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Het is maandag 13 juli, mijn eerste ‘vakantiedag’. 
Vandaag eerst even de stapels die in de afgelopen 
weken op mijn bureau zijn blijven liggen wegwerken, 
mails beantwoorden, betalingen doen, mijn tassen 
uitpakken om zo af te kicken en los te komen van het 
werkritme. Ik sta nog volop in de werkdrive en betrap 
me erop dat ik me haast om vandaag alles af te krijgen. 

Omdat ik weet dat dat er toch niet inzit, maak ik 
tegelijkertijd lijstjes; drie verschillende: nieuwe 
schoolgids maken, lezen over woordenschatverwerving 
en CAO-overzichten maken voor school; contact 
opnemen met auteurs die in het novembernummer van 
Mensenkinderen over verbondenheid willen schrijven 
en voor SYNEGO de omzetbelasting aangeven en een 
agenda en paper voor een studiedag op 28 augustus 
maken. Terwijl ik opruim, vul ik mijn lijstjes. En ontstaat 
er een vierde en vijfde lijstje: een voor thuis, met de 
auto wassen, de schuur opruimen en de klimop in de 
tuin knippen. En een voor recensieboeken: er ligt nog 
een boek te wachten over goocheltrucs voor kinderen 
en een boek uit de serie ‘Kief de goaltjesdief’.

Pas als de lijstjes klaarliggen en een aantal activiteiten 
is doorgestreept, komt er voorzichtig toch een echt 
vakantiegevoel en daarmee ruimte om een boek te 
lezen. De nieuwe ongelezen boeken die ik het hele jaar 
door vol enthousiasme heb gekocht liggen al braaf te 
wachten tot het juiste gevoel er is.
Niet te hoeven lezen voor een doel, om op de hoogte 
te raken, ideeën te krijgen of een recensie te schrijven. 
Nee, te lezen om het lezen; me verliezen in een boek, 
tijd hebben om door te lezen en het niet weg te hoeven 
leggen, omdat er iets anders moet gebeuren. Dat geeft 
mij het echte vakantiegevoel. 

Ik vind het jammer dat het er voor mij alleen dan van 
komt. Misschien heb ik ook een dagelijks verplicht half 
uurtje nodig, net als op sommige scholen waar kinderen 
iedere dag een tijdje moeten lezen. En of dat nu 

verhalen, gedichten, strips of informatieve boeken zijn 
maakt niet uit. Als kinderen maar gemotiveerd raken 
om te lezen door plezier te beleven aan het verdwalen 
in een fantasiewereld of hun wereld te vergroten. 
En zo te voorkomen dat een op de zeven kinderen 
laaggeletterd blijft.

Dit nummer van Mensenkinderen staat vol inspirerende 
artikelen en ideeën om met uw kinderen op allerlei 
manieren aan het lezen te slaan. Ik wens u dit 
schooljaar veel ontspannen leesplezier.

Felix Meijer is hoofd- en eindredacteur van 
Mensenkinderen.
Cartoon: Frank de Man

Raar maar waar

Felix Meijer

Conferentie 2015
Hoe tegenwind je verder brengt
Ontmoeting, uitwisseling, verdieping. Verkennen van de ruimte om onderwijs op 
je eigen manier vorm te geven. Het kan allemaal op 5 en 6 november tijdens de twee-
daagse Conferentie. Het programma met inspirerende workshopleiders en doorlo-
pende activiteiten is te vinden op www.jenaplan.nl Schrijf je snel in!



De ‘BTW’ van Vriens: 
beschikbaarheid
toegankelijkheid
waardering
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Juffen en meesters moeten al zoveel
Jacques Vriens

Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van een juf en meester. Daardoor wordt het steeds lastiger om te bepalen 
waaraan de meeste aandacht moet worden besteed in ons onderwijs. Maar voor mij is dat nog steeds: lezen!

Dat begint natuurlijk bij leesplezier, waardoor kinderen 
leeservaring opdoen. En dat is nou juist zo hartstikke 
handig, want als u dan tegen uw groep zegt: ‘Voor de 
volgende keer góéd lezen bladzijde 11 tot en met 20 uit je 
geschiedenisboek’, dan denken kinderen níét: ‘Hoe kom ik 
in ’s hemelsnaam door ál die zwarte tekentjes heen’?
Zelf overtuigde ik ouders van het grote belang van lees-
plezier door uit te leggen dat leeservaring erg goed is voor 
de Cito-toets van groep 8, want die bestaat voor 95% uit 
tekst.

Maar lezen is natuurlijk nog véél en véél meer. Het is 
verdwijnen in een verhaal, het is televisie in je eigen hoofd. 
En dankzij verhalen kun je je inleven in andere mensen en 
culturen, waardoor lezen ook vooroordelen kan wegne-
men, want die berusten altijd op onwetendheid.
Verder geeft lezen rust en concentratie hetgeen een goed 
tegenwicht kan zijn in deze tijd van I-pad, games en smart-
phone. Social media zijn handig, maar vaak ook ongenuan-
ceerd door de korte snelle berichtgeving. In alle rust een 
tekst kunnen lezen, zorgt voor verdieping.

Beschikbaarheid
Leesplezier begint natuurlijk met de bereikbaarheid van 
boeken. Zorg daarom voor een centrale bieb die vrijwel 
dagelijks onder schooltijd open is. Dat kan met behulp van 
ouders of de oudste kinderen. Ik zag ook scholen waar 
kinderen zelf hun boeken konden inscannen. Als een kind 
dan een boek heeft dat het ‘stom’ vindt, hoef het niet een 
week of veertien dagen te wachten tot er geruild mag 
worden. En je mag alles lezen: prentenboeken, fictie en 
non-fictie. 
Zorg wel voor een brede keus. Niet alle griffelboeken zijn 
geschikt voor een grote groep kinderen.

Toegankelijkheid 
Presenteer boeken op een eenvoudige manier. U trekt 
al veel kinderen over de streep door de achterflap voor 
te lezen. Door dan ook nog het eerste hoofdstuk voor te 
lezen, wordt uw groep helemaal nieuwsgierig. 
Praat over boeken in de kring. Aidan Chambers schreef 
daarvoor een prima handleiding onder de titel ‘Vertel 
eens’. Vraag niet: Wat vind je van het boek? Wel: Herkende 
je iets? Wat vond je spannend, grappig, zielig, stom? Als ze 
een film maken van dit boek, wie wil je dan spelen? Wie 
niet? Waarom?

Boekbespreking 
Laat kinderen vooral een boek kiezen dat ze echt leuk 
vinden en waar ze ‘reclame’ voor willen maken. Houd zelf 

de eerste boekbespreking. Begin er al vroeg mee (en op 
een eenvoudige manier) in de kleutergroep met als motto: 
‘Neem je lievelingsboek mee van thuis.’ (En alles mag.) 

Groepslezen/duo-lezen/niveaulezen Vraag u wel af wat 
het doel van deze activiteiten is? Hoe organiseert u een en 
ander zodat het echt zin heeft? En is het ook nodig voor 
alle kinderen? 

Begrijpend/studerend lezen. Gebruik géén of bijna geen 
methodes, maar koppel dit regelmatig aan de zaakvakken 
en werkstukken. Hoe ga je met een informatieve tekst om? 
Hoe bereid je je voor op een overhoring van geschiedenis? 
Hoe krijg je greep op een tekst? Hoe gebruik je internet? 
Kinderen zijn dan vaak veel gemotiveerder, omdat ze een 
relatie zien met waar ze de hele dag mee bezig zijn. 

Geef kinderen tijd om zelf te lezen, minstens vier keer per 
week twintig minuten tot een half uur. Laat kinderen die 
moeite hebben met lezen met een koptelefoon op naar 
luisterboeken luisteren en ondertussen ‘meekijken’ in het 
boek.

Plan voorlezen vast in (of wissel regelmatig met collega 
als u zelf niet zo’n voorlezer bent). U kunt natuurlijk ook 
luisterboeken gebruiken.

Laat kinderen een centrale ‘leeslijst’ bijhouden. Geen 
vellen vol met uitgebreide verhandelingen, maar laat 
kinderen in een klassenmap niet meer dan de titel en de 
schrijver noteren. Zo voorkom je dat kinderen voortijdig 
afhaken, omdat ze toch al moeite hebben met lezen en 
daarna ook nog ‘de hele administratie’ moeten doen.
Door middel van ‘sterren’ geven kinderen een oordeel. 
Bijvoorbeeld maximaal 3 sterren en bij hoge uitzondering 
4 (voor het ‘allermooiste boek’ van het jaar). Als een boek 
niet is uitgelezen, wordt een kruisje gezet.
Om de paar weken wordt in de kring aan de hand van de 
map over de boeken gepraat.

Zorg voor een leescoördinator, een groepsleider die ook 
tijd krijgt om met boeken bezig te zijn. Hij ‘runt’ (samen 
met ouders en kinderen) de bieb, adviseert kinderen en 
collega’s, zet projecten op (bijvoorbeeld De Nationale 
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Voorleeswedstrijd of De Kinderjury) en zorgt voor een 
doorgaande leesbevorderingslijn. 

Waardering
Communicatie: Ouders worden regelmatig via bijvoor-
beeld de nieuwsbrief of website op de hoogte gehouden 
van wat de school zoal doet op het gebied van leesbevor-
dering. Daardoor laat u zien dat u boeken en leesplezier 
echt belangrijk vindt.
Geld: keuzes maken. Met andere woorden: ‘Wij geven 
leesplezier de hoogste prioriteit en trekken daar ook 
geld voor uit’.
Tijd: durf veel tijd vrij te maken voor het plezier in lezen. 

Nu het in het onderwijs steeds meer gaat om korte 
termijn resultaten (door middel van toetsen en testen), 
moet u de moed hebben om te zeggen: wij kiezen op 
deze school voor leesplezier, want dat levert op lange 
termijn veel meer op voor onze kinderen en is van blij-
vende waarde.

Veel succes!

Jacques Vriens is kinderboekenschrijver, oud-
basisschooldirecteur en eerste Nederlandse 
kinderboekenambassadeur



Kinderboekentipper
Houden kinderen van dino’s? Paarden? Vulkanen? 
Of juist van proefjes? In de Kinderboekentipper is 
elk onderwerp te vinden. En door enkele vragen 
in te vullen vind je al snel het boek dat je zoekt. 
Voor ieder kind is er wel een geschikt boek. Een 
betere manier om de jonge lezer nog meer te 
laten leren over hun favoriete onderwerpen 
bestaat er dus niet. Wijs uw kinderen daarom op 
de Kinderboekentipper via 
kinderboekenweek.nl/boekentipper

- 1486
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Hoe krijg je leeshaters aan het lezen
Jan Paul Schutten

‘Als jullie mogen kiezen: een uurtje lezen of een uurtje gamen op je spelcomputer. Wat kies je dan?’ Die vraag 
stel ik geregeld als ik een lezing op een school geef. Meer dan negentig procent van de kinderen kiest voor de 
spelcomputer. En ik vrees dat er bij die overige tien procent nog wat sociaal wenselijk gedrag zit. Boeken hebben een 
imagoprobleem. 

Daarna vertel ik over witte bonenplanten die met 
ethyleengas uit de bladeren een sos-signaal sturen en zo 
de hulp inschakelen van roofmijt als ze last hebben van 
spint. Over bijen die elkaar dansend de weg uitleggen. 
Over de gorilla Koko die gebarentaal spreekt. Over mijn 
ontmoeting met de directeur van de AIVD voor mijn boek 
‘Topgeheim’. Over hoe bloed de inkt van de moordenaar 
is voor rechercheurs. Over onzichtbaarheidspakken en 
andere dingen waarvan je niet verwacht dat ze ooit 
gemaakt kunnen worden, maar die nu in 2015 zelfs 
al bestaan. En over nog veel, veel meer opmerkelijke 
wetenswaardigheden uit mijn boeken. Daarna stel ik de 
vraag opnieuw. Nu zijn de cijfers omgedraaid. Alleen de 
verstokte gamers kiezen nog voor de spelcomputer. 

Maar als het zo eenvoudig is om de houding van kinderen 
over boeken te veranderen, waarom gebeurt het dan niet? 
Omdat te weinig mensen weten hoe leuk informatieve 
boeken zijn, denk ik. Kinderen – en veel volwassenen 
– hebben geen idee hoeveel waanzinnig spannende 
informatie er te lezen valt. Goede non fictie staat vol met 
feiten waarvan je niet eens wist dat je ze wilde weten. 
Voor kinderen die goed kunnen lezen zijn romans perfect. 
Ze kunnen kiezen uit een enorm aanbod van spannende, 
grappige en ontroerende boeken. Maar uit onderzoek 
blijkt dat informatieve boeken beter geschikt zijn voor 
kinderen met lees- of concentratieproblemen. 

Romans moet je tot het einde doorlezen om te weten 
hoe het afloopt (en in het geval van bijvoorbeeld ‘Tobie 
Lolness’ moet je zelfs twee boeken lezen). Dat is voor 
kinderen met leesproblemen te veel gevraagd. Maar 
als ze over hun favoriete onderwerp lezen is dat een 
ander verhaal. Nu worden ze in elke alinea beloond met 
informatie. Het draait niet meer om de afloop, maar om 
elke zin. Of elk weetje. Het eind van het boek is niet het 
doel, maar juist de weg er naartoe. Vooral als het om hun 
favoriete onderwerp gaat. Informatieve boeken zijn zo het 
beste medicijn voor kinderen die niet graag lezen en de 
enige bijwerking is een grotere algemene ontwikkeling. 

Informatieve boeken zijn er in alle niveaus, van makkelijk 
tot moeilijk. Van veel tot weinig illustraties. Van dik tot 
dun. Dus als je een hele schoolklas meeneemt naar de 
afdeling informatieve boeken dan is daar voor ieder 
kind wel een boek te vinden. Over voetbal bijvoorbeeld. 
Of paarden. Dinosaurussen, de Romeinen, vulkanen, 
ruimtevaart, uitvindingen, tekenen en schilderen, 
knutselen: ga zo maar door. Ieder kind heeft zijn eigen 
interesses. Zo kunnen deze boeken er voor zorgen dat de 
probleemlezers makkelijker gaan lezen en daardoor met 
meer plezier gaan lezen. Dus uiteindelijk misschien zelfs 
die prachtige romans en verhalen. Want informatieve 
boeken verruimen je kennis, romans verruimen je geest. 

Jan Paul Schutten is auteur en Nederlands 
Kinderboekenambassadeur sinds 2015
Fotografie: Jørgen Koopmanschap, Amstelveen

Informatieve boeken verruimen je kennis, romans 
verruimen je geest. 

