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Betrokken en verbonden
Voor u ligt het laatste nummer van dit schooljaar met als thema Ouders en school, een thema
dat past bij het streven van jenaplanscholen om een leef- en werkgemeenschap van en voor
alle betrokkenen te zijn. Dat vraagt om betrokkenheid van allen, dus ook van ouders. Volgens het van Dale woordenboek is iemand die betrokken is iemand die in iets gemoeid is,
met de zaak belast is en ermee te maken heeft. Volgens deze definitie zouden alle ouders
bij de school betrokken zijn; zij hebben tenslotte allen met de school te maken. Toch klagen
vele scholen tegenwoordig over ouderparticipatie. Bedoelen ze daarmee dat ouders minder
betrokken zijn of dat ze minder bijdragen aan activiteiten en minder meedenken over ontwikkelingen in school? In sommige scholen wordt er daarom al gesproken over het verplicht stellen van de medewerking aan een of twee activiteiten per jaar. Veel sportverenigingen kennen
deze verplichting voor de leden of hun ouders al langer om hun bestaan te waarborgen. Bij
sommige leden die bijvoorbeeld een verplichte bardienst moeten draaien is het echter duidelijk dat hun betrokkenheid slechts gebaseerd is op een verplichting en hun talenten niet achter
de bar liggen. Het is de vraag of het verplichten van medewerking de gewenste betrokkenheid oplevert.
Daarom stel ik voor om het begrip ‘betrokkenheid’ te vervangen door ‘verbondenheid’. Volgens van Dale houdt verbondenheid in dat mensen met elkaar verbonden zijn door een emotionele band. Dat vraagt dat de school investeert in het opbouwen van een relatie met het
kind én zijn ouders door middel van allerlei geplande en spontane activiteiten, zoals het in
vele scholen verdwenen huisbezoek. Al bij de inschrijving van het kind moet zowel vanuit
de ouders als de school duidelijkheid gegeven worden over de wederzijdse verwachtingen.
Zo kan er een band tussen school en thuis ontstaan. Vanuit verbondenheid ontstaat er een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en kan er gekeken worden naar oplossingen voor de veranderde betrokkenheid van ouders. We hopen dat de artikelen in dit nummer u op ideeën
zullen brengen.

Betrokken?
Wie zijn kinderen wil
helpen met zijn
schoolwerk, kan
volstaan met de simpele
vraag hoe het op school
was. Uit Amerikaans
onderzoek van
Vanderbilt University
in Nashville blijkt dat
kinderen die moeten
uitleggen wat ze hebben
geleerd, volgende
leerstukken beter
oppikken. Snappen waar
een kind over praat is
niet nodig; luisteren is
genoeg.
De Volkskrant, 9 februari 2008

Ook voor de NJPV en de redactie van Mensenkinderen zijn betrokkenheid en verbondenheid van de leden en
lezers steeds terugkerende thema’s. Aan het einde van deze jaargang kunnen we tevreden constateren dat ons
steeds meer artikelen vanuit de praktijk bereiken. Zo nu en dan horen we dat artikelen zelfs een bijdrage leveren
in de ontwikkeling van jenaplanscholen.
Ik hoop dat Mensenkinderen zich in de komende jaren steeds verder zal ontwikkelen tot een blad voor en door
de leden. Uw reactie of bijdrage wordt met open armen ontvangen.

Je moet van twee kanten komen
om elkaar te ontmoeten.
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Felix Meijer

Jenaplanscholen richten
zich op de opvoeding van
kinderen en hebben de
opvoedkunde als uitgangspunt voor het handelen en denken. Daarin zijn groepsleiders en ouders partners van
elkaar. In dit artikel wordt beschreven hoe een jenaplanschool daar vorm aan kan geven.

Ouders in jenaplanscholen
Partnerschap
In Het kleine Jenaplan1 schreef Peter Petersen over de rol
van ouders in de school: ‘In een jenaplanschool ontleent
het hele leidinggeven in tucht en onderwijs zijn uiteindelijke kracht onmiskenbaar aan het feit dat de onderwijzers
openlijk, voor de ogen van alle kinderen, samenwerken
met de ouders, dat school en ouderlijk huis in elkaar grijpen en dat zo het beste verbond gesloten wordt in welks
beschutting een school ook maar kan gedijen: de schoolgemeenschap.’ (bladzijde 51)
In een school die een leef- en werkgemeenschap wil zijn,
zoals een jenaplanschool, maken ouders dus deel uit van
deze gemeenschap. Ze voelen zich betrokken en participeren erin. Zo ontstaat er een gemeenschap met een
maatschappelijke en pedagogische opdracht waarin professionals, kinderen en hun ouders op allerlei manieren in
interactie zijn, op elkaar betrokken zijn en samenwerken.
Samen vormen ze de gemeenschap tot wat ze is. Zo stelt
de school zich op als gemeenschap die haar eigen waarden
en normen definieert in een zeer complexe omgeving en
rekening houdend met haar maatschappelijke en pedagogische opdracht. Dat gebeurt in dialoog met alle betrokkenen, kinderen en ouders incluis onder de professionele
eindverantwoordelijkheid van de school.

Gelijkwaardig, maar niet gelijk
In deze dialoog zijn ouders en groepsleiders gelijkwaardige
partners, maar niet gelijk. Gelijkwaardigheid wordt nogal
eens verward met gelijkheid. Maar partners verschillen
meestal in tal van opzichten en dat leidt immers tot meerwaarde. Tot op zekere hoogte gaat het om onvergelijkbare grootheden. Dat komt tot uitdrukking als – terecht
of niet – de emotionele betrokkenheid van ouders bij hun
kind wordt geplaatst tegenover de professionele afstand
van de groeps- of schoolleider. Gelijkwaardigheid mag
ook niet verhullen dat school en ouders uiteenlopende
verwachtingen kunnen hebben, zowel van de relatie, als
van wat ouders daarin te bieden hebben en van wat de
school in te brengen heeft. Ze kunnen ook verschillen in
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hun opvattingen over wat 'optimale condities' zijn voor
het leren en de ontwikkeling van kinderen en wat hun
wederzijdse verantwoordelijkheden zijn. Dat komt door
de verschillende perspectieven van waaruit mensen naar
zichzelf, naar anderen en hun omgeving kijken.
Van ouders en professionals in de school mag verwacht
worden dat zij moeite doen om elkaars perspectief op
opvoeding te leren kennen, de dialoog aan te gaan en te
investeren in een vertrouwensrelatie. Hoe beter opvoeders en medeopvoeders elkaars perspectief kennen, des te
gemakkelijker kunnen ze daar rekening mee houden. De
ontwikkeling van het kind vaart daar wel bij.
Partners staan ook open voor elkaars mening. Ze wisselen actief informatie uit. Ze zijn bereid tot een dialoog.
Het belang van een echte dialoog kun je niet gemakkelijk
overschatten. Die dialoog is belangrijker naarmate partners meer verschillen in hun perspectief. En die perspectieven verschillen vaker dan we geneigd zijn te denken.
Perspectiefverschillen kunnen een rol spelen in de communicatie tussen professionals en ouders. Door verschillen
in ervaring, kennis, taal, normen en waarden, belangen
en verwachtingen kan een communicatieprobleem net zo
goed ontstaan bij moeilijk bereikbare ouders als bij hoog
opgeleide ouders of ouders die zich zorgen maken over
de ontwikkeling van hun kind en merken dat de school
die zorgen niet deelt of niet serieus neemt.
Dialoog is nodig indien je elkaars perspectief wilt leren
kennen. Omgekeerd vergemakkelijkt inzicht in het perspectief van de ander de onderlinge communicatie. En
hoe moeizaam die dialoog ook kan verlopen, er is geen
alternatief dan te blijven zoeken naar mogelijkheden
om te communiceren. Een meelevende en meevoelende
houding helpt hier sterk bij: ze vormt de basis voor elke
wederzijdse betrokkenheid.
Dialoog is belangrijk aan het begin, als het erom gaat elkaars
perspectieven te leren kennen en elkaars vertrouwen te
winnen, maar ook naderhand. Immers, een goede
dialoog leidt er bij voorkeur toe dat er geleidelijk aan
gedeelde opvattingen ontstaan over de ontwikkeling

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheden van school en ouders op het
ruime terrein van de opvoeding blijken in de praktijk moeilijk uit elkaar te halen. Van sommige taken is duidelijk dat
ze uitsluitend of vrijwel geheel op het bordje van de ouders
thuishoren, dan wel typisch voor de school zijn. Maar
daarnaast is er een groot middengebied waarmee beide
partners bemoeienis hebben én zijn er heel wat taken
waarover de meningen verschillen. In zo'n situatie doet
elke poging om de verantwoordelijkheden van school en
ouders te scheiden afbreuk aan de taken die de partners
geacht worden te vervullen. Toch valt er over die verantwoordelijkheden iets te zeggen. Het opereren in dit veld
van verschillende, soms gedeelde, verantwoordelijkheden
wordt aanzienlijk gemakkelijker als je denkt in termen van
eindverantwoordelijkheden.
Eindverantwoordelijkheden
verschillen namelijk duidelijker:
- ouders hebben de eindverantwoordelijkheid en de regie
over de opvoeding van hun kind. Die laten zij gelden als ze
kiezen voor een school of een school de rug toekeren als ze
met de school van mening verschillen over wat goed is voor
hun kind. Medeopvoeders als de school moeten ouders in
staat stellen die eindverantwoordelijkheid en regie waar te
maken. Dat ouders de school bij inschrijving van hun kind
een zeker mandaat geven op het terrein van de opvoeding,
doet daar niets aan af;
- de school heeft de eindverantwoordelijkheid voor de
inrichting van het onderwijs en de opvoeding op school
en voor de kwaliteit van dat onderwijs en die opvoeding.
Ze legt daarover verantwoording af, onder meer aan de
ouders. In zaken die ouders of kinderen direct betreffen,
hebben ouders via de medezeggenschapsraad een wettelijk geregeld instemmings- of adviesrecht.
Partnerschap vraagt van de kant van de ouders om betrokkenheid bij hun kind op school en bij de groep(en) waarvan
hun kind deel uitmaakt. Bij voorkeur ook bij de school als
leef- en werkgemeenschap waarin ook zij een rol spelen.
Een heel bruikbaar onderscheid kan worden gemaakt met
behulp van de begrippen meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen.
Partnerschap betekent echter ook betrokkenheid van de
school bij de thuissituatie. Natuurlijk voor zover functioneel
voor de ontwikkeling en het leren van het kind. Hier kan
het gaan om meeleven, meehelpen en meedenken, niet
om meebeslissen. Immers, de ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en voeren daarover
de regie. De school stopt bij meedenken.
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van het kind en wat het aan kan.
Dialoog is ook essentieel voor het ontstaan van een vertrouwensrelatie. Ouders dragen hun kind voor een groot
deel van de dag over aan de school en geven daarmee feitelijk mandaat om de opvoeding voor zover die op school
plaatsvindt, over te nemen. Dat vraagt om een groot vertrouwen in de school, in haar integriteit en in haar vermogen beloftes waar te maken. Dat vertrouwen is er niet
altijd bij voorbaat. Vertrouwen moet je krijgen en moet je
blijven waarmaken. Het ontstaat op basis van vertrouwenwekkende ervaringen en stoelt (voor wat de school betreft)
mede op professionaliteit en kwaliteit. Inzetten op het ontstaan van wederzijds vertrouwen voorkomt het ontstaan
van een afrekencultuur.

Eindverantwoordelijkheid
Het verschil in eindverantwoordelijkheden tussen school
en ouders maakt de relatie ongelijk. De inrichting van de
school behoort tot de professionele eindverantwoordelijkheid van de school. Over de kwaliteit daarvan verantwoordt
ze zich aan de inspectie en aan de ouders.
Als partnerschap een kwaliteitskenmerk is van een school,
dan ligt het voor de hand dat de school een actieve rol
speelt in de totstandkoming ervan. Ze zal dat niet aan het
toeval overlaten.
Natuurlijk hebben alle partners een eigen verantwoordelijkheid, maar de school blijft leidend. Ouders verschillen
bijvoorbeeld in hun aanvankelijke voorkeursrollen, maar de
school zal proberen hen ertoe te verleiden de rol van gelijkwaardig partner op zich te nemen. De school neemt het
voortouw in de relatie, zij zet van meet af aan de goede
toon en bepaalt daarmee in hoge mate het speelveld en
de spelregels. Ze doet dat op grond van haar professionele opvattingen over wat goed is voor de ontwikkeling en
het leren van kinderen. Daarbij ziet de school zich wel voor
een aantal keuzes geplaatst, bijvoorbeeld op het vlak van
wat je verlangt of mag verlangen van ouders. Wat doe je
als ouders niet kiezen voor de rol van gelijkwaardig partner? Accepteer je het als ouders zich vrijblijvend opstellen
of zich nauwelijks laten zien? Laat je toe dat ze de school
vooral zien als onderdeel van een dagarrangement waar
hun kind verantwoord wordt opgevangen, zolang zij werken? Of stel je minimale eisen aan hun betrokkenheid? Zo
ja, doe je dat dan met het belang van het kind voor ogen of
spelen ook andere overwegingen een rol, zoals het eventueel niet door kunnen gaan van activiteiten als excursies en
keuzecursussen?

