrouwen, gezelligheid en geborgenheid. In dit artikel wordt verteld hoe het afscheid van de 
achtstejaars verloopt.

De meesten hebben hun hele kindertijd op dezelfde 
basisschool gezeten en vinden het dan ook best lastig 
om afscheid te moeten nemen. Maar het is natuurlijk 
ook wel weer leuk om naar de ‘grote’ school te gaan. De 
kinderen zijn er stiekem vaak aan toe om de volgende 
stap te zetten. Ze beginnen al een beetje te puberen en 
de activiteiten op de basisschool wat ‘saai’ te vinden. 
Ik weet van mijn eigen basisschooltijd nog dat het heel 
erg spannend was. Ik keek ernaar uit om de volgende 
stap te zetten naar de middelbare, maar ondertussen 

voelde ik dat ik de tijd op de basisschool ook heel erg 
zou gaan missen. Voordat ik ging, werd ik nog even in 
het zonnetje gezet en deden wij als achtstejaars met 
z’n allen een musical. Uren hebben we geoefend en we 
waren dan ook heel nerveus om het uiteindelijk op te 
mogen voeren. Maar wat was dat gaaf. Ik kan dat mo-
ment nog steeds terughalen na twintig jaar. 
Toen ik zelf stamgroepleider werd, wist ik dus vanzelf-
sprekend dat afscheid nemen belangrijk is. Maar hoe 
geef je dit op een goede en vooral ook praktische manier 

Afscheid van de basisschool 
Nanouk Teensma
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Afscheid van de
basisschool

vorm? Want met een druk onderwijsprogramma en een 
stamgroep van  twee of drie leeftijdsgroepen bij elkaar is 
dat soms lastig. 

Bye Bye Show
Ik begon als stamgroepleider in Lelystad op jenaplan-
school de Lispeltuut. In de vijf jaar dat ik er heb gewerkt, 
hebben we onze afscheidsvieringen op verschillende ma-
nieren vorm gegeven. Omdat de school net bestond, had-
den we niet zoveel achtstejaars. Tja en wat doe je dan? 
Wij hebben het afscheid van groep 8 altijd met de hele 
bovenbouw gedaan. Ook de kinderen van groep 6 en 7 
deden mee. En ik kan je zeggen dat dit echt praktisch 
en leuk was. Samen met je stamgroep en samen met de 
bovenbouw werk je aan een viering voor groep 8. Zo 
hebben we een jaar een musical opgevoerd, een keer 
een ‘Bye Bye Show’ gedaan en gingen we ‘Dansend de 
school uit.’ 
Het mooie van de Bye Bye Show vond ik dat alle kinde-
ren zelf mochten kiezen wat ze gingen doen. Zo werd er 
een toneelstukje opgevoerd, gezongen, muziek gemaakt 
en gedanst. Kortom iedereen deed waar hij goed in was 
en liet zijn talenten zien. Vanzelfsprekend kreeg groep 
8 de hoofdrol. Zij sloten af met een eigengemaakt lied 
onder gitaarbegeleiding van een vader. Hierbij werden 
natuurlijk heel wat traantjes weggepinkt.

Revue
Inmiddels werk ik al een tijdje op jenaplanschool Anto-
nius Abt. Dit is een veel grotere school en daar werd het 
afscheid van groep 8 dan ook heel anders geregeld. De 
eerste jaren dat ik er werkte wisselden we nog af met het 
maken van een eigen film of met een musical. Drie jaar 
geleden hebben we een nieuwe vorm gevonden voor het 
afscheid van groep 8. We noemen het ‘de Revue’.
Op de locatie waar ik werk, werken we met zes boven-
bouwgroepen.  Het thema van de Revue is altijd gelijk 
voor alle groepen. Zo hadden we vorig jaar het thema 
‘Kunst’. Elke bovenbouwgroep bedacht met haar eigen 
achtstejaars een stukje van vijftien minuten. Hierin speel 
je toneel, doe je een dans, zing je, maak je muziek, laat 
je een stukje film zien, kortom alles was mogelijk. Als het 
maar met het thema ‘Kunst’ te maken had. Een jaarlijks 
terugkerend  element is een begin- en eindlied met alle 
achtstejaars. 
In februari was ik begonnen met mijn groep 8 kinderen 
en hun ouders om bij elkaar te zitten en te brainstormen 
over ‘Kunst’. 

Lily: ‘Ik heb acht jaar op de jenaplanschool Antonius Abt 
gezeten. En al die jaren zag ik hoe groep 8 bezig was 
met de Revue. Nu mocht ik eindelijk ook aan de Revue 
gaan werken. 

Eerst gingen we met groep 8 bij elkaar zitten en brain-
stormen waar we de Revue over zouden kunnen doen. 
Na veel ideeën kozen we uiteindelijk een onderwerp en 
gingen we aan de slag. Voordat we de rollen konden 
verdelen en met de voorbereidingen konden beginnen 
moesten we eerst een goed verhaal schrijven.’ 

En zo schreef Lily, samen met Sam, het verhaal waar-
mee we aan de slag konden. Ze wilden heel graag de 
TVkantine naspelen, dus dit werd 
het uitgangspunt. Maar omdat er 
natuurlijk ook het thema ‘Kunst’ 
in terug moest komen, bedachten 
ze dat in de TVkantine een schilde-
rij gestolen was. Het verhaal werd 
geschreven, de rollen werden bedacht 
en uiteindelijk door de rest van groep 
8 goedgekeurd. Ik ging er toen mee 
aan de slag en maakte de eerste 
opzet van het script. De eerste versie is uiteindelijk samen 
met de kinderen vier keer veranderd. Zo is er een rol bij 
bedacht voor een kind, is er tekst weggehaald, omdat 
het anders te lang werd en is er door de kinderen tijdens 
het oefenen geïmproviseerd, waardoor het script weer 
aangepast moest worden. Ook bedachten we dat alleen 
toneelspelen niet leuk was. Dus kwam er een stukje film 
in, waarin we alles uitbeelden in verschillende shots en 
deden ze een dans. 

Sven: ‘Ik vond het heel leuk om de Revue te bedenken en 
te maken. Onze voorbereidingen waren heel erg goed. 
We gingen vaak bij elkaar zitten om eerst te bedenken 
wat we zouden gaan doen en daarna om te knutselen en 
te oefenen. Bij alle oefen- en knutselmomenten hebben 
we veel hulp gehad van onze ouders.’ 

En die hulp van ouders hadden we ook nodig. Ik was wel 
degene die met de kinderen alles bedacht en aan het 
voorbereiden was. Maar tijdens schooltijd had ik ook nog 
groep 6 en 7. Dan was het fijn dat twee ouders met de 
achtstejaars gingen oefenen of gingen knutselen aan het 
decor. 