Informatieve boeken zijn het beste medicijn 
voor kinderen die niet graag lezen en de enige 
bijwerking is een grotere algemene ontwikkeling. 
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Vertel eens...
een kringgesprek over verhalen

Jos Walta

Lezen is eigenlijk een strikt individuele aangelegenheid. 
De lezer duikt weg in een boek, is onbereikbaar voor 
de omgeving, maakt deel uit van een andere wereld. Er 
ontstaat een film van het verhaal in je hoofd. Lezers van 
eenzelfde boek of verhaal krijgen andere films te zien. 
Dat blijkt met name als je een verfilming van een boek 
bekijkt. Jouw beelden kloppen niet met die van de film. 
Een film van een mooi boek valt dan ook meestal tegen. 
Iedere verbeelding van een gelezen boek wordt mede 
vormgegeven door het eigen referentiekader, de eigen 
leefwereld.

In een verhaal van Jacques Vriens over Tommie en Lotje 
wordt letterlijk een ontbijt op bed geserveerd. Tommie 
en Lotje zetten de bordjes, eierdopjes, het pak melk, een 
doos hagelslag op het grote bed van papa en mama. 
Iedere lezer ziet het grote bed uit het eigen huis voor zich, 
het eigen melkpak, een herkende doos hagelslag. Wat 
niet direct herkend wordt, krijgt een meer geabstraheerde 
vorm. Je hebt wel een voorstelling van een melkpak, ook 
al heb je zelf thuis een plastic melkfles.

Een film in je hoofd
Het eigen referentiekader zorgt voor een verschillende 
inkleuring, invulling en interpretatie van een verhaal. Dat 
referentiekader wordt gevormd door je levensgeschie-
denis. Waar en in welk gezin je bent geboren, plaats en 
buurt waar je bent opgegroeid, onderwijs en clubs, nor-
men en waarden. En boeken dragen bij aan de uitbreiding 
van het referentiekader. Leeservaringen vullen ervaringen 
in het dagelijks leven aan. Je leest niet alleen het verhaal, 
maar hebt daar een mening over, een gevoel bij. Aan 
ieder verhaal kun je je spiegelen. Door op te gaan in een 
verhaal kun je op een veilige, want indirecte manier de 
wereld in heden en verleden verkennen. Je kunt dingen 
meemaken die in het echte leven zelden of nooit op je 
pad komen. Gelukkig niet, zul je vaak denken. Soms voel 
je de behoefte zoiets zelf ook wel eens mee te willen 
maken.

Leeservaringen delen
Als kinderen thuis of op school lezen, kan er nauwelijks op 
de verschillende leeservaringen worden ingespeeld. We 
komen dan vaak niet verder dan  het nagaan of de lezer 
de tekst wel goed heeft begrepen. Of erger: of de lezer de 
bedoelingen van de schrijver wel heeft weten te achter-
halen. ‘Wat heeft de schrijver hiermee bedoeld?’, is een 
vraag die iedereen wel van de middelbare school herkent. 
De Engelse auteur en leesbevorderaar, Aidan Chambers, 
voegt daarom aan lezen de activiteit ‘reageren’ toe en 
geeft die een plaats in de leescirkel. 
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Onder leiding van de groepsleider (de helpende volwas-
sene) worden leeservaringen gedeeld. Dat betekent dat 
er geen goede of foute antwoorden zijn, maar dat kinde-
ren nieuwsgierig worden naar de beelden, interpretaties, 
associaties van anderen en hoe ze daartoe gekomen zijn. 
Alles mag gezegd worden, mits daarbij zoveel mogelijk 
naar tekst en beeld wordt verwezen ter onderbouwing. 

Het praten over verhalen vindt Chambers essentieel 
‘omdat we meestal pas weten wat we denken als we het 
onszelf horen zeggen.’ (Vertel eens p.12). Het gaat hem 
er dus op de eerste plaats om de betekenis van wat je 
gelezen hebt voor jezelf te ontdekken. Maar zeker ook 
dat de anderen die luisteren zich realiseren dat eenzelfde 
tekst niet bij iedereen tot dezelfde beelden en dus inter-
pretaties leidt. Dat vraagt om open te staan voor verschil-
len, nieuwsgierig te zijn naar wat anderen denken. En 
dat iedereen andere dingen uit een verhaal kan halen. 

Een handzame aanpak
De werkwijze in praktijk brengen, zoals beschreven in 
‘Vertel eens...’ is ingewikkeld. Chambers hanteert drie 
categorieën vragen: A. Basisvragen, B. Algemene vragen, 
C. Speciale vragen. 
De basisvragen (eerste reacties) zijn: Wat vond je leuk, 
mooi, goed aan het verhaal? Wat vond je niet leuk, 
mooi, goed? Wat vond je moeilijk of onduidelijk? Zag je 
een patroon of bepaalde verbanden?
Vanuit een inventarisatie van de antwoorden op de 
basisvragen trekt hij verbindingslijntjes om een insteek 
voor categorie B te bepalen. Hij doet dat om de inbreng 
van alle kinderen zoveel mogelijk te honoreren. Die 
werkwijze blijkt in het onderwijs erg omslachtig en heeft 
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daarom weinig kans van slagen. Vandaar dat ik in ‘Open 
Boek, handboek leesbevordering’ een vereenvoudigde 
werkwijze schets. Bovendien heb ik de rubrieken B en 
C omgewisseld. Eerst een vraag over de personages, de 
plaats, de tijd of de gebeurtenissen (Speciale vragen). 
Daarna een vraag over de gehanteerde verhaalstructuur, 
taalgebruik, stijlkenmerken van deze auteur/illustra-
tor, het genre, de uitgave als zodanig, de waardering 
voor auteur en/of genre. (Algemene vragen.) Uit iedere 
rubriek wordt één vraag gekozen die bij het boek past. 
Per vraag kan er een afgerond gesprekje ontstaan. Al 
naar gelang de reacties van kinderen kan een volgende 
rubriek in beeld komen. De drie rubrieken kunnen dan 
naadloos in elkaar overgaan en zo verdieping in de bele-
ving aanbrengen. 
De vragen worden in eerste instantie door de groeps-
leider gekozen om het doel van ‘Vertel eens’ helder te 
krijgen. Geleidelijk aan kunnen ook kinderen daarbij 
betrokken worden. Chambers waarschuwt er nadrukke-
lijk voor de vragen niet te gebruiken om ze mondeling 
of schriftelijk door de kinderen te laten beantwoorden. 
Dat leidt tot een afkeer van lezen, want hoe meer je over 
een boek moet schrijven of vertellen hoe eerder het lees-
plezier verdwijnt. 
Chambers raadt ook af om Waarom-vragen te stellen, 
omdat die naar overhoren neigen. Het gebruik van 
‘Vertel eens...’ in plaats van ‘waarom’ is uitnodigender. 
Zelf hanteer ik als richtlijn dat alles wat besproken wordt 
via het verhaal gebeurt. Dat ‘praten over de band’ schept 
een veilig klimaat om te vertellen. We vertellen via een 
personage of een situatie over onszelf. Bij het verhaal 
‘Welterusten, Kleine Beer’ vraag ik niet: ‘Ben jij ook wel 
eens bang in het donker?’ maar: ‘Snap je waarom Kleine 
Beer bang is?’ Het inbrengen van persoonlijke ervaringen 
mag niet leiden tot therapeutische gesprekken. ‘Vertel 
eens’ brengt zelfinzicht tot stand. 

Ik gebruik het prentenboek van Annemarie van Haeringen  
‘Beer is op Vlinder’ om er vragen aan te koppelen. Beer 
is op slag verliefd op vlinder, maar kan het niet zeggen. 
Ook het gebruik van andere talen, ‘zeg het met bloe-
men’ of de taal van muziek, beeld of zelfgemaakt ca-
deau’ werken niet. Beer is ten einde raad, zit helemaal 
in de put, vernielt al zijn cadeaus en steekt de fik erin. 
De wolken die daaruit opstijgen nemen de vorm van 
hartjes aan. Nu pas komt de boodschap over en ontdekt 
Vlinder een warm gevoel voor Beer bij zichzelf.
Een paar voorbeelden van mogelijke vragen per rubriek:
Rubriek A: Basisvragen of eerste reacties:
Welke illustratie vind je het mooist? (Toon eventueel drie 
illustraties.) Het gesprek kan gaan over ‘wat’ er getekend 
is of ‘hoe’. Verken de smaken van de kinderen die achter 
hun keuze zitten.
Rubriek B:Vragen over het verhaal (Speciale vragen):
Met wie voelde je je het meest verbonden: met Beer of 
met Vlinder?
Vind je het terecht dat Beer na het bouwen van het huis 
het niet meer ziet zitten?
Rubriek C: Vragen over stijl, compositie, genre, auteur/
illustrator (Algemene vragen).
Ken je nog andere boeken van Annemarie van Haeringen? 
Wat voor soort verhalen schrijft ze meestal?
Als je dit verhaal als een fabel typeert, wat is dan de 
moraal? 
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Zou je de tekst of de illustraties kunnen missen?
(Voor meer vraagsuggesties zie: ‘Leespraat’ of ‘Open 
Boek, handboek leesbevordering’)

Praktische  tips
De boekenkring is een boekpromotiekring, waarin 
zowel de groepsleider als de kinderen een programma-
onderdeel verzorgen. Te denken valt aan een gedicht 
voordragen, een boek presenteren waarin je aan het 
lezen bent of dat je uitgelezen hebt, een Wist - je - dat? 
inbrengen. Het doel van een boekenkring is dat er een 

boek ingebracht wordt, dat daarna door een ander kind 
wordt gelezen. Bij zo’n kring kan een kind het voorge-
lezen fragment of gepresenteerde boek terughalen om 
er een eerste reactie aan te koppelen: Wat vond je een 
grappig stukje? Welke patronen zag je in het verhaal? 
Wat snapte je niet zo goed?
Als er in de ene week een boekenkring wordt gepland, 
kan er de volgende week een ‘Vertel eens-kring’ aan de 
orde komen. ‘Vertel eens’ kan in alle groepen gehan-
teerd worden. In de onderbouw kan zo’n kring 15 
minuten duren, in de bovenbouw kan er 45 minuten aan 
besteed worden.
Chambers gaat vaak uit van een heel boek dat iedereen 
gelezen heeft. Dat stelt je voor een praktisch probleem: 
hoe kom je aan zoveel boeken? In plaats daarvan kun je 
een voorleesboek gebruiken, een prentenboek, een afge-
rond verhaal, een fragment uit een boek of een gedicht. 
Iedereen kan dan met de tekst kennis maken. 
Ik ben ervoor per rubriek zorgvuldig een vraag te kiezen. 
Bespreek ook die keus met de kinderen. Waarom past 
deze vraag beter bij dit verhaal dan deze? Kinderen kun-
nen, als ze de werkwijze doorhebben, ook vragen kiezen 
en meehelpen het gesprek te leiden.
‘Vertel eens’ verdiept het leesplezier, zorgt ervoor dat 
leeservaringen gedeeld worden en bevordert het open 
staan voor verschillen.

Jos Walta is adviseur leesbevordering bij 
Kinderboekwinkel de Boekenberg, Eindhoven
www.boekenberg.nl
Fotografie: Jos Walta en Felix Meijer

Literatuur
A. Chambers, A. (2012), Leespraat (waarin opgenomen De leescirkel en 
Vertel eens), NBD Biblion
J. Walta, (2014), Open Boek, handboek leesbevordering,  De Boekenberg.

Vertel eens...
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Lezen in de stamgroep
Albert Bronda

Door het volgen van een masteropleiding ben ik met andere ogen naar het leesonderwijs gaan kijken. Uit een 
onderzoek naar het voortgezet lezen op mijn school kwam naar voren dat groepsleiders en kinderen niet echt tevreden 
waren met de leesmethode Estafette. Naast deze ontevredenheid bleken ook de resultaten niet zo goed te zijn. Deze 
bevindingen waren aanleiding om in mijn middenbouwgroep 5/6 een half jaar zonder methode te gaan werken. 

Ik heb de Estafettelessen vervangen door negen lees-
momenten van een half uur. Op de lange dagen twee 
leesmomenten en op woensdag een. Ik heb een kleine 
bibliotheek in de klas aangelegd met boeken uit de 
schoolbibliotheek. Dit wat verouderde assortiment heb 
ik aangevuld met zelf aangeschafte, nieuwere boeken. 
Het assortiment was breed, zowel makkelijke als wat 
moeilijkere boeken. Ook heb ik een assortiment van tijd-
schriften aangelegd, zoals National Geographic Junior, 
Kidsweek en Donald Duck. 

Boekpresentaties
Ik ben in de klas uitgebreid aandacht gaan besteden 
aan boeken, door elke ochtend in de kring een of twee 
boeken te presenteren en door veel voor te lezen. De 
kinderen kregen de gelegenheid om vrij te lezen in een 
zelf gekozen leesboek. 
Doordat ik geen instructie meer gaf voor Estafette, lukte 
het goed om de zwakkere lezers tijdens de leesmomen-
ten de ondersteuning te geven die zij nodig hadden.
De kinderen kregen tijd en ruimte om met elkaar te 

praten over hun boek; in tweetallen, tafelgroep of met 
de hele groep. Hierdoor zagen en hoorden ze van elkaar 
over welke boeken ze enthousiast waren. Dit werkte heel 
aanstekelijk. 

Instructie
Ook gaf ik korte instructies aan het begin van de lees-
momenten. Deze instructies borduurden vaak voort op 
eerdere taallessen of begrijpend leeslessen. Zo kregen 
ze bijvoorbeeld de opdracht om figuurlijk taalgebruik te 
zoeken in hun boek of om eens na te gaan welke eigen-
schappen de hoofdpersoon in hun boek had. Aan het 
eind van het leesmoment werd er dan kort over gespro-
ken. Op deze manier kon ik andere vakken integreren 
met het lezen.

Leesgesprekken
De kinderen werden niet vermoeid met het bijhouden 
van leesverslagen. In plaats daarvan hadden ze een 
leeslogboek, een overzicht van alle boeken die ze gele-
zen hadden. Elk boek werd door de kinderen beoordeeld 



Tutorlezen
Uitgaan van de kracht van kinderen
Marije van den Engel en Carolina Schamhart

Begin maart is bij ons op school het tutorlezen gestart. 
Het doel is het leesniveau van kinderen te verbeteren. Uit 
de stamgroepen 6 en 7 zijn kinderen gevraagd om tutor 
te zijn. De animo is groot: natuurlijk willen zij een ander 
kind helpen met beter leren lezen. Goede lezers melden 
zich aan, maar ook kinderen met dyslexie: zij weten als 
geen ander hoe je kunt worstelen met al die letters. 
De gekozen kinderen krijgen van de intern begeleider 
een gerichte instructie: het doel van tutorlezen, de 
verantwoordelijkheid van de tutor, hoe verbeter je en 
geef je complimenten? Uit de kinderen in de onderbouw 
is een selectie gemaakt: welke kinderen hebben een 
extra leesstimulans vanuit een andere invalshoek nodig? 

