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Mensenkinderen in limbo
To be in limbo. Dat vind ik een mooie Engelse
uitdrukking. Het betekent zoveel als: in een situatie van
transitie zijn, ergens in een weifelende wordingszone,
tussen weg-van-wat-was en nog-niet-op-de-plek-vanaankomst. En dat dus heerlijk bondig, in twee woorden.
Ooit waren mijn vriendin en ik stevig in limbo, toen
we ons in de negende zwangerschapsmaand langzaam
mochten gaan opmaken voor onze rol als ouder. We
kenden elkaar goed, vooral door de drie jaar die we
in Denemarken en Australië doorbrachten voor haar
promotieonderzoek. Jaren van improvisatie, van
onderdompeling, van een leven dat wendbaar en flexibel
paste in twee rugzakken. Maar wat zou het betekenen
om vader en moeder te worden? Wie zouden we zijn
met zijn drieën?
In die maand ging ik mee op een busreis door Nederland
langs vernieuwingsscholen. De Leerschool on Tour. In
Rosmalen leidde Ton van Rijn, initiatiefnemer van de
voorhoedeschool De Wittering, ons in in hun concept,
voordat hij ons losliet in de units. Eén dia uit zijn
presentatie trof me onvermoed diep. “Wij hebben
uw goud in handen” stond boven een foto van een
ouderstel met een jong kind. “Dit”, zei Ton, “is wat wij
voelen. Wij als school zijn hier aan de slag met jullie
grootste kostbaarheid, om te helpen die schat zich te
laten ontvouwen.”
Ruim drie jaar later ontdekten we wat een ploetertocht
het is om een school te kiezen voor je kind. Kun je ook
lekker van in limbo raken. Wat ons in eerste instantie
tegenhield bij Jenaplan: de onderbouwstamgroep
kwam over als een volstrekte chaos. Iets dat ons
toch terugbracht: tijdens ons kennismakingsgesprek
voelde onze zoon de speelse vrijheid om zelf in en uit
archiefkasten te kruipen; bij een andere school werd hij
voor soortgelijk gedrag op de vingers getikt en bij een
derde stopte een al te doortastende directrice hem zelf
alvast in een metaforisch hokje.
Het is die relatie waarover we het dit nummer willen
hebben: de zorg en aandacht, die school en ouders
samen voor onze kinderen hebben. Daarmee kreeg
dit nummer als titel betrokken ouders. Zo toont De
Verrekijker in Den Helder hoe diep je ouders kunt raken
door hun kinderen het ‘tienminutengesprek’ te laten
leiden; op De Kleine Planeet in Deventer voert Edwin

Solen ons langs het ideale kennismakingspraatje met
ouders, inclusief het pareren van verborgen afknappers.
Toch is ook dit nummer in limbo: we kijken namelijk óók
uitgebreid terug op de laatste NJPV-conferentie. En we
maken ons langzaam op voor een nieuwe vormgeving
en een nieuwe frequentie van vier seizoensgebonden
afleveringen per jaar. Vandaar die winterse sneeuw op
de voorpagina. Vandaar die springende meiden hoog
in de lucht: fotograaf Joop Luimes zette ze stil op het
hoogste punt. In limbo, tussen kind-zijn en puberteit,
tussen ouderwets spel en een nieuw morgen. De zon
werpt alvast hun langgerekte schaduwen vooruit. Die
dames komen er wel.

Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

- december 2017
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enaplanland

We gaan voortaan vier nummers per jaar maken. Dat geeft ons iets meer ademruimte
voor de broodnodige diepgang en geeft de gelegenheid om het Jenaplangedachtegoed
dat wij hier als vereniging samen vormgeven, voorbij de papieren editie, breder te
delen in de wereld van onderwijs en opvoeding. Want heel wat meer mensen dan onze
eigen kring mogen kennisnemen van het moois dat er bij Jenaplan gebeurt.
Vier nummers, vier seizoenen. Winter. Met sneeuw, als je geluk hebt. Het allerdunste
witte laagje is al prachtig. Het is een laken dat een veelkleurige wereld tot een
tijdelijke heelheid smeedt. Het spiegelt de lage zonnestralen en laat het licht diffuus
binnenvallen in de cameralens. Het maakt van een schoolplein een potentiële
slidderbaan.
Onze coverfoto, met die meiden stilstaand in de lucht, deed ons verlangen naar wat er
nog meer gebeurde – ervoor, erna. Coverfotograaf Joop Luimes wilde wel een inkijkje
geven. Het springtouw als metafoor voor ontwikkeling: inspringen in een draaiend
springtouw is een vaardigheid voor gevorderde spelers, en met een gladde ondergrond
is het extra spannend. Je staat startklaar, je hele lijf weet hoe de eerste sprong voelt en
dán moet je het doen. Nu. Samen. En gaat het een keer mis, dan sluit je nog eens aan in
de rij. Leren gaat met af en toe een misser. Soit, het is heerlijk buiten.
De redactie

- december 2017
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“Ouders zoeken houvast in wat ze v

Edwin Solens tien tips voor een goed kennismakin
Geert Bors

“You never get a second chance to
make a first impression”, luidde lang
geleden een reclameslogan. Zo’n
eerste indruk is vaak leidend voor
de keuze van ouders voor jouw
school. Hun enthousiasme
kan flink aangewakkerd
worden. Maar soms zit er
ook een afknapper in een
klein, onvermoed hoekje.
Waar zit de kracht van jouw
introductieverhaal aan nieuwe ouders?
We vroegen het Edwin Solen, schoolleider
op De Kleine Planeet in Deventer.
Het stoepje bij de hoofdingang van de Deventerse
jenaplanschool ‘De Kleine Planeet’ ligt er nog, maar
direct daaromheen gaapt er een metersbrede, diepe
kuil. Waar het schoolplein vorig jaar gonsde van ouders,
kinderen en teamleden die er hun weekend spendeerden
aan het bouwen aan het buitentheater en de kinderen
via crowdfunding zelf een grote glijbaan regelden,
zijn er nu professionals aan het werk om een extra
vieringsruimte aan te bouwen. Aan de achterkant van
het gebouw is de groentetuin voor eventjes bedolven
onder de sporen van shovels en rupsbanden: hier verrijst
een intiem amfitheatertje om lekker buiten te kunnen
leren.
Kortom, met De Kleine Planeet gaat het crescendo.
Ouders komen inmiddels met dreumesjes van
anderhalf om zich in te schrijven, want de school zit
aan zijn maximale bezetting. En sinds dit jaar wordt
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een Daltonschool aan
de andere kant van de
wijk verjenapland tot een
dependance van De Kleine
Planeet – geen malse klus gezien
de wijk, de tanende leerlingenaantallen en de
recente ontwikkelingsgeschiedenis van de school. Als
het team de schouders er goed onder krijgt, schitteren
er straks twee zuster-planeten in de wijk achter het
treinstation.
Vele factoren bepalen dat deze school in de lift zit – niet
in de minste plaats de kracht van je team [zie reportage
in MK155, januari 2017]. Maar jouw ouders zijn ook erg
betrokken en ik ben benieuwd hoe jij hun enthousiasme
weet aan te boren. Vorig jaar vertelde je dat jij je
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voor zich zien”

ngsgesprek
Je zocht een strak, gestructureerd verhaal. Welke
jenaplan-aspecten benadruk jij precies?
“Ik leg uit wat de vier activiteiten gesprek, spel, werken
en vieren inhouden. Ik vertel over wereldoriëntatie als
het hart van Jenaplan: het is dáár waar het ontdekkend
leren in schuilt, het is dáár dat kinderen zich leren
tot hun wereld verhouden en daarmee zichzelf leren
kennen. Dan vertel ik over de functie van het plein,
de buitenruimte. Op mijn school, die een serie
geschakelde lokalen met een gang erlangs is, is
die buitenplek een cruciaal onderdeel van de
leef-, speel- en werkruimte. Ook de driejarige
stamgroep en het meerdere keren doorlopen
van de leerling-gezel-meester-rollen noem
ik. En ik eindig, zoals Henk dat ook deed,
met het woordje ‘samen’. Het is telkens
weer een beetje anders: het is een balans
van deels strategie, deels intuïtie; deels
begeestering, deels inhoud.”

kennismakingsverhaal hebt
gemodelleerd naar dat van
Jenaplan-veteraan Henk Veneman.
Hoe ging dat?
“Ik kende Henk Veneman amper. Ik ontmoette
hem op een avond in Echten en ik hoorde hem
spreken. Prettig van toon, een goede kalme stem. En
ik wilde weten: hoe doe jij dat? Wat vertel jij? Dus ik ben
bij hem gaan zitten: ‘Henk, ik leg mijn telefoon tussen
ons in. De dictafoon staat aan. Ik ben een potentiële
nieuwe ouder op jouw school en jij vertelt mij jouw
introductieverhaal, zoals je dat bij nieuwe ouders doet.’
Dat deed Henk, inclusief alle jenaplan-elementen hij naar
voren schoof. Strak in elf minuten. Ik heb vaak naar die
opname geluisterd en heb er daarna mijn eigen, nog wat
bondigere, versie van gemaakt.”

Met dat ‘samen’ bedoel je ‘samen werken,
samen spelen…’?
“Ja, maar zeker ook: we doen het samen met jou, als
ouder. Ik hecht eraan om ouders een vergezicht te geven.
Als jouw kind hier begint, wat voor kind moet hier dan
over acht jaar staan? Ik geef ze ook mijn beeld: ik wens
ieder kind toe dat het na deze school onbevreesd en
onbevangen de wereld in kan stappen. Een stevig kind
dat zichzelf kent en weet hoe het zich moet redden op
het voortgezet onderwijs. De jenaplan-essenties helpen
daarbij: dat je aspecten van het mens-worden benadrukt,
die je helpen zelfredzaam en nieuwsgierig te zijn en
blijven. Dat is waar je als ouder en school samen aan
werkt.”
Goed, als potentiële nieuwe ouder kom ik het plein op.
Hoe begin jij dan?
“Ik begin nog eerder. Meteen al als ouders bellen, vind ik
het boeiend om te weten wie ik aan de lijn heb. Daar is
al informatie te winnen. Ik zeg dus nooit zakelijk: ‘Oké,
een afspraak. Hoe past die en die datum u?’ Ik stel vragen:
hé, wat maakt dat u geïnteresseerd bent in onze school?
En wie is de hoofdrolspeler in dit verhaal? Dan voelt een
ouder ook hoe je samen dat ene kind centraal zet. En soms
kunnen mensen die hier al 35 jaar of langer werken ook
iets zeggen over wie die ouder is. Dat alles bepaalt – los van
mijn niet-gespeelde spontaniteit – hoe ik mijn eerste vragen
stel, wanneer die ouders de school in komen lopen.”

- december 2017
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“Ouders zoeken houvast
in wat ze voor zich zien”

Is het belangrijk dat ouders de school meteen in bedrijf
zien?
“Persoonlijk spreek ik graag een kwartier nadat alle
ouders hun kinderen hebben gebracht af. Dan zitten
alle kinderen in de kring en komen die nieuwe ouders
binnen in een rustige school. Na een eerste gesprek op
mijn kamer begin ik dan de rondleiding, als de kinderen
juist de overgang van kring naar werk maken. Daarmee
breek je de aandacht in de kring niet en kunnen ouders
lekker even in de groep gaan zitten en kijken.”
Waarin uit zich jouw spontaniteit?
“Nou, bijvoorbeeld in dat ik het ook leuk vind iets
persoonlijks te vertellen. Mijn kinderen zitten ook op
een Jenaplanschool, dus dit is niet alleen ‘mijn werk’. Ik
gelóóf er echt in. De rollen van leerling-gezel-meester
liggen me na aan het hart, want dat gilde-denken brengt
me bij mijn vader, een timmerman die op zijn veertiende
in de bouw aan de slag ging. Dat zijn momenten dat
ouders ook vaak gaan praten. Over hun kind, hun
dromen, hun verwachtingen, hun beroep. Hun kind
gaat dadelijk starten in een stamgroep met kinderen die
twee-drie jaar ouder zijn. Nou, een verpleegkundige kan
dan vertellen hoe fijn het was dat zij als 22-jarige onder
de vleugels genomen werd door een oudere zuster.
De voorzitter van de voetbalclub ziet ook dat je jonge
onwennige kinderen soms met een maatje de wereld in
kunt helpen.”

Maar je hebt vast ook ouders die niet voor Jenaplan
komen. Hoe doe je het dan?
“Tuurlijk, er zijn ouders die zeggen: ‘Kerel, allemaal leuk,
dat Jenaplan. Maar dit is voor ons de buurtschool en
we willen gewoon weten of het hier goed voelt.’ Dan
neem ik de korte bocht en dan gaan we gewoon kijken.
Bij wat ik laat zien, laat ik dan de woorden vallen die ik
belangrijk vind.”
En de vraag naar opbrengsten?
“Ja, dat is de hoofdvraag van veel ouders: hoe zit het
met de uitstroom? Hoe is taal en rekenen? Krijgt mijn
kind hier een beetje ritme en regelmaat?”
Ik zal je zeggen dat mijn vriendin en ik daardoor in eerste
instantie afhaakten: eenmaal in de onderbouwstamgroep
zagen we vooral chaos. We konden de onderliggende
structuren totaal niet zien.
“Dat is écht heel belangrijk. Ruimte geven aan
ontdekkend leren is iets anders dan chaos of kinderen
die de hele dag de baas mogen spelen. Wat ouders
zoeken is houvast in wat ze voor zich zien. Daarom
ga ik erbij zitten, als ik ouders laat plaatsnemen in
een stamgroep. Ik leid hun blik, ik expliciteer hun
observaties. Bij de jongsten laat ik de onderliggende
structuren oplichten door de ritmekaarten te laten zien.
Of het rijmpje met de vingers van je hand, dat kinderen
er telkens weer op wijst eerst zelf na te denken maar
ook de vrijheid te voelen vragen te stellen waar nodig.
In de middenbouw laat ik de dagplanning zien. Ik wijs
op de wo-borden, die in de groepen hangen. Of de vaste
kringbankjes in iedere stamgroep. En de slagroom op
de taart is om even een kind uit de groep te vragen:
‘Eddy, kom eens. Hoe gaat het eraan toe in deze
groep?’ Het klopt, het is congruent, als kinderen
hetzelfde verhaal vertellen als ik. Op Open
Dagen doen kinderen de rondleiding en
eindigen de ouders bij mij en maak ik het
af.”
Loop je altijd langs vaste punten of
vaste groepen, omdat je weet dat het
daar klopt?
“Nee. Ik laat me leiden door wat ik
zie: Jenaplan zit in alle details. Wat je
niet wilt, is de flow en de concentratie
in een groep al te zeer te breken. Met
de stamgroepleiders heb ik afspraken
gemaakt: als je net met een uitleg bezig
bent, ga je daar lekker mee door. Heb
je de ruimte, kom dan gerust de hand
schudden van de ouders.”
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Mislukt zo’n eerste gesprek ook wel eens?
“Je hebt soms ouders die in hun eentje komen. Dan zeg ik:
‘Kom nog een keer en neem je man dan mee, want dit is
een keuze die je samen maakt.’ Het komt ook voor dat een
ouder te elfder ure komt en zegt: ‘Ik kreeg een brief van de
gemeente dat ik mijn kind moet opgeven voor school’. Dat
zijn vaak mensen die al twintig jaar geen school van binnen
hebben gezien en geen ideeën hebben over wat voor
onderwijs ze zouden willen zien voor hun kind. Die mensen
moet je gaandeweg het gesprek helpen hun beeld over
onderwijs op een rijtje te zetten. Als een eerste gesprek
niet goed genoeg loopt, nodig ik mensen een tweede
keer uit. Als ze de eerste keer met kind kwamen, vraag ik
hen zonder te komen en andersom. Voor ouders die de
eerste keer alleen komen, is het een hele ervaring om hun
kleintje die tweede keer door het gebouw te zien lopen:
hoe beweegt onze kleine zijn eerste vijftien pasjes door de
school?”
Twee rondleidingen. Dat is intensief!
“Ja, ik geef dat echt veel tijd en aandacht. Maar de meeste
ouders komen maar één keer, hoor. Die hebben al gekozen
op basis van de eerste ronde.”
Hoeveel ouderparticipatie verwacht jij van nieuwe ouders?
“Ik eindig mijn verhaal met de nadruk op ‘samen’. Ik vertel
dat ouderbetrokkenheid hier betekent dat je je actief
inzet voor de school. Waar je bij de sportvereniging je
‘vrijwilligersbeurt’ nog wel eens kunt afkopen, kan dat hier
niet. We hebben een lange lijst van activiteiten hangen
en iedereen zet érgens een kruisje. Er zijn meeloopdagen,
waarbij ouders een dag van hun kind volgen. Maar je haalt
nog veel meer uit meedoen met jouw talent als ouder.
Als je iets voor de school doet, geef je ook een inkijkje in
jezelf. Dat geeft echt een boost en alle kinderen vinden dat