Sam: ‘Na een lange tijd oefenen was het zover, de Revue 
in de Koningszaal. We moesten er op tijd zijn voor het 
omkleden en het schminken. Ik vond het best spannend, 
want kon ik alles wel onthouden wat ik moest zeggen. 
We begonnen met een openingslied en dat was super 
goed gegaan. Toen kwamen er eerst andere klassen en als 
een van de laatste waren wij. Ons stukje was super goed 
gegaan. Na elk stukje kwam Anite, de directeur van onze 
school, iets vertellen over elk kind. Ook bij ons. Toen ze 
over mij vertelde was ik echt even heel verdrietig. Ik wilde 
eigenlijk helemaal niet weg van deze school. Toen alle 
stukjes waren geweest was het eindlied. Het was vooral 
een super leuke avond.’ 
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En trots dat ik was. Wat had groep 8 hard gewerkt en 
zijn best gedaan. Zij stonden te stralen. Het eindresultaat 
was geweldig en dat hadden we met z’n allen toch mooi 
gedaan. 

Jasper: ‘De Revue is het leukste van groep acht en is heel 
spectaculair. Het is de dag waar je naar hebt uitgekeken.’

Afscheidsbrief
Lara: ‘Afscheid nemen van je oude klas is natuurlijk nooit 
leuk. Maar op de Antonius Abt deden ze veel leuke 
dingen aan dat afscheid, zoals de Revue en je schreef een 
brief aan de klas om afscheid te nemen.’

In de laatste schoolweek hebben we de donderdag als 
speciale dag voor groep 8. Het is de dag van de brieven. 

Lily: ‘Maar niet alleen groep 8 schreef een brief, ook de 
juf schreef er één! Eén speciaal voor jou die zij dan ook 
voorlas.’ 

En dat is best bijzonder. Iedere achtstejaars krijgt nog 
even alle aandacht en wordt nog even in het zonnetje 
gezet. In mijn brief aan de kinderen beschreef ik eerst 
in welke groepen ze hadden gezeten en haalde ik uit de 
portretten – onze rapporten - wat bijzondere gebeurte-
nissen uit al die jaren. Dit zijn dan vooral de grappige, 
bijzondere dingen die de kinderen zich zelf ook vaak 
nog herinneren. Daarna beschreef ik hoe ze waren bij 
gesprek, spel, werk en viering. Als einde sloot ik af met 
wat ik ze nog wilde meegeven. Zo schrijf ik alles nog 
even op voor de kinderen en kan ik ze met een gerust 
hart loslaten.

Sven: ‘We hebben allemaal een afscheidsbrief geschreven 
aan de klas. Die brief gaat over alles wat je hebt meege-
maakt op de basisschool van groep één tot en met acht.’

Het voorlezen van deze brieven is net als de Revue een 
bijzonder moment voor de hele stamgroep. Zo beschreef 
Jasper: 

‘Je wordt er soms een beetje emotioneel van, maar je 
weet dat het ook leuk is op je nieuwe school.’
 
En zo is het ook. Kinderen nemen afscheid van hun 
vertrouwde schooltje en hoewel het soms moeilijk voor 
ze is, zijn ze er ook klaar voor om de volgende stap te 
zetten. Het is waardevol om van zo’n speciale gebeurte-
nis  een mooi moment te maken. 

Lara: ‘Ik zag er eigenlijk heel erg tegenop dat afscheid, 
want ik dacht dat ik al de kinderen uit mijn groep niet 
meer zou zien en de juf ook niet. Maar dat valt wel mee. 
Ik mag altijd op bezoek komen en dat vind ik heel fijn.’
Jasper: ‘Ik heb van deze school genoten; het was een 
fijne school. En ik denk maar zo: Niets is blijvend.’

Nanouk Teensma is groepsleider van jenaplanschool 
Antonius Abt in Engelen

NJPV conferentie
De conferentie vindt dit jaar plaats op 5 en 6 
november in Sparrenhorst te Nunspeet.
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Afscheid nemen is lastig, heel lastig, vooral als het familie 
is. Want je ziet ze nooit meer terug. Maar je houdt ze 
voor altijd in je hart.
Chaya, 10 jaar

Wat was je moeilijkste afscheid?
Thijn (7 jaar): ‘Gisteren was het precies een jaar geleden 
dat mijn opa dood ging. We zijn naar een museum 
geweest, daar hebben we ook in de speeltuin gespeeld 
en toen zijn we nog gaan eten in een restaurant. En 
ik heb ook een keer afscheid moeten nemen toen de 
vakantie afgelopen was. Dat vond ik niet fijn, want ik 
had daar leuke vriendjes. Volgens mij waren we toen in 
Engeland, maar dat weet ik niet meer zeker. Ik heb het 
telefoonnummer toen opgeschreven van een vriendje. 
Als je dan alles in moet pakken en dan weer naar huis 
gaat, dat is niet fijn.’

Kan afscheid ook wel eens mooi zijn, vind je?
Thijn (7 jaar): ‘Ja, toen mijn opa nog in de begrafeniskist 
lag. Toen kon ik hem nog zien. Hij was heel wit. Bij de 
begrafenis was ik vooral verdrietig, omdat ik hem toen 
niet meer kon zien.’

Goudvis
Jouw schubben waren rood.
Mijn tranen waren blauw.
Lieve goudvis, ik hou van jou.
Floor, 8 jaar

Ik vind het jammer dat groep acht afscheid gaat nemen, 
want dan kan ik niet meer met Tim spelen. Dus ben ik 
blij dat ik nog bij hem in de klas zit. En over een half jaar 
ongeveer gaat hij naar het voortgezet onderwijs.
Michiel,10 jaar

Wat was je moeilijkste afscheid?
Leon (8 jaar): ‘Toen wij weggingen in Syrië. Dat was heel 
moeilijk. We hadden alles in een koffer gestopt, toen 
gingen we zwaaien en toen liepen we naar de bus. Het 
duurt nu ook zo lang al, ik heb mijn familie al zo lang 
niet meer gezien… (diepe zucht)’

Kan afscheid ook wel eens mooi zijn, vind je?
Leon (8 jaar): ‘Ja, toen vorig jaar een vriendje uit de klas 
naar een andere school ging. Hij nam toen ook afscheid. 
Dat was wel mooi, maar ik was ook verdrietig dat hij 
wegging.’