Vijf oudergerichte scholen
In het handboek ‘Ouders in de school’ 2 worden vijf types
scholen onderscheiden, als het gaat om de mate waarin en
de manier waarop ouders bij de school worden betrokken.
Zo is er de informatiegerichte school, die er vooral op is
gericht om de juiste informatie te verstrekken aan ouders.
Het tweede type is de structuurgerichte school. Behalve
dat de school informatie verstrekt, maakt de school duidelijk hoe de lijnen met ouders verlopen. De school geeft helderheid over taken en verantwoordelijkheden, zowel van
de school als van de ouders.
Dan is er de relatiegerichte school. Naast het geven van de
juiste informatie en het helder maken van de structuren,
investeert de school veel in de sociale relaties met ouders.
De participatiegerichte school ziet en ervaart ouders als
belangrijke partners en is daarom proactief in het aangaan
van contacten met ouders op alle niveaus.
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Het laatste type is de innovatiegerichte school. Ouders en
school zien elkaar als partners in het proces van continue
verbetering van de school. Ouders denken en beslissen
zoveel mogelijk mee op alle terreinen.
Er bestaat volgens de auteur van dit handboek geen ‘fout
type school’: ‘Het model loopt niet op, het is niet zo dat elke
school erop gericht moet zijn een innovatiegerichte school
te worden. Het is van belang dat de school kijkt naar de
ouderpopulatie en de competenties van het team en dan
bepaalt welk type school het wil zijn. Als je dat doet, wordt
het gemakkelijker om ouderbetrokkenheid vorm te geven.’

Informatiegerichte school
Een informatiegerichte school kan meestal nauwelijks
eisen aan ouders stellen, bijvoorbeeld vanwege een taalbarrière of omdat de school actieve ouderparticipatie nog
nauwelijks vorm heeft gegeven. Wanneer ouders meehelpen op school, gaat het vooral om het meehelpen bij
technische klusjes. Ze voelen zich betrokken bij de school
op het niveau van hun kind. Het bezoeken van ouderavonden gebeurt weinig. Uitnodigen om samen met hun kind
te komen kijken naar de resultaten van een project levert
een grotere opkomst. Ouders worden weinig gevraagd om
mee te denken en slechts daar waar het wettelijk verplicht
is via de Medezeggenschapsraad mee te beslissen. Ouders
worden over hun kind geïnformeerd als ze daarom vragen.

Structuurgerichte school
Zo’n school vindt het belangrijk om duidelijkheid aan
ouders te geven. De taken en verantwoordelijkheden van
school en ouders liggen vast. Ouders weten bij wie ze moeten zijn, wanneer ze iets te vragen, te overleggen of mee
te delen hebben. In de Schoolgids en Nieuwsbrieven van
zo’n school is regelmatig te lezen wat de school van ouders
verwacht, zoals op tijd komen, om half negen het lokaal
verlaten en buiten wachten bij het ophalen van de kinderen. Iedereen binnen de
school geeft vanuit zijn
verantwoordelijkheid de
nodige informatie door
aan ouders op de daarvoor vastgestelde informatiemomenten, zoals
het tienminutengesprek,
de Schoolgids, de wekelijkse nieuwsbrief en
de prikborden met de verslagen van de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad. Ouders voelen zich betrokken bij
de school op het niveau van hun kind en de groep waarin
het kind zit. Stamgroepavonden worden dan ook als zinvol
gezien door ouders. Het meedenken en beslissen gebeurt
voornamelijk op het niveau van het kind en af en toe van
de groep.

Relatiegerichte school
De school investeert veel in het opbouwen en onderhouden
van de sociale relaties met ouders, die hiervoor openstaan
en hierin ook investeren. De school is gericht op ouders om
hen bij school te betrekken en problemen te voorkomen.
Ouders voelen zich bij de school op drie niveaus betrokken,
bij hun kind, de groep waar het kind in zit en de school
als geheel. In zo’n school zijn ouders bijvoorbeeld ook
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welkom bij gezamenlijke schoolvieringen als weekopening
en –sluiting. In sommige scholen is ook een ruimte voor
ouders waar zij bij het halen en brengen van hun kind even
kunnen zitten en soms zelfs iets kunnen drinken. Naast
de formele activiteiten worden er ook informele activiteiten georganiseerd als een
schoolfeest of een avond
waarop ouders bedankt
worden voor de hulp in het
afgelopen jaar. Deze activiteiten zijn vooral gericht
op het versterken van de
relatie tussen de ouders,
de school en het team.
Ouders helpen bij technische klusjes of andere niet
‘De schoolwoonkamers staan
aan kinderen gebonden
activiteiten. Ze gaan mee
voor de ouders te allen tijde
op schoolkamp en worden
open. Ouders zijn medewerkers,
geselecteerd in verband
overal waar ze zich kunnen
met de uit te voeren taken
inpassen in onderwijs en viering,
tijdens het kamp.

Participatiegerichte
school

in werkplaats of tuin, op
wandelingen en reizen. Zulke
scholen bieden niet zozeer het
beeld van goed georganiseerde
‘samenwerking’ - ja, het moet
niet alleen maar dát zijn – maar
oorden waar het gezin en de
opvoeders samen leven.’

De school ziet en ervaart
ouders als belangrijke partners in de opvoeding. Zij
streeft naar vernieuwingen
en bekijkt voortdurend
waar ouders kunnen wor(Het kleine Jenaplan, bladzijde 52)
den ingeschakeld vanuit
hun specifieke verantwoordelijkheid. In de school wordt tijd
en energie gestoken in onderlinge uitwisseling van nieuwe
impulsen en werkwijzen, zodat de school in staat is ouders
optimaal te betrekken bij de school en het onderwijs. Het
Ouder- & Teamcafé, zoals beschreven in een van de andere
artikelen is hier een mooi voorbeeld van.
Ouders bij een participatiegerichte school zijn op kind-,
groep- en schoolniveau betrokken en worden actief ingezet bij allerlei vormen van ouderparticipatie, zoals het meehelpen met lezen, het oefenen van de tafels of helpen in
het documentatiecentrum. De school zorgt ervoor dat de
taken en bevoegdheden helder zijn voor alle betrokkenen.
Zij houdt haar verantwoordelijkheid en neemt de beslissingen. De school stimuleert ouders mee te denken en te
beslissen in hun rol als medeopvoeder; ze krijgen de gelegenheid op groep- en schoolniveau mee te denken. Naast
de stamgroepavonden zijn de algemene ouderavonden
over opvoedingsvraagstukken belangrijke contactmomenten voor ouders en het team.

Innovatiegerichte school
De school en ouders zien elkaar als partners in het proces van continue verbetering van de school. Ze voelen zich
hiervoor in dezelfde mate verantwoordelijk en spreken
elkaar daarop aan. Het team en de ouders voorzien elkaar
pro-actief en tijdig van de nodige informatie, gericht op de
optimale ontwikkelingskansen voor het kind en de school.
Binnen heldere kaders worden ouders daar waar mogelijk actief ingezet om mee te helpen, te denken en mee
te beslissen. Daar waar de kaders niet duidelijk genoeg
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Scorelijst om te bepalen in welke fase een school zich bevindt		
De onderstaande vragenlijst kunt u door het team, maar ook door ouders laten invullen.
Vragen

Omcirkelen wat
van toepassing is

1

Het is voor ouders duidelijk bij wie ze waarvoor moeten zijn op school

ja

/

nee

2

Ouders worden regelmatig betrokken bij het meedenken over het beleid op school

ja

/

nee

3

Groepsleiders gaan regelmatig op huisbezoek

ja

/

nee

4

Het oplossen van klachten is de taak van de schoolleiding

ja

/

nee

5

Iedere groepsleider kent de inhoud van de dossiers van de kinderen uit zijn groep

ja

/

nee

6

Ouders worden op de hoogte gehouden van wat er zich in de groep van hun kind afspeelt

ja

/

nee

7

Ouders worden op allerlei terreinen actief ingezet

ja

/

nee

8

Ouders zijn altijd welkom op school

ja

/

nee

9

Ouders voelen zich net zo verantwoordelijk als het team voor de school

ja

/

nee

10

Aan het begin van het jaar wordt een activiteitenkalender aan de ouders uitgereikt

ja

/

nee

11

Ouders denken actief mee over het beleid op de school

ja

/

nee

12

De school geeft regelmatig aandacht aan opvoedingsvraagstukken

ja

/

nee

13

Groepsleiders zijn over het algemeen op de hoogte van de belangrijke dingen die zich in
gezinnen afspelen

ja

/

nee

14

De school organiseert regelmatig activiteiten waarbij ouders worden uitgenodigd

ja

/

nee

15

Meehelpen op school door ouders wordt spontaan in de wandelgangen geregeld

ja

/

nee

16

Het komt niet voor dat ouders plotseling geconfronteerd worden met belangrijke beslissingen
die de school neemt

ja

/

nee

17

Op school is een klachtenprotocol voor ouders aanwezig

ja

/

nee

18

De school is erop uit evenveel verantwoording af te leggen aan de ouders als aan de inspectie

ja

/

nee

19

De ouders voelen zich medeverantwoordelijk voor de resultaten van de school

ja

/

nee

20

De school hecht waarde aan het verstrekken van duidelijke informatie aan ouders

ja

/

nee

21

De school staat open voor suggesties van ouders

ja

/

nee

22

Over het algemeen zijn leraren vriendelijk en maken zij tijd vrij om met ouders te spreken

ja

/

nee

23

De groepsleider kent de kinderen uit zijn groep goed

ja

/

nee

24

Er wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van ouders

ja

/

nee

25

De school heeft de ouders duidelijk verteld wat ze wel en wat ze niet doet (de taken zijn helder afgebakend)

ja

/

nee

Schrijf van de hieronder genoemde vragen per rubriek op hoeveel keer u ‘ja’ ingevuld heeft.
type

Vragen

1. Informatiegericht

4, 10, 15, 17, 23

2. Structuurgericht

1, 5, 6, 20, 25

3. Relatiegericht

3, 8, 13, 14, 22

4. Participatiegericht

2, 7, 12, 21, 24

5. Innovatiegericht

9, 11, 16, 18, 19

aantal keer ja

Door alle uitslagen samen te voegen, ontstaat er een beeld van uw school. Klopt dat met uw intenties?
omschreven zijn, kunnen er misverstanden ontstaan over
de eindverantwoordelijkheid. Ouders kunnen meedenken
over de criteria waar een nieuwe rekenmethode aan moet
voldoen, maar beslissen niet welke methode wordt gekozen. Ouders zijn nu niet alleen betrokken op kind-, groepen schoolniveau, maar ook op schooloverstijgend niveau.
Het op zoek gaan naar een jenaplanschool voor voortgezet
onderwijs en meedenken over een brede school zijn daar
voorbeelden van.

