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Een tweede artikel in de reeks over ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ (OGO), toegespitst op
taal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden
wordt uiteengezet wat OGO onder ‘thematiseren’ verstaat en hoe de beschreven benadering verantwoord en effectief taalonderwijs is.

Gras groeit niet harder als je eraan trekt, integendeel. Je maakt dan veel, zo niet alles,
kapot. Kinderen die langzamer dan gemiddeld
leren zijn soms zelfs betere leerlingen, als het
om diepgang van leren gaat. Een beschouwing over school-zijn en kind-zijn in een tijd
waarin het gaat om steeds sneller, vroeger en
meer. Hoe ga je als school om met dat soort
maatschappelijke ontwikkelingen? Een thema
dat zich bij uitstek leent om met ouders te
bespreken.

DE GROETEN UIT HONGARIJE –
DE LEVENSBOOM, EEN MUZISCHE
JENAPLANSCHOOL ..................................17

STAAN WIJ WEL GENOEG IN DE AGENDA
VAN ONZE KINDEREN? ..............................7

GELEZEN- GEHOORD GEZIEN ..................20

Gyöngyi Komaromi/ Kees Both

Een schets van een Jenaplanschool aan het
Balatonmeer, waarin de muzische vorming en
het kennismaken met andere culturen een
centrale plaats innemen. Een school die contact zoekt met een of meer Nederlandse Jenaplanscholen.

Kees Both (samenstelling)

Bart Verkade

Kinderen hebben het druk en hoe erg is dat,
pedagogisch gezien? En nemen ouders wel
genoeg tijd voor hun kinderen? En wat is de
rol van de school daarin? Deze vragen worden
besproken vanuit het gezichtspunt van een
ouder, die zich plotseling met schrik realiseert
dat ‘voor je het weet er een volwassen slungel
voor je staat, die alles al weet en kan’, maar
waar je als ouder maar weinig over weet.
Zomaar ‘laten groeien’ is niet het antwoord op
het ‘trekken aan het gras’ dat de samenleving
doet. Je moet er wel bij zijn, er voor ze zijn.

Korte stukjes over respectievelijk kinderangsten, de ‘werkjes’ in de onderbouw de beperkingen van ‘meer regels’ in de school en verontrustende ontwikkelingen in de Verenigde
Staten.
RECENSIES
SCHRIJVEN LEER JE ZO! ...........................22
Dick Schermer
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Dick Schermer
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Wat is de ‘toegevoegde waarde’ die een
school levert aan de ontwikkeling van kinderen? Oftwel: het ‘rendement’ van het onderwijs? Dat wil de Onderwijsraad vaststellen
door het afnemen van een begintoets bij zesjarigen en een eindtoets aan het eind van de
basisschool. De voorgestele operatie roept vele
vragen op, onder andere over de vraag wat er
overblijft van de eigen beleidsruimte van scholen en over het gevaar van inhoudelijke verschraling. Een school is geen fabriek, waarvoor de vraag van de ‘toegevoegde waarde’
legitiem is.

Boeken over relaties thuis-school en over de
Sudbury Valley School in Amerika en het
schoolexperiment van het echtpaar Wild in
Ecuador, ook inspiratiebronnen voor ontwikkelingen in ons land.
BLADEREND
IN TIJDSCHRIFTEN VAN
VERNIEIWINGSRICHTINGEN ....................28
Margot Ufkes

...EN TOM OP DE ACHTERZIJDE

Kees Both

Van de redactie
We leven snel, er gebeurt zoveel. Misschien komt het
daardoor dat het geheugen op verschillende gebieden
korter wordt. Een publicatie bijvoorbeeld die vijf jaar
geleden verscheen wordt vaak al als ‘oud’ beschouwd,
in de zin van ‘verouderd’. Ik vind dat baarlijke nonsens.
Het geldt in elk geval niet voor boeken die als ‘klassiek’
beschouwd en herkend worden – die zijn min of meer
tijdloos. Je kunt vooraf nooit weten of iets klassiek zal
worden. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat ‘Jip en Janneke’, dat vijfig jaar geleden uitkwam, zolang populair
zou blijven bij peuters en kleuters? Uit ervaring als
voorlezende opa kan ik erover meepraten. Je begint
met zo’n pretentieloos verhaaltje over Jip die bij de kapper zit en wegloopt en uitgelachen wordt door Janneke, omdat hij ‘een staart’ op zijn hoofd heeft. En je
vraagt, als dat uit is: ‘nog een verhaaltje?’. En het resultaat is dat er zes of zeven verhaaltjes gelezen worden,
tot je het zelf wat zat wordt en probeert de aandacht
van de aandachtige hoorder op iets anders te richten.
Annie M.G. Schmidt kroop als het ware in de huid van
het jonge kind, peilde trefzeker de behoefte aan veiligheid, aan bepaalde stereotypen en aan nieuwe kleine
ontdekkingen (voor een jong kind zijn in onze ogen
‘kleine’ ontdekkingen vaak heel groot!). Jip en Janneke
heeft alle – en vaak terechte – kritiek, bijvoorbeeld op
het traditionele rollenpatroon in het boek, glansrijk
overleefd. Het zou me niet verbazen als ‘Pluk van de
Petteflat’ ook de vijfig jaar haalt.
Het is natuurlijk een enorme sprong van Jip en Janneke
naar een ‘klassieker’ op pedagogisch terrein als ‘Der
kleine Jenaplan’ van Peter Petersen, dat voor het eerst
in 1927 uitkwam. Daarvan is in 2001 in Duitsland
opnieuw een druk verschenen. Het is ook in onze taal
vertaald en nog steeds bij de NJPV te koop. De kracht
van het boekje zit hem in de combinatie van visie en de
praktijkervaring die je op elke bladzijde tegenkomt. Het
is heel ‘praktisch’ en tegelijkertijd wordt duidelijk
waarom het zo wordt voorgesteld. Enkele Jenaplanners
hebben me ooit verteld dat het boekje op hun nachtkastje lag. Het zou mooi zijn als elke Jenaplanner kennis kan maken met deze klassieke tekst van de grondlegger van het Jenaplan. Sterker nog: elke Jenaplanner
hoort naar mijn bescheiden mening deze klassieke tekst

gelezen en verwerkt te hebben. Want waar hebben we
het anders over?
Het eerste artikel in dit nummer- van Walter Popp grijpt vooruit op de conferentie van dit jaar, die als titel
heeft ‘Trekken aan het gras’. Het gaat in feite over onze
omgang met de tijd in het onderwijs – krijgen kinderen
de tijd om zich te ontwikkelen, om zich in iets te verdiepen. Of moet alles steeds sneller en vroeger? En
hebben wij de moed om omwegen en fouten te
beschouwen als onderdelen van het leerproces? Anders
gezegd: lukt het ons om los te laten en er tegelijkertijd
bij te blijven? Dat is wat anders dan ‘laat maar waaien,
het komt vanzelf wel goed’. Het artikel van Bart Verkade daarna gaat op een andere manier over hetzelfde:
kinderen van nu ‘hebben het druk’, maar hebben hun
ouders wel tijd genoeg over voor hun kinderen? En het
commentaar van Ad Boes op het laatste advies van de
Onderwijsraad heeft ook raakvlakken met het thema
van ‘sneller’, ‘meer’ en ‘vroeger’.
Verder zet Bea Pompert de reeks over ‘ontwikkelingsgericht onderwijs en taal’ voort, wordt er bericht over
een kunstzinnige Jenaplanschool in Hongarije – die zich
tijdens de komende conferentie zal voorstellen – en zijn
er ditmaal wat meer recensies opgenomen.
Tot onze vreugde is de redactie na het vertrek van Felix
Meijer weer aangevuld, door Marie–Louise de Jong uit
Ede, ouder van een kind op een Jenaplanschool en
tevens communicatiedeskundige. Zij heeft er zin in en
wij verwachten veel van haar.
De lezers zullen ongetwijfeld de veranderingen in de
lay-out opmerken. Wij vinden als redactie dat Amanda
van den Oever er weer iets moois van gemaakt heeft.
Voor op- en aanmerkingen houden we ons zeer aanbevolen.
Voor het nieuwe schooljaar wens ik de overgrote meerderheid van de lezers die in scholen werkzaam zijn een
mooi schooljaar toe, met Mensen-kinderen als bron van
informatie en inspiratie. En dat laatste geldt natuurlijk
ook voor de andere trouwe lezers van dit blad.
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MENSEN
IN
HET
WERK

CADEAU
Reinheid. Die was ver te zoeken toen ze hier begon. Achterstallig onderhoud. De school stond eigenlijk al jaren te wachten op verbouwing.
Pas toen ze zag - en toen had ze al ‘ja’ gezegd - hoe diep de gaten in de
kozijnen waren, begreep ze wat achterstallig hier betekende.
Niet dat ze anders niet had gesolliciteerd.Toen ze de advertentie zag was ze in de
auto gestapt en naar de school gaan kijken. Het verval had haar geraakt. Ze was
er zelf verbaasd over. Ze had haar brief geschreven en werd aangenomen. Dat
kwam natuurlijk omdat ze zo verschrikkelijk graag daar directeur wilde zijn. Ze
wilde zien of het haar zou lukken er iets meer van te maken. Dat was trouwens
ook de opdracht die ze kreeg. Teruglopend leerlingenaantal, vergrijzend team.
Het schrok haar niet af. Ze stroopte haar mouwen op en begon.
Ze herinnert zich de eerste weken nog heel goed. Ze stelde lastige vragen.
‘Waarom staan deze dozen hier in de gang?’‘Wanneer heb je voor het laatst
nieuwe tekeningen opgehangen?’ en na verloop van tijd ging het team een
beetje door haar ogen meekijken. Er lagen steeds minder jassen onder de kapstok. Er kwamen voorzichtige voorstellen: ‘zullen we het magazijn eens opruimen, de personeelskamer anders inrichten, jouw kamer wit schilderen, planken
ophangen?’
Ze stelde haar lastige vragen ook op andere plaatsen. ‘Wanneer wordt de speelplaats opnieuw betegeld?’
‘Als er nieuwe kozijnen komen gaan mijn stookkosten toch omlaag?’ En toen
het team niet meer zo vaak zei: ‘dat lukt hier toch niet’, ‘dat hoef je niet te proberen’, ‘er is toch geen geld’ was de tijd gekomen om het onderwijs aan te pakken. Ook de reacties daarop herinnert ze zich nog maar al te goed. ‘Ze hadden
het toch altijd zo gedaan’, ‘dat kon toch niet anders bij deze kinderen’, ‘ze
moest hen maar geloven’, ‘ze kwam er nog wel achter als ze hier wat langer aan
school stond’,
‘het was allemaal niet zo simpel hier als zij wel dacht.’ Ze was geschrokken toen
ze merkte dat de sfeer weer veranderde. Dat het voorzichtige optimisme inzakte
en de moedeloosheid weer de overhand kreeg. Na een emotionele explosie tijdens een teamvergadering moest ze wel hulp zoeken. Haar ongeduld zat haar in
de weg. Dit kon ze niet oplossen met het opstropen van haar mouwen.
Ze strijkt met haar vinger over een kozijn. Trots en genietend. Dat heeft ze toch
maar mooi voor elkaar gekregen. En moet je de speelplaats zien. Zie je dat zitje
onder de boom? Daar zitten steeds vaker moeders te wachten op hun kinderen.
De school leeft weer midden in de wijk. Het leerlingenaantal is nog steeds te
laag maar het gaat wel de goede kant op. En dan dat afscheidslied van het
team. Zo geestig. Natuurlijk zijn de onderwijskundige veranderingen niet spectaculair maar iedereen doet wel mee. Niet dat ze nou twijfelt. Nee echt niet. Het is
goed zo. De school kan er tegen en zij is toe aan een nieuwe uitdaging. We
lopen naar haar kamer. ‘Weet je wat het is’, zegt ze: ‘Ik wist dat ik hier moest
zijn. Ik had deze school iets te bieden. Het is helemaal niet in mij opgekomen dat
ík hier ook zou moeten leren. Dat heeft me verrast. Het was ook lang niet altijd
leuk. Ik heb er bij tijden flink van gebaald en ik ben best ook tekortgeschoten.
Maar nu gaat mijn ongeduld niet meer met mij op de loop. Dat heb ik hier
geleerd en dat neem ik mee naar mijn nieuwe baan. Mooi cadeau hè?’
Cath van der Linden
Senior-adviseur en projectleider Giralis, partners in onderwijs,
’s-Hertogenbosch
e-mail: cathvdlinden@compaqnet.nl
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Het thema voor de Jenaplanconferentie
2003 zal zijn ‘trekken aan het gras’.
Daarbij is onderstaand verhaal van de
Chinees Mong Tse richtinggevend. Als
opmaat voor de conferentie en in het verlengde van de in Mensen-kinderen verschenen artikelen over de pedagogiek van Martin Wagenschein (Buck/Kalkman, 2002) ditmaal een verkorte bewerking van een artikel dat in
1999 verscheen in het blad ‘Grundschule’. Het maakte destijds deel uit van een katern over als kind ontdekken
dat je langzamer dan anderen bent en ervaren dat dat, ook in de school, is toegestaan. Wagenschein waarschuwde in zijn tijd keer op keer: haast en ongeduld in het onderwijs, vervroeging van leerprocessen en geen
aandacht voor het door rijping bepaalde tempo. Dat alles maakt veel kapot. Net zoals in het verhaal van een
rijke oogst als gevolg van ongeduld en opjagen geen sprake kan zijn.

TREK VOORAL NIET AAN
DE HALMEN!

Een handje helpen
In de staat Soeng meende een boer dat de rijst op zijn
akkers niet snel genoeg groeide. Daarom trok hij alle
halmpjes stuk voor stuk een eindje omhoog en kwam
tamelijk uitgeput thuis.
“Vandaag ben ik behoorlijk moe”, zei hij tegen zijn
gezinsleden, “want ik heb de hele dag de rijsthalmpjes
geholpen bij het groeien”. Toen liep zijn zoon naar het
rijstveld en zag dat alles verwelkt was.
Veel mensen wensen dat het zaad goed opschiet.
Menigeen vergeet echter het onkruid te wieden. Anderen weer willen met alle geweld een handje helpen.
Maar het helpt de planten niet, het schaadt ze.

Goede dosering
Dit artikel bevat geen pleidooi voor het simpelweg
laten groeien en verder niet, maar voor een zorgvuldige
dosering van de hulp aan kinderen bij hun ontwikkeling. Deze hulp gaat samen met fijngevoelig observeren
en met respect voor de individuele ontwikkelingsgang
en zelfstandigheid van het kind. Al in de 16e eeuw zei
de filosoof Michel de Montaigne dit al in zijn advies
over ‘de ontwikkeling van knapen’: ‘Het is goed als de
leraar de opvoedeling een stukje laat hardlopen, om
zijn manier van gaan (“Gangart”) te kunnen beoordelen en evenzo in hoeverre hij bij het aanpassen aan de
kracht van het kind terughoudend moet zijn. Als wij
hier geen maat houden, dan maken wij alles kapot. De
juiste maat vinden en je ook op een manier gedragen
die daarbij past is een van de moeilijkste opgaven die ik
ken. Alleen een moreel hoogstaande en zeer sterke

Trekken aan het gras

Walter Popp

persoon is in staat zich op de nog kinderlijke wijze van
gaan van de opvoedeling in te stellen en hem tegelijkertijd het goede voorbeeld te geven (“ihm zugleich als
Schrittmacher zu dienen”).’
Het is een van de moeilijkste dingen die er is: kinderen
leren kennen in hun manier van doen, waar zij zich
bevinden in hun individuele ontwikkeling, hun rijpheid
en individueel ritme, hun mentale structuren én zich bij
interventies beperken tot de juiste maatvoering. En dit
alles schijnt vooral het geval te zijn als kinderen in hun
opnamevermogen en hun leertempo afwijken van een
ontwikkelingspsychologische norm en dan in het bijzonder als ze een laag tempo vertonen.