Rico verhuist naar Almelo
We zaten samen in de klas
Je hield erg van gras
Samen een koekje delen
En daarna lekker spelen
Wij twee lekker stout doen
En natuurlijk wou je broertje ook meedoen
Na de zomer naar groep 3
Maar jij was er nie
Jij was verhuisd naar Almelo
En ik moest bijna huilen sowieso
Jij was toen uit het zicht
Hiermee eindigt mijn gedicht 
Luuk, groep 8

Ik heb in 2014 veel vervelende dingen meegemaakt. Het 
vervelendste was dat er in november twee belangrijke 
personen in mijn leven zijn overleden. Mijn hond 
Nemo en mijn overgrootmoeder. Zij is 90 geworden. De 
begrafenis was op 7 november. Ik mis ze heel erg.
Zoë, 11 jaar

Kinderen over afscheid nemen
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Wat was je moeilijkste afscheid?
Lara (10 jaar): ‘Toen onze juf weg moest. Dat was aan het 
einde van groep 6. Dan denk je dat je haar drie jaar als 
juf zult hebben, maar toen ging ze al na één jaar. Ik mis 
haar wel, maar ze heeft gezegd dat ze nog een keertje 
in de klas komt. Misschien ga ik zelf ook weg van school. 
Wij wonen nou in een ander dorp en daar zijn ook 
twee scholen. Maar misschien blijf ik hier. Ik zou het erg 
vinden als ik hier weg moest, want hier ben ik begonnen 
en dan ga je al eerder, niet pas in groep 8. En dan zie ik 
mijn vriendinnen niet meer iedere dag.’

Kan afscheid ook wel eens mooi zijn, vind je?
Lara (10 jaar): ‘Als iemand dood gaat die veel pijn heeft. 
Dan is het wel erg dat je afscheid moet nemen, maar het 
is ook fijn dat diegene geen pijn meer heeft. Dat was bij 
de vriendin van mijn moeder zo.’

Ik denk dat afscheid nemen van de basisschool moeilijk 
wordt, want ik wil hier niet weg. Het was al moeilijk toen 
ik naar een andere basisschool moest. Je verliest een hele 
hoop vrienden en de leraren ga je ook missen. Afscheid 
nemen is moeilijk maar je zult het toch moeten doen.
En afscheid nemen is ook wel een teken. Het is het begin 
van iets nieuws.
Sofia, 12 jaar

Mijn vriendinnen
Ik kan niet zonder jullie
Ik weet niet wat ik zonder jullie moet doen
Jullie helpen me met alles
Jullie zijn er altijd voor me
En jullie waren er als eerste voor me.
Yara,  groep 6

Wat was je moeilijkste afscheid?
Sammy (9 jaar): ‘Toen ik naar een andere turnclub ging. 
Ik zat al vijf jaar bij die turnclub en ik kreeg al vijf jaar 
trainingen van dezelfde trainster En toen was het ineens 
voorbij. De trainster moest huilen toen ik wegging en 
toen moest ik ook huilen. Bij het afscheid heb ik iedereen 
een knuffel gegeven en ik heb getrakteerd op iets 
lekkers.’

Kan afscheid ook wel eens mooi zijn, vind je?
Sammy (9 jaar): ‘Als je blij bent dat je weggaat. Soms is 
het ergens niet fijn, dan is het niet zo erg om afscheid te 
nemen.’

Verhuizen
Ik zit in groep acht en ben elf jaar.
Mijn ouders zijn gescheiden. Ook daarna bleven ze 
telkens verhuizen.
Ik krijg geen rust. Ik word er gek van.
Zoë, 11 jaar

Ik heb afscheid genomen van mijn familie uit Canada. Ik 
heb daar twee jaar gewoond met mijn ouders en mijn 
broer. Ik was net vier jaar toen we naar Canada gingen  
verhuizen. Toen zag ik elke week mijn oom en tante, opa 
en oma en mijn neef en nicht. En opeens moesten we 
weer terug naar Nederland.
Deveney, 10 jaar
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Signalementen

Ik mis mama
In grote letters, door een kinderhand geschreven, springt 
de titel direct in het oog.  Een jongetje zit met verdrieti-
ge blik  boven zijn tekening gebogen. Ter verduidelijking 
is op de kaft nog toegevoegd: ‘Een boek over rouwver-
werking’.

Dit bijzondere prentenboek gaat over het verlies van een 
ouder: ‘een tijdje geleden hebben we afscheid geno-
men van mama’. Het jongetje, de ik-figuur, snapt niet 
waar zijn moeder naartoe is gegaan. In het verhaal zijn 
de emoties verweven die een ieder in een rouwproces 
kan ervaren. Het is op een manier beschreven die voor 
kinderen helder is. Eerst gaat het jongetje zijn mama 
zoeken, wat later wordt hij bang dat ze niet meer terug 
komt. Ook boosheid komt aan de orde: hij wil dat mama 
terugkomt. Maar ook: ‘Ik ben bang dat ze is weggegaan, 
omdat ik soms stout was’. Zijn vader knuffelt hem en 
probeert het uit te leggen. Samen praten ze over alle 
mooie dingen, die ze zich herinneren. Positieve emoties, 
zoals ook het gegeven dat het kind nog steeds deel uit-
maakt van een gezin en dat hij samen met zijn vader en 
zus activiteiten onderneemt. 
De teksten zijn kort en helder en samen met de rake 
beelden vormen ze een ontroerend en eerlijk geheel. Het 
prentenboek is bestemd voor kinderen vanaf ongeveer 3 
tot 7 jaar.
Ik mis Mama, Rebecca Cobb, 2014, NBD Biblion, Zoeter-
meer , ISBN 9789462020580, €10,95.
Cobi Boomsma

Het egeltje onder de oude boom
Een prentenboek over ziek zijn en sterven voor jonge 
kinderen. Een integer hulpmiddel bij het overbren-

gen van een verdrietige 
gebeurtenis, zo was in 
een persbericht over dit 
boek te lezen. En als je 
het verhaal achter dit 
prentenboek kent, dan 
begrijp je waarom het een 
integer hulpmiddel is. Het 
dochtertje van schrijfster 
Christianne van Dooije-

waard overleed op jonge leeftijd aan een spierziekte. 
Christianne zocht tevergeefs naar een boek voor haar 
oudste dochter om samen dit onbegrijpelijke sterven een 
plek te geven en dat bracht haar ertoe zelf een prenten-
boek te maken.
Het verhaal gaat over een vader en een moeder die 
heel blij zijn met de geboorte van hun kleine, schattige 
egel. Maar na een poos wordt egeltje stil en speelt niet 
meer. Zijn stekeltjes lijken elke dag een beetje slapper te 
worden. Het egeltje zal niet heel oud worden, zegt de 
dokter met een zucht…
Ontroerend, zoals beschreven is hoe vader en moeder 
egel nog van hun kleine egeltje genieten, zolang het 
nog kan. Uiteindelijk, nog voor de winter, sterft het 
egeltje en wordt het begraven onder de oude boom. De 
prachtige illustraties van Steffie Padmos ondersteunen 
de ingehouden sfeer van de tekst. Voor kinderen van 
ongeveer 3 tot 7 jaar. 
‘Het egeltje onder de oude boom’, Christianne van 
Dooijewaard, Amsterdam, 2013, ISBN 9789085606567, 24 
pagina’s, € 14,90.
Cobi Boomsma