Twintig kinderen gaan enthousiast van start voor een 
periode van zes weken. Hierna is geëvalueerd: kinderen 
voelden zich verantwoordelijk voor hun leesmaatje, 
de leesmaatjes vinden het fijn te lezen met een ‘groot’ 
kind, beide groepen hebben van elkaar geleerd. Alle 
leesmaatjes zijn vooruit gegaan en drie kinderen hebben 
een zelfs hoger AVI niveau behaald. In het volgende 
schooljaar wordt dan ook drie keer een periode van zes 
weken van tutorlezen ingepland. 

Marije van den Engel is IB’er en Carolina Schamhart 
directeur bij de Hobbitstee, Eemnes
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met 1 tot 5 sterren. Aan de hand van dit leeslogboek 
hield ik met de kinderen leesgesprekken. Tijdens zo’n 
gesprek sprak ik met het kind over leesmotivatie en over 
sterke en zwakke kanten met betrekking tot het lezen. 
Ook liet ik ieder kind een stuk voorlezen om een indruk 
te krijgen van de leesvorderingen. Aan het eind van het 
gesprek formuleerde ik samen met het kind een doel 
waar het aan zou kunnen werken. Door deze gesprek-
ken kreeg ik een duidelijk beeld van de prestaties en de 
motivatie van ieder kind. Met de zwakkere lezers deed ik 
dit vaker dan met de sterkeren. 

Ieder begin is moeilijk
De eerste weken verliepen de leesmomenten wat rom-
melig, de kinderen waren nog wat onwennig en er werd 
nog veel gepraat. Ook waren er kinderen die tijdens 
de leesmomenten van boek gingen wisselen, hetgeen 
voor onrust zorgde. Door steeds te evalueren lukte het 
om het beter te laten verlopen en waren er steeds meer 
kinderen echt verdiept in hun boek aan het lezen. Als het 
lezen onverhoopt niet door kon gaan was er duidelijke 
teleurstelling bij de kinderen te bespeuren. 

Na een half jaar heb ik het hele proces geëvalueerd. De 
kinderen waren heel duidelijk: zij vonden deze manier 
veel fijner dan het werken met Estafette. Uit het onder-
zoek bleek ook dat hun leesmotivatie was verbeterd. En 
alle kinderen waren vooruit gegaan in hun leesprestaties. 
Een vergelijking met twee parallelgroepen liet zien dat 
de leesresultaten in mijn groep beter waren. Dit was een 
indicatie dat deze manier van werken in ieder geval niet 

tot mindere resultaten leidde dan het werken met de 
methode. Het was zelfs duidelijk dat deze manier van 
werken een positief effect op de leesmotivatie had. 
Daardoor is de hele middenbouw zo gaan lezen. De 
resultaten in de andere middenbouwgroepen zijn 
veelbelovend, maar moeten nog uitgebreid geëvalueerd 
worden. Uiteindelijk hoop ik dat deze manier van 
werken ook in de bovenbouw en in groep 4 opgepakt 
wordt en dat het gebruik van de methode Estafette 
verleden tijd zal zijn. Het geld kan beter besteed 
worden aan mooie, motiverende boeken voor de 
schoolbibliotheek dan aan een dure methode, waarvan 
vooral de uitgevers en niet per definitie de kinderen 
beter worden.

Albert Bronda is groepsleider van de Roncallischool, Velp
Fotografie: Dr. Schaepmanschool en Felix Meijer

Lezen in de stamgroep



-  september 2015 13

De vraag is niet of kinderen leren lezen, maar hoe ze 
leren lezen. Leren kinderen lezen, omdat ze het moeten of 
omdat ze het graag willen? Op de Dr. Schaepmanschool  
gaan we er vanuit dat leesmotivatie de belangrijkste 
voorwaarde is voor het leesproces. We zoeken naar de 
intrinsieke motivatie van kinderen, willen ze prikkelen 
en enthousiasmeren. Het eigen werk van het kind vormt 
daarbij de basis.

Deze manier van werken is geen methode, maar kan 
worden gezien als een methodiek, waarbij we met 
leerlijnen werken. In een driewekelijkse cyclus van 
doelmatig plannen is de groepstekst ons uitgangspunt. 
In deze periode wordt een kladtekst van een kind door 
de groep gekozen om met elkaar te bespreken. Kinderen 
stellen vragen aan de schrijver, zodat hij de tekst kan 
aanvullen, verbeteren en ‘mooier’ maken. De schrijver 
blijft eigenaar en is degene die de verbeteringen 
aanbrengt. Als de tekst af is, wordt deze gebruikt 
om taaldoelen aan te bieden, zoals het gebruik van 
voorzetsels, tussenvoegsels of bijwoorden.

Aan het begin van het schooljaar halen we met de 
derdejaars de klankzuivere globaalwoorden met 
lidwoorden uit deze groepstekst. Iedere week twee 
woorden. Van deze woorden maken we met elkaar een 
mooie poster met een tekening. Ook worden er zinnen 
bedacht met deze woorden. Eén zin wordt op de poster 
geschreven en staat centraal.
Met de losse letters van de nieuwe woorden maakt ieder 
kind nieuwe woorden. De losse letters van de woorden 
vormen de basis voor wisselrijtjes. In een eigen schrift 
wordt het nieuwe woord drie keer gestempeld. Wanneer 
de kinderen verder zijn in hun leesproces, worden er 
geen losse woorden meer gestempeld, maar starten ze 
met het schrijven van zinnen.
Daarnaast plannen we veel ruimte in voor spelletjes 
met de aangeleerde letters, zoals letters springen in een 
hoepel of woorden analyseren en daarbij gooien met 
een bal. 
Wanneer kinderen enkele woorden beheersen, zijn ze 
in staat korte zinnen te lezen. Vervolgens worden de 
eerste verhalen op de letterdoos gemaakt. Uiteindelijk 
gaan ook de derdejaars meedoen met het schrijven van 
teksten en deze te delen in de tekstenkring.

Iedere dag wordt de techniek van het lezen een half 
uur geoefend, waarbij ook vanuit leesmotivatie wordt 
gewerkt. Twee keer per week lezen kinderen met een 
maatje de leesoefeningen uit de leesbegeleidingsmap 
van Luc de Koning. Deze oefeningen zijn op AVI-
niveau geselecteerd. De kinderen krijgen in groepjes 
instructie van de groepsleider en maken daarna samen 

de verwerking. Daarnaast lezen ze twee dagen in een 
leescircuit (mandjeslezen) en komen ze met verschillende 
tekstvormen in aanraking.  
Iedere dag wordt er een kwartier stil gelezen. Dit boek 
kan ook  gebruikt worden voor een leeskring, waarbij 
ouders, broertjes en zusjes worden uitgenodigd. 

Onze werkwijze leidt soms tot discussie: is de effectieve 
leestijd groot genoeg en hebben wij voldoende zicht 
op de vorderingen?  We denken van wel, omdat we 
naast eigen observaties de herfst- en wintersignalering 
in groep 3 afnemen. Daarnaast gebruiken we de Drie 
Minuten Test en de AVI-toetsen. Zo lukt het ons om 
kinderen te leren lezen vanuit hun eigen motivatie en te 
volgen of ze daarin vorderingen maken. 

Maaike van der Velden en Stefan van den Akker zijn 
intern begeleider en middenbouwgroepsleider bij de 
Dr. Schaepmanschool, Ridderkerk  

Lezen zonder methode
Maaike van der Velden en Stefan van den Akker

 
Jenaplanlezing 2015 
Op woensdag 16 september verzorgt Freek 
Velthausz de tweejaarlijkse jenaplanlezing.
Titel: Ritme, ruimte en redsaamheid
Tijd: 15.00 - 18.30 uur. Vrij entree.
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Lezen is cruciaal om je talent te ontwikkelen. Een lees-
achterstand betekent vrijwel zeker minder kans op een 
succesvolle toekomst. Onacceptabel, vindt Kinderzwerf-
boek, een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp. 
Zeker omdat er eenvoudige middelen zijn om er wat aan 
te doen. 
Waar boeken aanwezig zijn, lezen kinderen. Kinder-
zwerfboek laat gratis kinderboeken door heel Nederland 
zwerven. Het is een laagdrempelig initiatief dat kinderen 
met boeken in aanraking brengt en mensen verbindt. 
Het zijn boeken met een zwerfsticker die van kind tot 
kind gaan. Ze worden doorgegeven, achtergelaten op 
scholen, in ziekenhuizen, wachtkamers, winkels, bussen, 
treinen enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit 
mag het boek gelezen of ongelezen in een kast achter-
blijven. Waar en hoe het boek zwerft, is te volgen op de 
website van Kinderzwerfboek, als het is voorzien van een 
zwerfcode.

Ik ben stamgroepleider van een middenbouwgroep op 
de openbare Jenaplanschool in Treebeek. Een kleine 
maar o zo gezellige school. In dit schooljaar zijn we 
verhuisd naar een nieuwe school. We hadden in de loop 
van de jaren heel erg veel verzameld. Omdat we nu een 
kleiner gebouw hebben, moesten we opruimen. Ik ben 
helemaal gek van kinderboeken en wilde graag wat 
doen met de grote hoeveelheid boeken. Het idee dat ze 
in dozen in een opslag terecht zouden komen was voor 
mij onacceptabel. Zo kwam ik in aanraking met kinder-
zwerfboek en niet veel later werd ik zelf ambassadeur in 
de regio Zuid-Limburg. Wij hebben nu een aantal maan-
den een eigen kinderzwerfboekstation op school en het 
is een groot succes. Kinderen nemen regelmatig boeken 
mee naar huis en laten ook zelf boeken zwerven. 

In de groep hebben we een kaart van Nederland, waarop 
we aangeven waar onze boeken zijn gebleven. Omdat de 
boeken geregistreerd worden op de website zijn ze goed 
te volgen. Onze boeken zijn allemaal in Brunssum begon-
nen en reizen het land door; laatst dook er zelfs een 
in Zeewolde op. Zo komen kinderen spelenderwijs met 
topografie in aanraking. Regelmatig nemen kinderen 
boeken mee naar binnenspeeltuinen en zwembaden. Het 
laten zwerven van kinderboeken is nu iets van de hele 
school geworden. 
Op woensdag 7 oktober 2015 is het Nationale Kinder-
zwerfboekdag. Dat is ook de start van de kinderboe-
kenweek. Doel van deze dag is om zo veel mogelijk 
kinderboeken te laten zwerven in ons land en zoveel 
mogelijk kinderen blij te maken met een boek. Het is 
de bedoeling dat kinderen een gelezen kinderboek 
mee naar school mee, waar een zwerfsticker op wordt 
geplakt. Zo kan iedere school op deze dag een kinder-
zwerfboekstation openen. Een deel van deze boeken 
wordt hierin geplaatst. Kinderen verdelen de overige 
boeken onder elkaar en verspreiden ze tijdens de pauze 
of direct na school in hun omgeving.

Ik roep iedere jenaplanschool op om een eigen kinder-
zwerfboekstation op school te openen. Een kleine moei-
te en het effect is reuze.

Marco Winters is groepsleider van jenaplanschool 
Treebeek in Brunssum

Meer informatie is te vinden op de website van 
kinderzwerfboek www.kinderzwerfboek.nl. 
Voor vragen mag je ook mailen: 
marco.winters@movare.nl

Kinderzwerfboeken
Marco Winters
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Een nieuw thema voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren met behulp van interessante teksten op leesniveau voor 
alle kinderen? Juf Nicolle van groep 8 vertelt hoe zij het thema ‘Tussen kunst en kitsch’ voorbereidt met behulp van 
een tekstenbank.

Er is dit jaar veel te doen rondom musea, tentoonstellingen en kunst in het algemeen. Zo exposeerde het 
Rijksmuseum vorig jaar éénmalig het late werk van Rembrandt van Rijn, is de kwestie rondom roofkunst veel in het 
nieuws en wordt er zo nu en dan nog werk van een oude meester ontdekt. Hoogtijd om deze onderwerpen eens 
nader met de kinderen van groep 8 te bekijken. Daarom besluit  Nicolle, dat het nieuwe thema om kunst moet 
draaien. De thema’s worden vormgegeven vanuit Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De groepsleider zet het kader 
van het thema op. Binnen dit kader worden de onderzoeksvragen en activiteiten van de kinderen leidend voor het 
onderwijs. Dat betekent dat Nicolle vooraf goed nadenkt over: wat is er voor kinderen interessant bij het onderwerp 
kunst, aan welke doelen wil ik werken en om welke inhouden moet het gaan? In het hulpinstrument Horeb maakt 
Nicolle een overzicht:

Thema en inhouden Betekenissen van kinderen Bedoelingen

Nicolle denkt aan het inrichten van een 
atelier in haar klas waar kinderen aan 
de slag kunnen met het experimenteren 
en het maken van kunst. Hier wil zij een 
tentoonstelling/galerie of museum aan 
verbinden waar het werk van kinderen 
tentoongesteld kan worden. Voordat het 
daar terecht komt, moet het werk naar 
de kunstexpert om te beoordelen bij 
welke kunststroming het werk hoort en 
welke techniek er is gebruikt. Op basis 
van deze informatie wordt het werk op 
de tentoonstelling gegroepeerd. Bij ieder 
kunstwerk worden informatiekaarten 
gemaakt, kunststromingen worden 
onderzocht en er kunnen instrumenten, 
zoals een audiotour ontwikkeld worden 
om de tentoonstelling aantrekkelijk te 
maken voor bezoekers. Ook te denken 
valt aan het voorbereiden van een rond-
leiding, een speurtocht voor kinderen en 
flyers te maken om iedereen te kunnen 
informeren.

- Kinderen vinden het interessant om 
te experimenteren met materialen en 
technieken. Hoe krijg je een bepaalde 
kleur, structuur?

- De verhalen over de levens van de 
kunstenaars zal de kinderen aanspre-
ken.

- De kwestie rondom het stelen van 
kunst en hoeveel het waard is vinden 
de kinderen interessant.

- Digitale middelen die bij musea 
worden ingezet vinden kinderen inte-
ressant.

Breed:
- Leren beoordelen van kunst: ‘Waarom 

is dit werk bijzonder?’
- Experimenteren met het maken van 

kunst: ‘Hoe krijg je een bepaald effect 
of hoe zorg je ervoor dat het zo echt 
mogelijk lijkt?’