Langzame leerlingen
Bij leraren die onderwijs geven aan grote groepen – in
schoolklassen, in de volwasseneneducatie, in het hoger
onderwijs – zie je vaak een tendens dat zij zich richten
op diegenen die snel doorhebben waar het om gaat en
vlug problemen kunnen oplossen of minstens de indruk
wekken dit te kunnen. Langzame kinderen kosten niet
alleen meer moeite en vragen meer geduld, zij veroorzaken ook onzekerheid bij leraren in hun onderwijsplanning. Als je recht wilt doen aan deze kinderen vereist dat telkens weer aanpassingen en correcties, meer
gevoeligheid en sociale vaardigheden van de leraren.
Wanneer deze daarover niet beschikken, benutten zij
vaak de enige uitwegen die dan mogelijk zijn: het apart
zetten van de langzame kinderen of hen afschuiven
naar een ander soort school. Vaak zie je dan een soort
repeterende breuk: instellingen voor langzame kinderen
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schuiven hun trage kinderen weer door naar andere
instellingen. Langzaam zijn geldt als onproductief, veroorzaakt verspilling van tijd en wordt dikwijls vereenzelvigd met een gebrek aan motivatie, met een tekort
aan energie, onbekwaamheid, onwil en luiheid.

De paradox van de versnelling in het
onderwijs
Tot de belangrijkste kenmerken van onze maatschappij
behoren de voortdurende versnelling van productieprocessen en het hoge tempo waarin prestaties geleverd
moeten worden. We willen steeds sneller op het internet, wensen ons een nog snellere
auto, ook kennen we inmiddels ‘turbostudies’ en ‘turbodiploma’s’.
Ouders worden onrustig als een even
oud buurkind vroeger zindelijk wordt,
eerder leert lopen of spreken. Leerkrachten van de basisschool vertellen
over ouders die klagen, omdat de
parallelklas al verder is in de
methode. Leraren
klagen over tijdsdruk, ook als nieuwe
leerplannen meer speelruimte lijken
te bieden.
Tegen snelheid is op zich niet veel in
te brengen. Van geval tot geval moet
de waarde ervan worden vastgesteld.
Het is echter problematisch dat
niemand zich aan de toenemende
versnelling van levensprocessen kan
onttrekken. Een zinvolle participatie
aan het maatschappelijk leven veronderstelt dat men zich aan een opgelegd tempo kan aanpassen. Dat geldt
ook voor kinderen. Er moet rekening gehouden worden
met de werktijden buitenshuis van beide ouders, met
openingstijden van kinderdagverblijven en crèches en
scholen, met het rijke aanbod aan vrijetijdsbestedingen
– sport, muziekschool, etc. – met openingstijden,
afspraken,
tv-programma’s, dienstregelingen, enzovoorts. Er blijft
steeds minder tijd en gelegenheid over voor informele
en niet geplande contacten met vrienden en speelkameraden. Veel kinderen hebben het druk.
Omdat het om zo’n belangrijk thema gaat in het leven
van de kinderen – hun leven wordt er in hoge mate
door bepaald – zou het goed zijn daarover met een
kind zelf van gedachten te wisselen. Je kunt er ook een
project over organiseren. Het kan hen ervan bewust
maken in hoeverre het zinvol en noodzakelijk is opgelegde tijdkaders te accepteren of dat juist niet te doen.
In opvoedings- en leerprocessen zou snelheid geen
bewijs van kwaliteit mogen zijn. Hier geldt dan ook het
inzicht van Jean Jacques Rousseau: ‘Tijd verliezen en
niet tijd winnen” is “de grootste, belangrijkste en nuttigste regel van iedere opvoeding.”

Gemiddelde kind
In verreweg de meeste scholen geldt nog altijd dat de
onderwijsorganisatie en de verdeling van de leerstof
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over de beschikbare tijd niet gericht is op kinderen met
hun sterk uiteenlopende kenmerken, maar op het fictieve gemiddelde van een groep. Waar onderwijs overwegend of uitsluitend op de groep gericht is en allen
zich in principe in dezelfde tijd eenzelfde hoeveelheid
leerstof moeten eigen maken zal altijd een deel van de
kinderen daar geen probleem mee hebben, anderen
voelen zich te weinig uitgedaagd en gaan zich vervelen
of gaan storen en weer anderen zullen zich overvraagd
weten en daardoor op den duur ontmoedigd raken en
afhaken. Dit alles is allang bekend, maar desondanks
domineert nog steeds de klassikale benadering.

Langzaam en grondig
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de
mentale en sociale ontwikkeling van het kind niet
alleen beïnvloed wordt door erfelijke aanleg en verschillende soorten omgevingsfactoren, maar ook en vooral
door de mate waarin een kind tot zelfwerkzaamheid,
zelforganisatie en construerende activiteit in staat is.
Maar in veel scholen en gezinnen is altijd de voorstelling dominant dat opvoeding en onderwijs voornamelijk bestaan uit externe leiding en een aanbod ‘van buitenaf’ in een straffe organisatie van de tijd, met behulp
van zorgvuldig gedoseerde en geplande stappen in de
richting van vooraf door de school geformuleerde doelen. De rol van het kind wordt daarbij vooral als ‘ontvangend’ gezien. De mogelijkheden van interactie van
het kind met de zakelijke en sociale omgeving, de individuele constructie van betekenissen door – in termen
van Piaget - assimilatie en accommodatie en zelforganiserend leren worden door een rigoureuze didactiek met
geplande deeldoelen, leerstappen en korte leercycli met
bijbehorende toetsing sterk ingeperkt.
Gelukkig zijn – in een deel van het basisonderwijs – verschillende vormen van individualisering en coöperatief
leren en zelfgestuurd leren ingevoerd, zij het nog lang
niet overal. Daarbij horen het werken in kleine groepen,
het open gesprek in tegenstelling tot het strak geleide
leergesprek, het werken in hoeken, zelfstandig werken,

Lineaire opvatting van tijd
Het leren in de meeste scholen wordt verregaand
bepaald door een lineaire opvatting van tijd: termijnen
waarbinnen iets ‘klaar’ moet zijn, gestoeld op de
gedachte dat denk- en leerprocessen een lineaire structuur hebben. Sprongen, stilstand, omwegen, stappen
achteruit, zijpaden en fouten, fasen van plotselinge
doorbraken, [van ‘geweldige ideeën’ (Duckworth, 1996
en 2003) en ‘vruchtbare momenten’ (Copei, 1950), KB]
hebben geen plaats, terwijl hun mogelijke vruchtbaarheid niet wordt (h)erkend. Veel denk- en leerprocessen
verlopen niet lineair, maar sprongsgewijs of cyclisch.
Lerenden, ook in hogescholen, leren al vroeg de indruk
te wekken van gelijkblijvende aandacht (alsof zij er echt
‘bij zijn’) en aanpassing aan de veronderstelde lineariteit van het leerproces. Alleen als in het onderwijs
speelruimte gegarandeerd wordt voor het individuele
leertempo en wisseling in de concentratie en de intensiteit van het leren en kinderen inzicht kunnen ontwikkelen in hun ritme, kunnen zij leren hun werk te plannen.
Het verschil tussen de gerichtheid op de toekomst en
de lineaire structuur van de school enerzijds en de
betrokkenheid op het hier en nu, het kind eigen,
anderzijds leidt tot een riskante tegenstelling tussen
school en opgroeiende mensen. Langzaam zijn kan, als
slechts naar toekomstige doelen wordt gekeken, als
‘remmend’ beleefd worden en daarom is er in veel
scholen nauwelijks plaats voor. Maar een rustig tempo
kan in belangrijke mate bijdragen aan een ‘vervuld en
gevuld heden’, een rijke ervaring van het hier en nu.

Onrijpheid mag niet
De verleiding om aan de halmen te trekken komt voort
uit een vaag onbehagen over onrijpheid. Onrijpheid
wordt – tegen de achtergrond van planning en doelen
die ‘gehaald’ moeten worden – ervaren als een voorbijgaand tekort dat zo snel mogelijk overwonnen moet
worden. De weg tot rijpheid heeft echter tijd nodig, in
tegenstelling tot drukken en trekken en jagen en versnellen en inkorten. Voor opvoeding en onderwijs betekent dit: afwachten totdat de rijpheid zich onverkort
kan ontplooien, een afwachten dat samengaat met een
breed aanbod aan ‘geestelijk voedsel’ in de vorm van
materialen en het achter de hand houden van ondersteuning door middel van ‘denkmiddelen’, gesteund

door aanmoediging en stimulerende aandacht.
Pedagogen en psychologen als Bruner, Dewey en Winnicott hebben gewezen op de productiviteit van de
onrijpheid, als ‘schat van de kindertijd’, als ‘positieve
kracht of bekwaamheid’. Onrijpheid wordt gekenmerkt
door een overvloed aan mogelijkheden, die nog niet
uitgekristalliseerd zijn. Verschillende schrijvers - de
auteur noemt hier Walser en Kästner - hebben vanuit
hun eigen ervaring als kind hierover gezegd: ‘Wie rijp
is, moet zo spoedig mogelijk weer een beetje onrijp
worden’ (Walser), om deze volheid aan mogelijkheden
niet helemaal te verliezen. Erich Kästner schreef in zijn
tekst over voor het eerst naar school gaan – ‘Lasst uns
die Kindheit nicht austreiben’ - over de onbevangenheid en onmiddellijkheid, de openheid voor nieuwe
waarnemingen en voor avontuurlijke ideeën, de moed
tot nieuwe ziens- en gedragswijzen en fantasie en hij
wenst dat het kinderen lukt zichzelf te blijven in het
proces van aanpassing en socialisering door de school
en door eisen die de maatschappij stelt.

Langzaam leren
Zolang wij in concrete situaties niet onder druk staan –
waarmee bedoeld wordt dat de kinderen onze aandacht vragen, ouders kritisch naar ons kijken, we
afspraken die op schoolniveau gemaakt zijn moeten
nakomen, etc. – is het gemakkelijk om het voorgaande
te beamen. Het is andere koek als dit wel het geval is,
als je iedere dag moet handelen binnen een uiterst
complex geheel aan eisen waar je als leraar en schoolteam aan moet voldoen. Dan wordt veel van wat we
weten over de voorwaarden voor de ontwikkeling van
kinderen en over hun behoeften naar de achtergrond
geduwd. Deze kennis kan daardoor niet ingezet worden, ons handelen niet stimuleren en begeleiden.
Er is een nog steeds groeiende overvloed aan pedagogische, didactische en leerpsychologische publicaties,
maar er zijn nauwelijks ervaringsverhalen over de productieve mogelijkheden en uitwerkingen van langzaam
zijn in de opvoeding en het onderwijs. Bij romanschrijvers is een en ander soms te vinden. Zo beschrijft Peter
Handke in zijn boek ‘Kindergeschichten’ dat zijn kind
‘in veel dingen op hem voorlag’. Hij herinnert zich hoe
hij zelf als kind vaak heel graag een vreemde taal had
willen leren spreken en dat zijn kind relatief snel de taal
van een vreemd land geleerd had, dankzij een begripvolle lerares, die zich blijkbaar op een gevoelige wijze
en onopvallend in het ritme van het kind wist in te voegen. Langzaam zijn op het goede moment kan leerprocessen versnellen en verdiepen. Op een andere plek
omschrijft hij zijn kind als ‘meester’, omdat het hem
leerde meer tijd te nemen voor de kleuren buiten,
nauwkeuriger de vormen waar te nemen en als gevolg
daarvan op een dieper niveau het verloop van de jaargetijden te ervaren aan een zich ontvouwend blad van
een varen, een boomblad dat steeds leerachtiger aanvoelt of de groeiende ringen van een slakkenhuis. Verschijnselen waar wij graag overheen kijken, omdat wij
doelgericht het ‘nu’ veronachtzamen en al weer ‘verder’ zijn in ons kijken, denken en beleven.
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het experimenteren en knutselen aan de ontdektafel,
projectonderwijs, reflectiefasen na het doen en het
filosoferen met kinderen. Waar deze onderwijsvormen
gepraktiseerd worden ontstaat in principe de mogelijkheid om individuele kinderen en hun individuele mogelijkheden te observeren, hun individuele ritme te leren
kennen en daarop in te spelen. In gemengde leersystemen, die zowel uitdagen tot spontaan, constructief en
zelfgestuurd leren alsook begeleide en gestuurde leerprocessen omvatten, kan de ontwikkeling het best
gestimuleerd worden, vooral wanneer ook in de gestuurde processen recht wordt gedaan aan individuele
cognitieve structuren (leerstijlen, begrippen) en individuele leerritmes. Langzame leerlingen zijn uiteraard
niet per definitie zwakke leerlingen, niet zelden leren
zij grondiger en beklijft het geleerde beter.

7

BIJ WIJZE VAN SAMENVATTING
EN CONCLUSIE
Voor leraren op alle onderwijsniveaus is het een
belangrijk en continu leerproces om de individuele
‘wijze van gaan’, van kinderen en jongeren tot en met
studenten, hun ritme en de actuele stand van hun
ontwikkeling en zakelijke leerinhouden door een
passende uitdaging te stimuleren. Als we dit alles zelfs
maar bij benadering willen bereiken, dan moet het
volgende veel aandacht krijgen:
Een permanente scholing en verfijning van de eigen
vaardigheid in het observeren. Het is uiterst vruchtbaar om dat zo veel mogelijk samen met collega’s te
doen.
Het observeren van het leren van kinderen vereist uitbreiding van de tijd voor individualiserende onderwijsvormen, ‘coöperatieve’ inbegrepen: ook daar kunnen
kinderen hun eigen ritme en aanpak van leren laten
zien.
De kinderen niet wennen aan een steeds snellere wisseling van zintuiglijke prikkelingen. Op dit gebied verliezen we het altijd van de media, dat is zeker geen
groot bezwaar. Voor in dit opzicht andersoortige ervaringen biedt de school een kind rijke mogelijkheden:
in stilte genieten, verwijlen bij de dingen en nadenken, volhoudend observeren en intensief waarnemen
van op het eerste gezicht onopvallende dingen.
Een klimaat van bemoediging creëren.
De niet-lineaire structuur van leerprocessen erkennen
en die bewust maken. Dat betekent vergissingen, fouten, en omwegen niet benaderen als tekortkomingen,
maar als constructieve aanleidingen voor leren.
Vertrouwen op de ‘common sense’, op de intuïtieve
verstandelijke vermogens van de kinderen en op hun
constructieve medewerking aan leren.
Erkennen dat onrijpheid niet als een zo snel mogelijk
te overwinnen tekortkoming gezien dient te worden,
maar als een positieve, productieve kracht.
Als volwassene, die ook zelf nog volop leert, confrontaties aangaan met inhouden en problemen die je
raakt. Het belang, ook in dit opzicht, van het goede
voorbeeld kan moeilijk worden overschat.
De school tot een lerend instituut voor allen maken,
dat wil zeggen: ook van de kinderen leren.
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Naschrift
Jenaplanners die dit artikel lezen zullen wellicht bij de
conclusies denken: ‘zo gaat dat bij ons ook’. In de blokperiode, bij wereldoriëntatie die concentratie en verdieping bevordert, in stilte binnen gesprekken, in al die
andere facetten en structuren van de schoolcultuur. Als
dat zo is, is een felicitatie op zijn plaats. Maar ieder zal
ook beamen dat juist deze eigenschappen van het
onderwijs onder druk staan en daarom blijvend aandacht vragen. Kenmerken van de samenleving komen o
zo gemakkelijk ongefilterd de school binnen. Het is
moeilijk om niet toe te geven aan het hoge tempo, dan
moet je als groepsleid(st)er én als schoolteam stevig in
de schoenen staan.
Het thema van dit artikel lijkt bij uitstek geschikt om
met ouders te bespreken.