ge-wél-dig: ‘Mijn mama heeft een verhaal verteld bij ons’,
‘Mijn papa heeft dat opgehangen.’ De ervaringsdeskundige
thuis en de onderwijsdeskundige op school – dat moet een
verbond zijn.”
Edwins kennismakingsgesprek in tien punten:
1. Leer van een meester: vraag eens een andere
directeur naar zijn/haar verhaal en doe er je voordeel
mee.
2. Maak een goede mix: balanceer tussen strategie
en intuïtie, begeestering en inhoud. Weet welke
jenaplan-elementen je graag en goed voor het
voetlicht wilt brengen.
3. Bereid je goed voor: kennismaken begint al aan de
telefoon.
4. Begin op een goed moment: laat ouders binnenkomen
in een rustige school.
5. Wees persoonlijk: belichaam je schoolconcept, laat
zien dat jij en je team Jenaplan zíjn.
6. Wees veelzijdig en flexibel: niet iedere ouder vraagt
een Peter Petersen-exposé. Heb ook een korte versie
klaar, waarbij je jouw jenaplanwaarden praktisch laat
oplichten.
7. Maak afspraken met je team: onderbreek de flow
in de stamgroep niet, maar laat – waar mogelijk –
kinderen en stamgroepleiders ook vertellen.
8. Ontmoet ouders meerdere keren: als je ziet dat het
nodig is, stel dan zélf voor dat ouders nog een keer
langskomen, één keer met en één keer zonder hun
kind.
9. Maak ouders partner van je school: betrokken ouders
zijn winst voor iedereen. Voor het team, voor de
trotse kinderen en het geeft ouders ook een boost.
10. Eindig met ‘samen’: Jenaplan is een
opvoedgemeenschap. Je doet het met elkaar.
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Betrokken ouderschap is… een lawine van vragen
Catharina Drenth

In juni 2016 krijgen we als team te horen dat we gaan
fuseren. Met de Kleine Planeet, een jenaplanschool aan
de andere kant van de wijk. Dat is even slikken, maar na
een nachtje slapen zien we toch ook wel mogelijkheden.
We hebben in de voorliggende twee jaren al grote
veranderingen in de organisatie meegemaakt, dus deze
zal ook wel lukken. Ons Daltoncertificaat is behaald,
doorgaan met Jenaplan voelt als een verdieping van wat
we tot nu toe bereikt hebben.

niets gemist? En die artikelen op internet dan: klopt het
dat Jenaplanscholen lager scoren dan reguliere scholen?

Nu is het zaak om de ouders in te gaan lichten. We
organiseren een ouderavond, met uitleg door mensen
die er verstand van hebben. Hubert Winters komt langs
en neemt de ouders mee in het Jenaplanonderwijs.

We nodigen ouders uit om mee te kijken op de Kleine
Planeet. Zo laagdrempelig mogelijk. Ouders zijn bij ons
iedere woensdagochtend welkom op de koffieochtend.
Daar spreken ze elkaar, daar spreken ze mensen van
school, maar tegelijkertijd proeven ze sfeer en zien ze de
school in bedrijf. Ze zien de kinderen op de gang aan het
werk, ze horen de instructies die we geven. De lijntjes
zijn kort. En wie wil, mag mee de klas in.

Wat gebeurt er als je als ouder hoort dat de organisatie
van de school van jouw kinderen zo gaat veranderen?
Welke twijfels en overwegingen heb je? Sommige ouders
op De Paladijn hebben dat soort vragen. Andere ouders
vinden dat het gewoon de school blijft die het was, met
dezelfde mensen en dezelfde passie voor hun beroep en
dezelfde zorg voor hun kinderen.
Leren kinderen wel iets als je geen methodes gebruikt?
Gaat dat wel goed met drie jaargroepen in een
stamgroep? Waarom zitten kinderen van drie leeftijden
in een stamgroep? Wat is er anders dan bij een
Daltonschool? Wat blijft hetzelfde? Hoe gaat dat als de
kinderen doorstromen naar het voortgezet onderwijs?
Hebben ze dan wel de goede aansluiting? Hebben ze
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Alle vragen roepen om een aandachtig antwoord. Dat
heeft Hubert geprobeerd op de informatieavond. Dat
hebben wij zelf geprobeerd in oudercontacten op andere
momenten. Want alleen vragen beantwoorden op een
informatieavond is niet genoeg. Ouders moeten kunnen
proeven en ervaren wat de veranderingen inhouden.

Kom gerust, zie wat we doen: wat het betekent als
kinderen teksten schrijven in plaats van lesjes maken.
Wat het doet met kinderen om samen te leven. Wat
ons onderwijs zo anders maakt dan de manier die we
gewend zijn en vooral wat we in de stamgroep kunnen
laten zien aan antwoorden op die lawine van vragen.
Hoor je dat? Ik spreek al in ‘ons’!
Ingrit Rezelman werkt in de bovenbouw van de
Deventerse basisschool De Paladijn, een school in
transitie naar Jenaplan.
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Kamperen: de kans om de kunst van het opvoeden
af te kijken
Staat betrokken ouderschap zelfontplooiing in de weg?
Bas ter Avest
Waar kun je als jong stel – nog volop in beraad of je ouders zou willen worden – kijken of het ouderschap bij jou
past? Op de camping! Het tentdoek is dun, een scala aan opvoedmethodes ontvouwt zich bij de trampoline en in het
douchegebouw krijg je de alledaagse zorg mee. Het is winter, maar we gaan terug naar een Franse camping, waar
Bas ter Avest ontdekt dat opvoeden een dienstbare bezigheid is – dienstbaar aan je kind én aan jezelf.
Mijn vriendin en ik zijn dit jaar niet naar een
indrukwekkende vakantiebestemming geweest, hebben
geen extreme avonturen beleefd en kunnen geen
exotische foto’s posten op Instagram. Wij hebben “een
heerlijke pretentieloze vakantie gehad”. Het is grappig,
dat ik het nodig heb om dat zo te zeggen. Soms vermeld
ik er bij “dat dat een bewuste keuze was, hoor”, want
“we zijn een huis aan het kopen” en “hebben even
enorme behoefte aan niets”. Immers: “we zijn dit jaar al
zó vaak weggeweest…”

Onder mijn vrienden zijn stellen die nog
een Laatste Grote Reis maken alvorens ze
diep ademhalen en onderduiken in het
ouderschap.
Op een Franse camping stonden we. Met bijna
uitsluitend Nederlandse en Belgische gezinnen.
Tegenover onze tent stond een grote trampoline, de
verzamelplek voor alle campinggasten onder de veertien
jaar, inclusief ouders. Klinkt dat aantrekkelijk? Mwoah,
misschien niet. Interessant was het wel. Een waanzinnige
observatiespot voor een pedagoog.

Generatie zelfontplooiing
Wij hebben (nog) geen kinderen. We zijn van een
generatie die geluk en zelfontplooiing als hoogste doel
beschouwt. Een generatie die het krijgen van kinderen
– wellicht – beschouwt als een struikelblok voor de
carrière, een sociaal leven, de eigen ontwikkeling.
Ik zie er soms tegenop om vader te worden. Het lijkt
als het nemen van een afslag en ik stel dat het liefste
zo lang mogelijk uit. Ik benut mijn vrije tijd en mijn
vakanties om mezelf te ontwikkelen door te reizen,
naar de film te gaan, festivals te bezoeken, te lezen,
vrienden te spreken en te sporten. Onder mijn vrienden
en kennissen zijn er stellen die nog een Laatste Grote
Reis maken alvorens ze diep ademhalen en onderduiken
in het ouderschap.
Ik betrap mezelf ook vaak op de gedachte: zal ik nog
“tijd voor mezelf” hebben als ik kinderen heb? Wat wil
of moet ik voor die tijd nog doen? Hoe staat het met
mijn bucketlist? Kan ik mezelf met kinderen om me heen
wel voldoende ontplooien en ontwikkelen?
Tijdens onze kampeervakantie kreeg ik de mogelijkheid
om twee weken mee te leven met de opvoeders om ons
heen. Een tentdoek is tenslotte dun… Mijn vriendin en
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ik kregen de kans om de kunst van het opvoeden af te
kijken en onszelf de vraag te stellen: zouden we het
kunnen? Willen we het, kinderen krijgen? En: wat vraagt
het dan van ons?
Trampoline
Op het grasveld voor onze tent zie ik een moeder contact
maken. Echt contact. Haar jonge kinderen springen op
de trampoline. De jongste dochter vindt het eng en
begint te huilen. De moeder loopt er rustig op af, tilt
haar dochtertje niet op of uit de trampoline om het op te
lossen, maar gaat naast haar zitten op de rand.
Ze kijkt naar haar dochter, raakt haar aan, maakt
oogcontact, kijkt waar haar dochter naar kijkt. Ze
gebruikt alles om waar te nemen en te voelen wat haar
dochter voelt. Met haar mimiek en stem toont ze haar
eigen rust en plezier. Ze gaat liggen op de trampoline en
wordt door de andere springende kinderen lichtjes de
lucht in gebracht. Ze doet voor, doet mee, deelt, neemt
waar, kijkt.
Het effect van haar handelen is dat het huilen stopt
en de dochter, nog voorzichtig, in de buurt van haar
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moeder, het binnenste van de trampoline weer betreedt.
Nog een stapje verder… los… nu helemaal alleen…
een sprongetje en een lach. De moeder stapt van de
trampoline af, doet een stapje terug, maar ze is er en
blijft beschikbaar op afstand. Er is contact. Opvoeder en
kind zien elkaar.
Tijdens het douchen hoor ik naast mij een moeder, oma
en een gehandicapte dochter samen douchen. De volle
aandacht voor het moment ontroert me. Ik hoor hoe er
tijd is voor alle handelingen, de handelingen worden
uitgelegd, het water wordt gevoeld. Er wordt gelachen.
De moeder reageert op de geluiden van het kind en
gebruikt al haar zintuigen om in contact te staan met
haar dochter. Zelfs ik, die ernaast sta, kan meegenieten.
Het is afstemmen, tijd, rust, aandacht en contact.
Volle aandacht en interactie
De koffie smaakt lekker op de camping. Lekkerder dan
ooit. Onze dagen gaan in slow motion. Het druppelende
tempo van de filterkoffie. Alles met aandacht. Ik
kan weer kijken naar de veranderende luchten en
wolkenpartijen. Een sprinkhaan geeft voldoende

- 159

schouwspel voor een half uur vermaak. Volle aandacht
en interactie. Het woord “dienstbaar” komt in me op.
Dienstbaarheid is een term die oud is en misschien wel
ouderwets klinkt. Over opvoeden tot dienstbaarheid
wordt wel veel gesproken, niet over opvoeden vanuit
dienstbaarheid. Met dienstbaarheid bedoel ik niet dat
je jezelf moet wegcijferen. Ik wil niet zeggen dat je
voortdurend mee moet spelen, mee moet doen, niets
meer voor jezelf kan ondernemen.

Biedt het opvoeden van kinderen juist niet
de ultieme mogelijkheid om reflexief te zijn,
om jezelf te beschouwen in het licht van de
ander en je omgeving?
In een dienstbare opvoeding gaat het om kijken, echt
kijken en tot je door laten dringen. Je hoofd leeg maken
en tijd nemen voor de ander, het kind, je openstellen.
Je inleven in de ander, in het kind. Vragen stellen. Niet
blijven zitten waar je zit, maar je openstellen. Weten
wie het kind is en wat hem of haar bezighoudt. Ik
zag het ouders op de camping doen door kinderen te
“ontmoeten”, met ze in gesprek te gaan, te voelen, te
kijken, te observeren en te luisteren.
Niet jezelf wegcijferen dus, maar wel vol aanwezig en
rijk contact. Jij bent nodig als opvoeder. Ik vind dat een
verhelderende gedachte. Het geeft me rust.
De pedagoog Max van Manen (2014) schrijft:
“Pedagogiek is een discipline die geworteld is in de
praktische en reflectieve ethiek van aandacht, zorg en
toewijding. De pedagogiek begint vanuit het besef dat
kinderen niet levenskrachtig kunnen opgroeien als er
niet voor hen gezorgd wordt door volwassenen.” Zoals
een zwaluw heen en weer vliegt om haar jongen te
voeden totdat ze klaar zijn om het nest te verlaten, zo
hebben wij onze kinderen te voeden. Een mensenkind
komt hulpeloos ter wereld en sterft onmiddellijk
wanneer het niet gevoed wordt met warme melk en
liefde.
Opvoeden is een werkwoord. Het is hard werken en
vraagt volle aandacht en toewijding. Niet alleen in de
eerste levensjaren, en niet enkel door het faciliteren
van eerste levensbehoeften, maar juist ook daarna door
beschikbaar en dienstbaar te zijn.

Nooit meer (gewoon) slapen
In de twijfel over ouderschap, mijn twijfel over de vraag
of ik het kan en of ik er “aan toe ben” helpt het woord
dienstbaar me richting te geven. Van Manen (2014)
schrijft: “Kinderen hebben betekent dat je nooit meer
gewoon kunt slapen. Zorgen voor je kinderen houdt een
soort piekerige mindfulness in.”
Misschien is het opvoeden van kinderen wel een
geweldige kans, een ultieme mogelijkheid om, vanuit
je rol als ouder, sterker dan ooit bij je eigen bron te
komen. Juist in het aandachtige contact met een kind
en in de interactie die daaruit ontstaat, leert een
ouder voortdurend zichzelf beter kennen. Het is een
mogelijkheid en uitdaging om actief in relatie te staan
met je kind, jezelf en de omgeving. Dat vraagt van een
ouder om te willen leren, om te willen reflecteren en
zichzelf te bevragen.
Waarom willen we een wereldreis maken? Waarom
willen we naar concerten, festivals, vrienden ontmoeten,
films zien? Volgens mij omdat we op zoek zijn. Op zoek
naar onszelf. Zelfontplooiing is het achterliggende doel.
Dat voortdurend werken aan jezelf, zou het niet juist
in de opvoeding zijn van onze kinderen dat we onszelf
tegenkomen? Biedt het opvoeden van kinderen juist niet
de ultieme mogelijkheid om reflexief te zijn, om jezelf te
beschouwen in het licht van de ander en je omgeving?
Je kunt niet niét opvoeden. Met alles wat we doen en
wie we zijn beïnvloeden we kinderen. Volgens mij gaat
het om de vaardigheid om in alledaagse situaties in het
handelen met kinderen jezelf vragen te stellen en het
opvoeden van kinderen niet te zien als een activiteit op
zich, maar als het leven, met aandacht en toewijding,
dienstbaar aan het kind en aan jezelf. Wat vanuit jezelf
komt is dan als vanzelf goed. Ook op een camping in
Frankrijk met een trampoline voor je tent.