Specifiek:
- Informatieve teksten lezen schrijven 

over kunstenaars en kunststromingen.
-  Abstracte en figuratieve kunst leren 

herkennen.
-  Een beschrijving van een kunstwerk 

leren maken.
-  Leren kijken naar kunst en hierover 

met elkaar in gesprek gaan.
-  Schildertechnieken en kleurgebruik 

leren hanteren en uitvoeren.
-  De belangrijkste vertegenwoordigers 

van de schilderkunst vanaf de zeven-
tiende eeuw tot nu leren kennen.

 

Dit overzicht scherpt zij aan door de onderwerpen en 
teksten in de tekstenbank Klassenteksten te bekijken. 
Ze vindt teksten bij het thema kunst over beroemde 
kunstenaars zoals Van Gogh, Rembrandt, Picasso, 
Warhol en Mondriaan, hoe verf gemaakt wordt, 
welke verschillende soorten musea er zijn, gestolen 
en roofkunst, of je rijk kunt worden van kunst, hoe 
je kunstenaar kunt worden en de verschillende 
kunststromingen op een rij. 
Op deze wijze kan Nicolle een aantal interessante 
onderwerpen en kwesties toevoegen aan haar 
themavoorbereiding waarvan ze zeker weet dat 
ze goede teksten voorhanden heeft. Dat komt in 

een later stadium van het thema goed van pas als 
kinderen onderzoeksvragen hebben geformuleerd over 
kunstenaars, kunstroof of soorten musea. 

Klassenteksten
Het vinden van leesteksten die aansluiten bij de 
onderzoeksvragen van de kinderen en die op het juiste 
leesniveau zijn, is vaak lastig voor groepsleiders. In 
Klassenteksten is het mogelijk om binnen een thema 
te zoeken naar teksten, werkvormen, boekentips en 
filmpjes. Per schooljaar worden er vier nieuwe thema’s 
aan Klassenteksten toegevoegd met materiaal voor 
zowel de onder- als de bovenbouw. Thema’s als ‘Geef 

Tussen kunst en kitsch
Onderzoekend lezen met Klassenteksten
Femke van der Honing en Lorien de Koning
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Tussen kunst en kitsch

me de ruimte’, ‘Swingend begin’ en ‘De wereld van 
techniek’ zijn thema’s die al in de tekstenbank te vinden 
zijn. Nadat een nieuw thema toegevoegd wordt, wordt 
het oude thema in het archief gezet. Groepsleiders 
kunnen via het archief altijd bij de oude thema’s of losse 
teksten komen. Dit laatste is ideaal als scholen zelf een 
thema willen samenstellen. Binnen een thema worden 
diverse tekstsoorten aangeboden. Zo zijn er bijvoorbeeld 
Twin-teksten waarbij een fictieve en non-fictieve tekst 
over hetzelfde onderwerp gecombineerd worden. 
Juist de verbinding tussen fictie en non-fictie zorgt 
voor grote betrokkenheid bij de lezer. Daarnaast zijn 
er actuele, poëtische en basisteksten. Basisteksten zijn 
brede en algemene teksten die gebruikt kunnen worden 
tijdens de startactiviteit en het begin van het thema. 
Tenslotte zijn er werkvormen met tips en suggesties 
voor het werken in een boekenkring en worden er per 
thema boeken- en filmtips gegeven. Filmpjes kunnen 
een mooie opstap vormen om de gedrukte taal beter 
te begrijpen. In Klassenteksten worden teksten niet 
alleen geordend naar thema en tekstsoort, maar ook 
naar referentieniveau. Deze indeling in niveaus kan de 
groepsleider bijvoorbeeld gebruiken om te beoordelen 
of hij de kinderen extra ondersteuning moet bieden bij 
het lezen van de tekst. Kinderen kunnen zelf ook in de 
tekstenbank zoeken naar materiaal dat ze aanspreekt. 
Als ze gemotiveerd zijn om een tekst te lezen, kunnen ze 
vaak meer dan we denken. 

Startactiviteiten
De laatste stap in Nicolles voorbereiding is het ontwer-
pen van de startactiviteiten. Deze zijn nodig om het 
nieuwe thema op te starten en daarin uitgebreid met 
haar kinderen te oriënteren op de nieuwe onderwerpen 
en subthema’s. Middels de startactiviteiten komt Nicolle 
erachter wat haar kinderen al weten, welke interesses 
ze hebben en welke vragen ze krijgen bij het thema 
‘Tussen kunst en kitsch’. Om deze startactiviteiten te 

ontwerpen duikt Nicolle Klassenteksten in. Ze komt daar 
een aantal interessante teksten tegen over Rembrandt: 
een informatieve tekst over De Nachtwacht (wat staat 
er op De Nachtwacht), een informatieve tekst over zijn 
schildertechniek (Rembrandt was zijn tijd ver vooruit) 
en een verhalende tekst over de mensen die op De 
Nachtwacht staan. Nicolle ziet dit als een mooie bron 
voor haar eerste startactiviteit om kunststromingen, 
technieken en grote meesters onder de aandacht te 
brengen en verder te verkennen met de kinderen. 
Ze opent de startactiviteit met de reclamespot van het 
Rijksmuseum, waarin verschillende mensen vertellen 
over de bijzondere tentoonstelling ‘Late Rembrandt’. 
Vervolgens vraagt Nicolle aan de kinderen waarom 
Rembrandt zo bijzonder is? De groep denkt dat dit met 



Speeddaten
José Kruijer

Op de Zonnewijzer wilden wij graag wat meer aan lees-
motivatie en boekpromotie doen. Via mijn taalstudie bij 
OBD Noordwest kreeg ik de tip om het speeddaten met 
boeken uit te proberen in de klas.
Wat is de bedoeling? Elk kind zoekt een boek uit op zijn 
niveau. De kinderen krijgen een lijst mee naar huis met 
goede boeken van dit moment, maar ze mogen ook een 
ander boek kiezen. Ik schrijf twee data op het bord met 
de namen van de kinderen die deze dag aan de beurt 
zijn. Ik mail ook altijd even een reminder naar de ouders 
van de midden- en bovenbouw over wat de bedoeling is 
van het speeddaten en wanneer het gaat plaatsvinden.  
De kinderen kunnen een boek uitzoeken bij de 
bibliotheek, maar ze nemen ook vaak een boek mee van 
thuis. Op de dag dat we gaan speeddaten, maken we 
een binnen- en buitenkring. De kinderen die een boek 
hebben meegenomen, vertellen over hun boek aan een 

kind zonder boek. Ze laten plaatjes zien, mogen een kort 
stukje voorlezen. Tot slot is er ruimte voor vragen over 
het boek. Dan schuiven we door, we doen dit ongeveer 
zeven keer. Omdat de kinderen niet over alle boeken 
kunnen horen (dan verslapt de aandacht), bespreken 
we het aan het einde klassikaal na. Ik houd dan alle 
boeken een voor een omhoog en vraag wie er iets over 
dit boek heeft gehoord. Ze krijgen per dag inspiratie 
over ongeveer dertien boeken en de andere dag nog een 
keer. We doen dit ongeveer drie keer per schooljaar.
Door het enthousiasme van de kinderen, gaan veel 
kinderen deze boeken ook echt zoeken, als ze naar de 
bieb gaan. De leesmotivatie is met sprongen vooruit 
gegaan.
 
José Kruijer is stamgroepleider van een middenbouw-
groep van de Zonnewijzer, Heerhugowaard
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het schilderij De Nachtwacht te maken heeft. Dit noteert 
Nicolle op het bord bij het lijstje ‘Onze eerste ideeën’. Ze 
stelt voor dat ze dit maar eens precies moeten uitzoeken. 
In tweetallen bekijken de kinderen twee afbeeldingen. 
Op de een staat een schilderij van Rembrandt en op 
de andere een schilderij van een andere kunstenaar 
uit de zeventiende eeuw. De eerste vraag is: ‘Herken je 
Rembrandt?’. En de tweede vraag is: ‘Wat maakt hem 
nu uniek, wat doet hij anders dan de andere schilder?’. 
De kinderen maken een lijstje met kenmerken van 
Rembrandt, zoals: ‘Hij gebruikt veel licht en donker.’ 
en ‘Het lijkt alsof de mensen je echt aankijken’. De 
kenmerken worden uitgewisseld en toegevoegd aan het 
lijstje op het bord. 
Vervolgens checken ze hun ideeën door het lezen van 
één van de teksten over Rembrandt. Nicolle legt de 
leesteksten in bundels klaar, ze introduceert kort waar 
de teksten over gaan en geeft per tekst aan of het een 

laag of hoog leesniveau vraagt. Kinderen kiezen op basis 
van deze informatie een tekst uit en gaan na of hun 
aannames kloppen. Tevens komen ze meer te weten over 
Rembrandt en ontstaan er nieuwe vragen. Ze sluiten de 
activiteit af door het eerste ideeënlijstje aan te vullen 
en te verbeteren. Daarnaast worden de eerste vragen 
verzameld voor op de vragenwand. Met deze vragen 
maken de kinderen onderzoeksplannen voor het vervolg 
van het thema.

Femke van der Honing is projectleider PO bij Diataal, 
Groningen
Lorien de Koning is nascholer en onderwijsontwikkelaar 
bij De Activiteit, Alkmaar/’s-Hertogenbosch
Nicolle werkt op basisschool Sint-Jan in Duizel
www.klassenteksten.nl

Fotografie: Felix Meijer

Dag bonte (veelkleurige) jenaplanscholen 
Thema: superdiversiteit

Deze jaarlijkse Vlaamse en Nederlandse bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 oktober 2015. 
Locatie:  Meester Baarsschool, Rotterdam
Tijd: 10.30 - 15.30 uur
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Mijn favoriete boek

Mijn favoriete voorleesboek is ‘Spaghetti van 
Menetti’, geschreven door Kees Leibbrandt, met 
tekeningen van Carl Hollander.
Als kind werd dit boek aan me voorgelezen als ik bij 
mijn tante ging logeren. 
De stad Spriet met dunne huizen, bomen en die 
malle dunne sprieten! Wat kon ik me verwonderen 
over dat gekke stadje. Dit boek is ieder jaar weer een 
succes in de klas. Als het boek uit is kook ik spaghetti 
met de kinderen. Niet teveel natuurlijk, want we 
willen niet zo dik worden als de sprieten in het boek!
 
Laura van den Berg is groepsleider van De Kleine Prins, Ede

Ouders maken het verschil

De kans dat een kind een lezer wordt, is vijf keer 
zo groot als ouders thuis voorlezen en praten over 
boeken. Bespreek samen met ouders wat ze kunnen 
doen aan het lezen thuis.
TIP: Vertel ouders met welke boeken u heeft 
gewerkt in de groep en wat u heeft gedaan. Vertel 
er bijvoorbeeld iets over in de Nieuwsbrief of 
klassenmail en geef direct een paar ’verder-lezen’-
tips.
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Over een activiteit met een prentenboek.

Mijn stamgroep is een groep 5/6, met zeer diverse 
lezers. Daarom ben ik regelmatig op zoek naar een 
activiteit die hen zal uitdagen om nog meer te lezen. 
En om samen te lezen, om het lezen aantrekkelijk te 
maken voor hen die het niet graag doen. Maar ook om 
die lezers die het al zo goed kunnen er warm voor te 
maken hun kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de 
zwakke lezers. 

Voorlezen
Deze keer had ik het wilde plan opgevat de groep op te 
zadelen met een prentenboek. Niet zomaar een pren-
tenboek maar één van Eric Carle. 
Over dieren, fabels en keurig netjes, zoals het een goed 
leerkracht betaamt: met een moraal. 
Alle ingrediënten voor een keurige leesactiviteit waren 
daar. Maar dat het zo geweldig zou worden ontvangen 
had ik wel gehoopt,maar niet durven dromen.  
Bij de introductie van het boek heb ik de mooie platen 
laten zien en een verhaal voorgelezen in de kring. 
Smakelijk met de juiste intonatie; ze hingen aan mijn 
lippen. Dat was een leuk boek!

Kinderboekenweek
Het was kinderboekenweek en in deze week was er ook 
een podium in onze schoolwoonkamer gemaakt om op 
plaats te nemen als kinderen iets wilden voordragen of 
voorlezen. Dat en het feit dat er in elk verhaal twee die-
ren de hoofdrol speelden was genoeg om het voorstel 
uit de kinderen te laten komen.
Als zij nu eens in twee- of drietallen een verhaal gingen 
voorbereiden?
Als zij nu eens ‘De kat en de muis’ werden of ‘De muis 
en de leeuw’? Je zag de ogen glimmen! De verhalen 
werden gekozen en tweetallen gevormd. 
Eén van mijn voorwaarden was dat zij zorgden dat de 
tweetallen niet hetzelfde leesniveau hadden. 

Rekwisieten
En daar gingen ze aan de slag. Met een kopie uit het 
boek werden er regels aangestreept en werd er over-
legd: ‘Lees jij dit, als ik dan dat lees?’ 
Het oefenen begon. Iedereen was gemotiveerd om een 
mooi optreden te verzorgen op het podium. De goede 
lezers ontpopten zich tot ware onderwijzers en toonden 
zich geduldiger dan ooit. 
Behalve een leesactiviteit werd het, na een initiatief van 
een stel dat zich voorbereidde op hun optreden, een 
creatieve activiteit. Deze lezers maakten een masker en 
een staart, zodat zij op een echte rat en poes leken. Er 

werd daarna druk geknutseld en geschminkt naast het 
lezen. 
Ook gingen ze thuis op zoek naar dierenpakken of 
kleding die pasten bij de kleur van het dier dat zij ver-
tolken gingen. 

Vrienden zijn er in alle soorten en maten
En toen kondigden zich de eerste optredens aan. Het 
publiek was betrokken. 
Tijdens de optredens was het verschil in leesniveau 
amper merkbaar. Zij hadden de tekst en de rollen 
dusdanig weten te verdelen dat je niet merkte dat de 
één op avi4 niveau las en de ander al op avi+!
Het kippenvelmoment: onze ‘leeuw’, met zijn zware 
dyslexie en nog steeds niet te toetsen avi-niveau en 
zijn leesmaatje de ‘muis’ hadden samen besloten dat 
de leeuw niet alle tekst zelf zou lezen. De muis las de 
tussenstukjes van de leeuw ook en liet het brullen aan 
de leeuw over! En als de leeuw er even niet uitkwam, 
dan fluisterde de muis het zo zacht dat alleen de juf, 
met tranen in haar ogen, het hoorde. Zij kregen het 
grootste applaus. En de leeuw en de muis? Die waren 
zo trots als een pauw!

Miranda Drubbel is groepsleider van jenaplanschool 
De Buizerd, Wijchen

De wolf en het lam Fabels van Aesopus
Miranda Drubbel
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Naast de technische aspecten van het lezen is het ook belangrijk dat kinderen met plezier lezen: zelf boeken 
doorspitten, nieuwsgierig op zoek gaan naar informatie in verschillende bronnen en zo op een leuke manier 
leeskilometers maken. 