Jenaplanscholen
De auteur van het boek ‘Ouders in de school’ geeft aan
dat het van belang is dat de school naar de ouderpopulatie en de competenties van het team kijkt en dan bepaalt
welk type school het wil zijn. Voor jenaplanscholen die zich
ten doel hebben gesteld om de opvoeding van kinderen
het uitgangspunt van de school te laten zijn, is het logisch
om te streven naar een relatie-, participatie- of innovatiegerichte school. Dat daarbij de informatie naar ouders
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optimaal en de structuren helder moeten zijn, is bijna een
vanzelfsprekendheid. Het is goed voor scholen om al dan
niet in dialoog met ouders te bepalen op welk type school
zij op dit moment lijken en vervolgens te bespreken hoe de
school zich met betrekking tot ouders verder wil ontwikkelen. De vragenlijst3 die bij dit artikel is geplaatst helpt bij
het analyseren van de huidige situatie. Deze lijst is een door
Felix Meijer speciaal voor jenaplanscholen bewerkte versie
van de zelfscan uit ‘Ouders in de school’ .

zich verzekeren van echte saamhorigheid met de ouders
van de leerlingen en een gebied vol levenswerkelijkheid
creëren dat deze beide pedagogische milieus gemeenschappelijk hebben, kunnen de scholen het karakter van
onderwijsinstelling meer en meer verliezen en tot oorden
van opvoeding worden, waar het onderwijskundige zich
natuurlijker en dus ook effectiever invoegt.’ (Het kleine
Jenaplan, bladzijde 51)

Peter Petersen benadrukte de betrokkenheid en participatie van ouders bij de school in het licht van het gezamenlijke belang in de opvoeding van de kinderen en de
rol van het onderwijs daarin: ‘Alleen wanneer de scholen

Felix Meijer is hoofdredacteur van Mensenkinderen en jenaplanscholer en –begeleider vanuit zijn eigen bedrijf SYNEGO.
Fotografie: jenaplanschool De Zonnewereld, Vleuten en www.
oudersbijdeles.nl

Noten
1. Het kleine Jenaplan, Peter Petersen, Barendrecht, 1985 (te bestellen bij de NJPV, Zutphen)
2. Handboek Ouders in de school, Peter de Vries, CPS, Amersfoort, 2007
3. De auteur en uitgever hebben toestemming gegeven voor een eenmalige bewerking van deze lijst uit het Handboek, bladzijde 91. Het
copyright van de scan berust bij de CPS Uitgeverij. Zij geeft echter toestemming voor gebruik van deze bewerkte scan in jenaplanscholen.
Bij de totstandkoming van dit artikel is gebruikgemaakt van de brochure van de Werkgroep Ouderbetrokkenheid (www.oudersbijdeles.nl) en van
het Handboek ‘Ouders in de school’
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Devika Strooker

In Edam werd vijfentwintig jaar geleden
‘De Nieuwe School’
opgericht door ouders die zich een school wensten waar de kinderen in hun volledigheid werden gezien en waar
op een andere manier over onderwijs werd nagedacht. In dit artikel wordt beschreven hoe ouders nog steeds
nauw bij het onderwijs van hun kinderen betrokken worden.

Innovatieve ouders in het schoolcafé

Ouders maken over het algemeen een bewuste keuze voor
het jenaplanonderwijs van De Nieuwe School. Geheel in
stijl van de jenaplangedachte, waarbij de school gezien
wordt als een gemeenschap die kinderen, groepsleiders
en ouders omvat, zijn de ouders zeer betrokken bij het
reilen en zeilen van de school. Ze spelen in het onderwijs
op allerlei niveaus een belangrijke rol. Het is belangrijk om
ouders betrokken te houden. Communicatie tussen de
school en ouders over allerlei onderwerpen is daarom van
essentieel belang. Tot op de dag van vandaag wordt het
bestuur van de school gekozen door ouders en bestaat
het uit ouders en eventueel uit oud-ouders. Het bestuur
bewaakt de hoofdlijnen van het beleid, werkt nauw samen
met de directeur en ziet het als zijn taak er mede voor te
zorgen dat de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn
voor kinderen, groepsleiders en ouders.

Op weg naar openheid en dialoog
Vijf jaar geleden werd er door de directeur een enquête
onder de ouders verspreid om een beeld te krijgen waar
de grootste hiaten zaten tussen de gewenstheid van zaken
en hoe ouders dat op de school ervaarden.
Hoewel er al een heleboel manieren toegepast werden
waarop ouders geïnformeerd werden over de kinderen
en de dagelijkse schoolpraktijk, (zoals kijkavonden, afsluitingen van projecten, het ‘weeknieuws’, de verslagboekjes, groepsouderavonden en weeksluitingen) bleek er bij
ouders behoefte te zijn aan ruimte om hun stem te laten
horen, gehoord te worden en ‘klachten’ en vragen bij
team, directeur en/of bestuur neer te kunnen leggen.
Tegelijkertijd ervaarde de schoolleiding soms dat er in de
communicatie tussen ouders en de school ongewenste
‘stemmingen’ ontstonden. Als ouders zich zorgen maken
over hun kind, bijvoorbeeld het idee hebben dat het last
heeft van sociale processen in de groep of als er onzekerheid is over de voortgang van het leerproces van hun
kind, gaat de aandacht uit naar hoe dat met teamleden
en/of andere ouders te communiceren. Vaak weten de
mensen elkaar goed te vinden. Maar als dat niet direct
vlekkeloos verloopt kunnen er ‘schoolpleingesprekken’

ontstaan die een eigen leven gaan leiden. Die kunnen via
via en in gehavende context bij andere ouders, het team
of bestuursleden terechtkomen, waardoor dingen eerder
troebeler worden dan dat de betrokken mensen toegang
tot begrip en oplossingen krijgen.
Het leek dus zaak om de openheid én de dialoog op school
te verbeteren.

Meeleven en –denken
Het bestuur is toen begonnen avonden te organiseren,
waarop ouders en teamleden elkaar kunnen ontmoeten in
het zogenaamde Ouder&TeamCafé. Doel was om vooral
leuke avonden te organiseren. Een kans voor de volwassenen van de school om hun betrokkenheid bij de school en
het onderwijs te delen. Om hun oprechte zorgen, inspiratie
en vragen met elkaar uit te wisselen en tevens de energie en het plezier vrij te maken om samen tot ideeën te
komen. Het leek een mogelijkheid om de gesprekscultuur
op school, door meer gelegenheid te creëren en zo ervaring op te doen, opener en vertrouwder te laten worden.

Inmiddels komt het achtste O&TCafé er aan. Elk schooljaar hebben er twee plaatsgehad, avonden die reeds in de
jaarkalender van de school werden aangekondigd. Avonden waarop aan de hand van een thema een wisselende
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en veelvormige invulling werd gegeven. Thema’s waren
onder meer: toetsing (hoe worden de kinderen gevolgd
en beoordeeld?), inspiratie, buitenschoolse opvang (hoe
gaan we daar als school mee om?), hoe verhoudt zich ons
onderwijs tot de toekomst, jongens en meisjes (de eigenheid van de seksen en de manier waarop we daar in ons
onderwijs aan tegemoet kunnen komen), de betekenis van
de blokperiode en ouderhulp in de school.

Een avond in het café
Het O&TCafé is echt een café. In de gemeenschapsruimte
zetten we kleine ronde tafels neer, stoelen eromheen en
waxinelichtjes op tafel. De koffie wordt al snel door wijn,
jus en zoutjes gevolgd. Er is muziek en sfeervol licht.
Het programma is meestal onderverdeeld in een informatief en een actief gedeelte. Vaak terugkerende onderdelen
zijn bijvoorbeeld:
• Een verhaal met betrekking tot het thema, verzorgd
door de schoolleiding. Over de gedachten die achter de
dagelijkse jenaplanschoolpraktijk schuilgaan en die zo de
aanwezigen kennis laat nemen van de bezielde motivatie
van de keuzes van de school.
• Vertoning van een (vaak speciaal voor de gelegenheid
gemaakte) film. Zo was er een film, waarin de teamleden
zich uitspraken over wat hun inspireert en welke dromen
zij over het toekomstige onderwijs hebben. Of een film
over de blokperiode op onze school, waarbij zowel in de
groepen werd gefilmd als ouders en groepsleiders over het
fenomeen werden bevraagd. Ook één waarin de kinderen
geïnterviewd werden over ‘leren en de toekomst’. Maar
bijvoorbeeld ook een gedeelte van een bestaande documentaire over buitenschoolse opvang in het buitenland.
• Een muzikaal intermezzo. Altijd verrassend verzorgd
door een betrokkene. Zo was er bijvoorbeeld een vader
die zijn gehele marimba opstelde en een prachtig stuk ten
gehore bracht, een groepsleider die samen met een oud-

ouder een lied zong, waarvan de inhoud het thema van
de avond op een andere manier belichtte en een groepje
oud-leerlingen dat speciaal voor de avond een beatbox-act
maakte over hun ervaringen op school.
Ook is er eens een expert op het gebied van pedagogiek
met gevoel voor sekseverschillen als gastspreker uitgenodigd, een schets voorgedragen op basis van beschrijvingen van De Ideale Ouder vanuit het teamperspectief, een
diashow van de schoolvieringen vertoond en een gedicht
voorgelezen.
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Van meedenken tot meedoen
In het aansluitende actieve gedeelte van de avond verdelen
de aanwezigen zich in gesprekgroepjes, samengesteld op
basis van zoveel mogelijk onbekendheid met elkaar. In elk
groepje een groepsleider, ouders met kinderen in verschillende bouwen en een bestuurslid (die het gesprek leidt
en de belangrijkste punten noteert). Na een voorstelrondje
wordt er met elkaar gesproken aan de hand van enkele
vragen. Zowel vragen die uitnodigen om te benoemen wat
er gewaardeerd wordt aan de school als vragen die aanzetten om over verbeteringen na te denken. De bevindingen
worden op flappen geschreven en opgehangen in de zaal.
Zodoende kan men ook kennisnemen van de gesprekken
aan de andere tafeltjes. Soms ook vergeten we de flappen en geeft elk groepje gewoon mondeling een korte
opsomming van relevante punten die in het gesprek voorbij zijn gekomen. Vaak sluit de voorzitter van het bestuur
de avond dan af met het benoemen van een aantal opvallende geluiden. Soms doet deze ook direct al een oproep
of er onder de aanwezigen mensen bereid zijn zich in te
zetten om vervolg te geven aan een concrete suggestie die
die avond gedaan is. Zo is er eens ter plekke een groepje
geformeerd van ervaren schoolouders die nieuwe ouders
in een vroeg stadium wegwijs maken in de school. Op de
avond over buitenschoolse opvang bleken de aanwezigen
geraakt te zijn door de beelden van bijzondere BSO-plekken in het buitenland dat drie ouders zich geroepen voelden om te onderzoeken of het wellicht mogelijk was om
zo’n plek in onze buurt te verwezenlijken.
Sommige suggesties leidden pas in een later stadium ergens
toe. Meermaals werd bijvoorbeeld de wens geuit om het
muziek- en natuuronderwijs meer gestalte te geven op de
school. Inmiddels is besloten om de schoolkampen eens
in de drie jaar in samenwerking met een organisatie voor
natuureducatie te laten plaatsvinden en is er bijvoorbeeld
een gedeelte van het schoolplein ingericht als moestuin.
Er worden nu op projectbasis muziek- en dansworkshops
georganiseerd en de kinderen zijn op excursie naar het
concertgebouw geweest.
Over het algemeen worden de avonden door de aanwezigen heel goed gewaardeerd. Er is geconcludeerd dat het
zin heeft dat de school zich duidelijk en actief profileert. Er
wordt teveel vanuit gegaan dat de ouders de basisprincipes kennen en accepteren. Voor het team en de continuïteit van de school is het belangrijk dat de basisprincipes
als uitgangspunt vast staan en gedragen worden door het
team en de ouders. Voor de teamleden ligt vaak juist hierin
een belangrijke reden op déze school te komen werken.
Inspraak en meedenken betekent niet dat er steeds gemorreld kan worden aan de pijlers van de school. En ouders
waarderen het zeer om inzicht te krijgen in de basisprincipes en hoe die vorm krijgen binnen de school.
De manier waarop het gesprek gevoerd werd, was in het
begin soms nog wat onwennig: nieuwe ouders werden
soms wat ondergesneeuwd door de indrukwekkende ervaringsgeschiedenissen van de oudgedienden. Teamleden
werden soms wat teveel in de rol van loketbeambte van
de school aangesproken, waardoor er voor hen weinig
ruimte was om als heel en vrij mens aan het gesprek deel
te nemen. Oud zeer overstraalde soms bij iemand nog de
mogelijkheid om onbevangen naar het hier en nu van de
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school te kijken. Inmiddels lijken we, ook doordat we de
valkuilen bij een volgende Cafébijeenkomst benoemden,
een voor iedereen plezierige vorm gevonden te hebben.

Een leefgemeenschap
Bovenal is de ervaring dat de dialoog en openheid op de
school duidelijk gediend zijn met de O&TCafés. De avonden worden steeds beter bezocht en elke keer wordt er
een uitgebreid verslag van de avond gemaakt zodat de
mensen die het misten toch iets van de avond meekrijgen.
De O&TCafé’s maken de ontmoeting en het samen hardop
denken over het onderwijs op school mogelijk. Het feit dat
er gepraat wordt, dat er uitwisseling en gedeelde ervaring
is, verrijkt de leefgemeenschap die onze school wil zijn.
Het is goed en ontroerend om met zo’n grote groep
betrokken volwassenen naar een film te kijken waarin
de kinderen aan het woord zijn over hun toekomst; het
is verhelderend om inzicht te krijgen in de bedoeling van
het blokuur; het is waardevol om samen te denken over
de plek waar de kinderen zoveel tijd doorbrengen en over
alles wat bijdraagt aan hun groei en bloei.
De tientallen meer of minder concrete suggesties die er
gedurende de avonden gedaan zijn, zijn gehoord en gelezen, zijn in team- en bestuursvergaderingen aan de orde

geweest. Natuurlijk heeft zowel voor het team als voor het
bestuur de zorg voor de dagelijkse continuïteit en invulling
van de keur aan projecten en lopende zaken het grootste
gewicht. Er is niemand die in staat is alle suggesties die
er gedaan zijn meteen te concretiseren. Maar het bestuur
merkt dat het gesprek en de suggesties wel degelijk zin
hebben. Het komt altijd ergens terecht, het is gehoord en
het stuurt en vult het denken en beslissen over de school.
Devika Strooker is als ouder lid van het bestuur van
De Nieuwe School.