Bas ter Avest is werkzaam als docent op Katholieke Pabo
Zwolle (KPZ).

Referentie:
Manen, M. van (2014). Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te
doen. Driebergen: NIVOZ.
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Die prakkiserende aandachtigheid

Over ouderschap, zorg en betrokkenheid
Max van Manen

Bas ter Avest haalde hem al aan in zijn campingoverdenkingen: Max van Manen, de
Nederlands-Canadese pedagoog die het begrip pedagogische tact terugbracht naar
het Nederlandse gesprek over onderwijs. In dit fragment uit Weten wat te doen
wanneer je niet weet wat te doen bekijkt hij wat betrokken ouderschap eigenlijk is:
“Bezorgdheid, zo kun je stellen, is het actieve ingrediënt van ouderlijke aandacht.
Het is de spirituele lijm die een moeder en een vader hecht aan het leven van hun
kind.”
Als ik mensen om concrete voorbeelden vraag van
hoe de zorg van hun ouders eruit ziet of zag, komt er
altijd een waaier aan verhalen voorbij. Een dertigjarige
vrouw vertelde me hoe haar moeder een paar dagen bij
haar was komen logeren in de grote stad. Toen ze op
een avond terugkwam van haar late dienst, bleek haar
moeder nog op. Verbaasd vroeg de dochter waarom ze
nog niet naar bed gegaan was. ‘Je wist toch dat ik laat
zou zijn?’ ‘Jawel’, antwoordde haar moeder, ‘maar ik
wilde er zeker van zijn dat je goed thuis zou komen.’
‘Maar mam, dit is mijn leven. Hoe denk je dat ik het de
laatste tien jaar gedaan heb?’ ‘Weet ik wel’, antwoordde
haar moeder, ‘Ik kan er niks aan doen. Ik wil gewoon
graag weten dat het goed met je gaat.’
Voor veel ouders lijkt zorg te bestaan uit piekeren en je
druk maken over je kinderen en je bemoeien met van
alles en nog wat. En dat alles voor hún bestwil. Van tijd
tot tijd vinden kinderen dat natuurlijk vréselijk, maar
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diep van binnen weten ze ook dat het veel erger zou
zijn als er niemand was die zich bezorgd over hen zou
maken.
Op de Canadese radiozender CBC viel ik eens in een
interview met straatkinderen in Vancouver. Ik hoorde een
kind vertellen: ‘Het ergste van het leven op straat vind
ik dat er niemand is die dromen over je heeft. Gewone
kinderen hebben ouders die zich druk over hen maken.
Niemand – ook mijn vader en moeder niet – heeft zich
ooit druk gemaakt over mij, heeft ooit een droom voor
mij gehad.’ Inderdaad, niet iedereen die vader of moeder
wordt, wordt daarmee automatisch een zorgzaam mens.
En zelfs kinderen van ouders die het goed bedoelen,
kunnen uit huis geplaatst worden en in een pleeggezin
of een instelling terecht komen. Een veertienjarig meisje
in pleegzorg hoorde ik ooit zeggen: ‘Weet je waar ik
bang voor ben? Dat ik dood ga en het niemand een
rotzorg zal zijn.’
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als levende essentie
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Als we ons specifieke momenten van zorgzaamheid
proberen te herinneren, zijn het vaak de intense
ervaringen die boven komen drijven. Maar de kenmerken
van die ervaringen blijken vaak ook karakteristiek voor
de gewone, alledaagse momenten van zorg. Wat hier
volgt is een (vertaalde) passage uit het dagboek van de
Amerikaanse dichteres, universiteitsdocente en essayiste
Judith Minty, maar heel veel ouders hadden het precies zo
kunnen vertellen. Een voorbeeld van een moeder die met
een pedagogisch oor weet te luisteren:
Mijn zoon, mijn middelste kind, de mooiste, de slechtste
leerling, degene die door zijn omgeving het meest
geadoreerd wordt, kwam vanavond ziek thuis van
voetbaltraining. Buikpijn, half in tranen.
Dertien jaar oud, klein voor zijn leeftijd, fietst hij hier
iedere dag ’s middags om vijf uur weg en sleept zich dan
rond acht uur ’s avonds weer naar binnen.
Een half afgekoeld avondmaal staat dan voor hem klaar
in de keuken. Ik haast hem ernaar toe, zodat hij kan eten,
douchen en zijn huiswerk kan maken voor hij zuchtend en

steunend naar bed gaat… En ik vergeet niet om mezelf
telkens weer voor te houden dat als de meesten van zijn
vrienden gaan voetballen en hij niet, er niemand voor
hem is om de tijd mee door te brengen tussen school en
bedtijd.
Maar vanavond is het anders. Hij eet weinig. Zegt dat
hij ziek is. Ik zeg hem dat het vast die boterham met
pindakaas was van vlak voor hij naar de training ging.
En dat de jongen van de overkant altijd moet overgeven
na een training, als hij minder dan twee uur tevoren iets
gegeten heeft. Mijn zoon sloft de trap op, hij draagt zijn
lot in z’n eentje.
Na zijn douche gaat hij naar zijn kamer, waar hij denkt
dat niemand hem kan horen. Maar ik hoor hem huilen.
Ik maak me er niet te druk om. Het is een jongen die al
kreunt bij de minste verkoudheid. Heel even denk ik aan
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een blindedarmontsteking, maar ik laat die gedachte weer
varen. Ik denk ook aan die andere keren dat hij huilde om
dingen waar hij moeite mee had en die aan hem vraten.
Ik wacht even af, kijk wat er komen gaat. (1982, pp. 215,
216)
In deze herkenbare gezinssituatie horen we een moeder
piekeren. Maar het is geen navelstaarderig, zinloos
gepieker. Wat we de moeder horen overwegen, hoort bij
het alledaagse ouderschap – het is wat ouders doen en
wat ze denken. Haar bezorgde prakkiseren is geen nare
bijwerking van het ouderschap – het is de levende essentie
ervan. Deze moeder is bezig voor haar zoon te zorgen. In
het leven van alledag uit zorg zich vaak in een dergelijke
piekerige aandachtigheid.
En dat weet Judith Minty. Ze zegt: ‘Ik maak me er niet te
druk om’. Maar het punt is natuurlijk dat ze zich wel druk
maakt. Door het zo naar zichzelf uit te spreken, maant
ze zichzelf tot kalmte en vergewist ze zich ervan dat haar
eigen gevoelens en behoeftes niet die van haar kind

gaan overschaduwen. Ze lijkt te weten dat bezorgdheid
een manier kan zijn om in contact te blijven met je kind,
maar ook iets waardoor je kunt blijven hangen in je eigen
angsten. Ze kiest voor het eerste. Ze piekert en wacht af.
Als hij beneden komt, vraag ik of de training vandaag
slecht ging. Of de trainer de pik op hem had. Nee, hij
voelt zich gewoon ziek. ‘Geen tv’, zeg ik hem: ‘ga maar
gewoon liggen op je kamer.’ De anderen komen, zijn twee
zussen. (…) We praten, maar ik hoor mijn zoon op de
achtergrond. Achter gesloten deuren huilt hij weer.
Ik lig te lezen in bed. Daar is hij. Ik leg mijn boek neer. Hij
gaat zitten aan het voeteneind, nog altijd jong genoeg
om in het openbaar te huilen. De anderen komen wat
rondhangen, maar gaan dan weg. Ze weten dat dit zijn
verdriet is.

- 159

‘Lorie [zijn zus] gaat binnenkort weg’, weet hij uiteindelijk
uit te brengen door zijn tranen heen. Ik vertel hem dat
het nog wel een paar jaar duurt voor ze gaat studeren. Hij
antwoordt: ‘Ik wil niet dat er dingen veranderen.’ (1982,
p.216)
Ouderlijke zorg uit zich zelden in een expliciet getob,
maar veel vaker in een aanhoudend bewustzijn, een
oplettende afstemming. Terwijl ze praat met haar
dochters of leest, blijft de moeder zich gelijktijdig gewaar
van de aanwezigheid van haar zoon op de achtergrond:
heeft ze goed gehandeld?

zal zijn en zijn oudere zus Lorie 105. Ik vertel hem dat
als hij op kamers gaat, ik verwacht dat hij nog wel af en
toe langskomt. We praten over verandering, hoe mensen
plannen maken om dingen te doen als ze straks groot zijn,
hoe ik hem zal missen, maar dat ik niet eenzaam zal zijn.
En we praten over de nieuwe familie, die hij zal krijgen als
hij zijn ouderlijk nest verlaat. (1982, pp. 216, 217)
Zie hoe prachtig de bezorgde moeder de zorgen van haar
kind wegneemt, hoe ze wijst op haar zorgen als moeder
(dat ze hem zal missen), maar dat hij zich daar ook niet
druk over hoeft te maken. Tenslotte reflecteert ze:

Bezorgdheid, zo kun je stellen, is het actieve ingrediënt
van ouderlijke aandacht. Het is die bezorgdheid – veel
meer dan zoiets als plichtsbesef – die ons in contact
houdt met degenen om wie we geven. Bezorgdheid is
de spirituele lijm die een moeder en een vader hecht aan
het leven van hun kind. En dus verwachtte Judith Minty
ook al dat haar zoon zijn hart zou willen luchten, toen hij
uiteindelijk naar haar toekwam:

Heb ik het nou goed gedaan? Ik weet het niet. Hij huilt
niet meer. Hij vertelt me dat hem dit al een week dwarszat
en dat hij daardoor bijna niet heeft kunnen eten. We
lachen allebei en zijn het er over eens dat het ‘niet-eet’gedeelte misschien zo slecht nog niet was. [Hij was de
laatste tijd wat zwaar geworden] Het is veel later nu. Hij
slaapt. Iedereen slaapt. Ik hoop dat zijn geest ook rustig
slaapt. (1982, p. 217)

Langzaam komt het los. ‘Wil jij precies blijven wie je nu
bent?’, vraag ik. Natuurlijk wil hij dat. Hij knikt. En dan
komt het er allemaal uit, een waterval van onrust en
verdriet en tranen. Terwijl hij vertelt, herinner ik me hoe
hij, toen hij tien was, zich er druk over maakte wat er
zou gebeuren met ons, als de zon op een dag uitdooft;
en, toen hij negen was, maakte hij zich zorgen dat hij in
Vietnam zou moeten gaan vechten. Dit stoere mannenkind, over wiens vijf-en-een-halfjes en zesjes wij ons druk
maken, heeft een gevoelsleven dat op een andere diepte
opereert dan dat van de andere twee. Wat gebeurt er met
hem, als zijn vader doodgaat? Als ik doodga? Wat moet
hij doen als hij ziek wordt en er niemand van ons gezin
meer leeft?
We lachen dat als hij 103 is, zijn jongere zus Annie 101

Als iedereen slaapt, is de moeder nog wakker en heeft
gedachten over haar kind. Deze – hier letterlijke –
waakzaamheid voor je kind is karakteristiek voor het
ouderschap. Kinderen hebben betekent dat je nooit meer
‘gewoon’ kunt slapen. Zorgen voor je kinderen houdt een
soort piekerige mindfulness in. Anders dan in het Engels
waarin woorden als ‘care’ en ‘worry’ ver uit elkaar liggen,
zijn er ook talen, waarin ‘de zorgen’ die ‘het zorgen’ voor
een kind je kunnen opleveren, dichter bij elkaar liggen.
Het Nederlands bijvoorbeeld.
Bron:
Max van Manen: ‘Weten wat te doen wanneer je niet
weet wat te doen – Pedagogische sensitiviteit in de
omgang met kinderen’ (Driebergen: NIVOZ, pp. 40-43)
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Boze ouders: wanneer opvoedingsv
Ook een boze ouder is een betrokken ouder
Steffie de Baerdemaeker

In onze samenleving is diversiteit zichtbaar en bespreekbaar. Mensen met heel
uiteenlopende levensvisies, onder andere over wat ‘goed’ of ‘slecht’ is voor de
opvoeding van een kind, wonen vlak bij elkaar. Dat zorgt weleens voor ouders die
boos op je zijn, omdat je volgens hen iets fout deed in de klas. Hoe
ga je daarmee om? Steffie de Baerdemaeker over aandacht voor
ouders, maar ook duidelijkheid over je waarden als school.
Gisteren toonde Rosalie (3) fier haar gelakte, sprankelende nagels aan iedereen die ze
zien wilde. Er ontstond bij je kleuters al snel een gesprekje over wat mooi en niet mooi
is. Omdat hun interesse duidelijk gewekt was, haalde je nog wat restjes nagellak uit
de kast. Kleuters die dat wilden, onder wie Karim, maakten van hun nagels kleine
kunstwerken. Lotte merkte op dat haar mama’s hun nagels vaak in het groen lakken.
“Twee mama’s? Dat is gek!” De opmerking van Pedro leidde tot een gesprekje over
verschillende gezinssamenstellingen. In de namiddag, op leeruitstap naar het park,
liepen de kinderen op de stoep twee aan twee, hand in hand. Zo ook Rosalie en
Karim.
Wanneer ouders het anders zien
Vandaag staat er een donderwolk in je klas. De mama van Karim vindt het
schandalig dat je zijn nagels hebt gelakt (“We willen er geen homo van
maken!”) Dat er over lesbische koppels is gepraat, kan ook helemaal niet door
de beugel. (“Daar zijn ze nog veel te jong voor!”). Dat je Karim verplicht hebt ’s
middags een hand te geven aan Rosalie, is evenmin acceptabel. (“Dat kan niet in
onze godsdienst.”)
Voor we het hebben over hoe we hierop reageren, even analyseren wat er
aan de hand is. De mama van Karim heeft het beste voor met haar zoon. Zij
komt naar jou omdat ze meent dat je iets deed dat de opvoeding van haar
kind niet ten goede komt. Prachtig dat ze, in het belang van haar kind, haar
verhaal komt doen. Ouderbetrokkenheid! (Er valt één en ander te zeggen over
de manier waarop ze haar verhaal doet, uiteraard…) Natuurlijk heb ook jij het
beste voor met Karim. Wat ligt dan eigenlijk aan de basis van deze botsing? Het
antwoord: verschillende referentiekaders. Ieder van ons bekijkt de wereld vanuit
een hoogstpersoonlijk eigen referentiekader: jouw waarden en normen. Je
opvattingen daarover zijn gevormd door een constante, grotendeels onbewuste
wisselwerking tussen je eigenheid, je opvoeding, de cultuur waarin je opgroeit,
allerlei toevallige invloeden in je leven. In dit geval hebben jij en de ouder
de pech dat jullie referentiekaders op vlak van man/vrouw-rollenpatronen
blijkbaar erg verschillen.
Hoe reageer je?
Nadat je uitgebreid geluisterd hebt naar Karims mama, wil je vast graag
duiden wat gisteren in de klas gebeurde. Een paar tips.
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- 159

visies botsen

Beschrijf hoe de kinderen tot het lakken van de nagels kwamen. Jij speelde in op hun
interesses, meer niet. Eigenlijk was dit een beeldende activiteit, waarbij je elk kind de
gelegenheid gaf om dit ontwikkelingskansje te grijpen. Op wie kinderen later verliefd zullen
worden, wordt daardoor niet beïnvloed. (Ja, er zijn nog steeds mensen aan wie je dergelijke
zaken moet uitleggen.)
Op gelijkaardige, spontane manier kwamen de kinderen tot een gesprekje over gezinnen.
Je gaf dus geen “les over lesbische koppels”, maar over families. De kinderen hadden
het over hoe gezinnen samengesteld kunnen zijn. Op die manier werd ook het hebben
van twee mama’s als mogelijkheid genoemd. Het is onze taak als leerkracht om onze
kleuters de wereld te tonen zoals die is. Lesbische ouderparen maken daar nu eenmaal
deel van uit. Maak de ouder ook duidelijk dat je over geen enkele gezinsvorm een
waardeoordeel uitsprak.
Kader je handelingen binnen de visie van de school op diversiteit. In het
pedagogisch project van nagenoeg alle Nederlandstalige scholen staat een variant
op het stukje: “Voor ons zijn alle kinderen gelijk. Wij maken geen onderscheid op
vlak van etnische afkomst, huidskleur, geslacht, …” Mensen met allerlei etnische
origines en verschillende overtuigingen werken in onze samenleving zij-aan-zij.
Ook mannen en vrouwen werken samen. Daarom wordt ook op school geen
onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes voor opdrachten waarbij
samengewerkt moet worden of een stukje hand in hand gestapt wordt.
Maak, indien nodig, extra duidelijk dat je respect hebt voor de opvattingen
van de ouders door te benadrukken dat de visie die je verdedigt, die van
de school is. Hoe ouders hun kind opvoeden buiten de school, is hun zaak.
“Ik kan begrijpen/hoor dat dat bij u thuis anders is. Hier op school…”
Tegemoetkomen aan diversiteit: hoe ver ga je?
In de meeste gevallen kan je, mits een goede aanpak, een dergelijk
gesprek positief en met wederzijds begrip afsluiten. Wanneer een
ouder overtuigd blijft dat jij in de fout ging, trap dan niet in de valkuil
van je te excuseren: als jij vindt dat je niets fout deed, dan is dat zo.
“Ja, maar, moeten we niet tegemoetkomen aan de visie van de
ouders door bijvoorbeeld Karim inderdaad geen hand meer te laten
geven aan een meisje?” Bij die vraag, deze bedenking: gezonde
ouderbetrokkenheid betekent onder andere dat jouw ouders
inspraak hebben in wat er in de school gebeurt, maar niet dat
ze van A tot Z bepalen wat er in je klas gebeurt. Openstaan voor
diversiteit betekent niet dat je je eigen waarden en normen uit het
raam kiepert. Aanpassingen doen aan je lesgeven om tegemoet
te komen aan de diversiteit in je klas en de samenleving, heeft
een positief effect voor al je kinderen. Die aanpassingen horen
echter te passen binnen, en zeker niet in strijd te zijn met, de
pedagogische visie van je school.