LITERATUUR
Vooraf:
Hier worden alleen die bronnen genoemd die voor
lezers van Mensen-kinderen relatief eenvoudig bereikbaar zijn. De met een sterretje gemerkte titel is – weliswaar in het Duits - ook in het oorspronkelijke artikel te
vinden. De andere zijn door de vertaler/bewerker bijgevoegd, waarbij de met twee sterretjes gemerkte titels
ook in de Suus Freudenthalbibliotheek opgenomen zijn.
Voor de literatuurlijst bij het oorspronkelijke artikel:
zie het origineel – kopie op te vragen via bibliotheken.
- Both, Kees (1996), Op zoek naar stilte in de school.
In: Mensen-kinderen, jrg. 11, nr. 3 (januari), p. 25-32
- Both, Kees (1999), Spiritualiteit in De Rozentuin.
In: Mensen-kinderen, jrg. 15, nr 2 (nov./dec.), p. 9-11
- Buck, Peter / Bert Kalkman (2002), In Wagenscheins voetstappen (4) –
Goud maken. In: Mensen-kinderen, jrg. 17, nr 5 (mei), p. 12-16
- Duckworth, Eleanor (1996), The Having of wonderful ideas and other
essays on teaching and learning.
New York/ London: Teachers College Press **
- Duckworth, Eleanor (2003), Geweldige ideeën – Kevin, Stephanie en
de mathematicus. In: Mensen-kinderen, jrg. 18, nr. 5 (mei), p. 26-27
- Copei, Friedrich (1950), Der fruchtbare Moment im Bildungsprozess.
Heidelberg: Quelle und Meyer **
- Montaigne M. de (2000), Ouders en kinderen. Amsterdam: Querido *
Oorspronkelijke titel: Nicht an den Halmen ziehen.
In: Grundschule, jrg. 31, nr. 10, oktober 1999, p. 10-12
Met toestemming van auteur en uitgever overgenomen. Vertaling en
bewerking Kees Both.
Walter Popp is emeritus professor pedagogiek van de Pädagogische
Hochschule Ludwigsburg. Hij publiceerde ook over Peter Petersen en
het Jenaplan.

STAAN WIJ WEL GENOEG IN DE
AGENDA VAN ONZE KINDEREN?
Onverbiddelijk
De wekker is onverbiddelijk. Twee uur ‘s nachts, maar
de doordringende piep maakt duidelijk dat het tijd is
om op te staan. De kinderen liggen nog te ronken,
maar als we het vliegtuig willen halen, zullen ze er nu
toch uit moeten komen. Een moeilijke opgave, want
pas drie uur geleden zijn ze doodvermoeid in hun
mandjes gerold. Juist de avond voor onze vakantie
organiseerde school nog even een feestavond voor de
bovenbouw. En natúúrlijk wilden ze die niet missen.
Voor geen goud!
Met zelf de slaap nog in mijn ogen, begint de twijfel te
knagen. Moest het nu wel zo nodig, die vakantie? Het
is april, het schooljaar is nog volop bezig, maar wij
staan op het punt een grote reis te maken. Het was
ook zo verleidelijk: eerst hadden de kinderen een week
Paasvakantie, daarna vier dagen school, dan weer twee
weken Meivakantie. Nog nooit hadden we extra vrij
gevraagd om buiten de schoolvakanties naar het buitenland te kunnen. We keken met misnoegen naar alle
ouders die minder scrupules toonden. Maar nu waren
wij zelf gezwicht.
Met slechts vier daagjes ‘smokkelen’ kunnen we de
begeerde reis maken: vier weken rondtrekken langs de
Griekse eilanden en oudheden. De school doet niet
moeilijk en dus staat over vier uur het toestel klaar dat
ons naar Athene brengt.
Leuk? Dat wel. Maar terwijl ik de kinderen in hun kleren hijs, doemt de sire-campagne op en voel ik me een
ontaarde vader. Het hele jaar hebben ze het al zo druk
met school, muziekles, twee sporten, vriendjes en
vriendinnetjes, culturele uitstapjes, pretparken… Alle
weken zijn overvol en nu moeten wij ook zo nodig
onze kinderen nog meeslepen naar Griekenland.

Druk, druk, druk…
Ik zal niet de enige ouder zijn die zich schuldig is gaan
voelen over de volle agenda van zijn kinderen. Iedereen
kent wel de reclamecampagne van sire waarin een
meisje op de radio vertelt dat ze nú even geen tijd

De boodschap is er het afgelopen jaar in
gehamerd door sire: ‘Kinderen hebben
het druk, van wie zouden ze dat nu hebben?’ Op allerlei manieren werd ouders
duidelijk gemaakt dat zij het ook een
beetje té dol kunnen maken met de
opvoeding. Klopt dat beeld, of is het
toch een karikatuur? Overvoeren we ons
kroost, of doen we juist te weinig?

heeft voor leuke dingen, omdat ze eerst nog naar hockey moet, naar muziekles, naar een verjaardagspartijtje
en daarna snel naar huis om huiswerk te maken. Of
van dat knulletje dat door het park fietst en zomaar
twee beroemde voetballers tegenkomt, die (alweer
zomaar) vragen of hij ook even een balletje meetrapt.
Nee, dat kan niet, want ook hij heeft een overvolle
agenda die eerst moet worden afgewerkt.
En steeds volgt dan de uitsmijter van de campagne:
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Bart Verkade

Kinderen hebben het druk.
Van wie zouden ze dát nu
hebben?’
De aanleiding voor deze campagne is volgens sire dat
iedereen het tegenwoordig druk, druk, druk heeft. ,,En
dan hebben we het niet alleen over volwassenen,’’
schrijft sire in de verantwoording bij de campagne.
‘Ook kinderen krijgen een steeds vollere agenda: sportclubs, muzieklessen, schooltoneel, street dance, schaken, feestjes, georganiseerde uitjes, etc.’
Volgens de bedenkers van de campagne – een groepje
reclamemakers – wordt de vrije tijd van kinderen steeds
meer gepland. ‘Spontane acties, die belangrijk zijn voor
de sociale ontwikkeling van een kind, komen slechts
sporadisch voor. Hun vrije tijd is niet meer vrij. Kinderen
van nu worden de ‘achterbankgeneratie’ genoemd. Per
auto gaan ze van de ene afspraak naar de andere. Als
jonge volwassenen houden ze hun agenda en mobiele
telefoon bij de hand. En rennen ze in alle haast hun
kindertijd voorbij.’

Kritiek
De campagne heeft aardig wat stof doen opwaaien.
sire kreeg al snel de kritiek dat het alle ouders over één
kam scheert. Alsof iedereen tegenwoordig het uithoudingsvermogen van zijn kinderen zo zwaar op de proef
stelt. Ook werd er fijntjes op gewezen dat er heel wat
kinderen zijn die helemaal geen volle agenda hebben,
omdat hun ouders gewoon geen geld hebben voor
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sport, muziekles, verjaarspartijtjes en dat soort vermaak.
De makers zeggen dat zij met deze campagne ouders
niet de les willen lezen. ‘Wat we wel willen doen, is
ouders bewust maken van het fenomeen. Zodat ze bij
zichzelf te rade kunnen gaan of ze onder het mom van
“alles voor de kinderen” niet te ver doorschieten in hun
zorg. Daarnaast willen we ouders een spiegel voorhouden. Door hen de wereld van hun kinderen te laten
zien, die opvallend veel gelijkenissen vertoont met hun
eigen wereld, worden ze ook geconfronteerd met de
drukte van hun eigen bestaan.’
Ons wordt, als ouders, dus een spiegel voorgehouden.
Of we daar behoefte aan hebben is een tweede. De
meeste ouders beseffen volgens mij wel wat ze goed
doen en wat niet. Als het op opvoeden aankomt, is het
bovendien zeer de vraag of de begrippen goed en fout
wel volstaan. Wat de een goed vindt, wijst de ander
resoluut af. Bovendien zijn niet alle kinderen vatbaar
voor dezelfde aanpak.

Grootste gemene deler
Ieder kind is uniek. Zonder de grondbeginselen van het
Jenaplan ooit te hebben gezien, was het dit besef dat
ons drie jaar geleden tot een ingrijpende wending in
ons leven heeft aangezet. Onze drie kinderen, een
zoon die nu 11 is en twee dochters van 9, liepen vast
op het schooltje in ons dorp. We hadden bewust gekozen voor die school. Met niet meer dan veertig kinderen - verdeeld over drie combinatieklassen met vier leerkrachten - moest hier ruimte zijn voor persoonlijke
aandacht. Hoopten we.
Helaas bleek dat de school er starre opvattingen op na
hield en al helemaal niet zat te wachten op kinderen
die extra aandacht nodig hadden. Onze kinderen wilden en konden vooruit, maar op dit schooltje was alle
inzet gericht op de grootste gemene deler: alle kinderen op de middelmaat, dan werkt de klassikale aanpak
het best.
Ik zal niemand vermoeien met de strijd die we hebben
moeten voeren, want het gaat om het resultaat: we
hebben onze kinderen verhuisd naar de dichtstbijzijnde
Jenaplanschool, dr. Schaepman in Barendrecht. Dichtstbijzijnd? Jawel, op 25 kilometer van ons dorpje, dus
sindsdien reizen we heel wat af.

Uniek
Eigenlijk was de keuze voor het Jenaplan nog de
gemakkelijkste van die grote verandering. We stuitten
al snel op het basisbegrip ‘Ieder mens is uniek’ en de
andere grondbeginselen van het Jenaplan. Dat was
exact waarnaar wij op zoek waren: een school waar
onze kinderen geen lastposten zijn die extra aandacht
nodig hebben, maar kinderen die de ruimte krijgen om
hun talenten te ontplooien.
De verandering van school leidde een periode in van
ongekende drukte. Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes
en de nieuwe omgeving vormden een geweldige uitdaging voor de kinderen. Aan álles wilden ze meedoen,
dus voor we het wisten reden we drie of vier keer per
dag op en neer naar Barendrecht om de kinderen te
brengen en te halen bij school, bij vriendjes, bij sporten
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of cursussen. Druk? Ja, dat was druk, maar één blik op
onze opgefleurde, dolgelukkige kinderen gaf voldoende energie voor nog meer drukte.
Op de Jenaplanschool zien we bovendien dat wij bij
lange na de enige ouders niet zijn die het druk hebben.
In ons eigen dorpje is buiten de voetbalvereniging niet
zo bijster veel te beleven, maar in Barendrecht is het
aanbod duidelijk groter. En voor wie daar nog niet voldoende vertier vindt voor zijn kinderen, is in Rotterdam
nog meer te vinden. En dus zien we tientallen ouders
met hun kinderen rennen en vliegen langs alle afspraken waarmee hun agenda zich elke week weer vult.

Inspanning
Ook binnen de muren van de school is geen idee te
gek, geen moeite te veel. Het ene project is nog niet
afgelopen of het andere dient zich aan. Boekbesprekingen, verslagen en tentoonstellingen volgen elkaar op
en vragen steeds weer een grote inspanning van de
kinderen. En vooral tegen het einde van het schooljaar
zijn er zo veel speciale evenementen en gebeurtenissen,
dat je je wel eens afvraagt of er voor het gewone leerwerk nog wel tijd is. Druk? Onze kinderen hebben het
hartstikke druk. Maar denk niet dat ze een tandje trager willen! Daarvoor is het allemaal veel te leuk.
Dit was ook de overheersende gedachte onder ouders,
toen we hen een paar maanden geleden opriepen voor
het schoolblad Motivatie iets te schrijven over ‘de
agenda van uw kinderen’. Uiteraard was ook toen de
sire-campagne de aanleiding. Zoals zo vaak, werd de
redactie verrast. Kijkend naar de schoolbevolking – kinderen van ouders die het door de bank genomen goed
hebben, al dan niet dank zij een dubbel inkomen –
hadden we een litanie verwacht over de enorme drukte
die gepaard gaat met het hebben van kinderen in deze
veeleisende wereld. Want we zien natuurlijk wel ouders
worstelen, met twee banen, twee kinderen, twee
sportclubs, twee muzieklessen, twee huisdieren…
noem maar op. Maar wat bleek: als het al druk is, dan
ervaart bijna niemand het als een last. Zolang de kinderen het naar hun zin hebben, is geen opgave te zwaar.

Volwassen
Iedereen blij, zou je denken. Toch vraag ik mij dat af.
Met kinderen die zelf zo lekker bezig zijn, die genieten
van al die activiteiten en zich zo fantastisch ontwikkelen, kun je als ouder de neiging krijgen op je lauweren
te gaan rusten. De kids zijn bezig met van alles en nog
wat, dus pa en ma hebben er geen omkijken naar. Voor
je het weet, staat er dan een volwassen slungel tegenover je die alles al weet en alles al kan. Met alleen maar
het aanbieden van zo veel mogelijk vertier, uitdaging en
ontspanning zijn we er dus niet.
Ook dit besef drong plotseling tot mij door. Het was
begin dit jaar, op de avond voordat de oorlog in Irak
zou uitbreken. Iedereen wist dat de bommen zouden
gaan vallen, maar nog niet wanneer. Mijn zoon verbijsterde me voor het slapen gaan met een vraag: ‘Pap,
komt er nu echt oorlog?’
Was dit die knul van elf die vol op stoom ligt om de
stap naar het voortgezet onderwijs te maken? Die
stoere knaap die topscorer is op het hockeyveld? Die de

Zorgen
En dan nu die vraag: ‘Pap, wordt het echt oorlog?’
Ineens realiseerde ik me dat het hem niet onberoerd
liet, toen hij naast me op de bank naar journaals en
actualiteitenprogramma’s keek. Hij luisterde naar de
dreigende taal van George Bush, dacht na over het ultimatum, maar het kon zijn humeur niet bederven. Tot
dit moment. Moest hij gaan slapen, terwijl hij wist dat
die nacht de tijd voor Saddam zou verstrijken?
Hij maakte zich zorgen. Gaat Nederland dan ook oorlog voeren? Kunnen hier ook scud-raketten terecht
komen? Mogen we nog wel naar school als het oorlog
is?
Het was duidelijk: hij dacht niet aan precisie-bombardementen op de schuilplaatsen van een wrede dictator,
maar op een oorlog zoals hij die kent uit een ander
favoriet boek: ‘Reis door de nacht’.
‘Nee schat, hier wordt het geen oorlog’, probeerde ik,
en ik legde uit dat die dictator in Irak geen partij is voor
de machtige legers van de VS en Groot-Brittannië. Dat
het vermoedelijk alweer voorbij is voor we er erg in
hebben. Dat het wel vreselijk is zo’n oorlog, omdat er
altijd veel onschuldige mensen om het leven komen,
maar dat het duizenden kilometers verderop gebeurt.
Ik vertelde hem al die dingen waarvan ik voetstoots had
aangenomen dat hij het al lang zelf had begrepen.
Deze wijze kinderen, met hun diepgravende gesprekken op school, de actualiteitenkringen, de (gelukkig!)
grote aandacht voor nieuws, voor kranten, voor de
wereld om ons heen en ver weg – die kinderen begrijpen toch zelf wel dat de bommen niet hier, maar dáár
gaan vallen?
Dat was mijn misrekening. Ik had mij, realiseerde ik me,
als een verwende vader gedragen. Als een vader die
zijn grote kinderen niet meer in alles hoeft bij te staan.
Ik had niet de tijd genomen al die oorlogsretoriek te
verklaren, te duiden, om hem gerust te stellen. En ook
had ik me niet afgevraagd of het wel zo bevorderlijk is,
als hij naast me al die actualiteiten zit op te snuiven.