Ouderparticipatie op de Oostpoortschool

Jan Willem Koot

Zes jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met de Oostpoortschool, een jenaplanschool in Delft. Wij
waren op zoek naar een school voor onze oudste zoon en de toenmalige directeur ontving ons voor een
introductiegesprek. Tijdens zijn rondleiding beloofde hij ons een school met een uitstekende sfeer: een school
waar alle kinderen en ouders elkaar kennen, waar ouders actief betrokken worden bij de groep en waarvan de
schoolverlaters in de wijde omgeving bekendstaan om hun assertiviteit. Dat sociale aspect van de school sprak
ons erg aan. Juist de sociale cohesie tussen kinderen onderling, en tussen kinderen, ouders en het team en de
ruimte voor ouderparticipatie op de Oostpoortschool heeft ons doen kiezen voor deze jenaplanschool.

Ouders werken mee
Vanaf het eerste moment dat
onze kinderen naar de Oostpoortschool gingen, is er ruimte
geboden om deel te nemen aan
activiteiten binnen de stamgroep
en op school. De groepsleiders
zijn altijd actief op zoek naar
ouders die willen assisteren bij
het gebruik van de computer,
die willen meegaan met uitstapjes, schoolkamp of zwemles, of
die tijdens een project willen
vertellen over hun beroep of
hobby. Sommige ouderactiviteiten hebben een vast karakter,
zoals de computerbegeleiding
en de muziekles. Andere zijn
verbonden aan een van de vele

projecten, zoals een flamencoof kookles bij een landenthema.
Sommige initiatieven ontstaan
spontaan: een ouder bedenkt en
organiseert een fotoworkshop,
een grootouder speelt in de kring
op zijn ukelele, een vader leest
voor uit zijn favoriete dichtbundel,
of de hele groep gaat na afloop
van het schaatsen pannenkoeken
eten bij een van de kinderen thuis.
Andere initiatieven ontstaan op
verzoek van de groepsleider, zoals
het opknappen en schilderen van
het klaslokaal, het opnieuw inrichten van de poppenhoek of de
leeshoek, of een presentatie van
een beroep dat aansluit bij een
thema, zoals bouwen of techniek.
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Ook buiten de eigen groep helpen ouders mee, bijvoorbeeld met het versieren van de school voor carnaval of
kerstmis of bij het organiseren van een feestmarkt voor een
jubilerende groepsleider.
De natuuroudergroep zoekt naar manieren om kinderen
de natuur te laten ervaren, zoals door het inrichten van
tentoonstellingen in de hal. Elke keer wordt er gebruikgemaakt van echte materialen. Zo zijn er kippeneieren in een
broedmachine uitgebroed en is er een kerkuil in de stamgroepen geweest.

Ouders in de stamgroep
In de stamgroep, waar onze beide zoons vlak na elkaar
hun onderbouwjaren hebben doorgebracht, wordt hecht
samengewerkt tussen de groepsleiders en ouders. Ieder
jaar gaat de groep in de zomer op Duindag, een uitje naar
de duinen met een speurtocht, duinspelletjes, picknick en
een kampvuur, dat wordt georganiseerd en begeleid door
ouders. Dit jaar werd voor de kleuters ook een Nieuwjaarsborrel georganiseerd in het kinderkookcafé van de Tussen
Schoolse Opvang, in samenwerking met ouders. Zes ouders
hielpen de kinderen bij het bereiden van allerlei hapjes. Na
schooltijd werden ouders, broertjes en zusjes uitgenodigd
om te komen proeven en te borrelen.

Ouders denken mee
Tijdens de jaarvergadering van 2006 ontdekte ik dat er bij
veel ouders de wil was om meer te doen op school. Omdat
ik het belangrijk vind om mee te denken over de organisatie
van de school en gezamenlijk dingen te bereiken, besloot
ik lid te worden van de Medezeggenschapsraad. De MR
is een geïnstitutionaliseerde vorm van ouderparticipatie
en bestaat op de Oostpoortschool uit vier ouders en vier
teamleden. Naast de primair controlerende functie van de
MR, streeft de MR van de Oostpoortschool ernaar om ook
een initiërende rol te spelen. De MR probeert de processen
binnen de school kritisch te bekijken en ideeën aan te dra-

10
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gen om deze te verbeteren.
In het afgelopen jaar heeft
dat geresulteerd in een aantal structurele wijzigingen.
Omdat bleek dat de middelen die de school ter beschikking staan niet toereikend
zijn om alle wensen op het
gebied van het jenaplanonderwijs te kunnen verwezenlijken, is een traject ingezet
om de vrijwillige bijdrage fors
te verhogen. Sinds het begin
van dit schooljaar wordt aan
de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Een suggestie hiervoor wordt gedaan op
basis van het inkomen van het
gezin. Van dit geld zijn onder
meer klassenassistenten en
vakleerkrachten aangesteld.
De ouders worden actief
betrokken bij het besteden
van deze middelen.
Om het monumentale pand te onderhouden en in de
oude staat te herstellen, is er op initiatief van de MR een
gebouwcommissie in het leven geroepen. Deze commissie
bestaat uit een groep enthousiaste klusouders. Het eerste
geslaagde project was het opknappen van een nieuwe
bibliotheekruimte, die door het team en ouders is ingericht
en wordt beheerd.
Om het potentieel dat bij ouders aanwezig is goed in te zetten, is er een vacaturebank opgezet. De vacaturecommissie
inventariseert wensen
van het team en zoekt
ouders die deze vacatures willen vervullen.
De vacatures zijn zeer
divers: van het wassen van luizenzakken
tot het geven van speciale lessen en het uitlenen van boeken in
de bibliotheek.
In de toekomst wil de MR ook een denktank oprichten,
die actief helpt om creatieve oplossingen te bedenken voor
problemen op school. Onderwerpen waar deze denktank
zich over zou kunnen buigen zijn bijvoorbeeld de te krappe
ruimte voor de fietsenstalling en de organisatie van de
schooladministratie.
In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat het heel fijn en
inspirerend is om bij te kunnen dragen aan de school van
onze kinderen. Voor onze kinderen is het heel plezierig om
te zien dat hun ouders betrokken zijn bij de school; het
verkleint de afstand tussen de school- en de thuisomgeving
en draagt bij aan een plezierige basisschooltijd.

Jan Willem Koot is ouder van Malte en Okke Wolf en van de
jenaplanschool De Oostpoort in Delft

De Bijenkorf is een jenaplanschool in Eindhoven Noord en
heeft ongeveer vierhonderdvijftig kinderen in zeventien
groepen. Om het jenaplankarakter van de school in stand te
kunnen houden, wordt er met een groeibeheersend beleid
gewerkt, waardoor de school niet groter wordt. Al jarenlang bevindt de school zich in een bevoorrechte positie.
Ouders staan te dringen om hun kind op school geplaatst
te krijgen. Om zeker te zijn van een plaatsje, moeten zij hun
kind aanmelden, voordat het één jaar is. Jaarlijks worden
ruim tachtig kinderen aangemeld, van wie er uiteindelijk
vijftig vierjarigen geplaatst worden.

Ouders kiezen
Wat maakt onze Bijenkorfschool dan zo interessant? Een vraag
die we onszelf regelmatig stellen, maar die niet zo eenduidig
te beantwoorden is. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als je
het jenaplanconcept en de daaruit voortvloeiende onderwijskwaliteit als belangrijkste reden voor de grote belangstelling
zou kunnen aanvoeren. De eerlijkheid gebiedt om dat niet te
doen. Immers ouders hebben meerdere belangen.
• Jaren geleden, toen er al veel kinderen van buiten de wijk
kwamen, startten we met een continurooster. Bij kennismakingsgesprekken werd steeds aangevoerd dat de keuze
op onze school was gevallen omdat we een jenaplanschool
waren. Tussen de regels door werd echter ook duidelijk dat
het voor veel ouders wel gemakkelijk was als ze hun kind
maar één keer hoefden te brengen en te halen.
• Twee buurtwijken bestaan voor een belangrijk deel uit
goedkope huurwoningen en een beetje koop. Er wonen
nogal wat allochtonen van Turkse en vooral Marokkaanse
origine. De kinderen van die wijken gaan bijna allemaal naar
de scholen die daar zijn. Veel witte kinderen verlaten elke
ochtend die wijken. Op de fiets, bij papa of mama achterop
of in de auto. Ze komen ook naar onze school. Ze zeggen
te kiezen voor het jenaplanonderwijs. Tussen de regels door
wordt duidelijk dat ze op hun wijkschool de hele wereld zien
behalve die van henzelf.
• We hebben een goede naam opgebouwd. We zijn een
gezellige school. Het team is enthousiast, er wordt veel georganiseerd. Ouders zijn welkom, sterker, we kunnen niet zonder hen. De betrokkenheid is groot. Tussen de regels door
blijken dit soort zaken nog belangrijker dan een bijzonder
onderwijsconcept. En wees eerlijk: Is het niet heerlijk om je
kind graag naar school te zien gaan?

Kiest de school?
Hoe ga je nu als school met de diverse
belangen van ouders om? Moet je
selecteren op grond van de argumenten die ouders bij een kennismakingsgesprek aanvoeren? En wat gebeurt er
als je alleen maar in zee zou gaan met
bewust kiezende ouders? Creëer je dan
geen elitaire school? Zijn kinderen er bij
gebaat, als ze jarenlang alleen omgaan
met leeftijdgenoten van eenzelfde ach-

Hans Berndsen

tergrond? Is dat niet hetzelfde, als een groep waar alleen
allochtone kinderen in zitten? Ik denk dat je dan vooral tekort
doet aan het basisprincipe 'Mensen moeten werken aan een
samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief
met verschillen en veranderingen wordt omgegaan'.

o u d e r s

Kinderen en ouders
op onze school

In dit artikel vraagt een schoolleider
van een jenaplanschool zich af of je de
samenstelling van je schoolbevolking
kunt beïnvloeden.

Een ideale groep
Ik heb wel een idee van de ideale samenstelling van een
groep: een mix van kinderen van hoog en laag opgeleide
ouders, kinderen die meer en minder begeleiding nodig
hebben, kinderen die de wereld anders beleven, kinderen uit
diverse culturen. Maar… zo samengesteld dat het voor een
stamgroepleider behapbaar is en er dus gewerkt kan worden
aan 'Een samenleving die ieders unieke en onvervangbare
waarde respecteert'. Hoe kun je zo’n groep samenstellen?
Kun je dit realiseren met drie gediagnosticeerde autisten,
met tien kinderen die op cognitief gebied heel veel aandacht
nodig hebben, met heel veel kinderen die thuis geen Nederlands spreken? Het zou eigenlijk de groepsleider moeten zijn
die de grens bepaalt. Maar wat heb je te zeggen als je school
onder de opheffingsnorm dreigt te raken en je blij bent met
ieder kind dat zich aanmeldt? Of wat doe je als ouders aan
de poort staan en zeggen dat jenaplanonderwijs het beste
is voor hun kind?

Eén vaste inschrijvingsdatum
De laatste jaren is er in Eindhoven in de politiek en in het
onderwijs veel gesproken over het beïnvloeden van leerlingenstromen naar aanleiding van de “zwart / wit” problematiek. Geopperd werd om met gescheiden wachtlijsten te
werken. Ook zou geprobeerd moeten worden om blanke
ouders er toe over te halen in groten getale hun kinderen
naar de wijkschool te sturen. Momenteel wordt er gewerkt
aan een plan om jaarlijks een gezamenlijk inschrijfmoment
voor alle scholen vast te stellen.
Zal dat de oplossing zijn? Ik betwijfel het. Segregatie is zo
oud als de wereld. Nu het een kleur heeft gekregen mogen
de scholen het oplossen. (Naast de vele andere problemen
als overgewicht, crimineel gedrag onder jongeren, alcoholen drugsgebruik, normen en waarden enzovoorts.) Laten
we onder ogen zien dat we te maken hebben met een
maatschappelijk probleem, iets wat ons allemaal aangaat.
Leg dat niet alleen bij de school, maar ook niet alleen bij de
woningbouwvereniging of de politiek.
Wij nemen al jarenlang kinderen aan op
volgorde van inschrijving. Binnen de mogelijkheden vinden we dat het eerlijkst. Bij veel
mensen, binnen en buiten de wijk, is inmiddels bekend dat je er vroeg bij moet zijn om
je kind geplaatst te krijgen op onze school.
Gevolg is dat de samenstelling van de schoolbevolking meer gemêleerd is dan voorheen.
Hans Berndsen is schoolleider van de jenaplanbasisschool De Bijenkorf in Eindhoven
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Isabell Drewes

We stonden met de drie bovenbouwgroepen aan de overkant van het kanaal. Toen kwam het schip van de helling
gerold. Ik had al verteld, dat er een heel grote golf ging
komen. Dat heb ik al wel vier keer gezien, maar sommigen geloofden dat niet. Die
kregen natte voeten. En ze gingen ook gillen, want er kwam een rat uit het water
gevlogen. Een container naast ons werd omgeduwd door het water. Gelukkig dat we
daar niet onder kwamen. Mijn vader hebben we die dag niet gezien, die had het te druk met alle dingen van
het schip. Maar de week daarvoor had hij wel tijd voor ons en heeft hij ons alles laten zien. Hoe ze zo’n schip op
de computer tekenen en dan later maken.