Steffie De Baerdemaeker is onderwijsmedewerker bij Çavaria
(www.cavaria.be)
Dit artikel is met toestemming overgenomen van de Vlaamse
site Kleutergewijs (kleutergewijs.wordpress.com)
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“Een moeder die achteraan het ple

Schoolreportage: Ouders en school als opvoedgemeenschap
Geert Bors
“Hoeveel scholen houden tienminutengesprekken met het kind erbij?”, werd er vanaf het podium van de NJPVconferentie gevraagd. Trudy, stamgroepleider op De Verrekijker in Den Helder, nam de microfoon en sprak gloedvol
over de door kinderen geleide portfoliogesprekken op haar school. Genoeg reden om af te reizen naar het Hollandse
noordpunt: “Opvoeden doen we gezamenlijk, vertel ik ouders. Dan hoor je soms een zucht van verlichting.”
Er staat een fikse, waterkoude bries in Den Helder. De
herfst is op zijn hoogtepunt en dwarrelend blad waait in
zichtbare patronen door de straten. Toch is er een man
voor zijn huis met een bladblazer in de weer – tegen
iedere logica en alle natuurkrachten in. Je zou bijna
veronderstellen dat je in deze marinestad-aan-zee een
extra brevet moet halen voor deze activiteit.
Binnen, in jenaplanschool De Verrekijker, is het
behaaglijk. Mensenkinderen maakt een themanummer
met als titel ‘Betrokken ouders’ en daar hoef je hier niet
ver voor te zoeken. In de teamkamer ligt de tafel vol
cadeautjes en pakpapier: twee moeders rollen, knippen,
plakken en pakken, op zoek naar de ideale grootte
van de inpakpapiertjes voor drie verschillende stapels
sintcadeautjes.
Betrokken kinderen hadden er ook zo maar kunnen
zijn. “Mijn zoon was héél benieuwd wat ik ging doen
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en wilde ook mee helpen”, zegt één moeder. “Ik heb
hem verteld dat er vandaag toch écht een klus lag
voor ouders en grotere kinderen. Dat maakte hem nog
nieuwsgieriger.”
Juf Britt – zich verontschuldigend voor de uien in
haar lunchsalade – vertelt dat ze met haar groep 5-6
vanochtend in de katholieke kerk op bezoek geweest
is en er ontvangen werden door de pastoor. “Eén
kind vroeg: ‘Is Sinterklaas dood?’ Tja, antwoordde de
pastoor: ‘Dat is een open vraag.’” Gegniffel aan tafel.
Maar hij kreeg nog meer ingewikkelde kwesties voor
de kiezen, gaat Britt verder: “Meneer, heeft Sinterklaas
altijd al Pieten gehad?” De collega’s zijn benieuwd naar
het antwoord. De hulpsint-moeders kijken op van hun
inpakwerk. “Hij zei: ‘Dat weet jullie juf beter dan ik. En
als je dan nóg meer wilt weten, is hier volgende week
een lezing over de geschiedenis van Sinterklaas.’” “Hij
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ein staat. Díe wil ik erbij hebben.”

p
wilde zich er niet aan branden”, constateert een moeder.
“Wel slim om zo af te tasten”, zegt schoolleider Jamila
Helstone.
Grote mensen maken alles zwaar
Van gebrek aan durf hebben ze op De Verrekijker geen
last. Daar zijn deze twee laatste maanden van het jaar
aangegrepen voor het schoolbrede thema ‘Geloof’. Het is
één van de thema’s die de methode Alles-in-1 aanbiedt,
heeft Jamila ’s ochtends bij een eerste rondleiding
verteld, toen ze het gedenkhoekje en de wensboom liet
zien. De methode is duur en wordt in de Den Helderregio gedeeld door een aantal scholen. “Maar wij maken
daar hier wel ons eigen stamgroepwerk van.”
Waar sommige jenaplanscholen aan het eind van het jaar
werken over ‘Sinterklaas’, ziet De Verrekijker veel meer
verbindingen: “In deze periode heb je Sinterklaas, Sint
Maarten, Kerst. Tegelijk zijn we een heel diverse school:
kinderen zijn óók gefascineerd door groepsgenoten waar
thuis iets anders geloofd wordt”, zegt stamgroepleider
Trudy. “Er zijn bij ons moslims, hindoes, boeddhisten. En
wat geloven mensen die zeggen in niets te geloven?”

Geloof lijkt best een precair onderwerp in deze tijd. Iets
uit de privésfeer enerzijds; iets dat al te gemakkelijke
politiek wordt anderzijds. Nee hoor, meent het team:
“Het zijn grote mensen die alles zwaar en moeilijk
maken. Als je kijkt via de ogen van de kinderen, hoef
je alleen maar mee te gaan in hun nieuwsgierigheid en
verwondering.”
Moeder Shirley merkt op dat het onderwerp bij haar
kleuterdochter nog niet erg leeft, hoewel: “Ze heeft al
wel een kaarsje gebrand voor de poes en voor opa Jan.”
De twee kinderen van schoolleider Jamila zitten ook op
De Verrekijker. Ze krijgt een grote grijns op haar gezicht,
als ze begint te vertellen over wat ze haar zoon dit
weekend zag doen, toen ze langs het voetbalveld stond:
“Hij stond daar dus de hele tijd zó te doen.” Jamila haalt
haar hand met een vage snelle veeg langs haar gezicht,
kust vluchtig haar tegen elkaar gedrukte duim, wijs- en
middelvinger en brengt tenslotte die hand boven haar
hoofd. “Ik vroeg naderhand: ‘Deed jij nou wat ik denk
dat ik zag – een kruisteken en een kus naar boven?’ Nou,
zei hij, ‘we hebben het toch over geloof? Ik heb gehoord
dat je God om kracht kunt vragen en dat deed ik.’” Ook
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Schoolreportage:
De Verrekijker
Den Helder

aan tafel begon hij te bidden en daarna volgde er een
tafelgesprek, over opa die gelooft en papa die dat niet
doet.
Nee, de school is er uiteraard niet op uit te bekeren, maar
hier gebeurt iets anders: hier zijn kinderen de kennis die
ze opdoen aan het belichamen. Ze proberen uit, kijken
hoe het voelt om rituele bewegingen te maken, kijken wat
het met je doet als je een teken maakt dat een boodschap
aan iets hogers is. Het is ervaringsleren in verwondering,
cognitief maar ook zintuiglijk en lichamelijk. Na Jamila’s
anekdote klinkt een instemmend “Aaaah!’ op aan de
teamtafel.
Wat je plukt, eet je op
Een paar uur eerder begon Jamila haar rondleiding op
het schoolplein, een weelderige landschapstuin met
veel hoekjes en kromme paadjes. Imponerend, en dat in
de winter. Onvermoed groen en speels ook, zo aan de
achterkant van de strakke, gigantische nieuwbouw waarin
haar school huist, samen met kinderopvang, bso en een
andere, veel grotere, school.
“Natuur is bij ons heel belangrijk. Onze kinderen gaan
met respect om met planten en dieren. Bomen laat je heel
en als je een appel of een trosje rode besjes plukt, eet je
het ook op. Pas sprak een meisje me aan en haar adem
walmde me tegemoet. ‘O ja, sorry juf. Ik had per ongeluk
best veel bieslook geplukt, maar ik heb het allemaal
opgegeten.’”
Via deze tuin komen ouders dus ook voor het eerst de
school binnen. “Daar begint je eerste indruk”, stelt Jamila.
Indruk nummer 2: beneden, bij de kleuteringang, wijs
ze op een zithoek met twee rode clubstoelen en daar
tegenover een zwerfboekenstation. “Als je wacht op je
kind of je zit hier te wachten met je kind, is een boekje
makkelijk uit de kast geplukt. Ondanks dat de bibliotheek
in Den Helder gratis is, blijkt het toch een drempel voor
sommige ouders. Dit is zo langdrempelig als maar kan.
Het zwerfboekenstation is een initiatief van één van onze
ouders. Dan heb je het meteen al over betrokkenheid.”
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Welbevindengesprek
Hoewel een kleintje naast de katholieke buren, is De
Verrekijker een school die stevig groeit. Van 83 leerlingen
zes jaar geleden naar 130 nu. Een groot percentage van
de nieuwe ouders kiest bewust voor Jenaplan, niet in de
minste plaats door de manier waarop de school vormgeeft
aan de driehoek kind-ouder-school. “We zetten heel erg
in op het betrekken van onze ouders”, stelt Jamila, terwijl
ze haar gast laat plaatsnemen bij stamgroepleiders Trudy
(stamgroep Het Kompas, 1-2) en Nellie (stamgroep De
Zonnewijzer, 2-3).
Jenaplan als opvoedgemeenschap, als het samen groot
brengen van je kinderen, is het thema dat de snelle ééntweetjes tussen Trudy en Nellie kenschetst. Ouders en
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school zijn pedagogische partners en
je moet elkaar te allen tijde weten te
vinden. Maar onder dat pedagogische,
dat relationele, heeft de school een
prachtige ondersteunende structuur
gebouwd, die ruim baan biedt om ouders
écht te ontmoeten en écht samen te
kijken naar en via de ogen van het kind.
“Ouders beginnen op school met een
welbevindengesprek, als hun kind een
aantal weken op school zit. Daarin willen
we graag weten: zit je kind op zijn plek?
Voelt het zich gezien? Word jíj als ouder
voldoende gehoord? Wat ervaar je en
wat mis je nog?”, vertelt Trudy. Het
welbevindengesprek is een ontmoeting
met de ouders alleen. “We maken
duidelijk dat we samen om het kind heen staan en elkaar
als steunbron hebben, want wat we hier te doen hebben
gaat over de gezamenlijke opvoeding van hun kind”, vult
Nellie aan. “En dan hoor je soms een zucht van verlichting
bij ouders: ik sta er niet alleen voor.”
Huisbezoek
Het is niet vreemd als ouders dan al vragen gesteld
krijgen: wat wil je voor je kind later? Welke richting denk
jij uit? Alles om samen bij een pedagogisch denken over
het kind te komen. Ook gaan de stamgroepleiders op
huisbezoek. “Eerst nodigen we ouders uit bij ons ‘thuis’,
dan willen we ook graag bij hen kijken. Een enkele keer
duurt zo’n bezoek maar twintig minuten, maar er zijn ook
gesprekken van twee uur”, zegt Nellie.
Trudy: “En ouders mogen meelopen in de groep. Dat
vinden ze vaak ongemakkelijk, tot je ze vraagt om
echt te helpen. Dat is héérlijk voor de groep en enig
voor de ouders.” “Hoe meer ouders actief betrokken
zijn bij de groep hoe beter”, stelt Nellie. “Bij de eerste
stamgroepavond zie je dat al ontstaan: ‘Ik kan cello
spelen’, ‘ik zie dat jullie een timmertafel hebben. Ik zorg
dit jaar voor de spijkers en het hout.’” Trudy: “En er is een
ouder die het heel leuk vond om de thema’s mee voor te
bereiden. Het is ontzettend fijn om dat enthousiasme de
school te voelen binnenkomen.”
En dan zijn er de verlegen ouders. Of de ouders die zich
afzijdig houden, omdat ze onzeker zijn over wat ze te
bieden hebben. Trudy: “Bij sommige mensen moet je net
iets meer moeite doen. Juist naar die ouders ga ik toe. De
ouders die achter op het plein staan. Als je die mensen
betrokken krijgt, vertellen ze het weer tegen een ander en
zo wordt de school echt een gemeenschap van iedereen.”
Eigenaarschap over je leren
Al die ouderbetrokkenheid gaat uiteindelijk om het
welzijn van de kinderen. De driehoek wordt echt zichtbaar
in de portfolio’s waaraan de school enorm veel aandacht
spendeert. “We waren een aantal jaar geleden ontevreden
over de rapportage. Dat was altijd een verslagje van de
juf over het hoofd van het kind heen. En als er met ouders

over gesproken werd, zat het kind er niet eens bij”, vertelt
Trudy. “We hadden toen een net wat andere populatie en
het was wat moeilijker om de kinderen bewust te maken
van hun eigenaarschap over het leerproces. Dat werd een
belangrijk thema: hoe bereik je dat?”
Inmiddels, na vele kleine en grote bijstellingen, is het
portfolio een gedegen instrument. De stamgroepleiders
houden in de gaten dat de leerlijnen en –doelen van het
SLO en van Parnassys goed verdisconteerd zitten in ieders
leerproces, legt Nellie uit. “En dan gaat de hele map mee
naar huis en vragen we kinderen en ouders om de werkjes
te reduceren tot de drie belangrijkste. Anders passen er
geen acht jaar leren in je portfolio. Je snapt dat de ouders
dan niet blanco naar school komen, wanneer het gesprek
over de portfolio’s gevoerd wordt. Kinderen en ouders
hébben het al over heel veel gehad. En dan krijgt op school
het kind de regie en hebben we een gesprek dat zo lang
duurt als nodig is. Soms wel drie kwartier, want je spreekt
ouders ook niet elke week.”
Bloedserieus
Na dit gesprek is het opeens niet meer zo moeilijk
voorstelbaar dat zelfs bij de jongsten een ontdekkend
project over geloof mogelijk is. Wie wil krijgt een koffertje
mee naar huis, waarin je samen met je ouders een
voorwerp stopt dat met ‘geloven’ te maken heeft.
Een rozenkrans, een islamitisch bidkleedje, een
Boeddhabeeld, Sint als bisschop van Mira, de dieren
op de Ark van Noach – van alles is er al bekeken en
bevraagd door de kleuters. “En dat gaat met kinderlijke
verwondering maar bloedserieus”, stelt Trudy: “‘Wat is
bidden dan?’ ‘Nou, dan zit mijn vader zo en doet-ie zo’,
zegt een tweede. ‘En wat zegt hij dan?’ ‘Nou, dan praat hij
zachtjes, puttuputtuputte…’ ‘Tegen wie?’ ‘God.’ ‘En wie is
God dan, waar die mee praat?’”
Bij de lunchpauze worden dergelijke vragen ook gedeeld.
“‘Volgens mijn vader geloof ik niet’, zei iemand”, vertelt
een middenbouwjuf. “En een ander: ‘Is het ook goed als ik
in mezelf geloof?’ Jazeker, dat is ook goed.”
www.verrekijker-denhelder.nl
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Catharina’s ogenblikje
Daar kwam de vader al. Op zijn graafmachientje.
In de stromende regen braken ze die zaterdag het
muurtje van de oude fietsenstalling af. Ook de fundering
moest de grond uit. Een flinke klus voor de ouders (en
hun kinderen) die op deze drijfnatte, vrije dag hun
graafmachines en scheppen in de grond zetten. Tegen
de middag was de klus zo goed als geklaard. Hier en
daar kon nog een stukje fundering zitten, maar daar zou
het nieuwe hek wel omheen geplaatst kunnen worden.
Doorweekt en koud toog de ploeg huiswaarts.
Een paar dagen later kwam er een bericht van
de aannemer: er was nog fundering in de grond
aangetroffen. Het nieuwe hek kon volgende week
niet worden geplaatst als de restanten er niet uit
werden gehaald. De ouders vonden het onzin. Allerlei
mogelijkheden werden geopperd, maar het bedrijf hield
voet bij stuk. Tientallen reacties. Er volgde een oproep
om aanstaande zaterdag dan nog maar een keer aan de
slag te gaan.