Gekleurde tranen
Het boek is een hulpmiddel en laat zien hoe je creatief 
aan de slag kunt met rouwver-
werking. Het is voor iedereen die 
meer wil weten over creatieve 
handreikingen die ingezet kun-
nen worden bij een (naderend) 
verlies. Het boek is opgebouwd 
in vijf thema’s: opdrachten 
voorafgaand aan een overlij-
den, tijdens de voorbereiding, 
tijdens en na een uitvaart en 
opdrachten voor diverse herin-
neringsdagen.
Naast de opdrachten  geeft 
het ook informatie over autisme en 
rouw, verstandelijke beperking en rouw en rouw in 

Cobi, Helle, Sylvia en Felix
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verschillende leeftijdsfasen. De auteur beschrijft bij-
voorbeeld hoe een kleuter naar de dood kijkt en hoe 
het rouw kan uiten. Ze geeft tips hoe je een kind in een 
bepaalde leeftijdsfase kan begeleiden. Ook wordt het 
rouwproces beschreven en wordt benadrukt dat rouw 
zijn eigen weg gaat, er is geen logische volgorde vast te 
stellen. 
Het boek is makkelijk leesbaar, helder en rijk geïllus-
treerd. Er zijn bekende, maar ook originele opdrachten 
beschreven met materialen die makkelijk verkrijgbaar 
zijn. De informatie over rouw en de creatieve tips vor-
men een mooie combinatie. 
‘Gekleurde tranen’, creatief handboek bij verlies en 
rouw, L. van der Molen, Troostboom, Den Bosch, ISBN 
978-90-814395-3-4, 120 pagina’s, € 29,95
Sylvia Schipper

Mols hoop
Een hond op de boerderij mist 
de boer, die net is overleden. Op 
veel plekken in en rond de boer-
derij ontmoet hij veel andere 
dieren die de boer ook vreselijk 
missen. Een mooi boek over 
iemand missen en herinnerin-
gen ophalen voor kinderen 
vanaf ca. 4 jaar.
‘Mols hoop’, Helen van 
Vliet, Rijswijk 2014, ISBN 
9789051163537, € 13,95
Felix Meijer

Iedereen zegt dat ik mag huilen
Een werkboek voor kinderen van vier tot twaalf jaar over 
dood, verdriet, 
gevoelens en 
wat je daarmee 
kunt doen. In 
het rijk ge-
illustreerde 
boek kunnen 
kinderen zelf 
lezen, schrijven 
en tekenen. 
‘Iedereen zegt 
dat ik mag 
huilen’, Esther 
Kant, Amster-
dam 2014, ISBN 
9789085606550, €14,90
Felix Meijer

Papa, hoor je me?
‘Papa ligt in de kamer. Niet bo-
ven in zijn eigen bed. Beneden, 
in de woonkamer. In een bed 
van het ziekenhuis. Dat mogen 
we niet hebben, heeft mama 
gezegd. Alleen maar lenen. 
Papa heeft zijn ogen dicht. Hij 
praat niet. Niet tegen mij. Niet 
tegen Dajo. En ook niet tegen 
mama. Maar hij hoort me wel. 
Hij hoort wat ik zeg. Toch, 
papa? Hoor je me?’ 
In heldere korte zinnetjes vertelt Polle over 
zijn vader. Over toen hij ziek was en de gemene soldaat-
jes alles kapot maakten: ‘De dokter gaf je een medicijn 
dat tegen de soldaatjes ging vechten. Soms won het 
medicijn. Soms wonnen de soldaatjes weer. En toen won 
het medicijn. Voor altijd. Dachten we. […] Maar er was 
nog één soldaatje. Dat had zich heel goed verstopt.’ Over 
zijn dood en de dagen daarna. Verdrietig en ontroerend, 
maar tegelijkertijd ook nuchter, zoals een kind dat kan. 
Zo vond Polle het wel jammer dat mama school afbelde 
op de ochtend dat zijn vader overleed, want ze zouden 
gaan schaatsen. En heel soms vond hij het jammer dat 
zijn vader zijn vader was, meestal was dat op het voet-
balveld, als zijn vader zo druk stond te schreeuwen.
Annemarie van Haeringen maakte prachtige illustraties 
van de rode en blauwe strategosoldaatjes. Een van de 
blauwe soldaatjes sneuvelt in een gevecht. Schreeuwend 
langs het voetbalveld en opgebaard in de woonkamer is 
dit soldaatje herkenbaar als Polles vader. Op de laatste 
bladzijde kijkt hij vanaf een wolkje naar beneden. Polle 
blijft tegen hem praten. ‘Want je blijft altijd mijn papa. 
En ik weet dat je me hoort.’
Een geschikt boek om voor te lezen of zelf te lezen, van-
af ongeveer 7 tot 9 jaar.
‘Papa, hoor je me?’, Tamara Bos, Annemarie van 
Haeringen, Amsterdam, 2014, 43 pagina’s, ISBN 978 90 
25858278, €7,99
Helle de Graaff

Lengte

De ene mens leeft maar een jaar of zeven 
de ander honderd en geen centje pijn 
soms denk ik, als ik nadenk over leven
ik had ook die van zeven kunnen zijn.

Toon Hermans, ‘De danstent in de wei’, Fontein 
1982
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Dit is het vierde artikel in een serie van vijf artikelen over Rekenen in de stamgroep. 
In het eerste artikel is uiteengezet hoe je het rekenonderwijs in de stamgroep gedurende het schooljaar kunt 
organiseren om het rekenen in een heterogene groep mogelijk maken. Er is beschreven hoe methodegebonden en 
methodevrije dagen ingericht kunnen worden en wat de consequenties hiervan zijn voor het aanbod en de rol van 
de groepsleider. Om de voorgestelde werkwijze een kans van slagen te geven, is het belangrijk dat de groepsleider 
goed weet wat de behoeften van de kinderen zijn in het reken-wiskundeonderwijs. Een goede beginsituatie is het 
halve werk.
In het tweede artikel is daarom beschreven hoe je deze van een groep kunt vaststellen en hoe je vervolgens om 
kunt gaan met de verschillen binnen je stamgroep. De groepsleider moet daarvoor goed kunnen waarnemen en 
weten wat hij ziet, om doelgericht en diagnosticerend les te kunnen geven, afgestemd op de zone van de naaste 
ontwikkeling van de kinderen. 
In het derde artikel is beschreven hoe je in je stamgroep kunt werken aan een geclusterd domein. Eerst gebeurt dat 
door in heterogene groepen te werken om te leren van en met elkaar en vervolgens werken in homogene groepen 
om gericht doelen na te streven op niveau (beginnend, capabel of expert). 
In dit artikel zijn suggesties gedaan voor het presenteren en evalueren om de opgedane kennis te verankeren. In dit 
vierde artikel staan het automatiseren en memoriseren van opgedane vaardigheden en kennis centraal en hoe je dit 
binnen een heterogene groep waarin kinderen op verschillende niveaus rekenen vorm kunt geven.