School,
ouders en
techniek

In het januarinummer van Mensenkinderen is aandacht
besteed aan het thema techniek. Dit artikel belicht de
samenwerking van de school met ouders in het kader van
de bevordering van techniek in het basisonderwijs.

Talenten van ouders benutten
(Groot)ouders, ooms, tantes, buren en andere opvoeders
uit de omgeving van de kinderen kunnen allerlei hulp bieden rond techniek: praktisch, onderwijsinhoudelijk of een
combinatie van beide.
Om hun talenten te benutten is het handig wat voorwerk
te doen, zoals
• Ouders informeren en techniek laten ervaren: tijdens
een ouderbijeenkomst aan het werk met praktische problemen, hen technische materialen laten ervaren, hen
informeren over techniek op school en over de rol die zij
kunnen spelen.
• De beroepen en hobby’s van ouders in beeld brengen.
• Ouders verantwoordelijkheid geven en ook uitnodigen
om zelf met ideeën te komen.

Praktische inbreng
Technisch of a-technisch, ouders kunnen veel praktische
steun verlenen met de volgende activiteiten:
• De school in de sfeer van een techniekproject brengen.
• Een lijst met basismaterialen voor techniek opstellen en
gereedschappen inventariseren.
• Het beheren van techniekkisten.
• Ouderhulp bij een excursie naar een technisch bedrijf.
• Als schakel naar technische bedrijven fungeren voor materialen, excursies en gastlessen.
• De eigen werkruimte (hobbyruimte, klusschuur) ter
beschikking stellen.

Onderwijsinhoudelijke inbreng
• Techniekontdekkisten (mee) ontwikkelen.
• Begeleiden van activiteiten in de bouwhoek en in ateliers,
bij workshops of bij een keuzecursus techniek.
• Een instrument in de kring presenteren, zoals een hengel
of klarinet.
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• Over het eigen beroep vertellen, bijvoorbeeld tijdens het
schoolkeuzeproces in de bovenbouw.
• Zich door kinderen laten interviewen over een technisch
onderwerp.
• Thuis met de eigen kinderen met techniek bezig zijn. De
groepsleider brengt bijvoorbeeld een bepaalde techniek
in de groep ter sprake en de ouder gaat samen met de
kinderen na wat er aan dergelijke techniek in huis te
vinden is. Of: de groepsleider geeft een probleemstelling mee naar huis en de ouder gaat met de kinderen na
welke oplossingen er voor dit probleem te vinden zijn.
• Buitenschoolse techniekactiviteiten onder leiding van ouders.
(Zie ook www.technika10.nl. NB: ouders hoeven niet technisch te zijn om een Technika10-cursus te begeleiden).
• Een techniekcommissie (meedenken en met eigen initiatieven komen).
• Een technische ouder
komt als uitvinder verkleed op school, legt
kinderen voor dat er
te weinig uitvinders
zijn en roept ze op
de daarop volgende
weken uitvindingen te
doen; uitvindingen die
de kinderen daarna aan
de uitvinder en aan
andere ouders presenteren.
• Zorgen voor materialen
op het plein; materialen die tijdelijk of permanent op het plein staan en waarmee kinderen kunnen
experimenteren, zoals een sloopauto.

Isabell Drewes is ontwikkelingspsycholoog en leraar techniek.
Meer informatie: drewes.i@hsdrenthe.nl, www.drenthevtb.nl.
en www.programmavtb.nl.

‘Terug naar de basis’ is een handreiking om de communicatie tussen leerkrachten en (allochtone) ouders in het
basisonderwijs te verbeteren.
Een goede communicatie draagt bij aan een schoolcultuur
waar ouders en leerkrachten zij aan zij staan. Als ouders
meer deel gaan uitmaken van de schoolgemeenschap gaat
er minder tijd verloren met het zoeken van contact met
ouders, als er bijvoorbeeld hulp nodig is voor eigen kind of
voor de school.
Volgens de auteurs is het belangrijkste om een visie te ontwikkelen. Hiervoor worden concrete voorbeelden gegeven
waar een school direct mee aan het werk kan. Er is ook
specifieke aandacht voor de communicatie met allochtone

ouders. Het bevat een duidelijk stappenplan
om de onderlinge communicatie te verbeteren.
Een handig hulpmiddel voor elke school die
zich inzet voor een goede communicatie
tussen groepsleider, school en ouder.

o u d e r s

Recensie

Besproken werd door Marjon Clarijs
Terug naar de basis, M. Booijnk, KPCgroep
De handreiking en het onderzoek waarop deze gebaseerd is,
is gratis te bestellen of te downloaden via
www.kpcgroep.nl/oudersenschool

Vragen
over...

Marco Bastmeijer

Meervoudige
intelligentie
Het vierde en laatste artikel uit een reeks over meervoudige intelligentie, zoals verwoord door Howard
Gardner, met deze keer aandacht voor de structuur
van wereldoriëntatie.
De theorie rond meervoudige intelligentie kan helpen bij het inrichten van een leerrijke omgeving en
het uitdagen van kinderen om vanuit hun eigen leerstijlen, talenten en kwaliteiten te leren en te ontdekken. Tijdens dit zelfstandig ontdekken en ervaren kan
de groepsleider ondersteunen, begeleiden, sturen,
hulp bieden, instrueren en loslaten. Zo kan er passend
onderwijs worden geboden.
Dit vraagt natuurlijk veel van de vaardigheden van de
groepsleider en het kind. Het vraagt veel van de leeromgeving, de materialen en de middelen. En het vraagt
ook om een duidelijke structuur.

DE VRAAG:
Waarom is een structuur noodzakelijk?
Vooral bij wereldoriëntatie laten scholen kinderen kiezen bij
de verwerking en de verdieping van de leerstof. Het werken vanuit (eigen) onderzoeksvragen wordt, extra gestimuleerd door het gebruik van internet, in toenemende mate
toegepast. Kinderen maken powerpoints, werkstukken en
komen met de meest geweldige presentaties.
Kinderen genieten en gaan volop hun gang.

HET ANTWOORD:
Groepsleiders, ouders en inspecteurs hebben soms zo
hun bedenkingen:
Wat is er geleerd? Zijn de kerndoelen gehaald? Was dit
het maximaal haalbare? Was er voldoende diepgang?
Moet ik dit toetsen? Hoe kan ik dit beoordelen? Moet ik
iets registreren? Hoe staat het met een doorgaande lijn
door de school? Zijn de kinderen wel goed bezig of wordt
het door sommigen gezien als een leuke creatieve bezigheid? Vooral als er ook nog getekend en geknutseld mag
worden? Hoe zorg ik ervoor dat alle groepsleiders meedoen? Hoe zorg ik ervoor dat onze inspanningen over
drie jaar niet voor niets blijken te zijn? Is er een goede
aansluiting bij het voortgezet onderwijs?
Om dit soort vragen te voorkomen is een structuur een
handig hulpmiddel. Een structuur, die een kader biedt
aan ieder kind en iedere groepsleider en meteen duidelijk
is voor ouders. Een structuur die echter wel ruimte biedt
aan de creativiteit van kinderen en groepsleiders. Een
structuur waarin groepsleiders mogen verschillen, zodat
eenieder zich veilig en plezierig voelt.
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DE VRAAG: Hoe ziet die structuur er uit?
VierKeerWijzer is een structuur die in
iedere les toegepast kan worden, waarbij kinderen en groepsleiders vier stappen samen doorlopen; van vraag naar
antwoord.

HET ANTWOORD:
Aan de hand van opdrachtkaarten over bijvoorbeeld de
Prehistorie doorlopen groepsleiders en kinderen in vier
stappen het model:

Stap 1: De V van Vragen
Het is belangrijk dat kind en groepsleider zicht hebben
op wat belangrijk is om te weten over dit tijdperk. Door
het duidelijk stellen van de doelen stuurt dit zowel de
groepsleider als het kind. Er zijn vele mogelijkheden om
de doelen te achterhalen, zoals methodes, de kerndoelen,
de canon en de ervaringsgebieden uit de SLO-mappen.
Zo kom je tot een waslijst van doelen. Bij het thema Prehistorie geven de kerndoelen en de canon aan dat het
slechts om enkele zaken gaat: Kinderen moeten leren
over kenmerkende aspecten (kerndoelen) en zij moeten
kennisnemen van het hunebed (canon).
Kies vier of vijf doelen. Deze kunnen gericht zijn op specifieke regiogebonden kenmerken, waardoor je ook
aandacht besteedt aan het cultureel erfgoed. De doelen
zijn vaak nog niet concreet genoeg en lastig te bespreken met kinderen. Maak daarom van de doelen concrete
vragen, zoals Wat is een hunebed en waar vind ik ze in
Nederland? Waarom werden jagers boeren? Kun je de
Prehistorie aanwijzen op de tijdbalk? Hoe komen wij aan
de kennis over deze periode? Is dit de goede volgorde:
bronstijd-ijzertijd-steentijd?
De vragen komen op het vragenbord, dat in ieder lokaal
en in alle groepen hangt.
Iedere invaller, iedere ouder, ieder kind kan in één oogopslag zien welke vragen centraal staan bij dit thema. Deze
vragen moeten worden gehaald, het is de minimumstof.
Alle vragen worden opgenomen in een totaaloverzicht
(de Vragenwijzer), waarmee de school een overzicht
houdt op de aangeboden kerndoelen. De Vragenwijzer
kan opgenomen worden in het portfolio van het kind.

Dit maakt het mogelijk dat de groepsleider tijd heeft om
zijn ronde te doen langs ieder kind. Tijdens deze ronde
stimuleert hij, moedigt aan en stuurt hij op de te beantwoorden vragen: Wat ben je aan het maken? Welke kaart
heb je gekozen? Kun je wat vertellen over het hunebed
dat je aan het maken bent? Waar in Nederland zijn ze
vooral te vinden? Ben je er wel eens geweest? Zou je er
graag eens heen willen? Kun je er straks iets over vertellen in de groep? Hoe wordt het eindresultaat? Ga je dat
halen? Wat heb je daarvoor nodig? Jullie werken samen?
Wie doet wat? Wat is jullie plan?
Zo zorgt de groepsleider ervoor dat de doelen gehaald
worden. Wanneer onderweg mocht blijken dat de vragen
te lastig zijn, heeft hij natuurlijk altijd de mogelijkheid het
roer over te nemen en een klassikale les te geven, een
filmpje te draaien, zijn digibord te benutten, enz.

Stap 2: De I van Ik
Sommige kinderen zijn snel klaar. Ze weten de antwoorden
al of hebben ze tussen de middag even snel opgezocht of
thuis nagevraagd. Het zou erg jammer zijn om alleen de
vragen van de groepsleider centraal te stellen. Het vergroot
de betrokkenheid door nu het kind centraal te stellen: Wat
weet ik? Wat wil ik weten? Wat vind ik interessant?
Deze vragen worden ook op het vragenbord geschreven,
soms met de naam van het kind erbij dat deze vraag wil
gaan beantwoorden. Nu kunnen we aan het werk!

Stap 3: De E van Experimenteren en Ervaren
Geschiedenis Anders is een methode die zestien keuzekaarten aanbiedt aan kinderen; twee kaarten per intelligentie. Het kind mag vrij kiezen (als de organisatie dit
toelaat) en gaat aan de slag. Op een eigen manier, vanuit
het eigen intelligentieprofiel.
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Uiteraard zijn er naast het werken met opdrachtkaarten
nog vele andere mogelijkheden om deze derde stap met
meervoudige intelligentie vorm te geven. Dat de acht intelligenties de grondslag moeten zijn, mag duidelijk zijn. Als
er niet voor iedereen een uitdagende leeromgeving wordt
geboden kan het kind niet meer zelfstandig werken.
De E staat voor ervaren en experimenteren, kinderen
moeten zoeken naar hun antwoorden, ze ontdekken en
ervaren op een eigen wijze. Dit zal leiden tot een langer
bijblijven van kennis. Op de dag dat ik dit artikel schrijf
zegt de coachingskalender op mijn bureau: Hak je eigen
haardhout en je hebt het twee keer warm.