je vertrouwen mee uit in de school, in de mensen die
er werken, in de wijze waarop er gewerkt wordt, in
de manier van omgaan met jouw kinderen. En dat de
resultaten navenant zullen zijn.
Het gaat, denk ik, pas echt goed met een kind als ouders
en school samenwerken in opvoeding en onderwijs. Als
ouders actief betrokken zijn bij de school van hun kind.
Die actieve betrokkenheid kan breed zijn. Van ouder- en
portfoliogesprekken tot boekenpret in de bibliotheek,
helpen bij feesten, het bijwonen van weekopeningen en
-sluitingen, vieringen, zitting hebben in een werkgroep
of in de ouder- of medezeggenschapsraad, het bezoeken
van ouderavonden, het verzorgen van het kerstdiner,
meegaan naar het theater, het schoolkamp, de sportdag,
het bezoeken van stamgroepavonden, op een vrije dag
oud papier ophalen. En betrokkenheid toont zich dus
ook in het helpen bij de renovatie van het schoolplein.

Even later pingde er nog een berichtje binnen:
“Aanstellers! Ben er zo. Even omkleden.” En even later
was hij er. Op zijn graafmachientje. Hij groef alvast alle
gaten voor het hekwerk, diezelfde middag nog. Het
bedrijf kon zó overgaan tot plaatsing. Die zaterdag was
ieder vrij. Een gouden vader, gouden ouders, een gouden
moment.

Actief betrokken ouders zorgen voor de verbinding
tussen school en thuis, zoals de stamgroepleider dat doet
als zij/hij op huisbezoek gaat. We zien dat kinderen het
fijn en ook vanzelfsprekend vinden als ouders regelmatig
in de school aanwezig zijn. Trouwens, betrokkenheid
is besmettelijk: een goede samenwerking van actief
betrokken ouders en school zorgt voor actief betrokken
kinderen.

Het betekent nogal wat dat ouders – na een informatief
startgesprek, een rondleiding en zo meer – hun
kinderen gaan inschrijven op jouw school. Je spreekt er

Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool
De Ommewending in Veendam. Haar column is een
‘ogenblikje’ uit haar pedagogische praktijk.
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“Ruimte geven is ook:
obstakels in de weg laten liggen”
Jenaplan-keynote: Wilma van Esch over zelfsturing
Geert Bors
Op de eerste ochtend van de NJPV-conferentie, net nog even uit hun centrum geduwd door een dansgroep bij de
ingang, luistert een boordevolle zaal jenaplanners naar Wilma van Esch. Het wakker schudden gaat nog even door,
want Wilma betoogt dat ‘ruimte bieden voor autonomie’ aan je kinderen betekent dat je zelf ook goed bewust moet
zijn van jouw autonome verantwoordelijkheden. Dat je kunt dansen met de marges van het systeem.
“Toen ik maanden terug uitgenodigd werd, dacht ik:
waar zal ik over vertellen? Het verzoek dat ik toen kreeg
was: ‘Kun je praten over zelfsturing, over autonomie en
hoe wij kinderen ruimte kunnen geven daarvoor?’”, zo
begint Wilma van Esch haar keynote op de openingsdag
van de NJPV-conferentie. “Nou zit ik zelf in een
sabbatical, dus tijd en ruimte is er. Maar juist in deze
‘vrije ruimte’ kan ik eigenlijk niet zo makkelijk over
mezelf zeggen wie ik ben, als zelfsturend, autonoom
individu.”
“Ik ben erg bezig met een zoektocht naar het juiste
midden, zoals Aristoteles ‘de deugd in het midden’
zocht. Ik ben geraakt door die oude Grieken. Door

hun kardinale deugden van moed, rechtvaardigheid,
verstandigheid, matigheid. Aristoteles zegt dat er geen
absoluut ‘goed’ is, alleen het juiste midden. Bij de deugd
‘moed’ balanceer je tussen de extreme polen ‘overmoed’
(te veel moed) en ‘lafheid’ (te kort aan moed). In
sommige situaties betekent het bewandelen van de
juiste moedige middenweg dat je roekeloos moet zijn.
En een andere keer juist dat je je afzijdig moet houden.
In pedagogische situaties met je kinderen heb je die
balansoefening ook van moment tot moment te doen:
wanneer handel ik goed? Ook daar is geen in steen
gehouwen ‘beste actie’, die je op de Pabo op het droge
kunt aanleren, maar is het de opdracht om telkens weer
het juiste midden af te wegen.”
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Aristoteles’ deugdethiek en zijn praktische wijsheid
hebben grote verwantschap met hoe een leraar in zijn
of haar groep staat: tactvol afstemmend op de kinderen.
In haar zoektocht naar het juiste midden voor de vraag
naar ‘ruimte voor zelfsturing en autonomie’, gaat Wilma
langs drie factoren: aanpak, proces en effect: “Doen we
het goede? Aan de effect-kant bezie je het waartoe van
je onderwijs. Bij de aanpak gaat het om de vormen waar
je voor kiest. Maar het belangrijkst is: wat gebeurt er in
het proces?”
I’m gonna make a joke now
Van Esch neemt haar toehoorders mee naar Sint
Maarten, het eiland dat ze pal voor hurricane Irma
verliet. “Een dag nadat mijn vliegtuig weer in Nederland
geland was, lag alles er plat. Het was zo veel heftiger
dan ieder had zien aankomen. Maar toen ik er was,
functioneerde alles nog en werd ik gevraagd mee
te kijken naar de early childhood education. Ik was
onder de indruk van veel dingen. Toch viel me wel op
dat kinderen van 3 jaar de hele dag werkjes moesten
doen. Telkens twintig minuten en weer door naar het
volgende. Van ruimte voor initiatief en vooral ook samen
vrij spelen, was bij deze werkactiviteiten weinig sprake.”

terecht kwamen: opeens werden de schilderschorten
vóór hen aangedaan. Door de juffen. Domweg omdat
er opeens curriculumdruk op het onderwijs kwam te
liggen, waardoor de leerkrachten gingen controleren en
beheersen. Weg zelfbeschikking van de kinderen.
Spiegelmoment
“Er heerst op Sint Maarten grote zorg over de pubers.
Een aanzienlijk percentage raakt op het verkeerde pad”,
vertelt Wilma. “Ik vroeg de vroegschoolse teachers:
wat heeft jullie jeugd nodig om het hier te redden? De
antwoorden: zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid,
probleemoplossend vermogen, kritisch denken.” En wie
wijst ze de weg naar dat zelfvertrouwen, die zelfsturing,

Wilma’s aandacht werd getrokken door een jochie met
een houten puzzel. “Twintig minuten had hij, voor
één puzzel die hij al veel vaker gemaakt had. In de
eerste vijf minuten had hij hem al vier keer gelegd.”
Op dat moment keek de jongen Wilma aan: “I’m gonna
make a joke now”, zei hij met pretoogjes. Wilma: “Zijn
buurmeisje waarschuwde nog: ‘Doe nou niet’, maar hij
deed het wel. Zorgvuldig legde hij alle stukjes op de
verkeerde vakjes. En op dat moment kwam de teacher
langs, en dan gebeurt er waar je bang voor bent. ‘What’s
this? Dit bloemetje hoort niet hier. Waar hoort het wel?’
Ik moest de neiging onderdrukken het over te nemen.”
“Maar”, zo stelt Van Esch zichzelf en de zaal de vraag: “is
dit een slechte leerkracht? Nee, dat denk ik niet. Maar ze
zit ingebed in een systeem waarin we alleen maar bezig
zijn met effectiviteit, met alles dat op uur en tijd moet. Je
ziet niet meer wat er in het proces gebeurt.”
Na haar observaties vroeg Wilma aan de leerkrachten:
wat heb je nodig om jullie kinderen niet ontmoedigd te
laten raken? Dat de taakjes voor de driejarigen niet heel
spannend waren, besefte het team ook. “Meer geld voor
leermiddelen”, was een antwoord. Maar Van Esch zag
iets anders: waar de kinderen van een half jaar jonger,
na hun middagslaapje, hun eigen bedjes opruimden –
in alle kalmte en vanzelfsprekendheid, veranderde er
iets op het moment dat de kinderen in de kleutergroep
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ging Van Esch verder. “Niet de ouders, want die hebben
het te druk. Niet de basisschool, want die is hier vooral
cognitief georiënteerd”, kreeg ze te horen.
“’En jullie dan?’, vroeg ik. En toen werd het stil.” Maar
het is een stilte, een spiegelmoment, voor iedereen
in de zaal: draagt wat wij doen altijd bij aan wat we
willen bereiken, als een kind tot een autonoom mens
te laten opgroeien ons beoogde doel is? Uit Nederland
kan Wilma ook talloze hulpmiddelen en aanpakken
noemen, die vaak niet bijdragen aan de gewenste
onderwijsdoelen – neem de time-timer, de plasketting,
het plusplekje.

“De kring is een prachtige activiteit, die zeker ook in
Jenaplan heel belangrijk is, maar soms klopt het niet
in de groep. Dan is er onvoldoende betrokkenheid of
welbevinden. Dan wordt de kring een vorm en zomaar
‘vormen’ is niet zonder risico’s.” Met een foto van een
Chinees voetje dat klein gehouden is in te krap schoeisel
– een oud cultureel schoonheidsideaal – laat Wilma
zien dat sommige vormen ook vervormingen kunnen
veroorzaken. “In onze klassen kunnen onze afgesproken
vormen ook veel subtieler vervormen: een verkeerslicht
in de klas kan prettig zijn, maar wat als de juf vooral
vaak het rode licht gebruikt en je vaak stil moet zijn: wat
leer je over de grote wereld wanneer je vooral stil moet
zijn?”
Kortom, stelt Van Esch: “stem wat je beoogt af met je
aanpak. Klopt het effect bij de gekozen vorm? Zie ik
welbevinden en betrokkenheid? Want ons grote doel is
toch dat onze kinderen het redden, dat ze stevig in de
wereld leren staan.”
Opvoeden als een curling-bezemer
Tussen aanpak en effect, voltrekt zich het proces –
het derde element waarop Wilma gebalanceerd de
gulden middenweg wil bewandelen. Wanneer je
onderwijskwaliteit wilt verbeteren, kun je inzoomen
op aanpak, proces of effect. In het proces krijg je
direct feedback op je gekozen aanpak. Daar zie je
welbevinden, betrokkenheid. Daar kun je ontdekken of
je kinderen onder- of overschat. Maar onze processen,
ons echt kijken naar het kind vlak voor ons, wordt
bemoeilijkt door onze cultuur van meten en wegen.
Dat ervoer Wilma al op het consultatiebureau met haar
twee kinderen: “Ik vond dat ik de mooiste baby’s van
de wereld had, maar op het consultatiebureau werd
ik onzeker. Ik had kleine dikkertjes: in lengte onder
de gemiddelde-curve, qua gewicht erboven. Terwijl ze
het goed deden, baalde ik toch altijd. En toen ging het
bureau me advies geven over extra nachtvoeding. Iedere
nacht worstelde ik om mijn dochter wakker te krijgen –
en mezelf ook – en pushte ik haar te drinken. Dat hield
ik met hangen en wurgen heel lang vol, tot ik later op
hetzelfde bureau te horen kreeg: ‘Oh, zit je nog steeds
aan de nachtvoeding? Die mogen er al lang af, hoor.’”
Wilma wil maar zeggen: wanneer laat je controle
systemen het van je overnemen? En hoe zorg je dan
dat je eigen denken niet stopt? Wanneer vertrouw je
jezelf? “Ik zie veel onzekerheid bij professionals, omdat
we maar blijven meten, wegen in een poging het
leven controleerbaar en beheersbaar te maken. In de
opvoeding en scholing van onze kinderen lijken we wel
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curling swiffertjes: die bezemers, die telkens de baan
warm en gladstrijken, zodat ons kroost zo wrijvingsloos
naar de overkant kan glijden. Dat is een beweging die
veel IB’ers, remedial teachers en ouders maken. Maar
zo gaat ontwikkeling niet: we leren het beste en het
diepste, als we ergens moeite voor moeten doen.”
Dia’s van de baby head protection pad, strikplankjes en
tuimelbekers voor dementerende bejaarden volgen.
Telkens symptomen van een wens om zo weerstandsloos
mogelijk op te voeden. Ieder risico uitgebannen. “We
slaan door in het beschermen. En zo’n tuimelbeker
gebruiken voor je kind toont onze niet-aandacht. Wat
je wilt doen, is erbij zitten en met het kind meedoen.
En een keer een kletsnatte trui van zijn bekertje leert
hem veel sneller dat het best handig is om een goede
drinktechniek te gebruiken.” De grappigste dia: een
jochie dat in korte broek van een aluminium glijbaan
afgestoven komt en de kijker die ziet hoe de laatste
drie meter een levensgrote kaasrasp is. De uitleg: waar
zijn we precies bang voor en kloppen onze risicoinschattingen wel altijd?

van een groep kinderen die zichzelf op een mountainbike
getekend heeft. Dat vraagt wat: hoe zit een lijf op een
fiets? Hoe buigt je bovenlichaam zich naar het stuur?
Hoe teken je de buiging van benen op de trappers? Hoe
teken je de aandrijving? Waar ontneemt de fiets een been
aan het zicht en waar andersom? De resultaten zijn fraai.
“Maar dít gebeurde er tussendoor”, klikt Wilma haar
slideshow verder: getergde koppen van de kinderen. De
een legt zijn hoofd op tafel, de tweede kijkt hopeloos
naar het plafond, de derde trekt een grimas.
“Had het geholpen om hier te zeggen: ‘Ik help je wel
even’ of ‘Misschien kun je iets anders kiezen’. Maar is
dat leren? Natuurlijk niet. Een spreekbeurt kun je niet
doen voor een ander. Dat is leren. De pijn van een knie
kapotvallen, kun je niet overnemen. Ook daar zit leren.
Ruimte geven voor autonomie is ook experimenteerruimte
aanbieden. En mogelijkheden om wrijving en weerstand
te ervaren niet weghalen. Want dan leert een kind echt.
Dan zie je de kick als het gelukt is.”