Automatiseren en memoriseren zijn een essentieel 
onderdeel van de rekenles. De beelden die groepsleiders 
daarbij hebben, lopen nogal uiteen. Dat blijkt als je een 
kijkje in de groepen gaat nemen. Terwijl groepsleiders 
denken te werken aan het automatiseren, is er vaak 
sprake van het ‘overhoren’ van opgedane kennis. De 
groepsleider vraagt bijvoorbeeld naar het antwoord op 
vermenigvuldigsommen en kan daarbij differentiëren 
naar niveau. De begaafde rekenaar kun je moeilijkere 
sommen opgeven dan de minder begaafde rekenaar. 
Het is de vraag of de kinderen op zo’n moment aan het 
automatiseren zijn of hun gememoriseerde kennis tonen. 
Ook zie je tijdens klassenbezoeken vaak dat kinderen be-
zig zijn met een automatiseringsoefening, terwijl zij nog 
niet eens in staat zijn om op formeel niveau te rekenen. 
Kinderen maken bijvoorbeeld een tempotoets waarbij 
het ene kind vlot alle antwoorden noteert en alle rijtjes 
binnen de gestelde tijd heeft opgelost, terwijl het andere 
kind al tellend op de vingers maar een paar sommen 
heeft weten te maken. Er is met andere woorden vaak 
veel onduidelijk over het doel van automatiseren en hoe 
je dit kunt invullen.

Geen doel op zich
Automatiseren is geen doel op zichzelf, al denken scho-
len daar soms anders over door expliciet te zeggen dat zij 
in een jaar in gaan zetten op automatisering. Automati-
sering is geen op zichzelf staande vaardigheid, maar een 
fase in een leerproces binnen een bepaald domein. Auto-
matiseren bestaat uit het vrijwel routinematig uitvoeren 
van rekenhandelingen, in tegenstelling tot memoriseren, 
dat op het uit het hoofd kennen van rekenfeiten slaat. 
Om de som 6 x 12 uit te rekenen, maakt het kind gebruik 
van de gememoriseerde kennis 6 x 10 en 6 x 2. Dit zijn re-

kenfeiten. Om de som 6 x 12 uit te rekenen, handelt het 
kind routinematig: 6 x 10 = 60 en 6 x 2 = 12, dus 6 x 12 = 
60 + 12 = 72. Hieruit blijkt al dat kinderen automatiseren 
als zij aan het formele rekenen toe zijn, waarbij ze be-
grijpen wat zij doen en geen modellen ter ondersteuning 
meer nodig hebben. Ze zetten vlot passende strategieën 
in om tot hun antwoord te komen. Bepaalde rekenfeiten 
worden daarbij als bekend verondersteld.

Automatiseren in heterogene groepen 
Er moet in iedere rekenles aandacht zijn voor het auto-
matiseren. Het is daarbij belangrijk dat de groepsleider 
aangeeft wat het doel hiervan is. Automatiseren om 
het automatiseren is immers niet zinvol, het moet een 
doel dienen. Stel er wordt gewerkt aan een geclusterd 
domein binnen de stamgroep. De breukenles, beschreven 
in het vorige artikel, nemen we even als uitgangspunt. 
De groepsleider kan de les beginnen met te zeggen dat 
de kinderen deze les gaan leren breuken gelijknamig te 
maken. Dat is op verschillende niveaus binnen het hande-
lingsmodel mogelijk, zodat dit doel in een heterogene 
groep kan worden nagestreefd. De eerste tien minuten 
geeft hij aan te willen werken aan het automatiseren 
van vermenigvuldigsommen, omdat hij heeft gemerkt 
dat nog niet alle kinderen de vermenigvuldigsommen 
geautomatiseerd hebben, laat staan gememoriseerd. 
Omdat vermenigvuldigen een belangrijke vaardigheid is 
bij het gelijknamig maken van breuken, is het belangrijk 
deze vaardigheid te automatiseren. Dit veronderstelt dat 
de groepsleider zijn kinderen goed in beeld heeft om 
in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van alle 
kinderen. 
Een voorbeeld van doelgericht automatiseren is een acti-
viteit over inhoudsmaten met een automatiseringsoefe-

Rekenen in de stamgroep
Automatiseren en memoriseren
Belinda Terlouw
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ning vermenigvuldigen. Deze vaardigheid is nodig bij het 
berekenen van de inhoud: lengte x breedte x hoogte. De 
kinderen mogen zelf drie dobbelstenen kiezen. Er liggen 
ook dobbelstenen tot 20 bij. Ieder kind vermenigvuldigt 
op eigen niveau en alle kinderen bereiden zich voor op 
de doelen die in de meetles bereikt moeten worden. 

Met name in een heterogene groep is het belangrijk dat 
alle kinderen betrokken zijn bij het automatiseren. Daar-

om moet de groepsleider adaptief werken. Alle kinderen 
automatiseren binnen het domein vermenigvuldigen, 
maar doen dat op hun eigen niveau. Dit kan op verschil-
lende manieren. Je kunt bijvoorbeeld een doelgetal op 
het bord schrijven. Het getal 36 staat op het bord en de 
kinderen moeten zoveel mogelijk vermenigvuldigsom-
men bedenken waar 36 uitkomt. Er zullen kinderen zijn 
die niet verder komen dan 6 x 6, 9 x 4 en 4 x 9, maar 
andere kinderen bedenken misschien ook 3 x 12, 12 x 
3, 18 x 2 en 2 x 18 en misschien zijn er zelfs kinderen 
die komen met 3,6 x 10 en ½ x 72. Scholen die met de 
iPad werken, kunnen de kinderen ook digitaal opdracht 
geven zoveel mogelijk vermenigvuldigingen te bedenken 
die bijvoorbeeld afgeleid kunnen worden van de som 7 
x 8 = 56. Kinderen kunnen dan 8 x 8 noemen en 6 x 8, 
maar ook 70 x 8 en 7 x 80 of 14 x 8 en 7 x 16. Alle kinde-
ren kunnen zo, al dan niet in tweetallen, automatiseren 
op eigen niveau. De resultaten kunnen op het digibord 
gepresenteerd worden. Hierop kan een klassengesprek 
volgen waarin de kinderen van en met elkaar leren.