De R van Resultaat en Reflectie
Bij het werken houden kinderen in de gaten dat ze de vragen moeten kunnen beantwoorden. Dit zijn immers de
minimum (kern-)doelen: Wat heb je ontdekt met betrekking tot je eigen vragen? Welke nieuwe vragen hebben
we?
Zo werken kind en groepsleider aan taak- en doelgericht
gedrag. Uiteraard vraagt dit soms sturen door de groepsleider.
Na de presentaties en de toetsing, hoe die er dan ook
uit mag zien, is er tijd voor reflectie. Het portfolio is een
prachtig hulpmiddel om dit model verder vorm te geven.

De vraag: Wat is voor jenaplanscholen
een goed model voor het werken met
meervoudige intelligentie?
HET ANTWOORD:
Een dag in de midden- en bovenbouw ziet er voor mij als
volgt uit: In een deel van de ochtend wordt de basisstof
van rekenen, lezen en taal getraind. Dit gebeurt zo doelgericht en kort mogelijk. Wanneer de gekozen strategie
niet aanslaat, dan wordt er een andere gekozen, passend
bij een andere intelligentie.
De rest van de dag is er tijd voor het werken aan thema’s, waarin het oefenen, herhalen en toepassen van de
genoemde vakken wordt vormgegeven. Het model van
de VierKeerWijzermodel biedt daarin structuur, terwijl
een uidagende leeromgeving, gericht op meervoudige
intelligentie een noodzaak is.

De SLOTVRAAG:
Wanneer gaan we met
meervoudige intelligentie beginnen?
Het ANTWOORD:
Vandaag! Of morgen, misschien met de ideeën uit het
doekatern! Veel plezier!

aan 't hart
De redactie is al voor het verschijnen van dit nummer
begonnen aan de planning voor de 24ste jaargang van
Mensenkinderen. In het nieuwe schooljaar zullen de
volgende thema’s centraal staan:
september: zorg voor kinderen
november: muziek
januari:
evaleren, zelfreflectie en portfolio
maart:
stamgroepen (2 of 3 jarige stamgroepen?,
groep 3 en/of 8 apart?, bijzondere ideeën en
groeperingen in verschillende jenaplanscholen)
mei:
rekenen en wiskunde

De logisch-mathematische intelligentie
Kinderen die alles willen ordenen en van regelmaat houden. Ze tellen graag en zoeken naar systemen. Leren door
alles in goede volgordes te plaatsen,
schema’s te maken en logisch te
verklaren. Het zijn de groepsleiders
die graag met een vaste structuur
werken, een vast dagritme. Alles ligt
op een vaste plek. Het zijn de mensen van de stappenplannen, mensen
die oorzaak en gevolg snel doorzien.
Werken volgens een planning. Bij het
op vakantie gaan of doen van boodschappen maken ze een lijstje dat ze
van boven naar onder (niet
door elkaar)
afwerken.

De muzikaal-ritmische intelligentie
De muzikale mens. Leren door raps,
melodietjes en ritmes. Zijn gevoelig
voor geluiden om hen heen.
Kunnen overal een ritme in herkennen en onthouden. Hebben
een hoofd vol liedjes. Tikken graag
met hun hand of voet, lopen
zingend door de gang. Laat
ze een beginklank horen
en ze weten de rest van het
lied direct te zingen, inclusief de
daaraan gekoppelde informatie
over titel, jaartal, componist en
andere bijzonderheden.

Marco Bastmeijer is nascholer en begeleider vanuit zijn eigen
bedrijf Klasse(n)advies
Voor meer informatie: bastmeijer.m@zonnet.nl en www.
geschiedenisanders.nl

Uw bijdrage
Mocht u een bijdrage willen leveren aan een van
deze thema’s, dan kunt u contact opnemen met
Felix Meijer, 035 6280242, 06 44236283 of via
mensenkinderen@hetnet.nl
Mocht u belangstelling hebben om een andersoortige
bijdrage te leveren in de vorm van een cartoon, foto,
recensie of column, dan horen wij dat ook graag.
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Anne Mijke van Harten

In een serie van vier artikelen worden
praktische tips gegeven hoe je als groepsleider
coöperatieve spelvormen kunt gebruiken in de
vier basisactiviteiten en zo samenwerking kunt bevorderen. In dit artikel aandacht voor het gesprek.

Samen in gesprek
Spelvormen als aanzet tot gesprek

Wanneer we met elkaar in gesprek zijn, brengen we onze binnenwereld naar buiten. We praten over koetjes en kalfjes, over
wat we meegemaakt hebben, over onze ideeën, onze gedachten of onze gevoelens. In dit artikel een serie coöperatieve en
niet-competitieve spelvormen die in de kring of op andere
momenten in de groep gebruikt kunnen worden om betrokkenheid van kinderen bij elkaar te vergroten en op speelse
wijze gesprekken op gang te brengen. De spelvormen kunnen
los van elkaar gespeeld worden, of als serie worden ingezet.

Ruggespraak
Twee kinderen zoeken samen een aantal dezelfde dingen.
Twee pennen, twee schoenen, twee gummen en twee
blokjes bijvoorbeeld. Vier tot zes paren is genoeg. Elk van
hen krijgt van deze dingen één exemplaar. Ze gaan rug aan
rug zitten. Het ene kind legt de dingen op een bepaalde
manier voor zich neer. Dan vertelt hij of zij aan de medespeler hoe dit patroon eruit ziet. Spreek van tevoren af
of de ander verduidelijkende vragen mag stellen of dat je
zonder te vragen de aanwijzingen moet opvolgen. Als de
kinderen klaar zijn met vertellen en neerleggen, mogen ze
kijken. Is het gelukt om hetzelfde patroon te leggen?

Elkaar beter leren kennen
Het ene kind stelt het andere kind tien vragen. Dan stopt
de vragensteller en kiest de medespeler één vraag die hij of
zij leuk vindt om te beantwoorden. De ander luistert met
aandacht naar het antwoord.
Geef een schaal lekkers door (bijvoorbeeld m&m’s of druiven). Elk kind mag zoveel snoepjes pakken als hij of zij wil
(tot een van tevoren bepaald maximum aantal). Voor elk
snoepje vertel je iets over jezelf! Eventueel kunnen de spelers worden uitgedaagd iets over zichzelf te vertellen wat
de anderen nog niet weten.
De Eigenwijsjes zijn kaartjes waarop een positieve uitspraak
staat en een kleine illustratie. Er zijn verschillende werkvormen mogelijk. Leg bijvoorbeeld alle kaartjes met de tekst
naar beneden in een mandje en laat elk kind in de kring
een kaartje trekken. Er kan een groepsgesprek ontstaan
wanneer elk kind vertelt wat er op het getrokken kaartje
staat en of het daar wel eens mee te maken heeft.
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Zintuiggedichten
Elk kind krijgt een vel papier en gekleurde stiften om mee
te schrijven. Er wordt een gezamenlijk onderwerp gekozen.
Dit kan bijvoorbeeld een emotie zijn of een gebeurtenis.
Bijvoorbeeld ‘boos zijn’, ‘vakantie’ of ‘samen spelen’. Dit
wordt de titel. Ieder schrijft een zintuiggedicht door de
vijf zinnen af te maken. Daarna worden ze in de kring aan
elkaar voorgelezen en kan er aan de hand van de zintuiggedichten een gesprek volgen over de ervaringen van de kinderen rondom het gekozen thema. …proeft als… , …klinkt
als… , …ruikt als… , … voelt als… , …ziet eruit als…

Overleggen
Door samen te werken en gesprekken te voeren in kleine
groepjes ontwikkelen kinderen vaardigheden, zoals samen
overleggen en beslissen, het bespreken van ervaringen en
groeien ze in hun meningsvorming. Coöperatieve gezelschapsspellen zijn goed te gebruiken om deze vaardigheden
aan bod te laten komen. Doordat kinderen in coöperatieve
spellen een gezamenlijk doel hebben, leren ze samen overleggen, naar elkaar luisteren en samen besluiten nemen.
Sommige coöperatieve gezelschapsspellen stimuleren dit
heel duidelijk. Bijvoorbeeld de spellen Oogsttijd (vanaf
3 jaar), Prinses (vanaf 4 jaar), Ogen van de jungle (vanaf
8 jaar), Ruimtereizigers (vanaf 8 jaar) zijn daarvoor zeer
geschikt.

De kracht van woorden
‘Zeggen wat je wél wilt in plaats van wat je niet wilt’. Dat is
het uitgangspunt van het project de Kracht van 8. Wanneer
je gedrag van kinderen positief wilt beïnvloeden, kun je
tenslotte beter beschrijven wat je wél wilt, zodat de kinde-

ren weten wat er van ze verwacht wordt. De acht krachten
-jezelf zijn, eerlijk zijn, rekening houden met elkaar, samenwerken en elkaar helpen, zeggen wat we wel willen, er is
altijd een nieuwe kans en iedereen hoort erbij- stimuleren
een respectvolle communicatie met elkaar1. Aan de hand
van de kaarten van het speciaal voor het project de Kracht
van 8 ontwikkelde coöperatieve kaartspel en de praatplaten die bij het project horen kunnen boeiende gesprekken
ontstaan. Trek bijvoorbeeld een krachtkaartje voor een
dag, of trek een kaart voor de groep als thema voor de
week. Daarnaast zijn er acht coöperatieve spelvormen mee
te spelen waarmee kinderen samen in gesprek kunnen zijn
en zichzelf en de ander beter leren kennen.

Een interessant gespreksonderwerp of een
dubieus onderzoek?
De Japanse onderzoeker Masaru Emoto deed onderzoek
naar de invloed van woorden op water. Hij vroor watermonsters in die van tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten of emoties. Daarna
maakte hij foto’s van de waterkristallen en zag dat de positief beïnvloede watermonsters perfect gevormde ijskristallen opleverden. Negatieve woorden, gedachten en emoties
resulteerden in grillige ijskristallen. Woorden als ‘dankbaarheid’, ‘liefde’ en ‘dank je wel’ maakten mooie kristallen.
Scheldwoorden maakten lelijke, misvormde kristallen. Een
interessant onderzoek wanneer je bedenkt dat wijzelf voor
70 % uit water bestaan. Hoe zou het water in ons lichaam
reageren op onze gedachten en de woorden die er tegen
ons gesproken worden?
Het volgende experiment kun je zelf in de groep doen:
neem drie schone glazen potjes met deksel. Kook rijst en
doe in elk potje een laagje rijst. Giet er water bij zodat de
rijst nét niet onder staat. Schrijf op het ene potje een positieve en op het andere een negatieve tekst. Potje drie blijft
blanco en negeer je volkomen. Zet de potjes op dezelfde
plek met ongeveer dertig centimeter afstand en niet in
direct zonlicht. Je kunt in plaats van de geschreven woorden de woorden uitspreken, of gedachten naar het potje
toe sturen. Na een paar weken kun je je verbazen over
de uitkomst van dit experiment: de rijst die positief werd
behandeld blijft wit, de andere
twee potjes gaan schimmelen
en kleuren bruin of zwart2.

Gesprekken in de kring
met de talking-stick
De cirkel is een oeroude vorm
bij gesprekken. Natuurvolkeren
zoals de Amerikaanse Indianen
spraken met elkaar in de cirkel
en gebruikten hierbij de talking-stick. De talking-stick kan
in de groep gebruikt worden
om met respect en aandacht
naar elkaar te luisteren. Het
kan een versierde stok, steen,
schelp of handpop zijn. Degene
die de talking-stick vast heeft
kan spreken. De anderen zijn
stil en luisteren. Je mag zelf
kiezen of je iets wilt zeggen of

stil wilt zijn om bijvoorbeeld na te denken. Als je klaar bent
met wat je wilde zeggen, dan houd je de talking-stick voor
je en wie iets wil zeggen pakt de stok. Zo gaat de stok rond
tot iedereen die iets gezegd wil hebben is geweest3.

Een goed gesprek in stilte
Dit tekenspel wordt in stilte gespeeld en duurt een kwartier. Teken op een vel papier een cirkel ter grootte van een
grapefruit. Maak nu om de beurt een lijn, een vlekje of
een figuurtje in de cirkel. Wacht steeds tot de ander het
potlood neerlegt voor de volgende aan de beurt is. Als de
cirkel vol is en het kwartier nog niet om mag je gewoon
doorgaan, je mag over eerdere plekjes heengaan. Als de
tijd om is bespreek je wat je ervaren hebt. Wie nam het
initiatief? Wie volgde? Wat stoorde je? Wat vond je leuk4?