Competenties versus prestaties
Behalve uit het ErvaringsGericht Onderwijs (EGO), haalt
Wilma veel inspiratie uit Reggio Emilia. Een citaat van
grondlegger Loris Malaguzzi vat samen hoe zij naar
kinderen wil kijken: ‘Our image of the child is rich in
potential, strong, powerful, competent and, most of all
connected to adults and other children.’
Wat is dat ‘beeld van een kind’, morgen in de
stamgroep? Hoe onderscheid je dat ‘rijke potentieel’?
EGO-voorman Ferre Laevers leerde haar naar
competenties te kijken: “Mensen vinden het moeilijker
om competenties te zien dan om prestaties te zien. We
zijn niet allemaal Cirque du Soleil. Dat is uitmuntende
grove motoriek. Wij gewone stervelingen, moeten
tevreden zijn met een gemiddelde motoriek. Zo
beschrijft Laevers tien competenties, als grove en
fijne motoriek, beeldende, muzikale, talige, sociale
competenties. Elk daarvan wordt geoefend in de klas.
Het is aan jouw inzicht in de pedagogische situatie of je
ziet welke competenties een kind aan het ontwikkelen
is, zelfs al toont die ontwikkeling zich niet in Cirque du
Soleil-achtige topprestaties. “Dat vraagt om het doen
ontwaken van je aandacht, je verwondering.”
En daarmee komt Wilma terug bij de themavraag:
hoe geef je ruimte voor initiatief, voor autonomieontwikkeling? “Kinderen zijn van nature geneigd
zichzelf best uit te dagen. Neem de uitdaging van een
ingewikkelde tekening.” Van Esch toont de resultaten
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Dans op de buitenmaten
Ruimte kunnen geven betekent ook zelf ruimte kunnen
nemen. Kunnen inpassen, maar ook zelfsturend durven
te spelen met de marges van het systeem. Wilma sluit af
met een foto van paarden langs een snelweg. Ze staan
onder een enorme tafel met stoelen.

mocht plaatsen. En dus gaf hij een kunstenaar opdracht
om tafels en stoelen op reuzeformaat te maken. Kunst
in de wei, en een schaduwplek voor zijn dieren. Die
creativiteit gun ik ons in onze scholen allemaal. Ik gun
ons de dans op de buitenmaten.”

“Dit noem ik een creatieve verkenning van de
buitenmaten. Deze boer wilde een afdak voor zijn
paarden, om schaduw te bieden in de hete zomerzon.
Maar dat mocht niet van de autoriteiten: langs de
snelweg mocht er niet gebouwd worden. De boer dook
de wetboeken in en ontdekte dat hij wél een kunstwerk

Wilma van Esch is doorgewinterd onderwijsspecialist. Ze
heeft veel rollen gehad, van leerkracht en IB’er tot Pabolocatieleider en directeur in de kinderopvang. Lange tijd
was ze projectleider voor het ErvaringsGericht Onderwijs
in Nederland. Wilma begeleidt, spreekt en schrijft. Haar
blogs vind je op: www.wilmavanesch.nl
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“Onze jurygesprekken brengen ons
De jury van de PP-prijs presenteert de acht parels
Geert Bors
Een kleine twee weken na de NJPV-conferentie, zit
de jury van de Peter Petersen-prijs bij elkaar. Nou ja,
nog even zonder Hilde Venema, die nog vaststaat op
de A12. Nanouk Teensma, Anne van Hout en Remco
Ulrich beginnen vast: evalueren en vooruitkijken. Met
de telefoon op de speaker staan ze Mensenkinderen
te woord. Soms buitelen hun zinnen over elkaar heen,
dan weer klinkt er een lachsalvo en vullen ze elkaar
naadloos aan.

Remco: “Daarmee word je als jurylid ook een
ambassadeur voor de scholen die je gebeld hebt. Hun
verhaal, hun ideeën draag jij over op de rest van de
jury. Er was bijvoorbeeld een school, waarbij ik eerst het
gevoel had dat de aangedragen parel het privéproject
van één stamgroepleider was. Maar het jurylid dat

Over het jureren gaat het. Over de opmerkelijke
kwaliteit en inhoudelijke breedte van de acht
aangemelde ‘parels’. Over hoe lastig het was te
kiezen. En: over hoe al deze parels – al waren er maar
drie genomineerden op de prijsuitreiking zelf – het
gesprek over jenaplanonderwijs levend houden en een
praktische inspiratie kunnen zijn voor elke school.
Anne: “Er waren niet eerder zo veel aanmeldingen
voor de Peter Petersen-prijs. Ik denk dat mensen te
bescheiden waren over de mooie dingen op hun
school.”
Nanouk: “Misschien ook gewoon dat je er niet bij
stilstaat, in de waan van de dag. ”
Remco: “En het aanmeldformulier maakte het dit jaar
ook makkelijker. De vier criteria voor wat een parel is,
waren meteen duidelijk: een parel berust op draagvlak
bij het team en betrokkenen; een parel levert bruikbare
suggesties op voor andere jenaplanscholen; het is een
concretisering van het concept of onderdelen daarvan.
En het project wordt gedragen door de kinderen,
stamgroepleiders en ouders.”
Nanouk: “Precies, dan kun je opeens denken: hé, dat
project van ons is écht van de kinderen en daar zouden
andere scholen ook wat aan kunnen hebben.”
Anne: “Soms kun je de kwaliteit nog niet helemaal
aflezen aan de aanmelding. Het is best lastig om op
papier te delen waar je als school zo enthousiast over
bent. En dus stelt ieder voor zich vragen op en verdelen
we de taken, zodat we allemaal een paar kandidaten
bellen voor verhelderingen. Dan knalt het enthousiasme
en het diepdoordachte van veel projecten écht wel door
de telefoon.”
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s bij de kern van Jenaplan”
van 2018
ambassadeur was maakte duidelijk dat deze leerkracht
afgestudeerd was op ‘taal op school’ en dat zijn kennis
en kunde juíst schoolbreed betekenis gekregen had. Mijn
twijfel smolt weg: dit was een perfecte parel.”
Nanouk: “Zo was er een school, waar ik – na de jurering
– langsgegaan ben, omdat zij met iets soortgelijks bezig

zijn als wij op Antonius Abt, maar zij zijn veel verder. En je
snapt: als je eigen school iets instuurt – zoals de onderbouw
van mijn school – dan ben jij niet de aangewezen persoon
om ambassadeur te zijn.”
Remco: “Het viel dit jaar niet mee om tot een selectie van
drie genomineerden te komen en daarom wilden we niet
dat er één winnaar een podiumplek kreeg en dat de rest als
sneeuw voor de zon zou verdwijnen.”
Nanouk: “Ook al, omdat er iedere paar jaar wel een zelfde
soort parel tussen zit: bijvoorbeeld een school die van tweenaar driejarige stamgroepen gaat. Zo’n school kan zó veel
hebben aan de lessen die geleerd zijn op een andere plek.”
Anne: “Zeker. Iedere school heeft wel iets te leren van alle
parels. Vaak zijn er bijvoorbeeld inzendingen met ideeën
voor schoolkampen. Da’s superbruikbaar.”
Nanouk: “Ook als er scholen zijn die zeggen ‘Dit doen
wij al’, is er winst te halen. Want dat betekent dat jij je
prachtproject óók had kunnen aanmelden en delen.”
Remco: “Het komt ook voor dat een project voor de
buitenwereld heel klein is, maar dat het op een school
enorme veranderingen teweeg heeft gebracht. Da’s ook
een parel. Of neem het grutto-project in Friesland. Dat past
daar perfect in het landschap, maar heeft in een andere
provincie misschien een andere uitwerking nodig. Dan kun
je toch de inspiratie meenemen, maar kies je een vorm die
bij jou past.”
Anne: “Weet je wat mooi is? De gesprekken die wij als
jury hebben, brengen ons terug naar de kern van het
jenaplanonderwijs.”
Nanouk: “Klopt. Als je samen spreekt over wat een parel
bijdraagt, kom je vanzelf bij hoe het Jenaplan ooit bedacht
is en hoe we willen dat het voortgaat.”
Remco: “En dat gesprek willen we niet voor onszelf
houden.”
Anne: “Het is niet zo dat als je deze acht parels op elkaar
zou stapelen, je dan de ultieme jenaplanschool zou
krijgen. Het zijn stuk voor stuk concrete invullingen van
en aanvullingen op wat Peter Petersen en de mensen na
hem hebben gebouwd. Iedere school heeft een lokale
interpretatie van het streefmodel en zo blijft Jenaplan altijd
in beweging.”
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Prijswinnaar Antonius Abt: “G

Onderwijs in de onderbouw goed vormg

Ieder jong leven begint nieuwsgierig en verwonderend.
Een mensenkind wil ruiken, proeven van zijn omgeving.
Het luistert en het tast zijn wereld af. En dus begint ook
Peter Petersen bij verwondering.
Onze parel gaat over de onderbouw van Antonius Abt.
Over onze kleuters, maar eigenlijk nog jonger. Want de
kinderen van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal
komen al in de ruimtes waar de kleuters ook zijn. We
nodigen je vroeg uit om met ons mee te gaan én ons de
weg te wijzen.
Als iets het kleuter-zijn definieert, is het grenzeloze
nieuwsgierigheid. Verwonderd zijn over je wereld, stoppend bij iets wat je nog niet kent en wat prikkelt om te
gaan kijken. Op weg naar de schooltuin is er al zoveel te
onderzoeken: een slak, je lekkende laars, een plantje dat
groeit uit de muur. Een verwondering nog niet gehinderd
door grote-mensen-oordelen.
Wat hoeft een school meer te doen dan die verwondering
te koesteren, te stimuleren en te voeden?
Hoe wij dat doen? In de onderbouw van Antonius Abt
volgen we de vragen van onze kleuters. We wachten
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tot een eerste vraag tot nieuwe vragen leidt. We leggen
steeds nieuwe, onverwachte voorwerpen in de themakast. Met het groeien van de inzichten van de kinderen,
verschieten ook de hoeken van kleur. Materialen zijn bij
ons levensecht.
De kleuters weten dat niet, maar onder dat alles ligt een
wereld aan theoretische kennis en praktijkervaring. We
zijn Jenaplan, dus is er ruim baan voor de basisactiviteiten
en al die andere prachtige jenaplannoties. We integreren
ook de drie pedagogen van Reggio Emilia en het welbevinden en de betrokkenheid uit het ErvaringsGericht
Onderwijs. En we doen het niet alleen als stamgroepleiders, maar nodigen ook kunstenaars of ouders met hun
specifieke expertise uit.
Je onderwijs laten leiden door de verwondering van je
kinderen kan alléén, als je de ontwikkelingsgebieden en
de leerlijnen kent. En hérkent in de pedagogische situaties die zich voordoen. Dan kun je kindgericht gaan werken, op weg naar zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
Nieuwsgierig geworden? Verwonderd zelfs? Kom eens
bij ons kijken!
www.antoniusabt.nl
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Geef verwondering de ruimte”

geven
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Onze Parel: Ouderverwendag op De Duizendpoot
Jenaplanschool de Duizendpoot is een school gelegen in
het Limburgse Stramproy. Op de Duizendpoot vinden we
“samen vieren” een belangrijke pijler van ons Jenaplan
onderwijs.
Twee jaar geleden wilden we in onze onder- en middenbouw op een andere manier een keer Moederdag vieren.
We hebben er toen voor gekozen om moeders uit te nodigen op een vrijdagmiddag en ze een verwendag aan te
bieden. Na een gezamenlijke viering mochten de kinderen
met hun moeder verschillende activiteiten doen. Denk aan
opmaken, masseren, kappen, knutselen, koffie drinken...
Kortom gezamenlijke activiteiten om hun moeder zoveel
mogelijk te verwennen.
Maar ja: en de vaders dan? Vorig schooljaar hebben we
de vaders, van de kinderen uit de onder- en middenbouw,
uitgenodigd om op zo’n zelfde vrijdagmiddag samen met
hun kind of kinderen Vaderdag te vieren. Ook nu zijn
we begonnen met een korte viering in het amfitheater.
Daarna volgden verschillende activiteiten waar de vaders
met hun kind of kinderen aan konden deelnemen. Er was
geen vaste volgorde, ze konden zelf bepalen waar ze aan
deel wilden nemen. Ze konden: scheren, kappen, masse-
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ren, voetballen, basketballen, touwtrekken, buiten spelen,
spelletjes, tafelvoetbal, sjoelen, bouwen in de bouwhoek…
Kon een vader of moeder onverhoopt niet? Dan mocht
opa of oma de plaats innemen. Het is geweldig om te
zien hoe kinderen van deze activiteiten met hun vader en
moeder kunnen genieten. Daardoor lopen de ouders op
wolkjes de school uit na zo’n middag. En die positiviteit en
verbondenheid gonzen nog lang na.
Wil je ook af van het geijkte Vader- of Moederdag cadeau,
dan is dit een prima alternatief. We hebben het als pilot in
de onder- en middenbouw gedaan. Bij de volgende keer
gaat onze bovenbouw ook aansluiten.
Als iemand interesse heeft in ons draaiboek, dan kun
je contact opnemen met de school. Stuur een mail naar
j.teensma@ojbsdeduizendpoot.nl en dan zorg ik dat je het
draaiboek krijgt.
Genoeg verteld. De foto zegt meer dan duizend woorden.

Jan Teensma
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Onze Parel:
Van twee- naar driejarige stamgroep op De Vuurvogel
Jenaplanschool De Vuurvogel in Assen bestaat bijna 50
jaar. De school staat in een wijk met veel goedkopere
huurwoningen. Daardoor is de schoolbevolking zeer
divers. Veel kinderen met een anderstalige achtergrond,
gezinnen met weinig financiële mogelijkheden, maar ook
kinderen van wie de ouders beiden werken en een heel
ander leefpatroon hebben.
Twee jaar geleden gingen we op de eerste dag van onze
studietweedaagse op bezoek bij andere Jenaplanscholen
in Noord-Nederland. Toen we elkaar ’s middags ontmoetten en aan elkaar gingen presenteren wat we hadden
gezien, kwam al snel het gevoel dat we de driejarige
stamgroep nodig hadden als we “écht” Jenaplan wilden
doen zoals wij het in ons hoofd hadden.
Via een stappenplan, dat we letterlijk in het speellokaal
op grote vellen hebben neergelegd en gelopen, kwamen

we tot de vorming van de driejarige stamgroep. Dat
wordingsproces is onze parel. Wij denken namelijk, dat
onze werkwijze voor iedere Jenaplanschool die denkt over
starten met de driejarige stamgroepen toepasbaar is.
We hebben visie ontwikkeld, leerlijnen gemaakt, proeftuintjes gedaan, ’s woensdags geoefend in de driejarige
stamgroep, kinderen betrokken via de kinderraad, ouders
via een ouderbijeenkomst en koffie-uurtje, waaruit tips,
tops en aandachtspunten kwamen. De indeling van kinderen in de stamgroep is een zorgvuldig proces geweest, wat
resulteerde in evenwichtige groepen.
En nu zijn we begonnen! Dat is niet altijd makkelijk en
hard werken, maar o, wat is iedereen tot op het bot gemotiveerd en wat worden we er blij van.
Irma Veenhuizen, directie@vuurvogel-assen.nl

- december 2017

35

Onze Parel: Hoe een krimpschool kracht vond
Van kwetsbaar tot krachtig,
krimp wordt een kans en
klein groeit naar vernieuwende kwaliteit
Waar een kleine school groot in kan worden… Vanuit
een passie voor Passend Onderwijs en liefde voor onze
kleine dorpsschool met een warme uitstraling, een
excellent positief pedagogisch klimaat en een duidelijke
identiteit hebben team en ouders het kompas van
‘t Kompas op de toekomst gericht.
Deze plannen werden uit nood van de krimpsituatie op
eiland Zuid-Hollandse eiland Goeree Overflakkee geboren en kregen gestaag vorm in het schooljaar 2015-2016.
Door vernieuwing en ontwikkeling vanuit de positieve
psychologie bouwt de school aan haar bestaansrecht.
De school heeft (slechts) 46 leerlingen, verdeeld over drie
groepen. De school heeft zes bevlogen leerkrachten en
anderhalve dag per week een inspirerende en gedreven
schoolleider. Daarnaast wordt de school gedragen door
de ouders, de gezinnen en lokale dorpsgemeenschap.
De school hoort bij stichting Kindwijs en ook de stichting
ondersteunt de school bij haar visie de toekomstdroom
te realiseren.