Spelvormen
Er kunnen ook spelvormen worden ingezet. Dit kunnen 
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spellen zijn op verschillend niveau, maar ook een spel 
dat ruimte biedt voor verschillende niveaus. In het eerste 
artikel staat beschreven hoe je met dobbelstenen met 
de hele stamgroep het structureren van getallen kunt 
automatiseren. Deze automatisering is zinvol als je in de 
rekenles gaat werken aan optellen en aftrekken tot 100, 
tot 1000 en misschien zelfs tot 10.000 en je de strategie 
splitsend rekenen wilt uitlokken. Kinderen kunnen dan 
met twee dobbelstenen spelen (eenheden en tientallen), 
maar ook met drie (eenheden, tientallen en honderd-
tallen) of met vier (eenheden, tientallen, honderdtallen 
en duizendtallen). Voor elk niveau schrijf je een getal op 
het bord dat ze met hun dobbelstenen zo dicht mogelijk 
kunnen proberen te benaderen. De kinderen worden 
zich door dit spel bewust van de waarde van de cijfers 
binnen het getal. 
Voorafgaand aan een les optellen en aftrekken in 
ver schil lende getalgebieden, is het ook mogelijk het posi-
tioneren te automatiseren als je in het vervolg van de les 
het rijgend rekenen onder de aandacht van de kinderen 
wilt brengen. De kinderen kunnen dan het spel ‘Straatje 
maken’ spelen, waarbij de ene groep positioneert in het 
getallengebied tot 20, de andere groep in het gebied tot 
100 en misschien zijn er kinderen die in dit spel de breu-
ken positioneren als zij in het vervolg van de les breuken 
leren optellen en aftrekken. (Het spel is in de verschillen-
de variaties te vinden op internet: 
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03262/)

Adaptief automatiseren 
In de stamgroep is het als gezegd belangrijk om adaptief 
te automatiseren. Ook moet er vaart zitten in de auto-
matiseringsoefeningen. Alle kinderen moeten actief kun-
nen zijn. Dus stel niet een vraag aan één kind, maar zorg 
ervoor dat alle kinderen meedoen. Je kunt daarbij met 
wisbordjes werken, waarop de kinderen hun antwoord 
schrijven. Het bordje wordt na een korte bedenktijd in 
de lucht gestoken en de groepsleider geeft aan een van 

de kinderen de gelegenheid om zijn antwoord toe te 
lichten. 
Het mooiste is als de automatiseringsoefening interactief 
is. De groep kan bijvoorbeeld in subgroepen worden 
verdeeld, die met elkaar tot het goede antwoord moeten 
zien te komen. Alle kinderen in de subgroep moeten in 
staat zijn het antwoord van de groep toe te lichten. Om 
de kinderen betrokken te houden, kan ook het lichaam 
worden ingezet. Er komt een som op het bord met een 
antwoord en als je denkt dat het antwoord goed is, 
steek je je linkerhand op en als je denkt dat het fout is, 
je rechterhand. Kinderen die het rekenrek nodig hebben 
om tot 20 te rekenen, moet je geen optellingen en 
aftrekkingen tot 20 laten automatiseren. En kinderen die 
tellend rekenen, moet je geen spel laten spelen waarbij 
ze vlot op formeel niveau moeten kunnen handelen. 
Daarvoor moet je eerst een transfer bewerkstelligen van 
het tellend rekenen naar het structurerend rekenen en 
uiteindelijk naar het formeel rekenen. 

35
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Deze niveauverschillen kunnen tijdens de klassikale 
automatisering ondervangen worden door productief 
te oefenen. Niet de som wordt uitgangspunt, maar het 
antwoord. Een voorbeeld hiervan is eerder in dit artikel 
beschreven. De automatiseringsspellen moeten, zoals 
eerder aangegeven, dan op niveau worden aangeboden. 
Kinderen die de sommen tot 20 nog niet op formeel 
niveau kunnen oplossen, laat je de sommen tot 10 
automatiseren. Een andere oplossing voor het omgaan 
met de niveauverschillen tijdens het klassikaal automati-
seren is het automatiseren in heterogene groepjes die de 
opdracht krijgen hun antwoorden te presenteren met als 
voorwaarde dat een ieder in de groep moet kunnen uit-
leggen hoe ze tot het antwoord zijn gekomen. Een rijk 
instapprobleem kan hiertoe uitnodigen. Je legt bijvoor-
beeld op iedere groepstafel een groot pak wc-rollen met 
3 lagen van 8 rollen en vraagt de groepen hier zoveel 
mogelijk sommen bij te laten bedenken en te noteren. 
Er kunnen sommen genoteerd worden als 8 x 3 en 3 x 8, 
maar ook is 2 x 12 en 12 x 2 te vinden en 4 x 6 en 6 x 4. 
Op een ander niveau kan genoteerd worden 8 + 8 + 8 
en 6 + 6 + 6 + 6. Ook kan er op het allerlaagste niveau 
tellend te werk gegaan worden. Alle kinderen kunnen 

meedoen en automatiseren daarmee hun eigen kennis, 
maar leren ook van de kennis en inzichten van anderen. 
Er worden dus naast het automatiseren ook nieuwe 
strategieën aangeleerd.
Hieruit blijkt dat het heel goed mogelijk is om iedere dag 
te automatiseren met de hele stamgroep. Het vraagt van 
de groepsleider wel vakinhoudelijke en vakdidactische 
kennis en het vermogen om de onderwijsbehoeften 
van de kinderen te onderkennen. Een beetje creativiteit 
om de groep iedere dag te kunnen verrassen met een 
andere werkvorm of spel tijdens de automatiseringstijd 
werkt motiverend. Zo wordt de automatiseringstijd iets 
om naar uit te kijken en worden de lesdoelen stevig 
ondersteund.

Belinda Terlouw is Hogeschooldocent Katholieke Pabo 
Zwolle, trainer en consultant en projectleider van Kijken 
naar Kinderen.
Samen met Maaike Verschuren ontwikkelde zij 
een begeleidingstraject rekenen-wiskunde voor 
jenaplanscholen die in de stamgroep willen rekenen. 
Voor meer informatie: www.kpz.nl en 
www.kijkennaarkinderen.nl

Rekenen in de stamgroep
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In de Domkerk in Utrecht zaten 450 mensen naar Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen, te luisteren. Hij 
sprak over Nieuwe Business Modellen. Indrukwekkende voorbeelden van innovatieve projecten kwamen langs. Wat 
ik kende als ‘People-Planet-Profit’ noemde hij sociaal, ecologisch en economisch. Het sprak me erg aan. Ik moest 
denken aan de drie jaar dat ik actief was op de basisschool van mijn kinderen. De Jozefschool in Wageningen. Een 
jenaplanschool. Hoeveel je kunt bereiken als je samen ergens je schouders onder zet, heb ik daar ervaren. Dat er heel 
veel mogelijk is zonder budget maar wel sociaal en ecologisch. Een ruil- en deeleconomie om vrolijk van te worden. 