Meekijken gewenst
Hoe je daarmee moet oppassen bleek wel toen ik op de
zondagavond erna nog even met twee van de drie kinderen naar het journaal keek. Zomaar, zonder waarschuwing of aankondiging, zaten we naar schokkende
beelden van doodgeschoten Amerikanen te kijken.
Naar interviews met doodsbange krijgsgevangenen.
Een van mijn dochters (9) sloeg verschrikt de handen
voor haar gezicht. Dat was wel even wat anders dan de
zorgvuldig geselecteerde beelden in
het Jeugdjournaal of de beelden in de
krant, waar goed over wordt nagedacht.
Voor de krant waar ik zelf werk heb ik
op basis van die ervaring een verhaal
laten maken met een deskundige die
onderzoek doet naar de impact die
ernstige gebeurtenissen als deze hebben op kinderen.
Zij wees erop dat kinderen vanaf een jaar of 7 wel
weten wat echt is en wat niet, maar dat ouders toch
goed moeten opletten hoe hun kinderen omgaan met
dit soort beelden.
Meekijken gewenst, klonk het ook uit haar mond.
Maar dit advies nam ik heel wat serieuzer dan de kreet
‘MG 6’ die ik om de haverklap in beeld zie verschijnen
bij tv-programma’s. Meekijken gewenst. Hebben we
daar dan wel tijd voor? Het is juist zo makkelijk als je
het kroost na het eten en voor het slapen gaan nog
even voor de tv kunt poten, zodat je op je gemak kunt
afruimen. En wie kan zich niet het moment herinneren
dat de kinderen oud genoeg zijn om op zondagmorgen
zélf naar beneden te gaan om de tv aan te zetten,
zodat je – eindelijk! – weer eens een beetje kunt uitslapen?

Trekken aan het gras

hele wereld aan kan sinds hij op zo’n leuke, actieve en
uitdagende school zit?
Ineens was hij weer het weerloze kind dat ik al een
tijdje niet meer had gezien. Onrust in zijn ogen verklapte dat al die berichten over de dreigende aanval op
Irak hem meer hadden geraakt dan ik vermoedde.
En ik maar denken dat jongens van zijn leeftijd een laag
eelt op hun ziel hebben. Als je ze de kans geeft, halen
ze computerspelletjes in huis waarin het bloed tegen
het scherm spettert. Als we naar de bioscoop gaan,
speurt hij vooral naar films voor boven de 12, of nog
liever boven de 16. ‘In de ban van de ring’, zijn lievelingsboek, heeft hij inmiddels drie keer gelezen en
daarin sneuvelen op bijna alle veertienhonderd bladzijden wel een paar orcs, elfen of mensen. En niet zo
zachtzinnig ook. Hij smult er van.

Kop
Dankzij een opmerkelijke reclamecampagne vragen wij
ons af hoe druk onze kinderen het hebben. De discussie gaat over de ouders die hun kroost opjagen en dingen laten doen waar ze nog lang niet aan toe zijn.
Maar we zouden ons ook kunnen afvragen of wij zelf
eigenlijk wel tijd hebben voor onze kinderen. We stoppen hun agenda vol, maar staan wij zelf wel genoeg in
die agenda?
Het past in de stijl van het Jenaplan om kinderen zelf
veel te laten ontdekken, door ze activiteiten en uitdagingen aan te bieden. Maar we moeten ook oppassen
dat we ze niet aan hun lot overlaten. Dat zie je, helaas,
ook op school steeds vaker gebeuren. Een Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten
en ouders, maar de laatste partij is er het minst vertegenwoordigd. Natuurlijk zie je heel veel ouders bij activiteiten in school, maar als je beter kijkt zie je vaak
dezelfde gezichten. De anderen hebben het te druk,
waarschijnlijk. Maar niet met hun kinderen.
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Ad Boes

Het is vaker gebeurd dat onaangenaam
nieuws vlak voor het begin van een
nieuwe cursus het onderwijs bereikte.
Twee jaar geleden was dat de publicatie
van een lijst van zwakke scholen in
De Volkskrant. Nu ligt er een advies van
de Onderwijsraad over een begin- en eindtoets. In zo goed als alle commentaren is er afwijzend op gereageerd,
niet op emotionele gronden maar vanwege zakelijke bezwaren van allerlei aard. Er klinkt ook irritatie door,
voor de zoveelste keer wordt geargumenteerd dat het onderwijs nu het meer eigen ruimte heeft gekregen en
daarom, anders dan vroeger, rendement moet aantonen. Volstrekte onzin die toegenomen eigen ruimte. Men
ervaart in scholen niet anders dan nog altijd toenemende bemoeizucht, waarbij ook tal van bevoegd gezagen
het slechte voorbeeld van de rijksoverheid volgen, de inspectie daarbij inbegrepen. Zonder twijfel staat dit
advies in die traditie, al wordt het tegendeel gesuggereerd.

HET ADVIES VAN
DE ONDERWIJSRAAD

Over begin- en eindtoetsen

Schoolbegintoets en ‘toegevoegde
waarde’
We discussiëren in Nederland al jaren over een begintoets. Ook de huidige minister heeft daarover een
advies gevraagd, nadat onder meer een commissie
onder leiding van Prof. Dolf Kohnstamm onder het
bewind van de toenmalige staatssecretaris Netelenbos
adviseerde van een toets voor vierjarigen af te zien.
De Onderwijsraad, in de pers bij monde van Prof.
Meijnen, adviseert nu begin- en eindtoetsen in te voeren voor respectievelijk zes- en twaalfjarigen. Het verschil in scores op individueel, groeps- en schoolniveau
zou de toegevoegde waarde van onderwijs duidelijk
maken. De raad wil zo’n toets voor alle onderdelen van
het curriculum en noemt daarbij ook dat wat onder de
zogenaamde leergebiedoverstijgende kerndoelen valt.
Er zou tevens ruimte moeten zijn voor wat scholen, aan
wat is voorgeschreven, willen toevoegen. De raad
denkt daarmee tegemoet te komen aan behoeften van
onder meer vernieuwingsscholen, die bezwaar maken
tegen de huidige smalle evaluatie door de onderwijsinspectie waar het om opbrengsten gaat, taal en rekenen, en daarvan nog slechts wat simpel toetsbaar is.
De raad is overtuigd van de complexiteit van wat wordt
voorgesteld, maar komt tot de conclusie dat het niettemin mogelijk is. Het is opmerkelijk dat daarvoor nauwelijks argumenten worden aangedragen. Uit het advies
blijkt dat wat de raad wil nog nergens anders wordt
gepraktiseerd. Er wordt een beknopt overzicht gegeven
van wat elders gebeurt, vooral in Engeland en in een
aantal Amerikaanse staten, maar het oor is niet te luisteren gelegd bij de vele critici daar, die zich ook via
internet krachtig laten horen. Zo kan een serieus advies
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over deze materie niet meer om het geluid van onder
meer Alfie Kohn heen, wiens kritiek op ervaring is
gebaseerd (zie de bronnen onder dit artikel). Het advies
maakt niet duidelijk waarin het voorgestelde zich op
hoofdpunten van buitenlandse voorbeelden zou onderscheiden.

Ongewenste effecten
De raad ontkent niet dat er risico’s zijn in de vorm van
ongewenste effecten. Voor enkele bleek men zo gevoelig, dat wordt geadviseerd dat het resultaat van onderwijsrendement geen gevolgen mag hebben voor de
financiering van scholen, daarom geen beloningen en
sancties. De andere risico’s, die niet worden ontkend
maar ook nog niet zouden zijn aangetoond, denkt men
tijdig te kunnen tackelen. Het lijkt me een naïef standpunt, zo luidt ook het oordeel van diverse critici die zich
onmiddellijk in de pers lieten horen. Zo is het voorgestelde op z’n minst gevoelig voor fraude.
De vele bezwaren die naar voren zijn gebracht wegen
bij de Algemene Onderwijs Bond kennelijk zo zwaar
dat leden worden opgeroepen niet mee te werken. Dat
is opmerkelijk, want zo’n krachtig verzet had tot nu toe
bijna steeds betrekking op de rechtspositie en salariëring. De onderwijsbonden zien niets in het voorstel en
dat moet minister en parlement op z’n minst te denken
geven.

Onvoldoende uitgewerkt
Op belangrijke punten is het advies onvoldoende uitgewerkt. Ik beperk me tot twee aspecten. Natuurlijk
wordt ook door de raad ingezien dat kinderen zich niet
alleen op school ontwikkelen, ook waar het gaat om

De raad acht het nodig bij het bepalen van rendement
van een school de intelligentie van een kind op de een
of andere manier te verdisconteren. Maar geen woord
over voor de hand liggende vragen die dan worden
opgeroepen. Men zal toch op de hoogte zijn van de
onlangs weer opgelaaide discussie over de waarde van
de intelligentiemeting? En als we voor onderdelen al
zouden weten hoe factoren in beeld gebracht kunnen
worden, wat is dan hun onderlinge gewicht?

Stammenstrijd
Het advies maakt duidelijk dat in onderwijsland sprake
is van een stammenstrijd. De drie belangrijkste partners
lijken op dit moment de onderwijsinspectie (nog maar
net begonnen met uitvoering van de Wet op het
Onderwijstoezicht; de raad heeft voor wat de inspectie
momenteel doet geen goed woord over), het Cito, (dat
niet automatisch als de uitvoerder van het voorstel
wordt gezien en zich geconfronteerd ziet met oneigenlijk gebruik van de eindtoets van het instituut) en de
Onderwijsraad zelf. Op de achtergrond speelt het
gevecht tussen deskundigen en wetenschappelijke
instituten.
De Onderwijsraad heeft deskundigen en vertegenwoordigers uit het veld geraadpleegd. Wat daarin naar voren
is gebracht krijgen we niet te horen, slechts de
gespreksthema’s worden genoemd. Ik beschouw dat als
een ernstige omissie. Op z’n minst wekt het bevreemding dat de indruk wordt gewekt dat de raad unaniem
achter het voorstel staat, dat kan toch niet? Tegenstanders buiten de raad - nog geen serieuze instantie heeft
steun betuigd - en louter voorstanders in de raad? Een
advies waarin ‘voor’ en ‘tegen’ in beeld worden
gebracht draagt bij aan een zinvolle discussie. Nu zijn
er, zo blijkt, slechts twee reacties mogelijk: ‘voor’ of
‘tegen’.

Beginnen met ‘moeilijk gebied’
Wat de raad voorstelt kan zeker niet morgen worden
ingevoerd. Dat is, zo wordt gesteld, pas na vier tot
zeven jaar mogelijk. Men stelt voor met rekenen en taal
te beginnen. Daar lijkt de problematiek het minst groot,
bovendien bestaat er over de inhoud van die vakgebieden een hoge mate van consensus. Dit deel van het
voorstel lijkt me ronduit slecht. Wie zich voldoende
bewust is van de omvang van methodologische en
andere problematiek moet juist voorstellen met een
‘moeilijk gebied’ te beginnen. Dan alleen wordt immers
in een vroeg stadium duidelijk of het geheel haalbaar
is, of met de woorden van Prof. Meijnen in Trouw,

‘waar het schip strandt’. Dan zou, zo voorspel ik, snel
blijken dat bij een aantal belangrijke onderdelen van
het curriculum een op meetbare (cumulatie) groei
gerichte evaluatie onoplosbare methodologische problemen oproept. Voor niet minder belangrijke procesevaluatie zijn andere methodieken nodig.

Wisselende motieven
Op enkele elementen in de discussie tot nu toe wil ik
nog wijzen.
Het is opmerkelijk hoe de motieven voor rendementsmeting elkaar opvolgen en hoe ze worden vermengd.
Het ging in de loop van de jaren onder meer om de
zorg voor het individuele kind - reductie van het speciaal onderwijs, op tijd signaleren en deskundig verder
helpen, weer samen naar school, leerlingvolgsytemen,
enz. - de zorg voor kinderen van allochtone ouders met
taalachterstand in het Nederlands, de vraag van de
belastingbetaler die waar voor zijn geld wil, de ouder
die fatsoenlijk wil worden voorgelicht en het voortgezet
onderwijs dat alleen leerlingen zou kunnen gebruiken
die ‘de stof’ van de basisschool beheersen. Ze worden
naar behoefte beurtelings van stal gehaald, afhankelijk
van het politieke klimaat van het moment. In een tijd
van financiële krapte scoort de wantrouwende belastingbetaler weer goed. Dat lijkt me overigens niet
ongunstig, want welke parlementariër zou, mede
gezien de financiële positie van het rijk, bereid zijn een
voorstel te steunen dat op tal van punten onvoldoende
is onderbouwd, dat op een enkele uitzondering na op
breed gedeelde bezwaren tegen begin- en eindtoetsen
niet ingaat, dat critici nauwelijks aan het woord laat en
dat in een reeks van jaren niet gecalculeerde maar
zeker forse investeringen vraagt?

Trekken aan het gras

onderdelen van het curriculum. Op de een of andere
manier moet de positieve of de ontwikkeling beperkende invloed van het gezin worden meegewogen in
een oordeel over het rendement van onderwijs. Het is
een probleem dat nergens naar tevredenheid is opgelost, ook niet in Nederland. Het advies maakt niet duidelijk hoe men het fatsoenlijk zou kunnen oplossen. De
minister, aan wie het advies is gericht, moet maar aannemen dat het goed komt. De onderbouwing op dit
uiterst belangrijke punt is bijzonder mager.

Ook dit advies spreekt over maatschappelijke trends die
ook door het onderwijs dienen te worden gevolgd. Het
is een vreemde redenering. Waarom zouden we trends
zonder meer moeten volgen? Die moeten worden herkend en eerst gewogen. Er zijn er vele die om een
tegenoffensief vragen.

Aantrekkelijk alternatief
Ik schets nog maar eens een simpel, goedkoop en voor
scholen aantrekkelijk alternatief voor het beleid met
betrekking tot kwaliteitszorg. Met behulp van de informatie die zo beschikbaar komt kunnen vragen van
overheid en samenleving, met inbegrip van ouders,
mijns inziens in voldoende mate worden beantwoord:
- Allereerst krijgen scholen meer in plaats van minder
ruimte voor hun inhoudelijk onderwijsbeleid; dat betekent een omkering van een trend, waar het onderwijs
voortdurend om vraagt
- Het onderwijs wordt niet langer gehinderd door
schoolvergelijking op, ook in methodologisch opzicht,
aanvechtbare gronden, die leidt tot onverschilligheid
en verlies aan betrokkenheid van leraren
- De inspectie beperkt zich tot het antwoord op de
vraag of een school zich aan de wettelijke voorschriften houdt -dat luidt ‘ja’ of ‘neen’; de inspectie komt
alleen bij ‘neen’ op korte termijn terug.
- Scholen worden beschermd tegen kwalijke publicatie-
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zucht, de inspectie krijgt inzage in de individuele vorderingen van kinderen.
- Onderzoek naar opbrengsten beperkt zich tot algemeen
aanvaarde kenmerken van effectief onderwijs, waaronder op de ontwikkeling en kenmerken van een kind
afgestemde instructie, systematische correctie met
inbegrip van foutenanalyse en diagnostiek, periodieke
evaluatie van wat wordt geleerd met naar keuze
methodenvrije of –gebonden toetsen, breedte van het
curriculum, een op basis van inschatting van wat een
kind nodig heeft evenwichtige verdeling van de tijd.
Bij dit alles met achterwege laten van groeps- en
schoolvergelijkingen en daarmee bescherming van de
privacy.
- De school bepaalt zelf wat ze naar buiten wil brengen
en hoe dat gebeurt. Zij voert daarover overleg met de
eigen ouders.
- De school is vrij in de keuze van evaluatieinstrumenten.
Daarbij:
- zorgt de markt zelf voor voldoende evaluatiemiddelen, de overheid heeft daarbij geen taak;
- brengen consumentenorganisaties en andere instanties zoals de COTAN, die onderzoek doet naar de
kwaliteit van toetsen, adviezen uit waarmee scholen
hun voordeel kunnen doen;
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- is de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs,
zo lang beide nog onafhankelijk van elkaar bestaan, een
zaak van overleg tussen twee scholen over een kind;
- geven bevoegde gezagen naar analogie van de overheid hun scholen de nodige beleidsruimte.
Bij dit alles kan de Wet op het Onderwijstoezicht ongewijzigd blijven en behoeft de Memorie van Toelichting
bij die wet een aanvulling waarin wordt ingegaan op
onvoorziene en onderschatte effecten, onder meer van
het onderling vergelijken van scholen. Uiteraard komt
het toezichtskader van de inspectie voor 2004 er
geheel anders uit te zien dan het huidige.
Nederland heeft een bijzonder onderwijsstelsel. Als dat
wordt gewaardeerd - niets wijst erop dat dat niet zo is past er een eigen vorm van toezicht bij, ook al zou men
het overal elders anders doen.