Zo is ‘t Kompas vanuit de natuurlijke setting van haar
kleine formaat gegroeid naar een erkende jenaplanschool
met duidelijk omschreven beleidsvoornemens en wordt
het team op maat getraind in het jenaplangedachtegoed,
de theorie en de praktijk. De school koppelt deze ontwikkeling direct aan het vernieuwende onderwijs volgens de
21ste-eeuwse vaardigheden.
Essentieel hierbij is ook de visie op Passend Onderwijs en
de manier waarop de school Passend Onderwijs en zorg
op maat biedt, niet alleen op papier maar ook in de praktijk: de kleine stamgroepen stralen rust en veiligheid uit.
Leerlingen werken in hun eigen leerstijl, samen en ook
zelfstandig aan hun leerdoelen.
Deze school is een voorbeeld van hoe bevlogen onderwijsprofessionals samen met de omgeving het verschil kunnen
maken en in staat zijn om vanuit kwetsbaarheid te groeien naar eigentijdse vernieuwende en krachtige kwaliteit!
Kom gerust eens langs!
Jos Koopman
j.koopman@kompas-denbommel.nl
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Onze parel:
Kunstveiling op de Peter Petersenschoolit

eit

heefteam en ouders het kompas van ‘t Ko

Nadat de tuinwerkgroep een aantal jaren een
compleet nieuwe speel- en ontdektuin bij de
Peter Petersenschool had gerealiseerd, begon
het bij hen weer een beetje te kriebelen om
een nieuw project op te starten.
Uiteindelijk resulteerde dat in een plan om een
echte waterpomp te realiseren in de destijds
gerealiseerde Torteltuin. Samen met de ouderraad werd een plan gesmeed om daadwerkelijk een grondwaterpomp op het schoolplein
voor elkaar te krijgen.
Om aan de benodigde gelden te komen werd
het plan opgevat een heuse kunstveiling te
organiseren op school. Een veiling waar niet
alleen kunst van gerenommeerde kunstenaars
verhandeld zou worden, maar ook kunst van
ouders en kinderen van de PPS. Het plan werd
voorgelegd aan het team dat direct enthousiast reageerde. In korte tijd werd een schoolbreed kunstproject uit de grond gestampt.
Wekenlang hebben stamgroepen musea en
kunstenaars bezocht. Kunstenaars hebben
de stamgroepen bezocht en samen met de
kinderen vooral heel veel kunst gemaakt. Ook
ouders brachten eigen werk in voor de kunstveiling. De ouderraad nam contact op met
lokale en regionale kunstenaars om kunst voor
de veiling ter beschikking te stellen.
Na weken van schilderen, drukken, boetseren
en tekenen was de grote dag van de veiling
aangebroken. Alle kunstwerken van kinderen,
ouders en kunstenaars werden tentoongesteld
in de speelzaal. ‘s Middags werden alle ingebrachte kunstwerken voor tientallen belangstellenden geveild.
En dat was serious business: uiteindelijk bracht de veiling ruim 6.000 euro op. Hiervan is de grondboring en de daadwerkelijke pomp betaald. De pomp is groots en feestelijk onthuld door wethouder Verbeek van de gemeente Haren.
Maar zeker zo belangrijk was de inhoudelijke opbrengst van het project: wekenlang werkten kinderen, ouders en
stamgroepleiders zij aan zij aan een gemeenschappelijk doel. Meerdere disciplines, activiteiten, doelgroepen en vaardigheden kwamen samen in dit jenaplanschoolbrede project.
Het heeft ertoe geleid dat ook voor het komende schooljaar afgesproken is weer een dergelijk schoolbreed project
te organiseren. Een project waaraan alle geledingen een bijdrage kunnen leveren en waarin alle aspecten van een
moderne jenaplanschool een plekje krijgen.
Tom Verbeek
Meer weten? Bel of mail: 050-5350566 of directie@jenaplanschool nl
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Onze Parel: ons weiland en de wer
De Stjelp is een kleine basisschool in het weidegebied van
de Greidhoeke in Friesland. Er zitten veertig kinderen op
onze school in het dorp Baard. Zes jaar geleden heeft het
team de keuze gemaakt om een Jenaplanschool te worden. We wilden graag de onderwijsontwikkeling die we
hadden ingezet verder uitwerken in de mooie en heldere
pedagogische visie van het Jenaplan. Geen eenvoudige
keuze toen: in de nationale onderwijsdiscussie ging de
meeste aandacht uit naar opbrengstgericht werken en
inspectiebeoordelingen. We hebben het toch gedaan en
zijn nu een trotse Jenaplanschool.
Dit jaar waren we genomineerd voor de Peter Petersenprijs – een hele waardevolle waardering voor het team en
de kinderen en ouders. Het onderwijsproject waar het om
gaat, heet “Greidhoeke goes onderwijs”. Dit project doen
wij samen met drie andere scholen die ook in ons onderwijsteam zitten en cultuuraanbieders. We proberen in het
project natuur, cultuur en onderzoekend leren met elkaar
te verbinden en op die manier te versterken.
In dit project volgen wij de grutto op zijn trektocht door
de wereld. De grutto is in Friesland de koning van het
weiland (Kening fan ’e Greide). Hij wordt in het weiland
achter onze scholen geboren en groeit hier op en vliegt
daar rond. Dit spreekt natuurlijk erg tot de verbeelding.
De grutto is een vogel die bedreigd wordt door gebrek
aan diversiteit in het landschap en voedsel. Die diversiteit
is heel belangrijk voor de grutto, maar ook voor de kinderen. Wij laten de kinderen in dit project dan ook kennismaken met de natuurlijke diversiteit die er in de omgeving
is. Vaak is die voor kinderen niet duidelijk of maar heel
gewoon. Zo gaan wij er op uit naar boeren, kunstenaars,
ouders en dorpsbewoners die ons kunnen helpen dit te
onderzoeken. Op dit moment begint ook de uitwisseling
met scholen in Senegal en Spanje, het land waar de grutto
overwintert.
Gedurende het project werken de kinderen in de onderbouw aan eigen gemaakte verhalende ontwerpen en in de
bovenbouw zijn de leerlingen aan de slag met hun eigen
leervragen en begeleiden we de leerlingen bij het onderzoekend leren. Een belangrijk doel van het project is dat
kinderen trots en kritisch zijn op hun omgeving. Op school
genoeg “bagage” en vertrouwen meekrijgen om later
de wereld in te trekken en als het even kan altijd weer
terugkomen waar ze zijn geboren. Eigenlijk zijn mensen
net grutto’s.

Voor informatie over dit project kun je contact opnemen
met Timo Reinink op timo.reinink@gearhing.net
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reldoriënterende grutto
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Onze parel: Levend taalonderwijs op De Regenboog
In de overgang naar een nieuw aan te schaffen taalmethode koos De Regenboog, na een uitvoerige oriëntatie
op bestaande taalmethodes, voor het concept ‘levend
taalonderwijs’: taal leren op een zo natuurlijk mogelijke
manier. Zo weinig mogelijk uit ‘boekjes’ en werkbladen,
zoveel mogelijk uit het dagelijkse leven op school.

•
•
•
•

We stuitten op DATplus, een uitgave van de Freinet
Vereniging, de Nederlandse Jenaplan Vereniging en het
Bureau Levend Leren, een programma met 23 leerlijnen
verdeeld over de vier gebruikersvelden Luisteren &
Spreken, Schrijven, Lezen en Taalbeschouwing.
Alle leerlijnen werkten we concreet uit op referentie
niveaus (aan de hand van de indeling van Mariëlle van der
Stap in het boek ‘Van kerndoel tot referentieniveau’).
DAT-plus is door de Inspectie gekwalificeerd als een
volledig kerndoeldekkend alternatief voor taalonderwijs
uit een traditionele methode.
De implementatie van het hele traject startte op De
Regenboog in september 2015.
We hebben drie hele schooljaren uitgetrokken voor de
volledige invoering, met daarbij de volgende specifieke
aandachtspunten en acties:
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•

vergroten van het taalbewustzijn van kinderen (‘Taal
maak en gebruik je overal, niet alleen in je taalwerk’);
opstellen en bewaken van doorgaande lijnen van
groep 1 t/m 8;
zichtbaar maken van het begrip levend taalonderwijs,
en daarmee van de (taal-)kwaliteit op school;
het bevorderen van integratie van taal en wereld
oriëntatie;
meetbaar maken van resultaten, specifiek binnen het
gebruikersveld Taalbeschouwing (= woordsoorten,
zinsdelen, interpunctie), waarbij we kozen voor de
Cito-toets Taalbeschouwing voor groep 6 t/m 8.

De organisatorische voorwaarden binnen het taal
traject zijn o.a. geregeld in een taalcoördinatorschap (de
taalgids), een ondersteuningsgroep (de kartrekkers), een
extern (jenaplan-)deskundige die meekijkt, adviseert en
taalstudiedagen geeft, concrete informatie- en overleg
kanalen met het team en directie/MT en een budget.
Levend taalonderwijs heeft reeds voor mooie resultaten
gezorgd op onze school!
Meer weten? Charline Fijnaut (directeur) en Ton van
Leeuwen (taalgids) info@deregenboogschool.nl
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Stamgroepleider, ik daag je uit!
Over diep leren vanuit de pedagogische situatie
Guido Huige

Interim schoolleider en jenaplanopleider Guido Huige ziet veel
teams worstelen met de vraag hoe Jenaplan te verenigen met
de hedendaagse prestatiedruk: instructie buiten de stamgroep,
dan maar? Alles opzij voor de Cito? Nee, Guido dook diep in het
werk van Peter Petersen en kwam met nieuw elan boven. Lees
zijn pleidooi voor wakkere stamgroepleiders, die van wat zich
voordoet in de stamgroep een rijke pedagogische situatie weten
te maken.

- december 2017
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Stamgroepleider,
ik daag je uit!

Opeens weet je het. Dit past echt
bij mij. Als ik ooit op zo’n school
mag werken!
Als Pabo student volgde ik in 1998 de modules
Jenaplan in Zwolle. Die modules hebben me van de
gehele opleiding het meest geraakt en gevormd kan
ik achteraf zeggen. Inmiddels zijn we bijna twintig
jaar verder en ben ik nog steeds werkzaam binnen het
jenaplanonderwijs. Niet meer als stamgroepleider maar
als interim schoolleider en jenaplanopleider.
Doordat ik de laatste tijd veel in het veld ben, veel
stamgroepleiders, schoolleiders en opleiders spreek
en vaak dezelfde hulpvragen en worstelingen hoor,
ben ik meer gaan nadenken over ons concept. In de
hoop antwoorden te vinden ben ik begonnen met
het herlezen van jenaplanliteratuur waaronder Van
didactiek naar Pedagogiek en De Führungslehre
van Petersen. Regelmatig kraken en knisperen mijn
hersenen, maar lezen uit de bron is uiteindelijk altijd
inspirerend.
Hoe kijkt Jenaplan naar leren?
In dit artikel probeer ik in te gaan op hoe ons concept
naar leren kijkt, probeer ik de pedagogische situatie te
vatten, maar blijf ik ook dicht bij de praktijk en hoop ik
stamgroepleider en schoolleiders enthousiast te krijgen
om hierover verder in gesprek te gaan met elkaar.
Als stamgroepleider of leerkracht hebben we de
taak kinderen veel te leren. Hoe kinderen het beste
tot leren komen blijft tot op de dag van vandaag
een vraag zonder eenduidige antwoorden. Er zijn
zo veel verschillende meningen, visies, modellen en
uiteenlopende onderzoeken en elke zienswijze heeft
zo zijn pluspunten en tekortkomingen. Hoe werkt leren
volgens Peter Petersen? Wat kun je kinderen aanreiken
en wat doen ze zelf? Hoe zie je dat dan terug in je
school? En: past het concept, zoals Petersen het voor
ogen had, nog bij de dag van vandaag? Is het nog
haalbaar? Want onderwijsland lijkt net als de rest van
onze neoliberale samenleving in de ban van presteren
en afrekenen.
Laat je niet leiden door angst
Joseph Heller schreef in 1961 een roman met de
titel Catch-22. Het is een oorlogsverhaal, waarin
piloten gevaarlijke bombardementsvluchten moeten
uitvoeren, tenzij ze nicht richtig im Kopf zijn. Maar
beroep je je erop dat je geestelijk ongeschikt bent
voor die gevaarlijke vluchten, dan word je wél geschikt
bevonden, want ieder gezond mens wéét dat het
gekkenwerk is. Kortom, voor de piloten is er geen
ontsnappen aan het opgelegde regime. Catch-22 is een
staande uitdrukking in het Engels geworden en wordt
in het Nederlands ook steeds vaker gebruikt.
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Veel scholen voelen zich ook in zo’n Catch-22 zitten:
als je in de huidige tijd als school bestaansrecht wilt
behouden, ontkom je er bijna niet aan om je eigen
programma te laten varen en twee weken toetsen
te gaan oefenen tot de kinderen erbij neervallen.
Dat voelt altijd weer verkeerd. Aan de andere kant,
als je het vanuit principes en overtuiging niet doet
en dat leidt tot ondermaatse resultaten, kan het zijn
dat Inspectie en bovenschoolse bestuurders zich gaan
bemoeien met je concept, en ben je nog verder van
huis.
We moeten ons niet door angst laten leiden maar hier
slim en creatief mee omgaan. Een voorbeeld van uit
angst handelen is bijvoorbeeld om bij tegenvallende
resultaten methodes te gaan aanschaffen en zo hopen
de opbrengsten te verhogen. Op korte termijn zal dit
zeker een boost geven, maar uit eigen ervaring weet ik
dat dit op lange termijn zeker niet de beste oplossing
is, als je wilt dat je team de leerlijnen en leerdoelen
kan dromen; als je zelf creatief en doortastend kan
omgaan met dat wat we in Nederland allemaal vinden
dat er minimaal geleerd dient te worden; als je wilt dat
je team zich betrokken voelt bij de inhoud en richting
van het aanbod. En ook: als je wilt dat kinderen
echt tot diep leren komen. Alles wat aandacht krijgt
groeit: geef met je team of bouw aandacht vanuit
de jenaplanvisie en zoek juist hier de verdieping of
ondersteuning.
Petersen: ‘Laat het onderwijs heel’
Wat schrijft Petersen over hoe we het best tot leren
komen? Hij beschrijft dat het verknippen van vakken
in delen (leergangen en methodes) niet goed werkt
omdat het geheel er dan uit beeld dreigt te verdwijnen
en de essentie minder goed te pakken is. Dat is de
reden dat in zijn visie een school het best functioneert
zonder, of met zo weinig mogelijk, methoden. Er wordt
beter geleerd als iets betekenis heeft voor een kind.
Neem topo: het is voor veel kinderen niet zo moeilijk
om even te blokken en een goed cijfer voor een topotoets te halen. Maar na twee weken is een deel van die
kinderen bijna alles alweer vergeten. Wie houd je dan
voor de gek?
Peter Petersen schrijft dat je als mens gevormd wordt
door je opvoeding en bijbehorende levenservaringen.
Opvoeding is hiermee feitelijk de natuurlijkste
en sterkste manier van leren, omdat alles direct
betekenisvol en vormend is voor jou als mens.
Jenaplan wil bewust gebruik maken van dit ‘oerleren’
in de opvoeding om zo leren op school dieper en
betekenisvoller te maken.
Dat maakt ook duidelijk waarom het Jenaplan niet
gelooft in het ontwikkelen van vaststaande didactische
modellen. Met didactische modellen bereik je slechts
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een schim van wat er echt geleerd zou kunnen worden:
waarom voor kaarslicht gaan als er ook zonlicht te
zien is? (zie Van didactiek naar pedagogiek, p.15)
Jenaplanonderwijs is eerst en vooral een pedagogisch
concept en verschilt daarin van zijn ‘neefjes’ als
Montessori en Dalton-onderwijs, waarin juist de nadruk
ligt op vaste didactische vormen.
De leidersrol van de stamgroepleider
Petersen maakt ook duidelijk dat niet al het
onderwijs meteen even betekenisvol en uit-het levengegrepen kan zijn. Bij de cursussen bijvoorbeeld
(rekenen, aanvankelijk lezen, schrijven), waar de
basisvaardigheden geleerd worden, is dat simpelweg
minder aanwezig: je zou kunnen zeggen dat kinderen
door de cursussen het gereedschap leren gebruiken,
waar je later je akker (stamgroepwerk) mee kunt
bewerken.
In het jenaplanonderwijs hebben we de overtuiging
dat je het meest leert als iets je echt raakt. Als iets
betekenis geeft aan jou als persoon. Dat je leert van
en door elkaar. Zo ontwikkel je zelfredzaamheid. Geen
kind doet dat alleen: de leidende en begeleidende
rol van de stamgroepleider is hierbij erg belangrijk.
Je kunt kinderen in betekenisvolle situaties brengen
of betekenisvolle situaties herkennen en daar gebruik
van maken. Zodra kinderen hierdoor, vol vragen, op
het puntje van hun stoel gaan zitten, is het aan jou
als stamgroepleider om deze spanning te vergroten
en vast te houden. De kans is groot dat de groep
zo bevlogen raakt dat er initiatieven ontstaan
om mee aan de slag te gaan. Leren wordt dan als
vanzelf betekenisvol en gaandeweg kun je dan als
stamgroepleider wat achterover leunen, uit je leidersrol
stappen en meer begeleider worden. Dit krachtige
instrument, dat vraagt om aandachtig en doortastend
stamgroepleiderschap, heet de pedagogische situatie.
Instructie in jaargroepen? Dat kan anders!
Niet elke didactische handeling, niet elk leerdoel leidt
tot een even intense pedagogische situatie. Leren kan
niet altijd even betekenisvol zijn voor kinderen. Zo
gaat het ook op een jenaplanschool bij de cursussen
rekenen, lezen en schrijven simpelweg om het degelijk
aanleren en inslijpen van basisvaardigheden die veel
geoefend moeten worden om later te kunnen worden
toegepast bij bijvoorbeeld wereldoriëntatie of ander
stamgroepwerk. Toch kun je ook dergelijke activiteiten
meer in lijn met de geest van het Jenaplan brengen.
Onlangs heb ik Peter Remmert, kleinzoon van Peter
Petersen en beheerder van diens archief, opnieuw
mogen ontmoeten. Remmert vertelde dat door het
werken met een driejarige heterogene stamgroep
het vrijwel onmogelijk wordt om te werken met