De Jozefschool bleek een leuke sociale gemeenschap. In 
eerste instantie was ik vol waardering en bewondering 
voor de groepsleiders. Veel persoonlijke aandacht en 
betrokkenheid. Veel speciale activiteiten en happenings. 
Een grote inzet die verder ging dan taal en rekenen. 
Een jenaplanvisie die ik hartverwarmend vond. Een hele 
andere beleving dan de school waar ik als kind op had 
gezeten. Hoe het de groepsleiders lukte om zoveel per-
soonlijke aandacht te geven en zoveel diverse activiteiten 
te organiseren, vond ik indrukwekkend. Daar wilde ik 
graag aan bijdragen. 

Delen
In tweede instantie bleek het contact met andere ouders 
leuk en makkelijk te zijn. Je deelt iets omdat je daar staat 
met ouders van kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Er is 
veel herkenning bij de uitwisseling: Hoe gaat dat bij jou? 

Hoe doe jij dat? Daar durfde ik eerlijk te zijn. Bijvoor-
beeld over hoe lastig ik het vond ze zonder spanning en 
gedoe op tijd op school te krijgen. En andere lastige din-
gen die het hebben van kinderen met zich meebrengt. 
Een kind krijgen is een van de grootste uitdagingen in 
het leven en een (jong) kind is zo sterk in ontwikke-
ling - en daardoor elk jaar anders -, dat die uitdaging 
ook nog lang blijft. Van alle andere volwassenen op dat 
schoolplein weet je dat ze dat met je delen. Gespreksstof 
vinden bleek niet moeilijk. 

Ruileconomie
Ten derde ontdekte ik al snel een makkelijke ruilecono-
mie op het schoolplein. Vrijwel alle ouders hebben een 
groot belang bij ‘Kan Marietje morgen met jou mee 
naar huis?’ of ‘Wil Jantje morgen misschien met Careltje 
spelen?’ Ook een telefoonnummer in je mobiel, dat je 

Ruileconomie en ouderparticipatie
iedere ouder is uniek
Leida van den Berg 
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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!

kunt bellen als je trein stil komt te staan en je niet op tijd 
bij de school kunt zijn, is goud waard. Met zes meisjes te-
gelijk naar turnen vanuit school en een roostertje welke 
twee ouders welke week dat begeleiden is sociaal (gezel-
lig voor kinderen en ouders), ecologisch (we gingen op 
de fiets!) en economisch (je hoefde maar een keer in de 
drie weken).
 
Al in de kleuterklassen begon het ‘bij elkaar spelen 
na schooltijd’. Omdat sommige kinderen liever thuis 
speelden en mijn kinderen het juist leuk vonden naar 
andere huizen te gaan, speelden mijn kinderen duidelijk 
vaker bij anderen. Tot aan hele logeerpartijtjes toe. Na 
een tijdje dacht ik: ‘Kan dit wel? Moet het niet een keer 
andersom? Is de norm van ‘voor wat hoort wat’ nog wel 
in balans?’ Maar mijn indruk was dat die andere ouder 
(en dat kind) het leuk vond als er een kind kwam spelen 
en het dus vaak een win-win situatie was. Ik ben na korte 
tijd gestopt met tellen. Dit bleek een ruileconomie die 
geen telraam nodig had, geen boekhouding en geen ver-
rekening. Wat een zaligheid! Een sociale gemeenschap 
die iets belangrijks deelt en wat voor elkaar over heeft. 
En waar iedereen andere talenten bleek te hebben en 
kon inbrengen. 
Andere ouders bleken talenten te hebben die ik niet had 
en deden veel voor de school. Prachtige kerststallen van 

stof, fantastische lunches voor tweehonderd kinderen, 
het repareren van een geluidsinstallatie, een motor met 
zijspan regelen voor de aankomst van Sinterklaas, een 
videofilm van een musical maken (nog voor het grote 
digitale tijdperk). Ik kon dat allemaal niet; anderen wel. 

Ouderparticipatiemakelaar
Toen kwam voor mij de klus langs om het schoolplein 
te vernieuwen. Als ruimtelijk projectmanager was me 
dat heel vertrouwd. Snel had ik medeouders met weer 
andere talenten en contacten om me heen verzameld, 
waardoor we daadkrachtig van start konden. Als steden-
bouwkundige uit de Randstad had ik er niet zo snel aan 
gedacht, maar verschillende Wageningse ouders gaven 
aan graag speelnatuur te willen voor hun opgroeien-
de kinderen die elke dag al zo lang achter een tafeltje 
moeten zitten. Dus werd de hoofdlijn: stoeptegels er uit, 
reliëf aanbrengen en boomstammen en groen er in. Het 
is een fantastisch project geworden. Met veel betrokken 
ouders die op veel zaterdagen kwamen werken. Met 
een schoolfeest waarop alle kinderen klussen deden op 
het plein. Alle arbeidsuren waren gratis. Mede dankzij 
hergebruik kregen we veel materialen gratis of voor een 
prikkie. Ouder-kunstenaars leverden fantastische bijdra-
gen. We verwierven diverse fondsen voor de kosten waar 
we niet onderuit konden. 

Ruileconomie en 
ouderparticipatie
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Ik wil wel eerlijk blijven. Dat ging allemaal niet vanzelf. 
De meeste ouders komen niet ‘zomaar’ na één oproepje 
in de nieuwsbrief. In het zoeken van vrijwilligers ging 
heel wat tijd en aandacht zitten. Maar gaandeweg leer-
de ik dat bijna alle ouders graag wat doen als dat past 
bij hun talenten en agenda. Ik leerde steeds beter wat de 
ouders in huis hadden en wie ik waarvoor kon vragen. 
Zowel voor materialen, contacten als arbeidsuren. Ik 
voelde me steeds meer een ‘ouderparticipatiemakelaar’.