Gesprek opent de weg naar de wereld van de
ander
De in dit artikel genoemde spelvormen stimuleren samenwerking en gesprek en leren kinderen op een plezierige en
actieve manier makkelijker naar voren te durven treden in
gezelschap, zich vrij en veilig te voelen om iets te zeggen,
elkaars mening en gevoelens respecteren en beter begrijpen en naar elkaar te luisteren en te reageren op elkaars
woorden. Het in gesprekken leren ordenen van gedachten
en het duidelijk zeggen wat je bedoelt, heeft een belangrijke taalvormende waarde. Een goed gekozen spel kan een
gesprek op gang brengen en kinderen uitdagen in gesprek
meer over zichzelf te vertellen en betrokkenheid bij elkaar
stimuleren.
Anne Mijke van Harten is oprichtster van
Earthgames en hartfocus trainer.
Meer informatie over coöperatief spel is te vinden op
www.earthgames.nl.
Fotografie: Antien Grijseels, Apeldoorn
Bronnen
1. www.dekrachtvan8.nl
2. The Newtide Foundation ontwikkelde een lespakket onder de naam
Potje tegen Pesten. Zie: Potje tegen Pesten, groep zes ontdekt de wet
van de aandacht, Educare, nr. 4/2007, blazijde 33 en www.newtide.tv.
3. Native American Research en
Training Center.
4. Verrassend tekenen, Marijke
Sluijter, Educare, Jaargang 25, nr.
4/2007, bladzijde 23- 26
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Ton Hooijmaaijers

Al weer zo’n dertig jaar geleden schreef George
Dennison een aandachttrekkend boek, waarin hij
duidelijk maakte dat we bij het woord ‘school’ niet aan
een gebouw moesten denken. De school is in wezen
een samenleving, een samen-leven van kinderen met
volwassenen en van kinderen met kinderen. In de
jenaplanbasisprincipes vinden we die school als leef- en werkgemeenschap in twintig principes verwoord.
Wij zijn benieuwd of op de werkvloer kinderen, ouders en groepsleiders in de pedagogische situaties hun school
als leef- en werkgemeenschap herkennen. Onderschrijven zij dat hun school niet alleen maar een gebouw is?
In de afgelopen tijd gingen we daarvoor op bezoek bij een aantal jenaplanscholen, op zoek naar inspiratie en
herkenning, op zoek naar een school die meer is dan een gebouw. In dit artikel een verslag van een bezoek in
de maand januari aan de jenaplanschool Walter Gillijns in Zutphen.

Onze school is
geen gebouw

Iedereen heeft talent

Vanaf Zwolle, voorbij Apeldoorn, rijd ik richting Zutphen.
In de verte zie ik de oude Hanzestad liggen. Een stad met
een roemruchte geschiedenis die volgens bronnen al 2000
geleden bewoond werd. Via een kronkelweg, over een
oude brug met stalen bogen, rijd ik Zutphen binnen, langs
de IJssel, vroeger de levensader van de stad.
Mijn navigatiesysteem brengt me langs de IJsselkade, waarbij ik de oude stad links van me laat liggen, een oude stad
die vroeger omgeven werd door een ring van bolwerken en
wallen en waar nu veel ruimtegebrek is. Zeker als je weet
dat er jaarlijks zo’n miljoen toeristen door het stadje zwerven. Langs de IJsselkade dus, links van me statige patriciërshuizen die over de IJssel uitkijken. Ik rijd vervolgens een
nieuwer stadgedeelte binnen, buiten de ingeklemde oude
stad dus en ik vind de Walter Gillijnsschool, recht tegenover
een rijksgebouw waar alle diensten van het Centrum voor
Werk en Inkomen in gehuisvest zijn.
Ik krijg een rondleiding van een kleuter, Yinte, die even later
wordt afgelost door haar broer Joost uit de bovenbouw.
Ze loodsen me door een oud, doolhofachtig gebouw dat
binnen afzienbare tijd afgebroken en vervangen wordt
door nieuwbouw. Bepaald geen overbodige luxe voor een
school van zo’n driehonderd kinderen.

Een eerste indruk
In het Vrije Schoolbolwerk Zutphen is de Walter Gillijnsschool
een jenaplanschool voor heel Zutphen. Het merendeel van
de ouders kiest voor de sfeer van de school, de goede naam
en het jenaplanconcept.
Ik maak de inloop bij de kleuters uit de groep van Yinte
mee: die inloop verloopt vloeiend, omdat er al een aanbod
klaarligt dat varieert van Vertifix (met blokjes nabouwen
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van afgedrukte figuren),
tot hamertje tik, het muizenspel, technomateriaal,
constructiemateriaal en
insteekmozaïek. Kortom,
een gericht aanbod aan
kinderen, waarbij de juf
rondgaat, belangstelling
toont, met waarderingen
strooit en tips geeft. Yinte
is geconcentreerd met
insteekmozaïek
bezig.
Op een teken van de juf
ruimt iedereen op en
wordt een kring gevormd (er is helaas geen vaste kring
aanwezig) waar de afwezige kinderen genoteerd worden
en afspraken met het planbord gemaakt. Ik ervaar dat
toch als een onderbreking die veel tijd en concentratie
kost, terwijl de inloop zo vloeiend verliep. Omdat ze bezig
zijn met een gezondheidsproject is er een wachtkamer en
een berenziekenhuis in het lokaal. Tegelijkertijd wordt de
weeksluiting geoefend en dendert ‘De kleur is rood’ door
de gangen. De bovenbouwgroep ‘De zilveren zebra’s’ zal
vanmiddag de viering verzorgen met als motto ‘Iedereen
heeft talent’. De kinderen in de groepen hebben er kennelijk weinig last van. Er wordt geconcentreerd gewerkt in
een ‘stil werkuur’. Door de school lopend krijg ik de
indruk dat het ‘stil werkuur’ kennelijk iets anders is
dan een blokuur en de daarvoor gebruikelijke invulling
op jenaplanscholen.
Het stil werkuur bestaat vooral uit het afmaken van instructieopdrachten.

Taal het hart
Het team heeft er in de afgelopen jaren heel veel energie gestoken om tot verantwoorde taal zonder methode
te komen. Dat betekent in de praktijk dat voor spelling
en grammatica de regels per leerjaar zijn uitgesplitst. De
woorden en begrippen worden voor een belangrijk deel bij
het gangbare thema ondergebracht om de zinvolheid voor
kinderen te garanderen.
Er is in elke bouw een gefaciliteerde ‘procesbewaker’ en bij
toerbeurt stellen de groepsleiders per bouw rijen en woorden met betrekking tot spelling vast, waarbij ze een koppeling aan het gangbare thema veilig stellen.
Voor de zwakkere spellers is er een vangnet waarbij de taalcoördinator ondersteunt: ‘Beslist geen uitzonderingshulp
in een apart kamertje!’. De school is sowieso zeer alert op
zorgkinderen, waarbij die extra zorg ontstaat in gesprek en
samenwerking van groepsleider, zorgcoördinator en ouders.
Het uitgangspunt is daarbij nooit ‘Dit kan het kind nog
niet’, maar steeds ‘Waar liggen de mogelijkheden en de
kansen voor het kind binnen de school en de thema’s?’.
Het portfolio speelt daarbij een rol, hoewel men graag zou
willen dat het samenstellen van een portfolio veel meer het
evalueren van het leerproces samen met het kind wordt.
Er zijn jaren aan voorbereiding en uitproberen voorafgegaan, in samenwerking met Expertisecentrum Nijmegen.
Het PIT (Project Interactieve Taal) voor de onderbouw
was de aanzet om een vervolg te maken voor midden- en
bovenbouw, waarbij in plaats van de geijkte taallesjes voor
spelling en grammatica, de filosofie van ‘Kansrijke taal’
erg bruikbaar bleek. Er werden door het team leerlijnen
en kaarten, passend bij de acht intelligenties ontwikkeld.
Samenwerkend met het Expertisecentrum Nijmegen ontstond `Tule`: tussendoelen en leerlijnen Nederlands: een
opbouw en verantwoording van leerlijnen, gebaseerd op
de kerndoelen. Als ik bijvoorbeeld het kerndoel `schriftelijk
onderwijs’`nader bekijk, dan komen achtereenvolgens aan
de orde: Toelichting en verantwoording leerlijn, de inhouden voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, de activiteiten voor
de verschillende groepen waarin aangegeven ‘wat de leraar
doet’ en ‘wat de kinderen doen‘, een ‘doorkijkje’ over de
boekenkring, creatief schrijven e.d. Voor begrijpend lezen
is gekozen voor interactief leren, met Sociaal, Betekenisvol en Strategisch leren als uitgangspunten. Met name
de leesstrategieën krijgen als middel om de leesdoelen
te bereiken veel aandacht. De teksten zijn overigens altijd
gekoppeld aan de thema´s en moeten dan ook steeds herzien worden. Daarbij wordt veelvuldig gebruikgemaakt van
‘www.Nieuwsbegrip.nl’, waarin actuele teksten, vragen en
opdrachten te vinden zijn. Ook dit wordt weer door een
van de leerkrachten gecoördineerd.
De leerlijnen starten met de hele stamgroep en verlopen per
kind verschillend. Met het oog op zinvolle activiteiten zijn
taalhoeken en projecten in alle bouwgroepen ingevoerd.

Thema’s
De thema’s staan centraal, hoewel het meer taal- dan W.Othema’s zijn. De bovenbouw kent de volgende thema’s:
twee grote SLO-thema’s (dit jaar Samenleven en Techniek);
een thema over provincies (met M.I- kaarten vorm gegeven); een Europees landenthema (ook met M.I- kaarten);
een geschiedenisthema (met de tijdlijn uit de SLO-mappen)

en nog enkele kleinere stamgroepthema's.
Het hele jaar door wordt er met thema´s gewerkt, die voorbereid zijn door groepsleiders, met daarbinnen ruimte voor
de eigen inbreng van kinderen en actualiteiten.
Het is mij duidelijk dat hier gigantisch veel werk mee is verzet om te kunnen werken zonder methode. Zeker een aanrader voor collegascholen om nader kennis van te nemen.
Die investering van tijd en energie is mijns inziens in die zin
doorgeslagen, dat niet Wereldoriëntatie, maar Taal het hart
van het onderwijs geworden is.

Ouders
Mijn gesprekken met ouders waren kenmerkend voor de
school : betrokken en geïnteresseerd. De ouders constateerden dat de jenaplanwerkwijze een grote wissel trekt op
de kwaliteit en energie van groepsleiders. ‘Ook hier geldt
dat er bij de kleuters heel veel mag en dat er gaandeweg
heel veel moet.’
Dat speelse met de vele keuzemogelijkheden bij de kleuters mag volgens de ouders wel wat langer doorgetrokken
worden, overigens in achtnemend dat dat voor elk kind
anders kan liggen. Nu is er vrij snel een werkritme, alsof
oudere kinderen niet meer hoeven te spelen. De grote aandacht voor projecten wordt als heel plezierig en functioneel
ervaren. ‘Ze zijn informatief, speels en creatief, met heldere
doelen en kwaliteit’. Ook de aandacht voor zorgkinderen
vonden de ouders erg goed: hulp in de stamgroep, het
werken vanuit wat een kind kan in plaats van waar het niet
goed in is. CITO als controlemiddel, maar helemaal ondergeschikt aan het ontwikkelingsproces van de kinderen
zelf. De ouders die ik sprak vinden wel dat ze te weinig
bij het onderwijs zelf betrokken worden. Ouderparticipatie
beperkt zich voornamelijk tot hand- en spandiensten. Bij
bijvoorbeeld de keuzecursussen op donderdagmiddag zou
meer gebruikgemaakt kunnen worden van de expertise bij
ouders. Overigens, twee keer per jaar geven ouders workshops aan elkaar.
Of Jenaplan een ideaal schoolconcept is voor alle kinderen wordt door deze ouders betwijfeld. Kinderen die veel
structuur nodig hebben, komen wellicht minder goed aan
hun trekken. In grote lijnen overheerst tevredenheid over
het schoolklimaat, de jenaplanaanpak, de doelgerichte
aanpak van bijvoorbeeld taal, de inzet en kwaliteit van de
groepsleiders.