vastomlijnde methodes en dat dat ook juist de
bedoeling was van zijn grootvader. Daarover lees je
trouwens ook meer vanaf pagina 58 in Van didactiek
naar pedagogiek.
Nu zie je de laatste paar jaren in Nederland het
fenomeen ontstaan dat kinderen gedurende een groot
deel van de ochtend cursussen (‘instructie’) volgen in
een andere stamgroep. Vaak is dat een oplossing om
ervoor te zorgen dat de resultaten beter worden en
rekentijd efficiënter georganiseerd wordt. De gevolgen
van deze keuze worden inmiddels ook zichtbaar:
er is minder tijd samen met de stamgroep en er is
minder flexibiliteit door al de vast gelegde tijden.
Stamgroepleiders zien hun kinderen minder, weten
vaak summier of niet hoe de kinderen vorderen met
rekenen, kunnen dit lastig overbrengen naar ouders
tijdens de gesprekken; er ontstaat gedoe over wie er
verantwoordelijk is voor de zorg als een kind extra
aandacht nodig heeft. En ironisch genoeg vallen de
resultaten regelmatig alsnog tegen.
Toch is er ook een trend in de andere richting:
tegenwoordig zijn veel jenaplanscholen bezig
om bínnen de driejarige gesloten stamgroep ook
deze cursussen meer betekenisvol vorm te geven.
Het werken met groepsdoelen, persoonlijke
leerdoelen en leergesprekken is daarbij volop in
ontwikkeling. Ik denk dat Petersen hier van gesmuld
zou hebben. Ook ontstaat er samenwerking van
stamgroepleiders van diverse jenaplanscholen die met
soortgelijke ontwikkelingen bezig zijn. Samen ons
jenaplanonderwijs steeds beter maken. In het hele land
en ook daarbuiten lijken deze scholen ons concept
met liefde en passie steviger neer te willen zetten
dan ooit tevoren. Denk aan de actieve NJPV-jong,
de eigenzinnige MJPS, de derde druk van het boek
Jenaplan, school waar je leert samenleven en een strak
uitverkochte NJPV-conferentie.
De pedagogische situatie als brandpunt
Terug naar de pedagogische situatie. Deze heeft als
doel dat kinderen de opgewekte interesse en spanning
handelend gaan overnemen en in zich opnemen. Ze
moeten een binding krijgen met de stof en dat lukt
nog beter als je het samen doet met anderen. Leren
van en met elkaar. Juist door een ander te helpen, door
het jezelf nog eens uit te horen leggen, schept een
kind, maakt het kennis en vaardigheden werkelijk tot
iets van zichzelf en geeft het vorm vanuit zijn innerlijk.
Zo is er sprake van enerzijds innerlijke verwerking
(zelf voelen, zien, ervaren, nadenken) en anderzijds
uiterlijke verwerking door samen met anderen
te werken, praten, spelen en vieren. De vier
basisactiviteiten zijn feitelijk oeroude vormen van leren
en zelfvorming.
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Omdat er zoveel verschillende soorten pedagogische
situaties zijn die niet alle even betekenisvol zijn,
heeft Petersen zich beperkt tot de drie meest
betekenisvolle en essentiële onderdelen van onze
opvoeding: de natuur, de mens en het filosofische
of levensbeschouwelijke. Stamgroepwerk of
wereldoriëntatie gaat bijna altijd over een van die
onderdelen.

Ik daag je uit om eens een heel project te laten
ontstaan vanuit de kinderen. Of begin iets kleiner,
en laat in een gezamenlijk project in je bouw eens
verschillen ontstaan van stamgroep tot stamgroep,
door de inbreng van je kinderen.

Dat vraagt nogal wat van een stamgroepleider. Als
je koerst op betekenisvol leren en het scheppen of
herkennen van pedagogische situaties, weet je nooit
helemaal waar je over een week mee bezig bent met
de kinderen. Laat staan over een jaar. Dat moet je echt
leren en durven. Daar moet je ervaring mee opdoen en
het vertrouwen hebben van je schoolleider en collega’s.

Gebruikte literatuur:
Van didactiek naar onderwijspedagogiek. Peter
Petersen, vertaling en actualisatie door Suus
Freudenthal en Huub van der Zanden, hoofdstuk 1
De Führungslehre van Petersen, deel 1. C. Vreugdenhil,
pagina 124-133

Guido Huige is interim schoolleider en werkt als
jenaplanopleider voor het JAS (www.jenaplan.nu)

Enerzijds heb je dus het loslaten, anderzijds ben je
veel meer bezig na te denken over welke kanten het
allemaal op zou kunnen gaan en hoe je je daar goed
op voorbereiden kunt, zodat je straks in je groep kunt
varen op (ervarings)kennis, wakkerheid en intuïtie: je
hebt nagedacht over de mogelijkheden, vragen die
gesteld kunnen worden en mogelijke kennis die er
nodig is, zodat jij de kinderen goed kan begeleiden.
“Een stamgroepleider is eigenlijk een kast”, stelde
Jenaplanopleider Hubert Winters recent: “Een kast vol
met rijkelijk gevulde lades. Als stamgroepleider moet
je de juiste lade op het juiste moment open kunnen
trekken.”
Stamgroepleider, neem je ruimte
Jenaplan is een interpreteerbaar streefmodel. Elke
nieuwe generatie zal zich de krijtlijnen van het model
opnieuw eigen moeten maken, maar een vaststaande
lesmethode zal Jenaplan per definitie nooit bieden.
Want alleen dan is er voor jou als schoolleider of
stamgroepleider ruimte om iedere dag weer te kijken
en na te denken over waar de betekenis is voor de
kinderen.
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Stamgroepleider,
ik daag je uit!
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Drumroffel… Hier is ons nieuwe beeldmerk
Jenaplan – ons interpreteerbare pedagogische streefmodel – leeft bij de gratie van onze voeling met onze
bronnen. En tegelijkertijd bij de gratie van onze wendbaarheid om de pedagogische traditie levend en aansprekend te houden in nieuwe tijden. Vorm volgt functie
bij Peter Petersen, en dat betekent dat een inhoudelijk
sterk Jenaplan en een verbonden vereniging, met al
zijn goedbezochte activiteiten en initiatieven, ook een
uitstraling verdient die past bij het ‘nu’.
Huisstijl onder de loep
Na vele jaren gewerkt te hebben met het vertrouwde
logo krijgt de vereniging daarom een nieuw beeldmerk.
Met het wordingsproces van het nieuwe logo is direct
ook gekozen
om ook de hele
huisstijl van
de vereniging
eens kritisch
onder de loep
te nemen. De
NJPV werkt in
2017-2018 aan
vernieuwing
van de website,
waarbij de
huisstijlvernieuwing daarna uiteraard ook consequenties gaat krijgen
voor Mensenkinderen. Voor deze keer houden we het bij
presenteren van ons nieuwe logo in Je-Na aan ’t hart.
In samenspraak met de websitebouwer Simplex, ontwerpbureau Kade/42 en PR-coördinator Lorena Veldhuijzen,
onze administratie, hoofdredacteur Geert Bors en ondergetekende is voor de zomervakantie een ontwerpproces gestart voor de ontwikkeling van huisstijl en logo.
Inhoudelijk is de tekst “Jenaplan in het kort” (voorheen
“Jenaplan in een notendop”) de leidraad geweest.
Veelkleurige, geschakelde cirkel
Verschillende ontwerpen zijn beoordeeld en uiteindelijk
is onze keus gevallen op het logo op deze pagina’s.
De cirkel – de welbekende kring – is bepalend geble-
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ven in het nieuwe ontwerp. Jenaplan is allereerst een
opvoedgemeenschap; de stamgroep is een verbonden
groep, waarin alle individuele kinderen en stamgroepleiders hun eigen, unieke bijdrage hebben aan het geheel.
Precies dat zien we tot uitdrukking komen in ons nieuwe
logo. Met de veelkleurige, geschakelde cirkel staat het
logo voor eenheid in verscheidenheid, voor diversiteit én
verbinding.
Het logo kent deze basisvorm, maar daarnaast zullen
afzonderlijke ‘puzzelstukjes’ uit het logo gelicht kunnen
worden om bijvoorbeeld een bepaalde groep of een bepaalde inhoud te accentueren. Daarbij kun je denken dat
bijvoorbeeld een groen puzzelstukje altijd informatie voor
bijvoorbeeld
nieuwe ouders
of schoolleiders
markeert.
Verder valt je
mogelijk op dat
we niet meer
werken met de
afkorting NJPV
in het beeldmerk, maar met
de volledige
benaming. Naast dit ‘hoofdlogo’ met de complete naam
zijn er afgeleide beeldmerken met daarop bijvoorbeeld
alleen ‘Jenaplan’ beschikbaar, zodat je in bijvoorbeeld
een powerpointpresentatie of een poster voor nieuwe
ouders specifiek de nadruk kunt leggen op wat dan en
daar moet opvallen.
Een nieuwe lente
In de komende periode zullen bij de herziening van website en Mensenkinderen variaties op het logo verbeeld
gaan worden. Qua planning wordt op dit moment de
website eerst aangepakt. In het voorjaar hopen we het
resultaat te kunnen tonen.

Jaap Meijer, directeur NJPV
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Hulde aan al die ouders
Hulde aan de moeder die ooit in een donker hoekje van
de bus kroop, als verstekeling op ons schoolreisje. Het
was een van de weinige activiteiten waar altijd te veel
ouders aan mee wilden doen. En dus moest je eígenlijk
goedkeuring hebben van de MR. Toch hulde.
Hulde aan de moeder die ooit het hele hof van koningkeizer Karel de Grote bij elkaar naaide. Ze sleepte zo
anderen mee in een avontuur dat zonder verkleedkleren
nooit gekund had. Er werd een toon in de school gezet
die prikkelde en enthousiast maakte.
Hulde aan de vader en de moeder die elke ochtend bij
het schoolhek gingen staan. Daar luisterden ze naar de
makkelijke moppers en de echte bezorgdheden die ouders
met elkaar uitwisselden. Met humor gaven ze tegengas.
Waar nodig vertelden ze het schoolteam berichten die
opgepakt moesten worden. Binnen een half jaar was de
sfeer op school een stuk plezieriger.
Hulde aan de vader die zag met hoeveel verve een
presentatie door de bovenbouwkinderen werd neergezet,
zonder dat iemand het kon verstaan. Hij begon
hoogstpersoonlijk de dag na de presentatie een draadloos
systeem te installeren compleet met headsets. Het
scheelde zeker dat hij een elektronicawinkel had. Maar hij
had ook zijn schouders kunnen ophalen.
Hulde aan de het kluppie (zoals zij zichzelf noemden) dat
elke maand weer een school- en wijkkrant in elkaar zette.
Een schoolkrant die het waard was om klassikaal bij stil
te staan. “Wie kent mevrouw Vervoort? Wat kunnen wij
doen?”

Hulde aan de moeder die vaklui bij elkaar verzamelde
om met de klas een model van een VOC schip te bouwen.
De machines die de school in werden gedragen. De
dikbuikige opa’s in overall die glunderend uitlegden
hoe de lintzaag en de (mini)draaibank bediend moesten
worden. De moeders die de zeilen naaiden. Ze regelde
zelfs een spreekbeurt van de houtsnijdster die ooit
aan de klipper ‘Stad Amsterdam’ had gewerkt en de
burgemeester die het schip kwam dopen. Hulde.
Hulde aan de oudergroep die elk jaar weer een
weekeindje-weg regelden voor de conciërge met
minimumloon. De man die vaak eerder op school was dan
de leerkrachten en later weg ging. De school de meest
prachtige wandschilderingen heeft geschonken, voelde
zich gewaardeerd. Het heeft ook het bovenschoolsmanagement de prikkel gegeven om de conciërge wat
extra’s te gunnen.
Hulde aan moeder die als verstekeling meeging. Met haar
man in de gevangenis was het gezin in een isolement
terecht gekomen. Nu stond ze weer op de foto’s. Ze
kwam voor in de verhalen van de blije kinderen. De groep
had haar omarmd. Haar drie kinderen werden weer
uitgenodigd om te komen spelen. Het heeft nog wel
een paar MR-avonden gekost om haar overtredinkje-ombestwil onder de roos te houden.
Arjen Tabak
Arjen Tabak is onderwijskundige, leerkracht van een
plusklas, Pabodocent en eigenaar van het bedrijf
Onderwijs doe je Samen

Hulde aan de moeder die elke keer weer in november de
school binnen kwam kleppen om te bespreken hoe we dit
jaar de kerst zouden aanpakken.
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