Talenten verbinden
Mijn theorie is dat mensen graag iets doen als:
• ze zich betrokken voelen c.q. het doel een warm hart 

toedragen.
• het voor hun eigen kinderen is.
• het met anderen is die ze aardig vinden of graag 

beter willen leren kennen.
• het dicht bij hun talenten, vaardigheden, ervaringen 

en contacten ligt.
• het ze relatief weinig moeite kost of zelfs energie 

geeft als ze het doen.
• het past in hun agenda.
De eerste twee voorwaarden waren makkelijk. Daar 
voldeden alle ouders aan. Punt 3 was ook niet moeilijk. 
Ouders met kinderen in dezelfde groep of op hetzelfde 
sportuurtje hebben er belang bij elkaar beter te leren 
kennen. Andersom kennen ze elkaar vaak al van wat 
heen en weer spelende kinderen en vinden ze het leuk 
een keer tijd te hebben om met elkaar te praten tijdens 
het koffie zetten, zand kruien of versieren van de kerst-
boom in de klas. 
Punt 4 en 5 zijn minder makkelijk. Het vereiste van mij 
dat ik de ouders en hun achtergronden leerde kennen. 
Dat vergt enige investering, maar kan grote resultaten 
opleveren. Iemand die nooit taarten bakt, zoals ik, ziet 
daar tegenop. Dan kost het veel tijd en moeite en staat 
het niet in verhouding met de ‘winst’. Het voelt als zware 
verplichting. Iemand die al jaren als hobby graag taarten 
bakt kost het veel minder moeite, krijgt er misschien 
zelfs energie van en heeft dus eerder duidelijk winst. 

Hetzelfde geldt voor het regelen van boomstammen of 
wilgentakken. Snoei je dagelijks bomen als beroep, dan 
is je eigen investering in verhouding veel lager dan die 
voor andere ouders zou zijn. Wat voor de één een onmo-
gelijke taak is, is voor de ander makkelijk en vertrouwd. 
Woon je aan de uiterwaarden en ga je elk jaar met je 
straatgenoten wilgen knotten, dan liggen de wilgen-
tenen voor het oprapen en is het aanspreken van je 
buurman die het elk jaar regelt, met de vraag of ze mee 
mogen naar school, een kleine stap. Van iemand die 
naast de school woont kan je makkelijk de kruiwagen 
lenen, ook als die dat weekend afwezig is. Een kort ge-
sprekje vooraf: Joh, zet je hem achter voor ons klaar, dan 
brengen wij hem ’s avonds weer terug, is voldoende. 
De ene ouder regelt bouwhekken, rioolbuizen en kraan-
tjes, de ander boomstammen, grondboren, lange touwen 
en stevige zagen, de ander wilgentakken, struiken, tegel-
knippers. Ik wist precies wie er vlak bij school woonden 
en een kruiwagen hadden, wie er makkelijk een plaat-
taart bakten of soep maakten, wie lekker buiten wilden 
werken, wie op ramen durfden te schilderen, wie goede 
foto’s konden maken, wie mooi konden tekenen, welke 
kunstenaars er waren, wie liever in de keuken dan buiten 
actief waren, etc. etc. 

Uniek
De jenaplanvisie zegt dat ieder kind uniek is en recht 
heeft om zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Dit geldt 
ook voor de ouders. Elke ouder heeft zijn unieke onver-
vangbare waarde. Als je die weet te vinden en aan te 
spreken, dan doet ieder iets wat relatief weinig moeite 
kost, maar in het totaal veel oplevert. Met een prachtig 
natuurlijk speelplein als resultaat. 
Sociaal, ecologisch en economisch: een ruileconomie zon-
der telraam, boekhouding en verrekening. Iedere ouder 
is uniek! Maak daar gebruik van. 

Leida van den Berg was ouder van de Jozefschool, 
Wageningen
Fotografie: Montinischool, Baarn
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Nog steeds ben ik er van overtuigd dat ik verward ben 
met een studiegenoot. Iemand die het wel degelijk 
verdiende om het herexamen bordschrijven te moeten 
doen. 
Ik was meer perplex dan boos dat ik een herexamen 
had en Hans en alle anderen niet. Maar goed, als mijn 
docente met de dikke brillenglazen het meende, dan 
moest het maar.
Het was een heel raar hertentamen. Ik was binnen vijf 
minuten klaar. Nog steeds in verwarring stapte ik de 
studentenbar binnen waar een hilarisch lachen plotseling 
verstomde. Zeker een man of zeven keek mij heel schuldig 
aan, met hoogrode wangen, alsof zij meer wisten dan ik.

Bordschrijven was een talent van me. Ik wist met een 
paar strepen een echt wapperende verjaardagsvlag op 
het bord te toveren. Met krullen en sierlijkheid schreef 
ik de eerste regels van het schrijfschrift met de kinde-
ren mee. En zij volgden. Ik zag mijn handschrift (iets 
romantischer dan het schrijfschrift het deed) terug in de 
taalschriften.
Met een plat geslepen krijtje kalligrafeerde ik Karolin-
gisch, Italic, Humanistisch en Gotisch. De kinderen met de 
tong tussen de tanden schreven hun namen na.
En natuurlijk, met een handboek ‘Bordtekenen’ uit 1930 
of zo, maakte ik elke maand een thematische bordteke-
ning. Een geweldig boekje met prachtige tekeningen en 
creaties, dat naast de boeken van W.G. van der Hulst kan 
staan. Een soort Gary Jenkins voor bordtekenen.

De komst van het digibord juichte ik dan ook niet toe. 
Merkwaardig genoeg had ik mij, volgens de directeur, 
opgegeven als uitprobeerklas.
Ik kreeg dus een exemplaar met kinderziektes. En mijn 
prototype doorliep alle kinderziektes zo keurig dat ik op 
het laatst twee borden in de klas had staan. Een heerlijk 
betrouwbaar bord op wieltjes achter in de klas, dat niet 
opgewarmd hoefde te worden, dat niet zoemde, niet 
flikkerde. En voor in het lokaal dat technische wonder-
bord.
En werkelijk, ik heb het ding nooit gesaboteerd, maar als 
ik dan weer eens een dag op het krijtbord had moeten 
werken, dan waren er steeds twee ouders die terstond de 
school belden. ‘Jantje was allergisch voor bordkrijtstof.’ 
‘Marietje had krijtvlekken op haar broek.’ Dan kwam 
mijn directeur mijn lokaal weer binnen stappen om het 
wonderbord aan de gang te krijgen. 

En nu heeft mijn zoon een vriendinnetje dat thuis een 
heus schoolbord heeft hangen. Een echt bord van vier 
meter lang en één meter hoog. Gekocht voor slechts één 
euro. Ik voelde me jaloers.
Een huis met karakter, door dat bord. Sfeervol. Vintage 
van slechts vijf jaar oud, vol met spreuken. En zelfs een 
thematekening. 
Maar ik, … ik was er beter in. Ooit.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was twintig jaar 
stamgroepleider

Afscheid van mijn krijtbord