BRONNEN OVER DE VISIE VAN ALFIE KOHN
- Both, Kees (2002), Over standaarden en toetsen: Kritische stemmen
uit het buitenland. In: Mensen-kinderen, januari 2002; een iets
andere versie van dit artikel is ook te vinden in: Boes, Ad/ Kees Both
(2002), ‘Een streep door de eindtoets’ – toelichting en achtergronden. Valthe: Netwerk SOVO, hoofdstuk 3
- www.AlfieKohn.org verder onder ‘Standards and testing’.

Bea Pompert

Thematiseren en Taal
In ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)
is taal géén vak apart, terwijl taal en
taalleren in elke OGO-klas een bijzonder
belangrijke plaats inneemt. In het artikel
“Met losse handen”(Mensen-kinderen, maart 2003) worden de belangrijkste uitgangspunten van ontwikkelingsgericht taalonderwijs geschetst. In dit artikel gaat het om de concrete praktijk in de onderbouw (4 – 8 jarigen).
Hoe ziet het onderwijs er uit. Wat doen de kinderen en wat is de rol van de leerkracht. En natuurlijk iets over de
resultaten.

Ontwikkelingsgericht onderwijs in
de onderbouw

“Smakelijk eten”
In alle onderbouwgroepen wordt gewerkt aan het
thema ‘Voeding’. Alle leerkrachten zorgen ervoor dat
de invulling van dit thema tot stand komt in samenwerking met hun eigen leerlingen. De leerlingen worden
meegenomen in verschillende startactiviteiten om vandaar uit, samen met hun leerkracht, hun thema een
eigen wending te geven. Zo ontstaan er in elke klas
specifieke, betekenisvolle varianten van eenzelfde
thema.
Enkele voorbeelden:
Leerkracht Linda start met gesprekjes in de kleine kring
over meegebrachte keukenspullen en haar thema ontwikkelt zich in de richting van “De Keuken”.
Leerkracht Inge gaat met de klas een wandeling maken
over de markt om te kijken bij welke kramen je voedsel
kunt kopen. Haar thema wordt: “Onze markt”.
Leerkracht Anita leest “Alles voor een pannenkoek”
voor en gaat in de zandtafel pannenkoeken bakken.
Haar thema gaat heten: “Bakken en Braden”.
Leerkracht Roelina gaat met kleine groepjes fruit eten,
zoals meloen, appels en kiwi. Haar thema wordt: “Lekker en gezond”.
Leerkracht Ernie gaat op bezoek bij de snackbar van de
ouders van één van de kinderen en noemt haar thema
“Lekkerbekjes”.

Thematiseren
Thematiseren is in Basisontwikkeling (Ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw) een middel om
ervoor te zorgen dat er in de groep een proces op gang
komt dat een kader biedt voor de initiatieven en vragen
van de kinderen. Dat is dus beslist iets anders dan thema’s gebruiken als kapstokken voor leerstof, zoals dat

bijvoorbeeld gebeurt in “nieuwe generatie” onderbouwprogramma’s. Thematiseren is ook een belangrijk
hulpmiddel voor de leerkracht om een rode draad voor
ogen te krijgen. Om daarmee te voorkomen dat het
onderwijsaanbod te veel versnippert, of door de boekjes óf door niet te orkestreren inbreng van soms vluchtige initiatieven en vragen van kinderen.
Thematiseren is een “stroom” van betekenisvolle activiteiten voor de kinderen én hun leerkracht, geïnspireerd
door een relevant thema. In deze activiteitenstroom
komt ‘betekenisonderhandeling’ tot stand.
We gaan er met z’n allen “iets van vinden”, door
gesprekken en activiteiten in de klas. Het is een dynamisch proces, waarin de inbreng van de kinderen mede
bepaalt in welke richting het thema zich ontwikkelt,
welke gespreksonderwerpen precies aan bod komen,
welke vragen en subthema’s worden uitgewerkt.

Een meloen kun je drinken
In de groep van juf Roelina is een klein fruitstalletje
ingericht met echt fruit en nepfruit. De kinderen spelen
er in met alles wat daarbij hoort, zoals bedenken wat je
gaat kopen, een lijstje schrijven of tekenen, inkopen
doen en afrekenen en natuurlijk een lekker fruitrecept
klaarmaken.
Roelina voert ook gesprekken met kleine groepjes kinderen over wat er in de kraam te koop is. Vandaag gaat
het over de meloen. Sher, Marwam, Bachir, Cees en
Linda doen mee. Ze gaan de meloen bekijken, voelen
en ruiken. Als ze willen proeven wordt duidelijk dat dit
op verschillende manieren kan. Bachir heeft thuis
geleerd hoe je er vanaf de buitenkant een blokje uitsnijdt. Vol bewondering wordt gekeken hoe hij dat
aanpakt. Op de vraag of ze zelf wel naar de groente-
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winkel gaan om meloen te kopen, begint Sher te vertellen dat zij meloensap koopt - “wel een hele emmer
vol” - en hoe de groenteman dat maakt in iets “dat
draait met scherpe punten”. De kinderen zijn heel
geboeid en praten er verder over. Cees denkt dat het
met deze meloen niet kan, wel met een watermeloen.
Sher denkt dat dit klopt, want het sap dat zij drinkt is
rose.

Dubbelrol leerkracht
De leerkracht vervult in deze activiteit een dubbelrol. In
de eerste plaats is zij de gespreksdeelnemer, die ervoor
zorgt dat de kinderen op verhaal komen, uitwisselen en
vragend onderzoeken hoe het nu precies zit met die
meloen. Zij volgt daarin de leerlingen in de keuze van
hun gespreksonderwerpen. Dat het zou gaan over in
vierkantjes snijden en meloensap had de leerkracht van
tevoren niet bedacht. In het volgen van de kinderen
komt ze heel veel te weten over de kennis en interesses
die kinderen al hebben, hun formuleervaardigheid en
hun woordenschat. Bachir legt bijvoorbeeld heel goed
uit wat het verschil is tussen een schijfje meloen en een
puntje taart.
Maar de leerkracht doet nog iets. Zij pakt uit dit
gesprek de ontwikkelingssignalerende gegevens op
waarmee zij kan komen tot een vervolgaanbod. Welke
zijn dat in dit geval?
•de hoge betrokkenheid en interesse om te praten en
te willen weten m.n. over het sap maken
•de noodzaak om vanuit objecten en handelingen te
verwoorden, te benoemen en te redeneren
•de noodzaak om belangrijke woordenschat rond de
meloen nogmaals aan bod te laten komen
De volgende activiteit die de leerkracht met de groep
gaat ondernemen wordt dan ook vruchtensappen
maken.

Kasper de bakker
Het thema van de groep ontwikkelt en verdiept zich
doordat de kinderen deelnemen aan verschillende activiteiten. In Basisontwikkeling gaat het om spelactiviteiten en onderzoek, constructieve activiteiten, gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten en
reken-wiskundeactiviteiten. Deze activiteiten zorgen er
voor dat de kinderen hun ontwikkeling ter hand kunnen nemen, betrokken raken in fundamentele leerprocessen en nieuwsgierige vragen naar meer en verder
gaan krijgen.
fig.1 SPELACTIVITEIT

in de zandtafel en in de huishoek komen
alle ingrediënten en spullen om cake bakken te spelen

Een voorbeeld, over Kasper de bakker
In het boek ‘Kasper de bakker’ wordt het verhaal verteld hoe Kasper de bever samen met zijn kleine vriend
Flip een cake bakt volgens grootmoeders recept. Het
verhaal is prachtig geïllustreerd. Alle ingrediënten en
keukenspullen worden mooi in beeld gebracht en achter in het boek kun je het recept lezen. Juf Britte leest
het boek samen met de kinderen in kleine groepjes en
in de grote kring. Ze vinden het geweldig.
De leerkracht brengt een aantal activiteiten in waardoor
de kinderen de diepte in kunnen met het verhaal en de
bedoelingen van Basisontwikkeling in het verschiet
komen. Zie figuur 1.
Thematiseren en Taal worden door een OGO-leerkracht
op alle momenten en bij alle activiteiten aan elkaar verbonden. Bij de keuze van het thema, de verdere invulling van het thema en het ontwerpen van de activiteiten, het inrichten van de leeromgeving, het begeleiden
van de activiteiten en het observeren en registreren van
de vorderingen van de leerlingen.

Thema “Onze Markt”
Juf Inge heeft groep 3. Voeding is het eerste thema van
dit cursusjaar. Ze wil de wereld buiten de school betrekken bij het thema en de markt die twee keer per week
vlak bij de school gehouden wordt geeft die mogelijk-

L/S-ACTIVITEITEN
verteltafel bij Kasper de Bakker
andere verhalen en boeken over bakken
en eten bereiden
boek maken over ons lievelingseten,
boodschappenlijst, etiketten, recepten

R/W-ACTIVITEITEN
ingrediënten: hoeveelheden bepalen en
representeren
tijd: kookwekker/zandloper gebruiken
volgorde van de handelingen bepalen en
vastleggen

CAKE BAKKEN
CONSTRUCTIEVE ACTIVITEIT
gebaksbordje
pottenbakken
eigen servet versieren en
van je naam voorzien

16 MENSEN-KINDEREN
SEPTEMBER 2003

ONDERZOEK DOEN
naar de winkel om de spullen te kopen
recept uitzoeken
cake bakken, opeten, uitdelen
cake proeven
hoe gaat de afwas
theedoek wassen

GESPREKSACTIVITEITEN
bij de andere activiteiten: wat gaan we
doen, hoe hebben we het aangepakt, wat
hebben we geleerd
interessante problemen, bv. hoe kunnen
we de cake het best bewaren
wat maken we voor de kinderen die geen
cake mogen of lusten

heid. De kinderen krijgen een klein bedrag uit de
groepspot om zelf iets lekkers, iets bijzonders of iets
gezonds te kopen. Dat wordt wel wat.
De leerkracht loopt in deze fase van het kiezen en
bepalen van het thema ook langs een rijtje vragen die
te maken hebben met de bedoelingen die zij heeft met
haar taalonderwijs in deze periode:
•Biedt dit thema voldoende mogelijkheden voor interessante gesprekken met kinderen, waardoor hun
mondelinge taalvaardigheid impulsen krijgt? Kunnen
ze bij dit thema op verhaal komen en zijn er mooie
verhalen over de markt te vertellen?
•Krijgen de kinderen voldoende kansen hun woordenschat uit te breiden met woorden waar ze verder mee
kunnen?
•Kan ik bij dit thema goede signaalwoorden kiezen die
wij gebruiken om de elementaire leeshandeling (vlot
lezen van eenvoudige woorden) op te bouwen?
•Geeft dit thema mogelijkheden voor het schrijven van
verschillende tekstsoorten, zodat schrijfstrategieën bij
verschillende teksten aan bod kunnen komen?
•Zijn er voldoende goede teksten beschikbaar om de
kinderen leesstrategieën voor lezen met begrip aan te
bieden?
De leerkracht verkent deze vragen en maakt het volgende overzicht van mogelijkheden. Daarna besluit ze
dat het thema “Onze Markt” haar voldoende grond
onder de voeten geeft óók voor haar taalaanbod en taalonderwijs.

In onderstaand schema worden nu enkele aspecten van
de rol van taal in beeld gebracht. Zie figuur 2.

Spelactiviteiten:
Kraam of kraampjes in de klas
Rollenspelen:
kraam inrichten
Rollennetjes houden
dialogen
nieuwe producten
aanprijzen
verkopen, praatje
afwegen
afrekenen
inpakken

boodschappenlijst maken
boodschappen doen
betalen
naar huis gaan

Lees / Schrijfactiviteiten
Signaalwoorden voor de beginnende lezers:
uitbreiden letterkennis
opbouwen elementaire leeshandeling
de kraam
de zak
de lat
de schep
het doek
de tas
het zeil
vol
de kar
leeg
de bak
de munt
ik pak
ik loop
ik weeg

kaas
snoep
fruit

bloem
schoen
broek

de doos
marktlui

trui
vis

wol
vers

Korte zinnen, zoals:
op het plein
naar de markt
dank je wel
niet erg duur
Woordvelden bij subthema’s, zoals:
marktkoopman
marktlui
marktmeester

wie

klanten
schoonmakers

Ook bij het ontwerpen van de kernactiviteiten van het
thema houdt de leerkracht de verbindingen met taalonderwijs steeds voor ogen.
Voorbeeld:
“Pannenkoeken bakken”
In de 1/2 groep van juf Anita gaan de kinderen in de
zandtafel pannenkoeken bakken. Alle spullen om goed
pannenkoeken te bakken en op te eten zijn aanwezig.
Zo is er zandpoedersuiker in de strooibus, kan er zandmeel in de maatbeker, zandschenkstroop worden
geschonken en nepeieren gebroken en staat alles klaar
om de tafel leuk te dekken en pannenkoeken te eten.
Op het houten fornuis staan een grote en een kleine
koekenpan. Bij de zandtafel hangen plaatjeswoordvelden met woorden die de kinderen leren tijdens deze
activiteit.
Deze activiteit is niet alleen een betekenisvolle context
voor taal, waardoor taal voor kinderen interessant en
enerverend wordt. Door taalaanbod – mondeling en
schriftelijk te verbinden aan de spelactiviteit wordt het
spel van kinderen ook rijker en ontstaan er meer ontwikkelingskansen in brede zin. Immers spel is het leidend motief in de ontwikkeling van jonge leerlingen,
als je bijvoorbeeld zelf receptjes gaat schrijven voor
pannenkoeken en die gaat gebruiken kun je samen
“echte” pannenkoeken bakken.
Figuur 3 laat zien welke verbindingen er zijn en aan
welke concrete taaldoelen gewerkt wordt.
Activiteit

Taal bij thema de markt
Fig. 2

Ontwerpen van de kernactiviteiten

wat kun je
kopen in de
snoepkraam

Beoogde doelen

• samen lezen uit het boek
“Alles voor een pannenkoek”

leesplezier
verhaalbegrip
leesstrategieën
woordenschat

• recept tekenen van
pannenkoeken
• boodschappenlijstje

functies van gedrukte taal
relatie gesproken en gedrukte
taal
zelf schrijven

• zandtafel inrichten, spullen
verzamelen

zelf lezen van logo’s
tekstjes op de materialen
woordenschat

• spel in de zandtafel
• recept lezen

zelf lezen
woordenschat
verhaalbegrip

• eigen boekje/taaltekening
maken over pannenkoeken
bakken, eten

zelf schrijven
boekoriëntatie
verhaalbegrip
woordenschat

Fig. 3

Inrichten leeromgeving
In ontwikkelingsgericht onderwijs bouwen leerkrachten
samen met hun leerlingen aan een rijke leeromgeving.
Daarbij houden zij steeds voor ogen dat de kinderen
niet alleen door een adequate leeromgeving worden
uitgenodigd om bepaalde initiatieven te nemen, maar
ook kansen krijgen de leeromgeving te verrijken met
hun eigen producten.
Een belangrijk element in de leeromgeving van een
OGO-onderbouwgroep is het vormgeven aan een zichtbare taalcultuur in de klas. Dit gebeurt door:
a de geletterde producten van de groep een promiMENSEN-KINDEREN
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nente plaats te geven: eigen teksten van kinderen,
taaltekeningen, labels, pictogrammen, lijstjes, werktekeningen en plattegronden kunnen bekeken en
gebruikt worden
b een actuele boekencollectie in de klas te hebben van
zowel verhalende als informatieve boeken
c praat-, schrijf- en leesplekken in het lokaal te hebben
die ervoor zorgen dat de leerlingen in kleine groepen
aan de slag kunnen:
• een plek voor de kleine kring om gesprekken te voeren en verhalen te vertellen
• een leeshoek
• een thematische boekenhoek of boekentafel
• een verteltafel
• een hoek met mogelijkheden voor teksten schrijven
en boeken maken.
In Basisontwikkeling/ Ontwikkelingsgericht onderwijs is
altijd veel oog voor de relatie met de echte wereld. Het
klaslokaal heeft open vensters naar het rumoer buiten,
waarin de kinderen kunnen ervaren dat taal overal is,
dat literatuur mensenwerk is en je opa een verhalenverteller.
Activiteiten die hierin passen zijn bijvoorbeeld: een boekenwinkel op school, een schrijver of illustrator in de
klas, een poëziecafé voor de ouders, een boekenbeurs
en oma’s en opa’s voorleesuur.