Iedereen heeft
talent
Ik maakte ’s middags de viering,
verzorgd door de
bovenbouwgroep,
mee. Het thema
dat zij gekozen
hadden
sloot
wonderwel
aan
bij de tendens die
ik die dag in de
school, bij de kinderen, bij het team en de ouders steeds
tegenkwam: ‘Iedereen heeft talent’. In de gesprekken was
dat steeds de onderliggende tendens: uitgaan van wat een
kind kan in plaats van te sleutelen aan wat het kind niet
kan. De taalcoördinator verwoordde dat in ons gesprek:
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‘De grote omslag hier was dat je als groepsleider zelf moest
veranderen; meer interactief met kinderen worden in plaats
van de schooljuf voor kinderen te zijn’.
In de viering lieten de kinderen zien en horen dat iedereen zijn eigen talenten heeft waar hij of zij om gewaardeerd werd. En zo zagen we turn-, teken-, reken-, hockey-,
diabolo- en kooktalenten. Een mooie afsluiting van mijn
bezoek aan een school waar het team ontwikkelingen met
kinderen en ouders energiek durft aan te pakken.
Dit was voorlopig de laatste bijdrage in de reeks “Onze
school is geen gebouw”, waarin ik in een aantal jenaplanscholen heb gezien dat de band tussen kinderen en groepsleiders gezien wordt als de essentie van het schoolsysteem.
Het ging om scholen met een samen-leven van kinderen
met volwassenen, waarin groei en ontwikkeling optimaal
aan bod kunnen komen.

Kinderen van de Walter Gillijnschool in Zutphen hebben
zich donderdagmorgen 'vastgeketend' met een touw aan
hun klaslokaal. Op die manier protesteerden ze tegen de
verhuizing vandaag van hun groep naar de centrale hal
van de school. In ‘hun’ lokaal komt een nieuwe kleutergroep.
Voor de derde keer heeft de Walter Gillijnschool in Zutphen te weinig ruimte voor het groeiend aantal leerlingen.
Er zijn al twee noodlokalen op het terrein van de school
geplaatst en met de komst van de dertiende groep is de
school weer te klein. Als het aan de school ligt, komt er
nog voor 2010 nieuwbouw. ‘Wij gaan voor nieuwbouw’,
vertelt directeur Ben Hildebrink. ‘Het gebouw is van begin
jaren zeventig en het onderwijs is nu toch ook wel anders.
Er zijn bijvoorbeeld veel te veel gangen en veel te weinig
werkruimten.’ Overgenomen uit: De Stentor

Kinderen aan het woord
Wat vinden kinderen zo bijzonder aan hun jenaplanschool?
De kinderen van ‘De Kring’ in Oegstgeest gaven de volgende antwoorden:
Weet je wat ik leuk vind?
Dat we aan het eind van de dag in de kring gaan en
dat ik dan zelf mag weten waar ik wil zitten! (6 jaar).
Ik hou er van om met verschillende
leeftijden in één groep te zitten.
Zo leer je met jong en oud omgaan. (10 jaar)
Dat ik met sommige vakken in
groep 3 mag werken en sommige in
groep 4. Dat is pas speciaal! (7 jaar)
Het schoolplein is heel
groot. Er zijn veel bosjes met
lekker veel takken om hutten
te maken. (10 jaar)
Op onze school kijken
ze ook in welke dingen je
geïnteresseerd bent. (10 jaar)

Op mijn oude school kon je alleen in de
klas werken en hier zo’n beetje overal. (12 jaar)
Ik vind het leuk dat we vieringen en
stamgroepvieringen hebben, omdat ik heel
veel van toneel hou! (bijna 10)
Waar hebben ze bijvoorbeeld
een muziekavond? Bij ons! (7 jaar)
Wij gaan vaak weg hoor:
op kamp of de boerderij of ook
naar Naturalis. Dat is leuk! (8 jaar)

De nieuwe dagopeningen
met kaartjes horen echt bij onze
school! (9 jaar)

Wat ik heel speciaal vind is dat
wij veel mogen projecten. (7 jaar).
Het is bijzonder dat ze op deze school
niet alleen kijken hoe goed je bent in vakken,
maar ook naar hoe je bent! ( 10 jaar)
Ik voel me hier blij! (6 jaar)
Er zijn veel ouders die iets voor de school
over hebben (mijn moeder ook)! (11 jaar)
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Weet je wat pas speciaal is? De kunstwerken
aan de muur. Die hebben we zelf gemaakt. (7 jaar)
Ik vind de schooltuintjes zo leuk! (4 jaar)

Zouden kinderen bij u op school heel andere dingen
zeggen? We nodigen scholen uit de mening van hun
kinderen te laten horen.

Vanuit
de
opleiding

Iris Weerkamp

Welkom in het onderwijs
Belevenis van een beginnende stamgroepleider
Daar ga ik dan, 10 oktober 7.45 uur, op naar mijn oude
basisschool. Het is bijna net als vroeger. Vroeger met mijn
vriendinnetje onbezorgd en vol energie zoals kinderen dat
kunnen. Enthousiast en vol verwachting voor die nieuwe
dag zoals kinderen naar school horen te gaan: met plezier.
Alleen nu zonder vriendinnetje en nu als juf, nou ja als
bijna-juf, als Lio-stagiaire. Nu maar hopen dat al die kinderen straks op diezelfde manier naar school gaan zoals ik
vroeger. Hopen? Wat zeg ik? Daar zorg ik voor. Dat is mijn
taak. Ik zal me vol overgave in het Jenaplan storten en de
kinderen de wereld laten ontdekken.
Voordat ik het weet, sta ik voor mijn groep, de instroomgroep. Wat zijn ze nog klein, mini-kleuters zijn het, net
peuter af. En deze kleuters worden aan mij overgelaten
voor vier ochtenden in de week. Bij mij zullen de kinderen
hun eerste plezier in school beleven en hun wereld ontdekken. Mijn bijdrage zal moeten zorgen voor een goede
basis. Ik voel me meteen ontzettend verantwoordelijk met
zo’n belangrijke taak, maar ik heb nog hulp van mijn mentor, medestudenten en van de kinderen. Ik hoef het nog
niet helemaal alleen te doen, gelukkig maar…

Jenaplan of niet?
Zwetend kom ik mijn eerste ochtenden door. Niet, omdat
ze niet naar me luisteren of vervelend zijn, ze zijn juist
geweldig onder de indruk van alles en luisteren goed. Niet,
omdat ik me niet lekker voel, want ik heb me nog nooit
gelukkiger gevoeld dan tussen deze spontane kinderen.
Zwetend, omdat ik er achter kom hoe ontzettend fit, alert
en energiek je moet zijn met kleuters en niet te vergeten
dat ik werkelijk overal ogen moet hebben. Tja, daar sta ik
dan met mijn pabo-ervaring, die blijkbaar helemaal niet
zoveel kleuterkennis en ervaring mee heeft gebracht als ik
dacht.
Mijn onbekendheid, onervarenheid en onkunde met net
binnenkomende kleuters vergt veel van me. Al gauw word
ik geconfronteerd met mijn eerste jenaplandilemma: Hoe
kan ik nou begeleiden in een groep waar kinderen alleen
nog maar schreeuwen om leiding?
En snel daarna steekt ook het tweede jenaplandilemma de
kop op: ik wil zo graag zus en zo, maar hoe doe ik dat
nu allemaal, zoals ik het in mijn hoofd had? Gesprek, spel,
werk, viering, kring, wereldoriëntatie. Allerlei termen spoken door mijn hoofd. Doe ik het wel goed? Is dit nu zoals
ik het wil? En nog belangrijker, zoals het het beste voor
de kinderen is? Ik weet dat ik mezelf het antwoord op
deze vragen nog een poosje schuldig moet blijven. Stap
voor stap zal mijn visie zich verder vormen door ervaring,

uitproberen, twijfels en worstelingen, net zoals ik die nu
heb. Dat ik niet de enige ben op dat moment is al een
heel geruststellende gedachte. Samen met mijn collega’s,
die druk op weg zijn in hun opleiding naar het jenaplanonderwijs, denk, praat en worstel ik mee in de koffiekamer,
vergadering en in de wandelgangen.
En dan het moment van glorie, van vreugde en vooruitgang. Ineens overzie ik het geheel van rondhuppelende,
jonge kuikentjes in mijn groep. Ik kan kinderen helpen plakken, terechtwijzen, de computer opstarten en een schone
broek pakken tegelijk. Ik lijk wel supermum! Ook probeer
ik steeds meer aan de kinderen over te laten en de kinderen die er al langer zijn de nieuwe kinderen te laten helpen.
Aha, daar heb je dan toch mijn Jenaplan. Dan slaag ik erin
met doorzetten, ondanks de wantrouwende geluiden om
mij heen, de allerjongsten bij gymnastiek in hoeken te laten
werken. En tegelijk laat ik de ‘ouderwetse kleutergym’ in
zijn waarde.
’Yes!’ Nu wil ik ook nog spel en spelen een grote plek
geven in mijn onderwijs. Ik lees, probeer uit en ontdek de
mogelijkheden van spelen en begeleiden.

Betrokken ouders
En dan de ouders. Nog vóór de bel gaat, staan ze in de klas
en daarna krioelt het ervan op het schoolplein. Ik kan niet
om ze heen. Ze maken je aan het lachen, informeren je,
stellen vragen, zeuren soms de oren van je kop, strelen je
ego of tergen je. Positief of negatief, ze doen het allemaal
uit zorg en liefde voor hun kind net als ik. Ik merk dat ik er
veel plezier in heb ouders bij de school te betrekken, ze te
informeren en te praten over hun kind: wat een levens, wat
een achtergronden, wat een schat aan informatie bezitten
wij samen over een kind.
Dat het ook af en toe heel spannend kan zijn, wordt mij
duidelijk als ik de telefoon trillend neerleg na een gesprek
met een ouder over de ruzie tussen twee ouders op het
plein. ‘Welkom in het onderwijs,’ is de daaropvolgende
mededeling van een glimlachende schoolleider. Welkom in het onderwijs dat iedere dag wat anders met zich
meebrengt, mij af en toe verbaasd laat staan, spannend
en variabel is, maar vooral vol uitdagingen zit. Als ik mijn
21 weken afsluit, kan ik dan ook met een voldaan gevoel
tegen mezelf zeggen: ‘Welkom in het onderwijs’, en dan
wel graag het jenaplanonderwijs!
Iris Weerkamp is student aan Pabo De Eekhorst te Assen
Fotografie: jenaplanschool De Zonnewereld, Vleuten
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De moeder
van...

Actief of passief participeren

In het communicatievak staat participatie voor actieve betrokkenheid en
is het een historische opvolger van inspraak. Niet alleen je zegje doen
op het moment dat eigenlijk alles al vastligt, maar actief meedenken,
meepraten en meebeslissen. Voor deze institutionele vorm van ouderparticipatie kan een beperkte groep ouders plaatsnemen in een ouderraad
of medezeggenschapsraad.
Ouderparticipatie staat ook voor betrokkenheid bij het onderwijs aan je
kind. Dat kan variëren van deelnemen aan een tien-minuten-gesprekje
tot bijdragen aan een nog beetje redelijke opkomst bij de met zorg georganiseerde informatiebijeenkomst op school.
In tegenstelling tot de eerder genoemde institutionele participatie staat
deze vorm van participatie open voor alle ouders. Dat is aan de opkomst
niet altijd te zien. Maar ook dat is te verklaren. Ouders moeten die avond
sporten om het benodigde conditieniveau voor het runnen van een gezin een beetje op peil te houden. Ouders moeten die avond een film op
tv kijken die ze door de oppasschaarste in de bioscoop hebben gemist.
Ouders moeten de verjaardagstraktatie voor de volgende dag nog in elkaar knutselen. Ouders hebben zoveel vertrouwen in de school dat zij het
onderwijs en alles wat daarbij komt kijken, graag aan de deskundigen
overlaten. Ouders lezen de krant en begrijpen dat het schoolteam helemaal gek wordt van al die meningen over het onderwijs en willen koste
wat het kost voorkomen dat de leerkrachten en directie ook weer naar
de mening van de ouders moeten luisteren. Dus zelfs door afwezig te
zijn, kun je betrokkenheid tonen.
De meest brede en tijdrovende vorm van participatie vereist wel fysieke
en geestelijke aanwezigheid. Voordat ik “De moeder van.. “ was, had ik
echt geen idee van de diversiteit aan ouders! Verkeersouder, puzzelouder, leesouder, overblijfouder, luizenmoeder (want de eerste luizenvader
moet volgens mij nog geboren worden), tuinouder, meefietsouder, feestweekouder, wasouder en vele andere varianten, maar ik moet op het
aantal woorden letten, dus ik laat het bij deze opsomming.
Wij ontvangen op een zonnige dag (dat is vast geen toeval) na de grote
vakantie het hulpformulier waarop je met het vakantiegevoel nog in je
hoofd (dus tijd genoeg) van alles aankruist. In de loop van het jaar word
je met dat optimisme geconfronteerd op momenten dat de agenda al
meer dan rijkelijk gevuld is. Dat zijn momenten dat ik extra uitkijk naar de
meest aantrekkelijke vorm van ouderparticipatie. Op een vrije vrijdagmiddag, met boodschappen doen als alternatief, heel erg betrokken komen
kijken naar een viering.