Wij werken door de hele school heen vooral met thema’s, 
waarbij we boeken zoeken die tentoongesteld worden 
op de themakasten. Kinderen werken in deze weken aan 
een eigen onderwerp, waardoor zij enthousiast worden 
om in deze boeken te snuffelen. 

Boekenbal
Bij een boekenbal, de onderbouwversie van een lees-
kring, kiezen onderbouwers een boek dat ze graag 
willen lezen, dat eerst door de groepsleider een keer 
voorgelezen wordt. De kinderen krijgen een rups waarop 
staat wat zij dan moeten doen, zoals het kiezen van 
een boek, lezen met de groepsleider en oefenen van de 
presentatie. 
We lezen iedere week het boek weer voor, zodat het ver-
haal goed wordt ingeslepen. Ook kunnen kinderen een 
leeskring houden samen met een middenbouwer. Tijdens 
de presentatie stellen de kinderen vragen aan de groep 
over het verhaal, ook aan hun ouders, broertjes en zusjes 
die dan aanwezig zijn.

Twee keer in de week is er lettertijd bij de onderbouw. 
Dan bieden wij verschillende activiteiten aan, zoals let-
terherkenning, rijmen, synthetiseren en analyseren. Tien 
minuten is vaak al genoeg om een spelletje te doen of te 
werken met levensechte materialen. We bekijken goed 
welke kinderen er echt baat bij hebben. 
We maken ook samen met de hele groep een groeps-
tekst. Deze hangt bij de kring en we lezen hem iedere 
dag. Daardoor zijn de kinderen gemotiveerd om er 
tijdens lettertijd mee aan de slag te gaan.
  
Mandjeslezen
De kinderen krijgen bij de start van het jaar in de mid-
denbouw een uitleg over de verschillende boeken uit de 
boekenkast: welke niveaus er zijn, wat de avonturenboe-
ken zijn, hoe je een fantasieboek herkent. Zo kunnen 
kinderen bepalen welk boek bij hun interesse past en 
waar ze een leeskring over willen houden. Het formulier 
waarop de kinderen de leeskring voorbereiden helpt ze 
stap voor stap verder. Ze beantwoorden vragen over de 
auteur, hoofd- en bijpersonen en maken een samenvat-
ting. Als de ouders zijn uitgenodigd voor de presentatie, 
gaan de kinderen aan de slag met een PowerPoint of 
poster. Ook worden er vragen over het voorgelezen 
stukje bedacht. Aan het einde van de leeskring geven de 
kinderen uit de groep, broertjes, zusjes en  ouders tips en 
tops. Deze worden opgeschreven, zodat ze hier voor een 
volgende leeskring mee aan de slag kunnen. 

Om kinderen nog meer te motiveren bieden we het 
lezen op verschillende wijzen aan. Hier is het mand-
jeslezen uit ontstaan. Iedere middenbouwgroep heeft 
een leeskast met tien bakken. Deze ‘mandjes’ bevatten 
verschillende manieren en boeken om het lezen te 
oefenen, zoals  luister-, kook-, moppen-, maatjeslees- en 
stripboeken. In groepjes van vier werken ze elke week 
twee keer aan de opdrachten uit een mandje. Sommige 
mandjes zijn ontworpen om samen te werken en andere 
om alleen mee te oefenen. Kinderen komen zo met ver-
schillende soorten leesmateriaal in aanraking.

Ashley van der Sande en Stefan van den Akker zijn 
groepsleiders van de Dr Schaepmanschool, Ridderkerk.

Leespromotie
Ashley van der Sande en Stefan van den Akker
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Ogenblikje

Vijf kinderen uit één bovenbouwgroep kwamen met 
kussentjes onder hun arm mijn kamer binnen. Klopt mijn 
eerste ingeving: Zijn ze het er niet mee eens?
In het team kwam de wens naar voren om de kussens 
thuis te laten. Ze hadden geconstateerd dat de kussentjes 
die ooit de school waren ingeslopen niet functioneel 
en wel vies waren: ‘Vaak liggen ze op de grond of op 
schoot’.
‘Wat komen jullie doen?’, vroeg ik aan het vijftal.
‘We willen graag even met je praten over onze kussens. 
Juf vertelde dat we ze na de vakantie thuis moeten laten. 
We willen je vertellen waarom wij vinden dat wij onze 
kussens nodig hebben.’
Om de beurt vertelden ze: ‘De rugleuning prikt in mijn 
rug.’ ‘Ik zit te laag als ik zonder kussen op mijn stoel zit.’ 
‘Mijn schouderbladen doen pijn van de harde rand.’ ‘Mijn 
moeder heeft pas een nieuw kussen gemaakt, speciaal 
voor mijn stoel.’ ‘Ik ben gehecht aan mijn kussen’.

‘We hebben een stoel in de gang staan en willen even 
laten zien wat we bedoelen.’ Eén van de kinderen 
haalde de stoel, legde zijn kussen erop en ging zitten: 
‘Kijk als ik zo zit, dan kan ik netjes schrijven en als ik zo 
zit (het kussen ligt nu op de grond en hij zakt zichtbaar 
onderuit) dan kan ik niet goed bij mijn tafel zitten.’
Andere demonstraties volgden.
Ik begreep de problemen en zij die van ons: ‘We hebben 
in de groep afgesproken dat alle kussens na de vakantie 
schoon zijn en dat er aan de achterkant een band wordt 
genaaid zodat de kussens niet meer op de grond vallen. 
Mogen we na de vakantie laten zien dat het werkt?’
Afgesproken! 
Ik ben benieuwd en koppel het terug naar het team.
 

Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool 
De Ommewending in Veendam

Het boekenbelletje
Helle de Graaff

Op de Wilgetoren wordt de kinderboekenweek jaarlijks 
ingeluid met het boekenbelletje. Als het boekenbelletje 
klinkt wordt al het werk aan de kant gelegd en leest 
groep 5 tot en met 8 voor aan de kinderen van groep 
1 tot en met 4. 
De voorlezers hebben in de dagen ervoor al een keuze 
gemaakt uit een aantal prentenboeken en geoefend met 
het voorlezen, zodat het voor de luisteraars prettig is om 
te luisteren. Ook trekken ze ’s morgens al een lootje met 
een naam van een jonger kind erop, zodat ze weten wie 
ze die dag gaan voorlezen. Als dan het boekenbelletje 
door de school klinkt, halen de oudste kinderen, met 
het door hen gekozen prentenboek onder de arm, de 
jongsten op en kiezen ze samen een plekje in of om 
de school. De trap is altijd een populair plekje, maar 
ook in de huishoeken in de onderbouwlokalen kun je 
heerlijk wegkruipen met een boek. En toen het belletje 
dit schooljaar klonk tijdens het buitenspelen werden 
alle karren, kruiwagens en fietsen onmiddellijk aan de 
kant gezet en zat iedereen heerlijk op het gras in de zon 
te lezen. Als het boekenbelletje voor de tweede keer 
klinkt, na ongeveer een kwartier, worden de jongsten 
door de oudsten weer teruggebracht naar de klas en 

gaat iedereen verder met waar hij mee bezig was. Het 
boekenbelletje klinkt gedurende de kinderboekenweek 
dagelijks op een vast moment.
Op de nationale gedichtendag lezen we volgens 
hetzelfde principe gedichten met elkaar. We maken 
kopieën van geschikte gedichten die de voorlezers van 
tevoren al een keer kunnen lezen. Vervolgens lezen 
de kinderen verschillende gedichten met elkaar en 
maken ze van hun lievelingsgedicht een tekening. De 
tekeningen hangen we samen met het gedicht op een 
centrale plek in de hal.
Positieve effecten die wij zien zijn: kennis maken met 
nieuwe boeken, ervaren dat lezen ook een sociale 
bezigheid kan zijn, samen praten over boeken, ervaren 
dat kinderen met plezier naar je luisteren tijdens het 
lezen, met plezier en bewondering luisteren naar oudere 
kinderen die al kunnen lezen (‘dat wil ik ook!’), een 
gevoel van verbondenheid tussen de jongsten en de 
oudsten van de school.
 
Helle de Graaff is redactielid van Mensenkinderen 
en stamgroepleider van een onderbouwgroep bij de 
Wilgetoren, Hilversum
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Om kinderen te stimuleren met aandacht te luisteren naar alle boekpromotieactiviteiten, organiseer ik aan het eind 
van het schooljaar De Grote Jaarlijkse Boekenspeurtocht. Kinderen verheugen zich erg op deze interactieve middag, 
ook omdat rennen door een bijna lege school voor één keer is toegestaan.

Soms kom ik op scholen waar ik klassen zie, die tijdens 
het eetmoment in de ochtend naar een herhaling van 
het Jeugdjournaal zitten te kijken. Dit blijft voor mij 
een gemiste kans. Want waarom dit kwartiertje niet 
gebruiken voor boekpromotie? Gelukkig wordt er in heel 
veel groepen nog wel voorgelezen. Groepsleiders die 
de kinderen meezuigen in het verhaal en precies op een 
hoogtepunt in het verhaal weer stoppen, zodat iedereen 
hen smeekt om door te lezen. 
Zo herinner ik me uit mijn eigen schooltijd een groeps-
leider die voorlas uit Pim, Frits en Ida, die in de grotten 
van Limburg waren verdwaald. Ik vond het ongeloof-
lijk spannend en wilde geen woord missen van de rest 
van het verhaal. Jaren later heb ik de hele serie op een 
rommelmarkt op de kop getikt en als ik het verhaal 
opnieuw lees, voel ik nog de spanning van toen. De beste 
boekpromotie blijft toch de mond-tot-mondreclame van 
de groepsleider en klasgenootjes. 

Leesactiviteiten
Aan het begin van het schooljaar leg ik al uit wat er in de 
voorlaatste schoolweek wordt georganiseerd: een grote 
speurtocht door de gangen van de school met allemaal 
vragen over schrijvers en boeken. Ter voorbereiding op 
deze Boekenspeurtocht houden we boekenkringen, 
ontmoeten we minimaal één kinderboekenschrijver en 
wordt er naast voorlezen heel veel gedaan aan korte 
leesactiviteiten, zoals mandjeslezen, het boek-van-de-
week, forumlezen en natuurlijk stillezen.  Na ieder gele-
zen boek vullen de kinderen een van de zes verschillende 
boekenformulieren in. Als een boek echt heel erg leuk 
is, mogen ze dit boek in de boekenstandaard zetten en 
er tijdens het boek-van-de-week-moment over vertellen 
om anderen enthousiast te maken. Verder levert ieder 
kind na zijn boekenkring bij mij twee vragen in, die de 
kinderen zouden moeten weten als ze goed hebben 
geluisterd. Dit zijn geen vragen met geboortejaren van 
schrijvers of het aantal boeken dat hij heeft geschreven, 
maar leuke weetjes over het leven van de schrijver of 
over de inhoud van het boek. Ook na het uitlezen van 
een voorleesboek verzin ik zelf steeds twee (extra moei-
lijke) vragen over het verhaal. 
Om niet aan het eind van het schooljaar nog avonden 
bezig te zijn met de organisatie, zet ik iedere week de 
twee ingeleverde vragen in het format. Zo bouwt mijn 
verzameling zich langzamerhand op en is het tot slot 
alleen nog een kwestie van printen en in geperforeerde, 
doorzichtige insteekhoesjes stoppen.

Speurtocht
Wat is de bedoeling van het spel? De Boekenspeurtocht 
wordt altijd gehouden in een van de laatste weken van 
het schooljaar en op een vrije middag voor de onder-
bouw. Voordeel is dan dat er vanwege het weer geen 
jassen aan de kapstok hangen van de klassen die op die 
middag wel op school zijn en de rest van de school leeg 
is. Tussen de middag hang ik alle genummerde opdracht-
kaarten met een touwtje aan de kapstokken. De groep 
wordt in vijf groepjes verdeeld, waarin zowel jongens als 
meisjes, jongere als oudere kinderen en zowel niet lezers 
als fanatieke lezers zitten. Per groepje is er een pion 
nodig en voor de hele groep gezamenlijk een spelbord 
en een dobbelsteen. In principe speelt ieder groepje voor 
zichzelf (en start ook op een ander punt in het spel). Het 
gaat er namelijk niet om welk groepje het eerst klaar is; 
het gaat erom wie aan het eind van het spel de meeste 
vragen goed heeft beantwoord. Er wordt steeds met de 
dobbelsteen gegooid en het aantal ogen vooruit gezet. 
Hierna gaan de kinderen alle vragen beantwoorden tot 
en met het vakje waarop ze zijn geëindigd. Voorbeeld: 
de kinderen staan op 25 en gooien 3. De pion wordt 
verplaatst naar vakje 28. Hierna gaan de kinderen ge-
zamenlijk op zoek naar de vragen 26, 27 en 28. De drie 

De Grote Jaarlijkse Boekenspeurtocht
Bayonne Sollman
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opdrachtkaarten worden gelezen, de antwoorden samen 
besproken en genoteerd op een vel papier. Hierna komt 
het groepje terug en mag opnieuw met de dobbelsteen 
gooien. Doordat ik de vragen door elkaar hang, moet er 
veel worden gelopen en gezocht, wat voor de kinderen 
een heerlijke bijkomstigheid is. Maar ook doordat niet 
iedereen bij 1 begint, verspreiden de groepjes zich van-
zelf door de school en is er genoeg ruimte.
Als een groepje klaar is, mogen ze eventueel nog dingen 
nakijken/verbeteren. Hierna laat ik altijd mandjeslezen 
tot alle groepjes ‘binnen’ zijn en gaan we gezamenlijk 
de antwoorden bespreken. Aan het eind is er voor ieder 
kind een oorkonde en voor het winnende groepje een 
leuke attentie. De ene keer lukt het me om een paar 
handtekeningen van een schrijver te krijgen, de andere 
keer mail ik een uitgeverij voor boekenleggers. Maar 
alleen de oorkonde is vaak al genoeg.

Doelen bereikt
De kinderen zijn ieder jaar erg enthousiast over de Grote 
Jaarlijkse Boekenspeurtocht en sommige kinderen maken 
het hele jaar aantekeningen in een schrift om maar niets 
te vergeten. Mijn doelen zijn al snel bereikt: er wordt 
ontzettend veel gelezen, er wordt met veel meer aan-
dacht geluisterd naar de boekenkringen en kinderen wil-
len heel graag iets vertellen over hun boek-van-de-week, 
omdat dit betekent dat ze een vraag mogen inleveren en 
zij hier natuurlijk het antwoord op weten.
Ik wens u een mooi schooljaar vol met kinderen die met 
hun neus in de boeken zitten.