Begeleiden van activiteiten
In OGO is sprake van een samenwerkingsdidactiek. Dat
wil zeggen dat de leerkracht en de leerlingen samenwerken bij zowel de oriënterende, de uitvoerende als
ook de reflectieve momenten van een leeractiviteit.
Janssen-Vos werkt dat uit in de 5 impulsen van haar
didactisch handelingsmodel bij de kernactiviteiten van
Basisontwikkeling (Janssen-Vos, 1997).
De leerkracht geeft vorm aan haar bemiddelende rol
door de leerlingen te oriënteren op de gezamenlijke
activiteit, hen te ondersteunen bij het verbeteren en
verdiepen ervan en de activiteit te verbinden met
andere activiteiten.
Daarbij is ze ook gericht op het toevoegen van kennis
en vaardigheden die voor de verdere ontwikkeling van
de activiteit van belang zijn en niet direct uit de koker
van de kinderen (kunnen) komen.
Tenslotte helpt de leerkracht de leerlingen bij het terugblikken op de activiteit: hoever zijn wij gekomen en hoe
gaan wij verder?
Langs deze vijf impulsen zet de leerkracht ook specifieke vakdidactische kennis en vaardigheden in, zoals
kennis over taalverwerving en NT2, beginnende geletterdheid en mondelinge communicatie.

en besproken, zoals Willy kookt soep, Otje, Hoera wij
bakken een taart en Taart voor kleine beer
• mogelijk spel wordt “voorgedaan” door de leerkracht
2Verdiepen en verbeteren
• Het spel wordt bekeken en besproken: wat kan beter,
wat hebben wij nog meer nodig, welke woorden
hebben wij nodig, welke vragen stellen wij aan
elkaar, welke verhalen zijn belangrijk
Vb. Het wordt een rommeltje in de keukenkast; hoe
lossen wij dat op? Wij maken etiketten voor de laatjes,
opruimlijstjes en herinneringspicto’s
3 Verbinden en verbreden
• Wat gespeeld wordt in de keuken wordt verbonden
aan de andere kernactiviteiten:
Vb. wij gaan brooddeeg maken en moeten precies
afmeten en afwegen (R/W)
wij hebben appelmoes gemaakt en maken een appelmoesrecept voor ons receptenboek
wij gaan picknicken en maken een paklijst voor de
picknickmand
wij maken een minituintje om te weten hoe bomen
groeien
4Toevoegen
• Er vallen noodzakelijke nieuwe dingen te leren, zoals
woordenschat, taalfuncties inzetten, leren teksten
schrijven en boeken lezen. Deze nieuwe elementen
worden functioneel toegevoegd
Vb. Bij de teksten die de kinderen schrijven over hun
lievelingseten helpt de leerkracht de leerlingen door
schrijfstrategieën aan te bieden, tekstsoort te bepalen,
en aandacht te hebben voor zinsbouw en lay-out en
spelling.
5 Reflecteren
• Wat hebben wij geleerd, hoever zijn wij gekomen en
welke vervolgactiviteiten zijn nodig
Vb.Is iedereen zover dat hij de etiketten kan lezen, de
eigen tekst kan teruglezen, het verhaal aan de verteltafel kan spelen en de geplande woordenschat begrijpt
en/of gebruikt

Observeren en registreren

Voorbeeld: Groep 3 speelt in de keuken

Om te weten hoe het gaat met de leerlingen op het
gebied van taal én om te weten hoe het verder moet,
is het belangrijk dat de leerkracht haar taalaanbod
goed plant en goed observeert. De leerkracht maakt
hiervoor gebruik van de methodische handboeken Naar
lezen, schrijven en rekenen’’ (Janssen-Vos e.a., 1990),
‘Met jou kan ik lezen en schrijven’ (Knijpstra e.a., 1997,
‘De voeten van de kip schminken’ (Bacchini e.a. ) en
‘Kringactiviteiten’ (Janssen-Vos e.a. 1991)

1Oriëntatie op spel in de keuken
• de keuken wordt ingericht met materialen die verschillende, ook minder bekende handelingen uitlokken, die verrassend zijn en vragen oproepen
• in de keuken treffen wij allerlei materialen aan die de
leerlingen gebruiken om ideeën voor keukenspel te
krijgen zoals receptenkaarten en illustraties
• boeken en verhalen over de keuken worden gelezen

In de HOREB-map (Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren van Basisontwikkeling) (Janssen-Vos
e.a. 1998 - 2001) vindt de leerkracht observatiemodellen voor mondelinge communicatie en beginnende
geletterdheid in de onderbouw. Deze modellen worden
ingezet om aanbod doelgericht te plannen en te voor
zien van gerichte observatiepunten.
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De HOREB-modellen worden ook gebruikt om de vorderingen van de leerlingen in beeld te brengen.

Verantwoord taalonderwijs
Ontwikkelingsgericht onderwijs omvat alle kenmerken
van effectief en verantwoord taalonderwijs:
•
•
•
•

Het is betekenisvol voor kinderen
Het verbindt inhoudsleren aan taalleren
Zorgt voor veel sociale interactie
Het verbindt spreken, schrijven en lezen doelgericht
aan elkaar
• Het helpt leerlingen verder door vooruit te lopen op
hun ontwikkeling door taalinput te verzorgen binnen
de zone van naaste ontwikkeling
• Werkt methodisch aan taalaspecten waarbij dat
nodig is zonder een programma “voor het gemiddelde kind” te volgen
De resultaten zijn ernaar. Steeds meer scholen werken
in de hele onderbouw ontwikkelingsgericht. Leerkrachten, ook in de groepen 3 en 4 zien dat er meer moet
gebeuren en dat er ook meer uit kinderen te halen is.
Kleinschalig onderzoek van het GION (Harskamp en
Suhre 2000 en Suhre, 2001) laat zien dat “ OGO-kinde-

ren” het goed doen als het gaat om lezen en schrijven.
Onze eigen ervaring op tal van scholen is dat bij een
goede implementatie, niet alleen leerlingen enthousiaste taalgebruikers worden, maar ook hun leerkrachten meer mogelijkheden zien om voor alle leerlingen en
stimulerend taalaanbod te verzorgen.
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Gyöngyi Komaromi / Kees Both

Het openen van de mailbox van e-mail kan
verrassende dingen opleveren. Zo ontving ik
in mei onverwachts een bericht uit
Hongarije, over een Jenaplanschool met de
naam (in het Engels) ‘Life-tree Primary
School and Basic Art-Educational School’,
een school voor drie- tot veertienjarigen , in
Keszthely, aan het Balatonmeer (in de Bos-atlas te vinden). Een school die zeer veel aandacht geeft aan kunstzinnige vorming, intensieve contacten heeft met Japanse pedagogen en contact zoekt met een of meer
Nederlandse Jenaplanscholen. Aan de hand van ontvangen documenten wordt deze school hier kort voorgesteld.

DE GROETEN UIT HONGARIJE
– De Levensboom –
een muzische Jenaplanschool

Hoe dingen kunnen gaan
Ideeën volgen soms een wonderlijke weg. Ik wist wel
dat er in Hongarije een Jenaplanvereniging bestaat en
dat er enkele Jenaplanscholen zijn, waaronder een
school voor zigeunerkinderen in Boedapest, maar het

bericht over deze school kwam voor mij echt uit de
lucht vallen. Gyöngyi Komaromi, initiatiefnemer en
schoolleider van De Levensboom, was rond 1990 directeur van een ‘Kindergarten’ (voor kinderen van 3-7jaar)
met elf groepen, ook al met de naam ‘Levensboom’,
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met veel aandacht voor kunstzinnige vorming. Een paar
jaar eerder gingen enkele Nederlandse Jenaplanners uit
Groningen naar een internationale conferentie van vernieuwingsscholen in Hongarije en voor hen stelde ik
een engelstalige reader samen over Jenaplanonderwijs
in ons land. Deze reader werd later door Hongaren vertaald in het Hongaars en gepubliceerd (een exemplaar
is aanwezig in de Suus Freudenthalbibliotheek in Assen)
en kwam ook in handen van Gyöngyi. Zij schrijft daar-

bouwstenen. Er wordt van uitgegaan dat kinderen,
zeker op deze leeftijd, zeer leergierig zijn, als je hun
motivatiebronnen maar weet aan te boren en wel zo
dat ze nu en later plezier hebben in het leren, hun
mogelijkheden en grenzen verkennen en vooral ook
zelfvertrouwen ontwikkelen. Er hoeft helemaal geen
tegenstelling te zijn tussen deze oriëntatie op het kind
en het behalen van goede leerresultaten, als kinderen
maar voldoende uitdagingen vinden in het leren: taken
aankunnen, die toch voldoende nieuw zijn. Een
gezonde wedijver tussen kinderen stimuleert ook het
leren. Kinderen van de school leren dan ook om zonder
angst deel te nemen aan – in Hongarije regelmatig
voorkomende – wedstrijden tussen scholen voor bijvoorbeeld wiskunde en aan openbare concerten.
Zorg voor de gemeenschap en voor de spullen op
school krijgt veel aandacht. Als er iets kapot is moeten
kinderen het zelf (leren) repareren, de planten moeten
goed verzorgd worden en de school moet zorgvuldig
opgeruimd en schoongemaakt worden voordat ze naar
huis gaan. Dit doet sterk aan de Werkplaats Kindergmeenschap van Kees Boeke denken! Wat de evaluatie
betreft worden de kinderen niet met elkaar vergeleken,
maar met zichzelf en heeft vooral een aanmoedigend
karakter, naast een objectieve beschrijving van de vorderingen.

Kunst centraal
over: ‘Toen ik het boek las was ik verbaasd dat het systeem, de pedagogische grondslag en de organisatie
van Jenaplanscholen vrijwel gelijk waren aan de opzet
van de Kindergarten waaraan ik leiding gaf. Het was
voor mij duidelijk dat het Jenaplan de beste grondslag
voor de school zou vormen‘ Zo gaat het overigens
vaker: mensen vinden zelf een pedagogische weg en
vinden dan achteraf in het Jenaplan een dragend kader,
een ‘pedagogisch thuis’.
In 1997 werd de Kindergarten uitgebreid met een
school voor zes- tot veertienjarigen. Daarbij speelden
contacten met Japanse pedagogen een belangrijke rol.
Deze bezochten al vijftien jaar lang de Kindergarten en
gaven de stoot tot de uitbreiding voor oudere kinderen,
droegen ook financieel bij via donaties voor de nieuwbouw.
Inmiddels zijn er tachtig kinderen op de school. Gyöngyi is directeur van beide instellingen.
De naam ‘Levensboom’ werd gekozen vanwege de
symbolische betekenis ervan, die uitdrukking is van de
eigen weg van deze school: het grote belang van de
Hongaarse cultuur en volkskunst in het onderwijs aan
de kinderen, maar dan wel in relatie met andere culturen in de wereld.

Waar het om gaat
De school is gericht op het indivuele kind, dat gezien
wordt als uniek en onherhaalbaar (basisprincipe 1!).
Leraren moeten de bekwaamheden van ieder kind ontdekken, voortbouwen op de sterke punten van elk
kind. Dit alles vindt plaats binnen een schoolleven
waarin het welbevinden van kinderen gewaarborgd is.
De vier basisactiviteiten vormen daarbij belangrijke
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Ook de belangrijke plek die de kunst inneemt in de
school herinnert aan Boeke. De school legt een expliciete link tussen kunstzinnige vorming – muziek, beeldende vorming, dans en beweging - en de ontwikkeling van de emotionele intelligentie. Met name in het
muziekonderwijs wordt voortgebouwd op een rijke
traditie in Hongarije. Poëzie, dans en muziek vormen
daarbij een samenhangend geheel van ‘muzisch onderwijs’1). ‘Al vanaf de kleuterschool leren de kinderen versjes die resulteren uit de samenwerking tussen bekende
dichters en componisten, zoals resp. Sandor Weöres en
Zoltan Kodaly. Dit wordt op de lagere school met een
geleidelijk stijgende moeilijkheidsgraad voortgezet. Zo
groeien muziek en poëzie als het ware met de kinderen
mee; ze vormen een taal die ze als hun eigen taal erva-

Zij maken ook kennis met de levensbeschouwing en
filosofie, die ook zo verschillend zijn van die in Europa.
De school zoekt nu ook contact met een of meer Jenaplanscholen in ons land, om daarmee zo mogelijk een
langduriger partnership te ontwikkelen. Leraren kunnen elkaar over en weer bezoeken, individuele kinderen
en/of stamgroepen kunnen via het internet met elkaar
communiceren over gemeenschappelijke thema’s en
wellicht kunnen ook kinderen over en weer elkaar
bezoeken, pabo-studenten kunnen er hospiteren, gastdocenten kunnen in Hongarije wellicht goed werk
doen, etc. 2) Zinvolle mogelijkheden genoeg, financieel
ondersteund door de EU waarvan ook Hongarije lid
wordt. Maar eerst zal er vrijblijvend kennisgemaakt
moeten worden. Scholen die daarvoor voelen kunnen
contact opnemen met Kees Both, zodat er overlegd
kan worden hoe een en ander op een realistische wijze,
stap voor stap, zo vormgegeven kan worden dat niemand teleurgesteld wordt vanuit de hoge verwachtingen en er werkelijk van elkaar geleerd kan worden.
ren, geen vreemde taal waarvan de klanken met moeite
nagebootst moeten worden.’(Van der Schoot, 1983,
p. 384). Er is sprake van een systematische opbouw van
het muzische onderwijs, wat nog niet betekent dat het
er schools aan toe gaat. ‘Muzikale ontwikkeling is een
leerproces van een organisme dat emotioneel, cognitief
en motorisch bij die ontwikkeling betrokken is, en in de
programmering worden die drie aspecten op elkaar
afgestemd. Daarbij gaat de beleving aan de bewustwording vooraf en op die manier ontaardt dit systeem
niet in een drilmethode: de elementen die theoretisch
bewust worden gemaakt zijn vanuit de praktijk allang
vertrouwd’ (Van der Schoot). Volgens de Kodalymethode hebben kinderen elke dag een uur muziekles,
regelmatig geïntegreerd met taal (poëzie) en beweging
(vaak volksdans). In de Life –treeschool maken alle activiteiten, ook die op kunstzinnig gebied, deel uit van
een jaarcyclus. Dramatisch spel krijgt ook veel andacht,
waaronder ook het verzorgen van theater-uitvoeringen.

Tijdens de komende Jenaplanconferentie, op vrijdag 7
november, zal Gyöngyi Komaromi haar school voorstellen aan Nederlandse Jenaplanners die daarin geïnteresseerd zijn!!!
EINDNOTEN
Bij het schrijven van dit stukje herinnerde ik mij een themanummer van
het tijdschrift Wending over ‘Cultuur in Hongarije’. Bij enig zoeken
vond ik het terug. In het bijzonder is hier van belang: Albert van der
Schoot – Muziek en Muzisch Onderwijs. In: Wending, jrg. 36, nr. 6, p.
383-389. Daaruit worden enkele punten geciteerd.
De artikelenreeks ‘Internationaal leren’ die in Mensen-kinderen werd
gepubliceerd bevat vele elementen voor een didactiek en organisatie
van dergelijke internationale schoolcontacten. Daaruit kan een ‘werkpapier’ gemaakt worden in het Hongaars of in het Engels.

Internationale oriëntatie
De voorgeschiedenis van de school leidde vanzelf tot
een internationale oriëntatie van het onderwijs, maar
deze is geworteld in een diepe overtuiging dat kinderen
kennis moeten maken met verschillende culturen en
deze moeten leren accepteren, dat dit proces ondersteund en begeleid moet worden. De kinderen maken
intensief kennis met de Hongaarse cultuur, maar die
aandacht voor het ‘eigene’ is basis voor kennismaking
met het ‘andere’, in dit geval ook met een cultuur die
heel sterk verschilt van de eigen cultuur: die van Japan.
Zij maken – ook via bezoekers uit Japan – kennis met
Japanse tradities, de Japanse taal, de lettertekens die
zij kalligraferen. Zij gebruiken speelgoed waar Japanse
kinderen heel erg van houden, en wiskundige hulpmiddelen die in de scholen daar gebruikt worden.
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Kees Both (samenstelling)

GELEZEN – GEHOORD – GEZIEN

Ouders en leraren zouden het soms graag
willen – de kinderen beschermen tegen
angsten. Dat is echter onmogelijk en tot
op zekere hoogte ook onwenselijk. Angst
hoort bij het leven, is in veel gevallen ook
functioneel, maakt voorzichtig. Het kan
doorschieten naar twee kanten: kinderen
die nergens bang voor zijn en daardoor
geen gevaren zien en anderzijds kinderen die angstvallig alle risico’s vermijden, overal gevaren zien en zich daardoor onvoldoende ontwikkelen. Kinderen moeten leren met angstgevoelens om te gaan en ze waar mogelijk te
overwinnen en verantwoorde risico’s te nemen. Ouders kunnen / moeten daarbij een belangrijke ondersteunende
rol spelen. Een recente Duitse studie naar angsten bij kinderen van 6 tot 14 jaar laat zien dat de rol van de ouders
echter in veel gevallen negatief is- dat zij vaak hun eigen angsten overdragen op de kinderen. Specifieke kinderangsten kwamen daarbij het minst voor: slechte cijfers op school (ook natuurlijk beïnvloed door het schoolsysteem en de ouders), stelen van je fiets, geweld van ouders. De kwantitatief belangrijkste angst is dat er iets ergs
met een ander gezinslid zal gebeuren en daarna volgen oorlog, ernstige ziekte en dood, brand thuis, verkeersongeluk, werkloosheid en armoede. Kinderen zijn in de grond bang voor dezelfde dingen als volwassenen.
Een tot nu toe nog niet genoemde angst staat hoog in de rangorde: de helft van alle kinderen is bang voor
‘slechte mensen die kinderen kwaad doen’. In plaats van angst voor verkeersongelukken (een reële angst, het verkeer is levensgevaarlijk) zijn ze bang voor een bedreiging die statistisch gezien een ondergeschikte rol speelt. ‘Zo
weerspiegelt de angst van kinderen niet alleen de eenzijdige waarneming van de media, die elk geval van schending van kinderen sensatiebelust uitbenen, maar ook de angsten van de ouders, die deze weer op de kinderen
overdragen – “pas op voor onbekende mannen”. ‘ De conclusie luidt dat niet zozeer de kinderen, maar vooral
ook de ouders moeten leren op een meer rationele manier met hun eigen angsten om te gaan.
Een belangrijk thema om verder uit te werken, samen met ouders.

Kinderangsten
en de rol van volwassenen

Bron: Hausgemachte Ängste. In: Die Zeit Nr. 29/2003, 10 juli

Waar zijn de ‘werkjes’ in
de onderbouw gebleven?

in de middenbouw. En misschien wel meer
aan het werken met de computer, dat bij
zulke jonge kinderen naar het schijnt slecht
is voor de ontwikkeling van de oog-handcoördinatie: de relatie tussen de beweging met de muis
en het effect op het platte vlak van het scherm is zo
eenzijdig en indirect, dat vervreemding plaatsvindt.
Hoe het ook zij – door deze observatie krijgen we een
spiegel voorgehouden.

‘Weet je wat mij zeer verontrust? Dat in de onderbouw,
zelfs van de Jenaplanschool waar mijn kinderen op zitten, traditionele “werkjes” met kleuters zoals prikken,
scheuren, knippen, vouwen en vlechten vrijwel verdwenen zijn. En als ik het goed heb is dat in heel veel
scholen het geval.‘ Aldus de verontruste opmerking van
Harde regels helpen niet
een collega. Met betrekking tot de school waar zij als
Op steeds meer scholen geldt ‘zero tolerance’. En de
ouder bij betrokken is heeft zij neem ik aan zonder
meer gelijk. Dat is al verontrustend. Maar ik vrees dat
minister wil dat scholen en ouders contracten sluiten
haar ruimere waarneming – dat het voor zeer veel
met handtekeningen eronder over huiswerk, kledingscholen geldt - ook juist is. Zij vervolgt: ‘En het gekke is
voorschriften, spijbelen en het verbod op wapenbezit.
dan dat nieuwere schrijfmethodes veel meer aandacht
Maar het helpt waarschijnlijk weinig. De Nijmeegse
dan vroeger moeten geven aan de fijne motoriek, geen
onderwijssocioloog Cees Claassen is van mening dat
wonder ook als genoemde activiteiten die alles met de
dergelijke maatregelen en leraren met driedelig pak
ontwikkeling van de fijne motoriek te maken hebben
voor de klas die weer met ‘u’ en ‘meneer’ aangesproken
wegvallen’.
worden zeker op een iets langere termijn weinig zoden
Ik vraag me naar aanleiding van deze opmerkingen af
aan de dijk zetten. Op korte termijn kunnen strenge
waaraan - als het klopt wat zij zegt - in de onderbouw
maatregelen rust in de tent brengen, zeker waar het de
dan de tijd aan besteed wordt die vroeger aan deze
spuigaten uitloopt. Maar het afdwingen heeft grenzen.
‘Froebelwerkjes’ besteed werd? Ik vrees aan activiteiten
Het onderscheid van normen en waarden is hier in het
die meer rechtstreeks voorbereiden op lezen en rekenen geding. In de roep om ‘er moet iets gebeuren’ gaat ➜
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➜ het om normen of gedragsregels. Maar in het pedagogisch beleid van de school gaat het ook en vooral
om de waarden waarvan de normen afgeleid zijn. Die
waarden moeten de leerlingen zich eigen maken.
‘Disciplinering zonder waardenontwikkeling is slechts
symptoombestrijding.’ De school moet de leerlingen
ook sociaal en moreel vormen en dat is een zaak van
het hele schoolteam. De school moet vooral duidelijk
zijn over de waarden die daar belangrijk gevonden worden, daarover in het team, met leerlingen en ouders
spreken, ze uitstralen en wel allereerst in het gedrag
van schoolleiding en leraren. Scholen moeten daar de

We zijn gewaarschuwd:
verontrustende berichten
uit de USA
Een aantal jaren geleden had ik een stevige aanvaring
met een onderwijskundige die ‘tien kenmerken van
goed onderwijs’ presenteerde – sterk gestructureerd,
vaak toetsen, methodengebruik, etc. Deze kenmerken
waren volgens hem gebaseerd op het meest recente
Amerikaanse onderzoek. Het waren ‘weetjes’, in tegenstelling tot waardeloze ‘gloofjes’. Er was dus geen
tegenspraak mogelijk, daar hadden ze uigezocht wat
‘werkte’ en wat niet. Elk serieus te nemen onderwijsmens moet zijn werk baseren op wetenschappelijk
onderzoek met als norm Amerikaans onderzoek. En als
‘wetenschappelijk onderzoek’ geldt alleen het ‘harde’,
hypothesetoetsend onderzoek, met reproduceerbare
resultaten: als je zo en zo doet onder die en die omstandigheden zal dat eruit komen. Oftewel: onderwijzen is
een vorm van technologisch handelen, waarbij je
bepaalde algemeen geldende ‘recepten’ moet gebruiken
en door middel van ‘objectieve’, gestandaardiseerde
toetsen het resultaat kan vaststellen. Basta.
Ik heb me toen zo opgewonden over deze in mijn ogen
verregaande arrogantie dat ik ‘tien stellingen over gloofjes en weetjes’ heb geformuleerd en onder collega’s heb
verspreid. Want ik kende heel ander, ook Amerikaans
onderzoek, had en heb vele contacten met pedagogen
en onderwijskundigen die onderzoek doen naar ‘authentiek leren’ en ‘authentieke evaluatie’ en zich in hun
onderzoek richten op de betekenis die kinderen, leraren,
ouders en andere betrokkenen geven aan hun situatie
en daarvoor kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruiken, zoals participerende observatie, andere observatiestudies, interviews, actieonderzoek, dagboeken laten
schrijven en analyseren en interpreteren, evenals tekeningen. Zij zijn niet zozeer gericht op verklaren en het vinden van algemene wetmatigheden zoals in de natuurwetenschappen, maar vooral op ‘begrijpen’ en het
helpen van leraren om beter die enorm complexe situatie
die we ‘onderwijs’ noemen te begrijpen. Dat Amerika
was en is een belangrijk inspiratiebron voor ons. Dat
Amerika staat enorm onder druk, zoals blijkt uit een artikel van de hoofdredacteur van ‘Journal of Curriculum
and Supervision’ (uitgegeven door de belangrijke ‘Association for Supervision and Curriculum Development’
ASCD), O.L. Davis, in het zomernummer van 2002.

tijd voor nemen, bijvoorbeeld voor zoiets simpels als
dagelijks opruimen. De tijd die je hier investeert win je
snel terug doordat er minder conflicten zijn.
Waardenontwikkeling kan bij de verschillende vakinhouden aan bod komen, maar ook in de dagelijkse omgang
met elkaar. Er zijn vele ‘gouden momenten’, die kansen
bieden voor diepgaande reflectie en existentiële ontmoetingen. De school moet weer een gemeenschap
worden, die waarden deelt en daaraan dagelijks vormgeeft.
Bron: Cees Claassen – Harde regels helpen niet. In Trouw
– Podiumpagina, 17 juli 2003

Al onder het presidentschap van Clinton is een koers
ingezet die door de regering van Bush geradicaliseerd is
– namelijk een gerichtheid op een ‘new educational
scientism’, die alleen die onderwijsopvattingen en –
praktijken serieus neemt die gebaseerd zijn op ‘hard’
wetenschappelijk onderzoek. In een ‘Strategisch Plan
2002-2007’ van het landelijke Ministerie van Onderwijs
wordt deze visie ontvouwd. Scholen moeten zich richten op de ‘best practices’- dat wil zeggen op ‘wetenschappelijk vastgestelde’ voorschriften voor bijvoorbeeld
‘goed leesonderwijs’ die met alle beschikbare middelen
– subsidies voor onderzoek en ontwikkeling, leerplannen van staten en steden, het vaststellen van schoolresultaten met verplichte gestandaardiseerde toetsen en
het publiceren daarvan, opleiding en nascholing – zal
worden doorgedrukt, een novum in de Amerikaanse
geschiedenis. Er wordt geen tegenspraak geduld, er
wordt ook geen rekening gehouden met de grote verschillen tussen kinderen voor en na de instructie, noch
met specifieke omstandigheden ter plaatse met hun
consequentie voor leerplan en didactiek. Dat alles doet
er niet toe. Het onderwijsonderzoek moet ‘gezuiverd’
worden van ‘onproductieve’, veelvormige onderzoeksbenaderingen. Uit de commissie die een advies moest
opstellen over het leesonderwijs werden voorstanders
van – in onze termen – functionele vormen van leesonderwijs geweerd, met een voorspelbare uitkomst van
het advies.
Davis is van mening dat ‘alternatieve’ (vergeleken met
wat de regering wil) onderzoekers te weinig tegenspel
kunnen bieden, omdat zij vaak te slecht op de hoogte
zijn van de dominante onderzoeksmethodologie en hij
vindt dat allereerst hieraan wat moet gebeuren. Maar
verder ziet hij weinig lichtpuntjes.
Voor ons betekent een bericht als dit een alarmsignaal,
omdat het beheersingsdenken, met zijn tendens tot
standaardisering, ook bij ons een rol speelt, bijvoorbeeld
in de manieren waarop scholen hun ‘opbrengsten’ moeten vaststellen en hoe dat op de ‘onderwijskaart’ wordt
weergegeven. Ook wij zullen toegang moeten hebben
tot mensen die zoveel van methodologie weten dat we
effectief tegenspel kunnen bieden, samen met anderen.
De ontwikkelingen in de USA – het methodologisch
fundamentalisme dat daar heerst - zullen hoogst waarschijnlijk ook hun weerslag krijgen in ons land.
Bron: O.L. Davis – Educational research in the foreseeable
future: the times they are changing. In: Journal of
Curriculum and Supervision, Summer 2002, p. 277-282
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Ad Boes

EEN RECENSIEKRONIEK

Interactie, kwaliteit
en vrijheid
Tussen thuis en school
Het is geen wonder dat van ‘Tussen thuis en school’ (zie
gegevens onderaan dit artikel) in korte tijd al een derde
druk is verschenen, ik beschouw het als een goed teken
dat er voor dit onderwerp kennelijk veel belangstelling
bestaat.
Het boek gaat over leerlingbegeleiding in een contextuele benadering, Die komt het best tot zijn recht, zo
luidt het uitgangspunt van de auteurs, als de achtergronden van de drie participanten die bij leerlingbegeleiding een rol spelen - ouders, kind en school - daar
nauw bij betrokken worden. De tijd dat de school zich
meende te kunnen beperken tot de overdracht van
kennis ligt inmiddels ver achter ons. In een groot deel
van het onderwijs heeft men gekozen voor ‘opvoeden
door onderwijs’. Wie daarvoor niet vrijwillig kiest ontdekt vanzelf wel de noodzaak van een brede taakopvatting, al is het alleen maar omdat van onderwijs niet
veel terecht komt als er sprake is van een grote en blokkerende spanning tussen kind en school, kind en
ouders of tussen school en ouders of een combinatie
daarvan.
In het eerste hoofdstuk wordt het model dat aan het
boek ten grondslag ligt met duidelijke schema’s gepresenteerd. Een kind heeft te maken met ouders en gezin
enerzijds en anderzijds met wat tot de ‘buitenwereld’
kan worden gerekend. Het boek houdt zich bezig met
het voor kinderen in onze cultuur belangrijkste deel van
de buitenwereld, de school.
Met uitstekende voorbeelden, niet achter het bureau
bedacht, worden de spanningsvelden die er kunnen
zijn en mogelijkheden om daarmee om te gaan en om
ze zo mogelijk te verminderen in beeld gebracht. Het
betoog wordt krachtig ondersteund door een heldere
terminologie, in een bijlage staan de begrippen nog
een keer op een rij.
De auteurs onderscheiden bij leerlingbegeleiding een
viertal dimensies. Als we het gedrag van een kind, van
ouders en van ons zelf als leraren willen begrijpen is
kennis van feiten het eerste dat van belang is. Vervolgens is er een psychische dimensie, waarin drijfveren en
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interpretaties duidelijk kunnen worden. In de derde
plaats is er interactie. Daarbij gaat het onder meer om
communicatie en onderlinge beïnvloeding. Boszormenyi-Nagy, een van de pioniers op het gebied van de
institutionele zorg voor kinderen, onderscheidt nog
een vierde dimensie, de relationeel-ethische. Die
betreft onder meer het ethisch gehalte van gedrag.
Niet in het algemeen, maar in het specifieke geval.
‘Geven en nemen’, ‘onbalans en evenwicht’, ‘fair en
unfair gedrag’, ‘loyaliteit en verstoorde loyaliteit’ zijn
bij het kunnen doorzien van (verstoorde) relaties
onmisbare begrippenparen.
Er zijn ongetwijfeld nog leraren die bij het lezen van het
boek denken: ‘Komt dat er tegenwoordig ook allemaal
bij?’ Het boek is niet alleen bedoeld voor wie leerlingbegeleiding als hoofdtaak heeft. Wat hier indringend
wordt voorgesteld is bestemd voor iedere leraar en een
onmisbare bouwsteen in de nascholing. Aan leraren
wordt duidelijk gemaakt dat het nodig is steeds nauwkeurig te bepalen waar vervangende en aanvullende
hulp dient te worden ingeroepen.
Ik vind dat het boek op overtuigende wijze inzicht geeft
in een fascinerend en noodzakelijk onderdeel van de
taak van iedere leraar. Het is een voorrecht om,
gesteund door een gedegen theorie die als een stuk
gereedschap kan dienen, kinderen te helpen bij hun
groei naar volwassenheid, ook als dat - zo veel is wel
duidelijk - veel van onszelf vraagt.
Het is mijn ervaring dat het toepassingsgebied van wat
het boek aan de orde stelt zich ook uitstrekt tot jongvolwassenen. Ook zij hebben er recht op om met
dezelfde problemen die hier worden besproken en
andere, meer leeftijdspecifieke, verder geholpen te
worden.