Bayonne Sollman is groepsleider en werkt voor Knap 
Wijs, praktijk voor Remedial Teaching in Culemborg.
Mocht u interesse hebben in het format van het spelbord 
en een vraag, dan kunt u mailen naar webjuf@knapwijs.nl.  



- 14824

Goesting om te lezen 
Ann Tronquo

In jenaplanschool De Feniks wordt er vaak voorgelezen 
en verslinden  kinderen aardig wat kilo’s boeken. Zo 
gaan boven- en middenbouwers af en toe bij de kleuters 
voorlezen. Niet enkel de taalrijke, gedreven lezers, 
maar vooral ook de taalarme kinderen. Dat net zij een 
prentenboek kunnen voorlezen, dat ze vooraf kunnen 
inoefenen, is zo betekenisvol.  De voldoening wanneer 
een groep kleuters gretig de prenten bekijken en met 
zichtbare nieuwsgierigheid raden naar een mogelijke 
afloop is bij taalarme kinderen groot. Het doet hun 
zelfvertrouwen groeien, maar tegelijk ook prikkelt het 
hen om taal niet als een obstakel te ervaren, maar als iets 
dat doet genieten. Een succeservaring dat hen organisch 

leidt naar zelf willen lezen om ook te kunnen genieten. 
Soms lezen ze een prentenboek voor in hun thuistaal. 
Op die manier voelen ze zichzelf heel bekwaam, maar 
komen kleuters met dezelfde thuistaal, nog eens thuis in 
een boek. De beste talensensibilisering, volgens ons. 

Klankenspel
Wie de woorden niet kan begrijpen, kan aan de hand 
van klanken en prenten zelf het verhaal in hun hoofd 
tot leven voelen komen. Kleuters hebben daar weinig 
moeite mee, maar ook in de andere bouwen is dit een 
leuke oefening. Zelfs bij verhalen zonder prenten. Even 
de ogen sluiten en luisteren naar de klanken van een 
andere taal. Welk verhaal vertellen deze klanken? 
Ook als groepsleider is het zinvol om dit even uit te 
testen. Een prentenboek op die manier beluisteren is 
heel aangenaam, maar kan je je voorstellen dat dit voor 
een anderstalige nieuwkomer, die een ganse dag zo naar 
een taal moet luisteren, het een heuse opdracht wordt? 
Om tot taalbegrip te komen, moeten deze kinderen 
enorm veel energie opbrengen. Dit beïnvloedt sowieso 
hun taalbeleving op een niet altijd zo positieve wijze. 
Aan ons om daar een balans in te vinden.

Een boek lezen is het herschrijven. Lezen is denken  
met het hoofd van een ander, kijken door ogen die 
de onze niet zijn, een taal spreken die de onze niet 
is, meespelen in onbekende verhalen en verhalen 
van onbekenden…  En goesting om te lezen begint 
bij de herinnering aan voorlezen. 
(ex-minister Pascal Smet) 
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Leescafé
Eens per week kruipen we in de kring gezellig bij elkaar 
voor het leescafé. Een theetje erbij en het boek waarin 
we aan het lezen zijn. Ook de juf leest dan in haar 
eigen boek mee. Er wordt niet gepraat en al ligt er een 
woordenboek, toch proberen kinderen een moeilijk 
woord eerder te begrijpen via de context. Niemand wil 
de sfeer verstoren. Want die is op z’n minst bijzonder te 
noemen. Wat ontstaat wanneer je bij elkaar zit en toch 
elk in je boek, is moeilijk in woorden te vatten. Je kan 
het genieten er bijna tastbaar uithalen. Ook kinderen die 
minder graag lezen, geraken automatisch in hun boek, 
omdat ze het rondom zich voelen gebeuren. Een mooie 
flow.
Na een half uur lezen zijn er boekpresentaties. Kinderen 
vertellen over een van hun favoriete boeken, lezen een 
stukje voor en ontwikkelen het talent om hun fragment 
daar te stoppen, waar de anderen absoluut door willen 
gaan. Zo prikkelen ze elkaar. 
Er bestaan geen boe’s of bah’s bij lezen. Elk boek spreekt 
wel iemand aan en is daardoor goed. Of het nu een 
Geronimo Stilton of een literair geschreven kinderboek 
is. Het leesplezier staat voorop. De groepsleider bewaakt 
of er voldoende variatie is, varieert zelf tijdens het 
voorleesmoment bij koek en drank of als start van een 
filosofeeruurtje. Ook gedichten komen vaak aan bod. 

Leesstrategieën 
Begrijpend lezen oefenen we aan de hand van peer 
tutoring, volgens de methode ‘Een boek voor twee’ 
van Hilde van Keer. Midden- en bovenbouwers oefenen 
afzonderlijk leesstrategieën op eigen niveau. Eens in de 
twee weken past een bovenbouwer (de tutor) samen 
met een middenbouwer (tutee) de leesstrategie toe op 
een boek van de tutee. Zo moet de tutor enkel over 
de strategie zelf nadenken en is er inhoudelijk geen 
belemmering. Het is fijn samenwerken zo.

Op school groeide ook een heuse bibliotheek. Vrijwillige 
ouders houden met een beurtensysteem twee keer per 
week de bieb open. Dan trekken een kleuter en een 
ouder kind door de schoolgangen met het biebbelletje 
om iedereen te laten weten dat ze welkom zijn. Ze 
komen snuffelen aan boeken, een stukje lezen en 
trekken met nieuw leesvoer weer naar de klas. Ook de 
kleuters. Bij rustige momenten houden de biebouders 
het uitleensysteem en de boekenkasten op orde. Soms 
hebben ze tijd om met een boek een groep in te trekken 
om iets voor te lezen. Maar altijd hebben ze tijd om 
kinderen te helpen in hun zoektocht naar bepaalde 
boeken of thema’s, terwijl de groepsleider verder kan 
werken met haar groep. 

Ann Tronquo is groepsleider van jenaplanschool 
De Feniks, Gent



- 14826

Signalementen Met de kinderboekenweek in aantocht bespreken 
kinderen van jenaplanschool de Wilgetoren in 
Hilversum elf informatieve kinderboeken.

Winterdieren
Bibi Dumon Tak, illustraties: Martijn van der Linden

Suzanne, 10 jaar, vindt lezen niet echt leuk, het kost haar 
vaak veel energie, leest elke avond, omdat het moet.

Toen ik het boek zag, dacht ik dat het een heel leuk 
boek was, want ik hou van dieren en ik wil veel weten 
over dieren. Ik wil later ook iets met dieren gaan doen. 
Ik vond de plaatjes mooi, vooral die van de wolf en 
de stukjes met ‘Er was eens’, daar staan dingen in die 
echt gebeurd zijn. Het stukje over de wolf, vond ik het 
mooiste: 
‘Hoor!
Hoor dan toch!
Boven het razen van de wind waar bomen kraken, 
takken breken, waar een tornado van sneeuwvlokken 
in een duizelingwekkende vaart over het land heen 
stormt, daar klinkt nog iets. Iets hoogs. Het komt van alle 
kanten. Als een eindeloze echo die de weg kwijt is. Want 
telkens klinkt het anders. Wat is dit? Wie maakt dat 
geluid? Dwalen er spoken door het woud?’

Ik vind dit stukje mooi omdat de wolf mijn lievelingsdier 
is. Ik heb weleens heel ver van Nederland vandaan een 
wolf horen huilen en toen zei ik tegen mijn moeder: 
‘Mama, dat vind ik echt heel mooi, dat geluid.’ Er zijn 
niet zo veel boeken over wolven, meer over paarden of 
zo. En dat vind ik nou weer níet leuk. 
Ik vind het ook leuk dat ze schrijft: ‘Wat is dit?’, ‘Wie 
maakt dat geluid?’ en dan met een vraagteken erachter, 
want dan wil je door blijven lezen.
Ik heb het boek achter elkaar doorgelezen, want het 
was super. Een groot verhaal kan ik meestal moeilijk 
begrijpen, maar in dit boek zijn allemaal kleine stukjes, 
dat begrijp ik makkelijker. Ik zou er niets aan veranderen, 
want alles is te gek. Ik heb het mijn vriendinnen al 
aangeraden. Ik wil nog even kwijt dat het echt een 
superboek is. Ook al hou je niet van lezen, net zoals ik, je 
moet het lezen!

Levensgroot. Insecten
Keiichi Koike, foto’s: Makoto 
Yokuotsuka

Quinten en Julian, 7 en 8 jaar, 
Quinten houdt van lezen,  hij 
leest graag spannende boeken 
zoals Harry Potter en Suske en 
Wiske voor het slapen gaan, 
Julian leest ook graag Suske en 
Wiske, maar ook Donald Duck’s 
en zijn lievelingsboek is al heel 
lang Beste vader van de hele 
wereld

Toen we het boek voor het eerst zagen, dachten we: 
Wow, wat zijn die insecten groot, zeg! Het leukst 
vinden we de bidsprinkhaan, die is heel eng. Als zijn 
voelsprieten omhoog staan is hij zo groot als de hele 
bladzijde van het boek. De sikkelsprinkhaan is ook vet. 
We hebben soms een beetje de teksten gelezen, maar 
vooral naar de plaatjes gekeken. Als we het boek zelf 
hadden gemaakt, dan hadden we er een pop-upboek 
van gemaakt. Er zitten wel bladzijden in die je uit kan 
klappen, bijvoorbeeld van een boom, dan denk je echt: 
Jee, we gaan ín de boom. Dat is wel cool. Er zit ook een 
grote plaat in met wandelende takken die je bijna niet 
kunt vinden. We gaan aan onze vrienden vertellen dat 
we het heel erg grappig vonden en ook leuk dat we 
dingen konden zoeken.

Het raadsel van alles wat leeft. En de stinksokken van 
Jos Grootjes uit Driel
Jan Paul Schutten, illustraties: Floor Rieder

Lyan, 11 jaar, houdt van lezen 
als het een leuk boek is, leest 
ongeveer drie keer in de week, 
in bed voor ze gaat slapen, 
lievelingsboek: De hongerspelen, 

Ik had al eens eerder in dit 
boek gelezen, de titel sprak me 
erg aan. Ik dacht dat het over 
dieren en planten zou gaan: 
Waar leven ze? Hoe groeien 
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ze? Ik vind het leuk dat er heel veel informatie in staat. 
Er staat ook een proefje in over hoe je zelf stoffen tot 
leven kunt brengen. Je kunt dan zelf een kristal maken. 
Ik heb het nog niet gedaan, maar ik wil het wel gaan 
proberen. 
Ik vond ook het pantoffeldiertje heel grappig, want ik 
wist eigenlijk niet wat dat was. Ik dacht eerst aan een 
lief pluizig beestje, maar hij is echt heel klein, je kunt 
hem niet zien. De tekeningen vind ik anders dan in 
andere boeken, je kunt er echt informatie uit halen.
Ik heb het boek niet in een keer achter elkaar 
uitgelezen, maar in stukken. Als je het te snel leest dan 
begrijp je het niet. Als ik het boek had geschreven, had 
ik niets anders gedaan, het is echt super leuk. Ik raad 
het mijn vriendinnen aan, het is super informatief. Ik wil 
hem zelf ook gaan kopen.

Vreemde vogels, bizarre 
beesten
Adrienne Barman, vertaling: Bibi 
Dumon Tak

Bento, 5 jaar, houdt wel 
een beetje van lezen, leest 
graag thuis op de bank, 
zijn lievelingsboek is De 
leeuwenkoning

Het boek leek me leuk, omdat 
er dieren op de voorkant staan. 
Het leukste van het boek vind ik de dinosaurussen. Het 
bijzonderste vind ik de Tasmaanse buidelwolf. Hij staat 
bij de dieren die er vroeger waren en nu niet meer. 
Alle dieren staan in groepjes bij elkaar: de reuzen, de 
architecten, de hemelsblauwen. Er staat ook een koala 
in, dat is mama’s lievelingsdier. Ik vind de plaatjes mooi 
en ik denk dat mijn vrienden het boek ook leuk vinden.

Stem op de okapi
Edward van de Vendel, illustraties: Martijn van der Linden

Felix, 11 jaar, houdt van spannende boeken en lezen over 
de natuur (wil later bioloog worden), leest elke dag in 
bed voor hij gaat slapen
Toen ik het boek voor het eerst zag, dacht ik: Wat 

een vrolijke voorkant. Het is ook een vrolijk boek. Het 
lijkt me leuk om voor te lezen aan kleuters, omdat zij 

veel van fantasie houden en omdat het enthousiast 
geschreven is. Ik denk dat het niet allemaal echt is wat 
er in staat, maar ook fantasie. Ik heb nog nooit van de 
okapi gehoord. Het leukste stukje vond ik het stukje 
waarin staat dat de okapi een verlegen dier is. De okapi 
wil zich niet graag laten zien. 
De plaatjes vond ik goed en leuk. Ze zijn vrolijk. Als ik 
het geschreven had, had ik niets anders gedaan. Ik raad 
het mijn vrienden aan, omdat het een vrolijk boek is. Zij 
vinden het wel een beetje veel plaatjes. Ik raad het ook 
aan aan jongere kinderen.

Een aap op de wc. Een dierentuin in oorlogstijd
Joukje Akveld, illustraties: Martijn van der Linden

Sharon, 11 jaar, vindt lezen een beetje leuk, leest 
ongeveer een keer in de 
maand op haar kamer, 
leest graag  tijdschriften, 
Leven van een loser en 
horrorboeken

Toen ik het boek zag 
dacht ik: ‘Dat wordt een 
heel interessant, maar ook 
heftig boek. Dat was ook 
zo. Het mooiste stukje 
vond ik het stukje over 
Kali, de neushoorn. Hij 
werd door een Afrikaans 
jongetje met een boot naar 
Nederland gebracht. Ze 
hadden echt een band. Maar het jongetje moest terug en 
de neushoorn mocht blijven. Dat was heel zielig. Later in 
het boek moesten alle dieren vluchten uit de dierentuin. 
Dat was ook wel een heftig stukje. Ik vond de platen héél 
mooi getekend. 
Je moet het boek wel rustig lezen, je moet er ook wel 
aandacht aan besteden en niet allemaal geluiden om je 
heen horen, want dan raak je helemaal door de war. Je 
kan het het best achter elkaar doorlezen. Als je op een 
gegeven moment stopt dan vergeet je wel eens dingen, 
want in het begin heb je een stukje over Rotterdam in de 
oorlog, dan een stukje over een dier, dan weer een stukje 
over de oorlog. Dat is wel lastig om te onthouden als je 
bezig bent met een ander boek of zo. 
Als ik het zelf had geschreven zou ik de woorden wat 
makkelijker maken, de woordenschat is best moeilijk. 
Ik snapte het wel, maar ik zou bijvoorbeeld in plaats 
van ‘invasie’, ‘binnen gevallen’ zeggen, dan leest het 
prettiger. Ik ga mijn vrienden vertellen dat het een 
interessant boek is en dat ze het echt moeten lezen, 
want aan de dieren in de oorlog wordt eigenlijk niet veel 
aandacht besteed, je hoort wel veel over mensen, maar 
niet over dieren. 
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Signalementen

Het waanzinnige boek over het menselijk lichaam
Andy Griffiths en Terry Denton, vertaling: Edward van de 
Vendel

Ayman, 10 jaar, vindt lezen 
best wel leuk, leest graag 
Donald Duck’s en Geronimo 
Stilton, leest heel vaak, 
meestal op zijn kamer

Toen ik het boek voor het 
eerst zag, dacht ik dat het een 
grappig en leerzaam boek 
was. Er staat een grappige 
tekening op de voorkant en 
het gaat over het menselijk 
lichaam. Het boek was ook 
grappig en leerzaam. Het 
bijzonderste stukje vind ik het stukje over de blaas: ‘Een 
volle blaas is ongeveer net zo groot als een honkbal. 
Maar ik raad je niet aan om er met een honkbalknuppel 
tegen aan te slaan. (vooral niet als je geen regenjas aan 
hebt).’ Ik had echt niet gedacht dat een blaas zo groot 
was. De plaatjes vind ik ook grappig en soms een beetje 
eng. Je doet niet zo lang over het lezen van dit boek. 
Als ik de schrijver was, zou ik er niets aan veranderen. 
Ik raad het mijn vrienden aan, omdat het grappig en 
leerzaam is.

Lees alles over schatgraven
Uit de serie Lees alles over voor beginnende lezers, Zwijsen

Shuai, 7 jaar, leest soms, leest 
graag boeken met plaatjes

Toen ik het boek zag dacht 
ik dat het over schatgraven 
zou gaan, ik ging het meteen 
lezen. Toen zag ik dat er ook 
dinosaurussen in staan. Het 
leukste vond ik het stuk over 
piraten. Er staat een schatkist 
in met een heleboel centjes. 
Als ik die gevonden had, dan 
was ik heel rijk. Dan was mijn 
hele spaarpot vol. Ik heb drie 

spaarpotten: een schatkist (een kleintje), een spaarpot 
die iets groter is en een die nog groter is. De helft van de 
schat zou er in passen. 
Er zit ook een bladzijde in het boek waarop je een schat 
moet zoeken. Het stripje vond ik ook leuk. Ik zou nog 
wel willen weten hoe groot de schat is, hoe groot de 
schatkaart is en hoe groot de boot is. Ik denk dat mijn 
vrienden het misschien wel leuk vinden.

Topgeheim en Speuren naar sporen
Jan Paul Schutten

Tara, 10 jaar, vindt lezen superleuk en haar doel is om 
andere kinderen in arme landen ook te laten lezen, haar 
lievelingsboek ‘Het elfje dat niet kon vliegen’, leest ze 
bijna elke dag  op een zachte stoel op haar kamer, op 
een soort schommeltje in de tuin en op vakantie op de 
camping met opa en oma.

Ik dacht dat het een spannend boek zou zijn. Ik houd 
heel veel van avontuur en reizen maken en zo, en dit 
boek gaat daar best wel over. Dit boek gaat heel erg 
over dat je goed moet uitkijken voor dingen en dan weet 
ik weer als ik naar een ander land ga, dat ik goed uit 
moet kijken voor dingen. Bijvoorbeeld als er een kok is 
en die lijkt me heel  vriendelijk dat ik daarvan het eten 
wel eet, maar als die een beetje mysterieus kijkt, dat ik 
eerst even kijk of het eten wel goed is. Wat ik echt leuk 
vond van het boek, is dat er zo veel tips in staan waar 
je echt wat aan hebt. Bijvoorbeeld als ik naar school 
ga, dan trek ik altijd gewoon mijn schoenen aan, maar 
nu weet ik dat je moet uitkijken of er geen kraaltjes of 
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andere dingen in je schoenen zitten. Er staan ook leuke 
grappen in en de tekeningen vind ik ook grappig. Het is 
een informatieboek, maar het leest als een verhaal. De 
schrijver heeft het heel leuk geschreven. Het enige wat 
ik anders zou doen is af en toe iets leuks met de letters, 
zoals bij Geronimo Stilton. Ik raad het andere kinderen 
echt aan.
 

Willewete. Prinsessen
Suzan Boshouwers, Marjolein Hund

Bente, 4 jaar, houdt soms 
van lezen, leest altijd voor 
het slapen gaan, papa 
vertelt dan ook vaak een 
verhaaltje uit zijn hoofd, 
lievelingsboek ‘Ronja de 
roversdochter’.

Toen ik het boek zag dacht 
ik dat het over prinsessen 
zou gaan. De prinses vertelt 
in het boek dat ze heel veel 
jurken heeft: een jurk om 
in te eten, een jurk om in te 
dansen en een jurk om in te 
slapen. Aan tafel moet ze netjes zitten en op haar beurt 
wachten. Dat lijkt me wel saai, maar ik wil toch prinses 
worden. Het leukste van het boek vind ik de grote plaat 
van het bal, waar de prins met de prinses wil trouwen. 
De andere plaatjes vind ik ook leuk. Erg netjes en 
romantisch. Ik ga nog niet aan mijn vriendinnen vertellen 
dat het leuk is, want anders willen zij hem ook lezen en 
ik wil hem eerst nog even zelf lezen.

De Vikingen
Arend van Dam, illustraties: Georgien Overwater

Lokmane, houdt van lezen, leest vooral informatieve 
boeken en soms verhalen, hij leest voor het slapen en als hij 
even niets te doen heeft, hij leest graag: Waanzinnig om te 
weten

Toen ik het boek zag dacht ik, door de tekening op de kaft, 
dat het best makkelijk was. Maar toen ik het open deed 
bleek dat het wel voor groep 7 en 8 geschreven is. Daar 
heb ik van geleerd dat ik boeken niet altijd op het uiterlijk 
moet beoordelen. Het is soms een emotioneel boek, je kunt 
je goed inleven in de personages. Het spannendste stukje is 
dat Lotharius zijn broertje Lodewijk verraadde. 
Je kunt het boek het best in stukjes lezen, want als je 
het snel doorleest dan raak je in de war en denk je, huh, 
was die Lodewijk nou de broer of…? De plaatjes vind 
ik eigenlijk meer voor jongere kinderen, dat zou ik zelf 
anders gedaan hebben. Ik raad mijn vrienden het boek aan 
omdat het een spannend boek is en omdat je echt met de 
personages meeleeft. Het is ook heel erg interessant, er 
wordt bijvoorbeeld ook uitgelegd dat Vikingen helemaal 
niet altijd helmen met twee hoorns hebben, dat hadden 
alleen de leiders van de Vikingen.



- 14830

Op vrijdag 1 mei overleed Leo Sajet. Om Leo, een supermeester en redactielid van Mensenkinderen te eren schreven 
kinderen, ouders, team- en redactieleden mooie woorden en zinnen over hem. Al die woorden bij elkaar vormen ons 
in memoriam.

Dag Leo,

Dag Leo, met je mooie lach
Elk kind werd door jou toegelachen
Dag Leo, met je royale zwaai, ook afscheid nemen deed je groots
Dag Leo, wat vertelde jij ons altijd mooi over de wereld, de landen, de zeeën, de rivieren, de Maas en de 
Dieze, de Sluis, de politiek...
Lieve Leo, wat vertelde jij ons niet?
Dag Leo, 35 jaar geleden begon je op ons schooltje in Bokhoven
Je zorgde voor de kippen, de konijnen en de kinderen
Dag Leo, grote steun voor ouders,
Dag Leo, grote steun voor collega’s, in je grote hart was altijd een plaatsje
Dag Leo, je leerde me tekenen met een veer en echte inkt
Gegroet Leo, je stuurde me met jouw complimenten de goede richting in
Dag Leo, vader van Floris, Puck en Annabel, die je ook allemaal in je eigen groep hebt gehad
Dag Leo, duo van Anneke, altijd trouw gebleven aan de middenbouw
Dag Leo, jij zorgde altijd voor een opgeruimde school
Lieve Leo, ik weet nog dat je kwam vertellen dat je ziek was
Wat was dat verdrietig, voor jou en voor ons
Dag Leo, jij gaf iedereen het gevoel bijzonder te zijn
Dag Leo, jij was anders dan andere meesters en juffen
Dag Leo met je mooie boot, soms was hij zelfs de stoomboot
Dag meester van de yogalessen, wat maakte je ons lekker rustig
Dag Leo, wat had je altijd lekkere schuim op je koffie
Dag meester in het rekken en strekken, zelf hield je ook niet van lang zitten
Dag Leo, elke dag een sjaal en elke dag een verhaal
Dag Leo, ik dacht dat je eng en streng was maar je bleek grappig
Dag pechvogel, wat oneerlijk dat lieve mensen altijd dood gaan
Dag Leo, wat moet de school toch zonder jou
Dag Leo, jij leerde ons om niet te spieken want daarvan gaan 
je ogen kapot
Dag lieve Leo, jij gaf mij een boot die nooit kon zinken
Dag lieve Leo, supermeester, top-collega, wat heb je ons 
veel gegeven
Dag lieve Leo, in ons hart blijf jij bewaard
Dag Leo, wie naar verlichting streeft, is als een reiziger 
naar een ver land. Alle zorgen van zijn vroeger leven 
worden uitgewist.
Dag Leo, altijd betrokken kunstenaar met woorden
Dag bijzondere bootsman, zo authentiek en 
origineel, je was ons Mensenkinderenjuweel
Dag Leo, jij gaf zinnen aan het leven! 
Dag gedichtenverzamelaar, ik mis 
jou en je onuitputtelijke stroom 
gedichten
Dag lieve Leo, we wensen je 
een behouden vaart!

In memoriam: Leo Sajet
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Jaarlijks werken scholen, wetenschappers en pabostudenten met het Wetenschapsknooppunt Radboud 
Universiteit (WKRU) samen om wetenschappelijke thema’s toegankelijk te maken voor het basisonderwijs. Deze 
onderzoeksthema’s worden gekozen uit wetenschappelijke doorbraken van wetenschappers van de Radboud 
Universiteit. Rondom ieder thema (drie in totaal) wordt een projectteam samengesteld, waarin twee basisscholen, 
pabostudenten van de HAN en wetenschappers, onder leiding van het WKRU, samenwerken. Zij ontwikkelen een 
activiteitenprogramma binnen de didactiek van onderzoekend leren. Een van de thema’s die vorig jaar centraal stond 
op jenaplanschool Roncalli en montessorischool de Binnenstad was ‘Netwerken in het brein’. In dit artikel laten we 
zien hoe het wetenschappelijke onderwerp vertaald is naar een project onderzoekend leren op de Roncallischool. 

Het onderzoek  
In Nederland zijn er ongeveer 300.000 kinderen en 
volwassenen met een verstandelijke beperking. De 
wetenschappers en genetici Arjan de Brouwer en Hans 
van Bokhoven zijn op zoek naar de erfelijke oorzaken 
(mutaties) die leiden tot deze aandoening, zodat ze 
deze mensen op de beste manier kunnen helpen. Daar-
naast willen ze graag weten wat er precies mis gaat in 
de hersenen van deze mensen. Ze maken hierbij gebruik 
van een hersenscan (een MRI), waarbij met een sterke 
magneet foto’s gemaakt worden van de binnenkant 
van het lichaam. Hiermee kunnen ze veranderingen 
zien in de grootte of in de bouw van de verschillende 
onder delen van de hersenen. Helaas kunnen ze met MRI 
alleen grote afwijkingen zien en kunnen ze niet kijken 
naar wat er mis is in de miljarden cellen waaruit de 
hersenen zijn opgebouwd. 
Om uit te zoeken wat mutaties met deze cellen doen, 

maken ze gebruik van dieren, zoals de muis, zebravis of 
fruitvliegjes. Natuurlijk zien de hersenen van deze die-
ren er heel anders uit dan die van ons, maar de cellen 
in hun hersenen (neuronen) werken wel op dezelfde 
manier. Zij kunnen het erfelijk materiaal (de genen) 
van deze dieren veranderen en dan uitgebreid kijken 
wat er gebeurt in de hersencellen. Ze hebben bij een 
aantal verschillende genen uitgezocht hoe mutaties in 
deze genen leiden tot een verstandelijke beperking. Het 
bleek dat de mutaties in de verschillende genen toch 
steeds dezelfde problemen veroorzaakten. Bijvoorbeeld 
dat cellen op de verkeerde plaats in de hersenen komen 
te zitten of dat ze niet goed met elkaar in verbinding 
staan, zodat we niet goed meer kunnen denken. 

Didactiek  
Hoe kunnen we dit onderzoek vertalen naar activitei-
ten in de klas? En hoe kunnen kinderen met dit thema 

Onderzoekend leren Netwerken in het brein
Marieke Peeters, Arjan de Brouwer, Hans van Bokhoven, Remco Ulrich, Esther van Dalen, Gertjan Goeree, 
Jan van Baren-Nawrocka 

De hersengebieden en hun functies
De hersenen zorgen ervoor dat we kunnen denken, onthou-
den, bewegen, ademhalen en emoties voelen. Deze verschil-
lende functies worden geregeld door verschillende gebieden 
in de hersenen. Het grootste en meest opvallende gebied is de 
hersenschors of cerebrale cortex. Dit is het gebied in de her-
senen waar informatie uit de rest van het lichaam ontvangen, 
geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt. Vervolgens wordt 
deze informatie in de hersenschors weer omgezet in gedach-
ten (taal, beelden) en concrete aansturingen van het lichaam 
(spreken en handelen). Andere belangrijke hersengebieden 
zijn het cerebellum (of kleine hersenen), de hippocampus, de 
amygdala, en de hersenstam.

Hersengebied Functie
Cerebrale cortex Hogere hersenfunctie zoals abstract 
  denken
Cerebellum Bewegingscoördinatie
Hippocampus Geheugen
Amygdala Emoties
Hersenstam Autonome hersenfunctie, zoals ademhalen  
  en het regelen van de hartslag
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op onderzoek uitgaan? De didactiek van onderzoekend 
leren biedt hierbij uitkomst. Onderzoekend leren is een 
kindgeoriënteerde onderwijsaanpak waarbij kinderen 
zelf vragen stellen en deze gaan onderzoeken in plaats 
van dat de groepsleider uitleg geeft hoe dingen in elkaar 
zitten en wat het antwoord op een vraag is. In zeven stap-
pen doorlopen ze de onderzoekscyclus.