Waar zijn we in de school eigenlijk mee
bezig?
Op tal van plaatsen nemen ouders het initiatief voor de
oprichting van eigen scholen. De zogenaamde ‘Iederwijs-scholen’ staan momenteel het meest in de belangstelling. We hebben hier met een internationale trend
te maken, het ongenoegen van ouders over het ‘reguliere onderwijs’ neemt kennelijk toe. Zo groeit het aantal kinderen dat in Engeland en de Verenigde Staten
thuis onderwijs ontvangt en is er een grote kans dat
onze wet op het primair onderwijs binnenkort een uitbreiding ondergaat met bepalingen voor huisonderwijs.
Het gaat weliswaar niet om veel nieuwe scholen, kinderen en ouders, maar dat maakt het verschijnsel niet
minder interessant.
We hebben in Nederland, in vergelijking met het buitenland, veel ‘alternatieve’ scholen die zijn ingepast in

het reguliere onderwijsbestel en die voor de volle 100%
worden gesubsidieerd. Daar kunnen ouders, zou je zeggen, in voldoende mate terecht. Maar uit interviews
blijkt dat nogal wat ouders van mening zijn dat wat
zulke ‘alternatieve’ scholen doen in onvoldoende mate
tegemoet komt aan hun wensen. Soms gaan ouders bij
hun kritiek verder en zeggen van oordeel te zijn dat een
school teveel concessies heeft gedaan. Het is nodig om
dat geluid serieus te nemen. Ik heb enkele schoolleiders
van Jenaplanscholen horen zeggen dat ze onder de
druk van de omstandigheden zijn ‘opgeschoven’ in een
richting die niet bij hun school past. Daartoe behoren
ook verwachtingen van ouders die niet bewust voor de
school hebben gekozen, maar getalsmatig niet gemist
kunnen worden. Anders ligt het, maar het is even problematisch, als de overheid door het uitoefenen van
druk eraan heeft bijgedragen dat er conceptueel fors is
ingeleverd. Het lijkt me overbodig daarvan voorbeelden
te noemen…
Voor het Jenaplanonderwijs maakt de publicatie ‘De
Rozentuin’ duidelijk hoe onderwijs zonder het doen van
onverantwoorde concessies eruit kan zien . Maar er is
meer dan Jenaplan alleen dat kan inspireren om de
vraag te stellen en te beantwoorden waar we in de
school eigenlijk mee bezig zijn. Zo heb ik het kennismaken met de hierboven genoemde boeken ervaren en zo
was het toen ik las over het onderwijs en de ideeën van
onder meer Kees Boeke en Neill (van de beroemde
‘Summerhill’-school) en niet lang geleden over Reggio
Emilia. Wat me daarbij het meest opvalt is de logica van
de keuzen die men maakt, niet of nauwelijks gehinderd
door wat anderen nemen te moeten voorschrijven.
In ‘Kwaliteit van leven voor kinderen en andere mensen’ beschrijft Rebecca Wild een onderwijsproject in
Ecuador, waaraan ze samen met haar man sinds 1979
leiding geeft. In ‘De vrijheid van de Sudbury Valley
School’, beschrijven Daniel Greenberg en anderen vijfendertig jaar ander onderwijs in een school in de Verenigde Staten.
Het zijn beide scholen die niet zonder meer kunnen
worden nagevolgd. Ze hebben hun eigen geschiedenis

en strijd tegen de gevestigde orde, onbegrip en tegenwerking. Gemeenschappelijk is een onorthodoxe kijk
op de ontwikkeling van kinderen en hun recht op goed
onderwijs. In beide boeken treffen we theoretische
overwegingen aan in een directe relatie in tot keuzen
die zonder compromissen worden gemaakt. Het laatste
brengt de scholen met grote regelmaat in conflict met
de buitenwereld, maar ook met ouders die niet altijd
bereid zijn gedurende de gehele onderwijsloopbaan
van hun kinderen het bij toelating gekozen standpunt
consequent te blijven huldigen. In beide scholen lijkt
een goed evenwicht te zijn gevonden tussen individueel
gerichte en sociale opvoeding. De curricula zijn in hoge
mate open en flexibel, er gelden geen algemene normen waaraan ieder kind moet voldoen. Het ‘hoofdvak’
is wereldoriëntatie in de meest brede zin, school en buitenwereld staan voortdurend met elkaar in contact. De
praktijkbeschrijvingen zijn boeiend, ook omdat ze uitnodigen tot een vergelijking met de gebruikelijke en
eigen onderwijspraktijk. Bemoedigend is het om te
lezen dat het ook in alternatieve scholen vaak ‘vallen en
opstaan’ is.
Publicaties als deze kunnen nog een andere belangrijke
functie vervullen. Ze geven bruikbare argumenten om
in verzet te gaan tegen wat voor velen de laatste waarheid lijkt te zijn, ‘maatschappelijks trends’ die het
onderwijs zonder discussie zou moeten volgen. Tegenculturen zijn meestal veel boeiender en voor kinderen
gezonder. Ook in dat opzicht overtuigen beide boeken,
waarbij het vanzelf spreekt dat de lezer niet alle elementen van de opvoedingsfilosofie van de auteurs voor
zijn rekening behoeft te nemen.

BESPROKEN WERDEN:
-C.van Mulligen c.s., Tussen thuis en school, over contextuele
leerlingbegeleiding, ACCO Leuven-Leusden, 2003 (3e), ISBN 90
334 4870 X, Euro 18,50
-D.Greenberg c.s. De Vrijheid van de Sudbury Vally School,
Astarte z.pl, 2003, ISBN 90 807 368 2 1, Euro 16,-Rebecca.Wild, Kwaliteit van leven voor kinderen en andere mensen, SWP Amsterdam, 2002, ISBN 90 6665 448 1, Euro 18,-

De werkelijkheid van een ding of verschijnsel opent zich voor degene die leert, als de
laatste werkelijk een ingang tot het ding gevonden heeft. ‘Pakt’ hij het verschjjnsel of ding
echter onder tijdsdruk haastig aan, dan verstart het ding of verschijnsel tot ‘leerstof’ en laat
het zich als zodanig zonder weerstand te bieden verkleinen, ‘op maat maken’, ‘temmen’,
waarbij het eigene ervan teniet gedaan wordt. Het verschijnsel wordt aan zo aan het kind
aangepast, maar omgkeerd wordt ook het kind in de slechte zin een ‘aangepast’ kind.
Martin Wagenschein
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Margot Ufkes

BLADEREND

In deze onregelmatig verschijnende
rubriek kijken we ‘over de schutting’
bij andere vernieuwingsrichtingen en
berichten we over zaken die opvallen
in hun tijdschriften.

Sociale vertelsels
Een nieuwe insteek om met gedragsproblemen van kinderen om te gaan vinden we in het artikel ‘Vertelsels en
striptekeningen’ van Tonneke van Galen in het aprilnummer 2003 van Egoscoop (het tijdschrift van de Vereniging
Ervaringsgericht Onderwijs Nederland). Het artikel is gebaseerd op het boek “Van sociale vertelsels en striptekeningen tot ervaringsbibliotheek” van Birgitta Anderson. Het deed me sterk denken aan de vrije teksten die in
Jenaplanscholen en Freinetscholen worden geschreven. Daarom lijkt me het interessant om het idee even kort toe
te lichten. Ik denk dat het gemakkelijk toe te passen is in de dagelijkse (onderbouw-) praktijk en het vereist geen
speciaal talent!
Frank kent niet de grenzen van een ander kind tijdens een spel in de stoeihoek. Telkens gaat Frank over de grenzen van Anne heen. De groepsleerkracht voert gesprekjes, maakt afspraken, enzovoorts. Maar Frank pikt het niet
op. De methode van sociale vertelsels kan dan een middel zijn om kinderen die vaak in probleemsituaties belanden te helpen.
Allereerst moet er een goede analyse gemaakt worden van de hele situatie. Dan maakt de leerkracht een verhaal
met stripachtige tekeningen (dit kunnen gewoon ‘koppoters’ zijn!) in de ik-vorm. Het verhaal moet bestaan uit
vier elementen:
1.De beschrijvende en vertellende opvattingen: Deze geven een verklaring van wat zich voordeed, zonder beschuldiging. Een tekening erbij.
2.Opvattingen over verschillende perspectieven met de reacties van de betrokken personen.
3.Richtgevende opvattingen, die beschrijven hoe het kind zich kan gedragen.
4.Afsluitende opvattingen: dit zijn positieve afsluitingen en bieden voorstellen voor oplossingen.
Het boekje kan worden opgeborgen in een map en tevoorschijn worden gehaald als het nodig is. Er kunnen zo
verschillende boekjes ontstaan. Het kind krijgt zo zijn eigen ervaringsbibliotheek. Voor meer informatie is het boek
“Van sociale vertelsels en striptekeningen tot ervaringsbibliotheek” te krijgen via Hogeschool Windesheim (telefoonnummer: 0384699412).
Bron: Egoscoop jaargang 7 nummer 3 april 2003 - Congresbundel

Verdwijnende montessorimaterialen
Ik herinner me nog de mooie montessorimaterialen die in de gang van de Pabo stonden. Medestudenten legden
mij sommen uit die ik lastig vond, vaak op een verrassende manier.. De vraag die Annemarie Moorman in haar
artikel over ‘Rekenmateriaal naar zolder?’ stelt is interessant. Ik zou denken dat het materiaal en een montessorischool niet zonder elkaar kunnen. Toch maken steeds minder Montessorischolen gebruik van het rekenmateriaal.
Er worden vaak methodes als ‘Rekenrijk’ en ‘Pluspunt’ aangeschaft. Het gevolg is vaak dat het montessorimateriaal helemaal uit het klaslokaal verdwijnt en de Montessoriaanse werkwijze voorgoed is verdwenen en dat steekt
de auteur het meest. Bij het rekenen volgens Montessori gaat het er namelijk om dat kinderen vertrouwd raken
met een tak van wetenschap en zich thuis gaan voelen in de boeiende wereld van getallen. Het materiaal is zo uitgekiend dat het kinderen helpt om op een prettige manier in contact te komen met die getallenwereld. Doordat
het je laat zien welke regels er in de wereld heersen en dat je veel van die regels spelenderwijs kunt ontdekken. In
het “reguliere” onderwijs gaat het meestal alleen om de functionaliteit van het rekenen (‘drie pizza´s met zeven
kinderen verdelen’). Annemarie Moorman vindt het een treurige constatering. De vraag waarom het materiaal verdwijnt bij het aanschaffen van de methode blijft echter onbeantwoord.
Bron: Montessori Mededelingen jaargang 26 (2003), nr.3

26 MENSEN-KINDEREN
SEPTEMBER 2003

Hij is nieuwsgierig naar de richting
van de wind, het afval bij de vuilnisbakken,
de blues, hij heeft plectrums, stukken
kwarts, een kompas, vuursteen en adressen
van ballonvaarders in zijn zakken.
Hij kent de Wadden, drijft op vlotten,
leidt kampen en maakt zonnewijzers,
vindt de begraven potten en hij
kan eenzaam leven.
Hij heeft voor alles tijd,
kan niet slapen van nieuwsgierigheid
en komt tussen de vakanties langs
om te vertellen van vreemde breuken,
het nodige delen, het begrip verzameling;
op zijn gitaar laat hij horen
hoe een driekwartsmaat verschilt
van andere maten.
En hun verbazing over dit bestaan
-zij gaan naar school als gaan ze emigreren –
wil wegens hem niet overgaan:
wat hij leeft willen ze
als voor het eerst geestdriftig
leven leren.
Ed Leeflang
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TOM
HERFSTSIGNALERING

Plotseling is het zover. De hele kudde oudste kleuters
zijn (op een paar zorgwekkende uitzonderingen na)
in het holst van de vakantie ergens een onzichtbare
grens gepasseerd. Ze komen nietsvermoedend terug
in school en aanschouw het wonder: ze zijn rijp voor
het leesproces!
Ze voelden het al aankomen. Vage opmerkingen en
betekenisvolle blikken in de thuisomgeving.
- Nu ben je geen kleuter meer…
- Straks gaat het gebeuren!
- Heb je der zin aan?
- Nu is het gedaan met het spelen…
Het had iets van dreiging in zich. En tegelijk was het
spannend. In ieder geval was het behoorlijk definitief.
Het rugzakje wisselt van inhoud. Zullen we beer Boeloe nu maar thuislaten? Oma heeft een etui gekocht
met 48 kleurstiften. En een letter-leesboek. En schriften. En …
Ze kijken nog even bij de kleuterjuf in de klas. De
poppen van de poppenhoek kijken een andere kant
op. De legostenen zijn ontsmet. De kring is kleiner
en de stoeltjes wachten op andere kinderen. Het
klinkt er vreemd. De juf kijkt en lacht, die kent hen
nog. Maar van vroeger.
- Zo, dus je gaat lezen leren…
Na de herfstsignalering is het tijd voor de huisbezoeken. Zo gaat dat bij ons op school. De signalen worden doorgegeven aan het thuisfront. Juf Heleen van
de onderbouw zit eerst om tafel met de directeur, de
i.b.-ster en de i.r.t.-er en spreekt haar kinderen door.
Bij Noor wordt ook even stil gestaan. Noor is toch
een beetje een apart geval. Ze oogt zo bij de hand.
Ze praat in samengestelde zinnen. Ze kent iedereen,
ook wie niet in haar groep zit. Ze neemt de klas over
als Heleen even weg moet. Maar dat lezen…
- Ze is zo gemiddeld, zegt Heleen, anders kan ik het
niet zeggen. Ik heb nog nooit zo’n gemiddeld kind
gehad.

De andere drie maken hun aantekeningen en geven
commentaar.
- Maar daar hoor je je toch niet druk om te maken?
Een gemiddeld kind is toch fijn? Wat bedoel je nou
precies?
- Tja, nou ik zie wel. Ik ga het er wel met de ouders
over hebben.
- En wat zeg je dan? Uw kind is gemiddeld? Ik zou
maar uitkijken dat te zeggen. Het is een gevaarlijk
woord, het klinkt al gauw een beetje beledigend.
Tenminste buiten de school… Net zoiets als: voorspelbaar.
- Ja, nou je het zegt, voorspelbaar is ze ook. Maar
dan vooral bij het lezen. Goed, ik zal tactisch zijn.
- Zal ik mee gaan, zegt i.b.-ster Liza.
- Dat lijkt me nou net niet tactisch genoeg…
- Oké, de volgende!
Noor is opgetogen als ze ziet wie er heeft aangebeld.
- Ha, die juf!
- Is moeder thuis?
- Ja hoor. Kom maar binnen. Er zijn lekkere koekjes.
Het is een gezellig bezoek. De moeder van Noor is al
net zo’n vlotte prater als haar dochter. En de koekjes
zijn inderdaad lekker. Heleen kijkt, toch wel een
beetje signalerend, om zich heen. Dan valt haar oog
op een dik boek. Harry Potter!
- Ha! zegt ze tegen Noors moeder, Ha, U houdt ook
van Harry!
- Hoe bedoelt U? O, dat boek. Nee hoor dat is van
Noor. Die heeft ze allemaal. Ze verslindt ze.
Even duizelt het in Heleens hoofd: Ze is hier toch wel
op het goede adres? Natuurlijk, daar zit Noor,
dezelfde als vanmorgen op school, en die kijkt haar
stralend aan.
- Nou zeg! Kan jij dan lezen?
- Jawel, zegt Noor. Op school nog niet, maar thuis
wel.