Jenaplanschool Roncalli
Op de Roncallischool werken ze al een paar jaar met de 
stappen van het onderzoekend leren. Op basis van het 
eerste boek uit de reeks ‘ Wetenschappelijke doorbraken 
de klas in’ heeft de school zelfstandig het project ‘Angst’ 
uitgevoerd. Vervolgens zijn ze samen gaan werken met 
het WKRU om met wetenschappers nieuwe thema’s te 
vertalen naar de onderwijspraktijk en kinderen een kijkje 
te geven in de keuken van de wetenschappers. Mede 
voor het project Netwerken in het brein dat ze gekoppeld 
hebben aan talentontwikkeling volgens EGO, hebben 
ze eind 2014 de Peter Petersen prijs gekregen tijdens de 
NJPV-conferentie. 
Over de samenwerking met het WKRU zegt een groeps-
leider: ‘Wij ervaren de samenwerking van grote meer-
waarde voor het jenaplanonderwijs en de ontwikkeling 
van wereld oriëntatie tot hart van het onderwijs. Het geeft 
inhoud aan projecten en doet de stappen van onderzoek 
‘leven’ voor kinderen. De WKRU- projecten die zich richten 
op de bovenbouw worden door ons vertaald naar de an-
dere groepen, zodat het een schoolbreed project wordt’. 

Netwerken in het brein de klas in
De groepsleiders hebben in de introductiefase een uitge-
breid aanbod met activiteiten ontwikkeld om kinderen te 
prikkelen en nieuwsgierig te maken voor het thema. Zo 
hebben ze het thema opgedeeld in een aantal subthema’s. 
Er is voor gekozen om de subthema’s te baseren op de 
verschillende hersengebieden. Aan de hand van verschil-

lende filmpjes en andere activiteiten hebben de kinderen 
kennis gemaakt met de verschillende hersengebieden en 
hun functies. 

Na de introductiefase verdiepen de kinderen hun kennis 
over het brein en specifiek de verschillende onderdelen 
van het brein en hun werking. Een van de activiteiten die 
het projectteam heeft bedacht om dit onderwerp de klas 
in te brengen is een speurtocht genaamd ‘Mastermind’. 
Met deze speurtocht leren de kinderen wat er gebeurt 
bij de ontwikkeling van de hersenen. Welke belangrijke 
bouwstenen zijn nodig? Welke weg leggen ze af tijdens 
de ontwikkeling en wat gebeurt er als er bouwstenen 
incompleet zijn of op de verkeerde plek terecht komen? 
Wat kan er tijdens die reis allemaal misgaan? En hoe zijn 
de hersenen en de verschillende functies opgebouwd?

De speurtocht wordt op school uitgevoerd en duurt on-
geveer 90 min. De kinderen worden verdeeld in maximaal 
tien groepjes van zes kinderen. Deze verschillende groe-
pen (‘hersencellen’) worden door de school (‘het brein’) 
geleid. De speurtocht door het brein is in twee delen 
gesplitst. In het eerste deel de speurtocht zelf en in de het 
tweede deel het bouwen van perfecte hersenen van lego 
en duploblokjes die onderweg verdiend kunnen worden 
en het in elkaar zetten van een computer waarvan de 
onderdelen ook onderweg zijn verdiend. 

De groepjes of ‘hersencellen’ doen in hun speurtocht door 
het brein vijf ruimtes aan. In iedere ruimte is een activiteit 
of puzzel die verband houdt met een hersengebied. Als ze 
deze activiteit met succes uitvoeren krijgen ze een compu-
teronderdeel mee, dat correspondeert met de functie van 
het betreffende hersengebied. 

Tijdens de speurtocht komen de kinderen QR-codes tegen. 
Achter iedere QR-code staan een of meer vragen die gaan 
over het DNA of over de hersenen. De kinderen scannen 
de QR-code en beantwoorden de vragen. Hiermee kunnen 
ze lego verdienen (goed antwoord) of duplo (fout ant-
woord), bij geen antwoord krijgen ze geen blokjes. Ze mo-
gen hierbij gebruik maken van een smartphone of tablet. 

Eiwitten doen hun werk 
meestal in cellen zoals die van 
de hersenen: de hersencellen 
of neuronen
1. Noem zoveel mogelijk ver-
schillende types hersencellen. 

2. Waar in de cel bevindt zich 
het DNA? 
a. de celmembraan
b. de kern
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Ruimte 3 Hippocampus 
Hier spelen de kinderen een spelletje memorie tegen de leraar 

(6 tegen 1 dus).

Ruimte 2 Cerebellum
Kinderen leggen met een vol dienblad een 

parcours af tussen pionnen, met in hun hand een dienblad 
met volle bekertjes.

Ruimte 5 Hersenstam
Kinderen zitten omgekeerd achter elkaar op stoelen. Het 

achterste kind tekent iets op de rug van de leerling voor zich. 
Die tekent het op de rug van het kind daarvoor. De laatste 

moet raden wat er getekend is.

Ruimte 4 Amygdala
Kinderen raden wat er in de dozen zit door te voelen. Om 
het extra spannend te maken kan de begeleider schrikken 

wanneer hij/zij in de doos kijkt.

Speurtocht door het brein ‘Mastermind’ 

Ruimte 1 Cerebralle Cortex
Er worden twee IQ puzzels uitgedeeld, kinderen kunnen 

overleggen. De begeleider kan ideeën bieden over hoe je naar 
de puzzels kunt kijken.

Password

Emotie Processor

Geheugen

Controlefunctie Motoriek
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Na de speurtocht komen alle groepjes in de centrale 
ruimte en worden met lego- en/of duploblokjes de herse-
nen nagebouwd. Ook worden de computeronderdelen in 
de computer gezet en geprobeerd deze te laten werken. 
De verschillende groepjes vergelijken hun opbrengsten 
onderling. 

Eigen onderzoek opzetten
In de verkenningsfase hebben de kinderen door activi-
teiten de verschillende functies van de hersengebieden 
leren kennen en ervaren wat er gebeurt als netwerken in 
het brein verstoord raken. Ze gaan vervolgens in groep-
jes eigen onderzoeksvragen opstellen binnen een van de 
subthema’s (de verschillende hersengebieden), waarna ze 
een plan maken om die onderzoeksvraag te beantwoor-
den (stap 3 van het onderzoekend leren). 

Enkele voorbeelden van de zelf bedachte onderzoeks-
vragen van de kinderen en het hersengebied waar het 
betrekking op heeft: 
• Wie heeft een snellere reflex: mannen of vrouwen? 

(hersenstam)
 Een reflex is een beweging waarbij verschillende 

delen van het lichaam (zintuigen en spieren) direct 
met elkaar verbonden zijn. Als verbinding tussen de 
verschillende hersendelen speelt de hersenstam hier-
bij een belangrijke rol.

• Kun je dingen beter onthouden als je ze leest of als je 
ze hoort? (hippocampus)

 De hippocampus speelt een belangrijke rol bij het ge-
heugen. Al het onderzoek naar het geheugen heeft 
dus met dit deel van de hersenen te maken.

• Kun je je beter concentreren met of zonder muziek? 
(cortex)

 In dit onderzoek wordt de concentratie bij het maken 
van rekensommen getest. Hierbij speelt de cortex dus 
een belangrijke rol.

Op basis van de onderzoeksvraag en het onderzoeksplan 
doorlopen de kinderen de volgende stappen van het on-
derzoeksproces: het onderzoek uitvoeren, concluderen, 
presenteren en verdiepen of verbreden.

Marieke Peeters werkt bij de HAN Pabo en net als Jan 
van Baren-Nawrocka bij het WKRU.
Arjan de Brouwer en Hans van Bokhoven zijn werkzaam 
bij de afdeling Genetica van het RadboudUMC.
Gertjan Goeree is leerkracht op Montessorischool de 
Binnenstad in Arnhem.
Remco Ulrich en Esther van Dalen werken bij de 
Roncallischool, Velp

Referenties
• Van Graft, M., & Kemmers, P. (2007). Onderzoekend en ontwerpend 

leren bij natuur en techniek: Basisdocument over de didactiek voor 
onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs. Den 
Haag: Stichting Platform Bèta Techniek

• Peeters, M., Meijer, W., & Verhoeff, R. (red.) (2012). 
Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Angst, Grafeen en 
Denkbeelden over het begin. Nijmegen: Wetenschapsknooppunt 
Radboud Universiteit Nijmegen.

Materialen 
• De materialen en alle benodigde achtergrondinformaties voor de 

speurtocht is gratis te downloaden op de website van het WKRU via: 
www.ru.nl/publish/pages/601983/workshop_mastermind.zip

• In mei 2015 is het vierde boek van het WKRU verschenen, waar het 
thema Netwerken in het Brein helemaal in is uitgewerkt. 

Achtergrondinformatie over het brein
• Lesmodule ‘Kijk in je brein’: http://docenten.kijkinjebrein.nl/pdf/

Lesmodule_basisonderwijs_docent.pdf
• ‘Hersenboekje’ van Hersenen in actie (Universiteit Leiden): 
 http://www.hersenen-in-actie.nl/publications/hersenboekje.pdf 
• Alles over hersenen, van Hersenstichting Nederland : 
 https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen
• Neurowetenschappen: hersenen en gedrag.
• Een site met veel links naar meer informatie: 
 http://www.phegi.com/neuroframe.html

Filmpjes van Schooltv en Klokhuis: 
• Hoe werken je hersenen?: 
 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20110106_hersenen01
• De schedel als bescherming van je hersenen: 
 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20021104_geraamte12
• Klokhuis uitzending ‘Zoek het uit: Hersenen’:
 http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2470
• Klokhuis reeks over de hersenen: 
 http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/hersenen

Onderzoekend leren



-  september 2015 35

‘Juf, waarom bent u er niet elke dag?’ 
Een van onze bovenbouwgroepen vindt het fijn om iedere dag met dezelfde stamgroepleider te werken. Voor de 
geboorte van haar dochter, nog niet zo heel lang geleden, was juf Babette er de hele week. 
In de evaluatiekring ging het over het leren en werken van de kinderen. De groep had ervaren dat elke dag 
eenzelfde stamgroepleider wel heel fijn was. Kon dat niet gewoon altijd zo blijven? 

‘Waarom bent u er niet elke dag?’ In de gesprekken die 
volgden ging het over rollen en taken van mensen, hun 
positie in de maatschappij en binnen het gezin. ‘Hoe gaat 
dat bij jullie, thuis? Hoe is de taakverdeling, wie verdient 
er het meest en is kostwinner? En wat doen al die wer-
kende mensen nu precies?’
Als vanzelf ging het over beroepenoriëntatie, een onder-
werp dat om de paar jaar terugkomt in de themaplan-
ning. Nu zou een goed moment zijn om er eens dieper op 
door te gaan. De dringende vraag van de kinderen was 
een gemotiveerde start van wat een fantastisch project 
zou worden.

Stage
De ene vraag riep de volgende op. Kinderen gingen in 
gesprek met elkaar en met hun ouders, ooms en tantes, 
opa’s en oma’s, buren en kennissen, winkeliers. Boeken 
en internet werden gebruikt; informatiehonger moest 
worden gestild.
De parallelgroep werd aangestoken door het enthousias-
me, evenals de collega’s. De kinderen waren erg nieuws-
gierig naar de inhoud van beroepen en vroegen zich 
af of zij dit later ook leuk zouden vinden. Het idee van 
een stagedag werd geboren. ‘Wat is er nodig om dat te 
kunnen doen?’
Met de verzamelde informatie als achtergrond werden 
stageplaatsen gezocht en sollicitatiebrieven geschreven. 
Samen goed gekeken naar stijl en spelling. Solliciteren 
was een serieuze zaak. 
De ouders waren zeer betrokken. Zij voerden gesprekken 
over leuk en goed werk en het waarom van hun keuze. Pas-
te die keuze ook bij die van hun kind, of zou ... ja, wat zou 
bij hun kind passen? Toekomstplannen werden besproken 
en een van de moeders hield zelfs een nieuwe baan over 
aan de stage van haar zoon. Wat een superwin - win!

De bedrijven die door de kinderen werden aangeschreven 
reageerden geweldig leuk. De een kwam langs, de ander 
stuurde een informatiemap en een volgende vroeg om 
een stageverklaring in verband met de arbeidsinspectie. 
Een leerpunt voor de collega’s. Hoe zit dat? Uitzoeken, 
een brief maken en toevoegen aan het stageboekje van 
de kinderen. In het stageboekje hadden de kinderen 
hun onderzoeksvragen genoteerd. Ze wilden heel veel 
te weten komen tijdens hun stage. Met enig kunst en 
vliegwerk en vooral door samen te werken vonden alle 
kinderen een stageplaats. 
De grote dag brak aan. Iedereen was vroeg uit de veren, 
want schooltijd is anders dan werktijd! Binnen een paar 
uur stonden de eerste foto’s op Facebook van actieve en 
genietende kinderen die echt aan het werk waren. 

Levend leren
De dag erna gonsde de school van alle ervaringen die 
waren opgedaan. 
De één was grondwerker geweest in een echte graaf-
machine en had plattegronden gelezen waarop leidingen 
waren aangegeven. Die mocht je natuurlijk niet kapot 
graven. Een ander had op kantoor of in een winkel 
gewerkt, meegelopen met een leraar in het voortgezet 
onderwijs, een computergame ontworpen of meegewerkt 
in het ziekenhuis of bij de dierenarts. Geweldig hadden 
ze het gevonden. 
En de juffen? 
Die waren ook op stage geweest bij een school waar ze 
konden leren over werken vanuit leerlijnen. Heel handig 
als je Levend Leren tot dagelijkse praktijk wilt maken op 
je school.

Presentaties
Vervolgens brak de tijd aan voor het verwerken van alle 

Het begon met een vraag
Anneke van der Ven
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Het begon met een vraag

leerervaringen. We begonnen met het schrijven van 
bedankbrieven. Want echt bijzonder vonden we het wel 
dat we zomaar overal mochten komen kijken en al onze 
vragen konden stellen. 
Van te voren was afgesproken dat alle kinderen een 
werkstuk en een meesterstuk zouden maken. Het 
werkstuk moest voldoen aan de voorgeschreven eisen 
van de stamgroepleiders en met het meesterstuk lieten 
de kinderen zien wat ze hadden geleerd op een manier 
die op dit moment bij hen past. 
De leervragen uit het stageboek werden met de 
meegebrachte schatten aan informatie uitgewerkt in 
prachtige verslagen en werkstukken. De meesterstukken 
werden zo divers als onze kinderen zelf. Ze varieerden 
van een couveuse, prezi’s en maquettes tot een 
taartenwinkel met echte taartjes.

Het project werd afgesloten met een beroepenmarkt. 
Een week voor de geplande datum stonden alle 
meesterwerken te pronken in de unit, een werkruimte 
tussen de bovenbouwlokalen. Alle uitnodigingen waren 
verstuurd en er was nagedacht over de indeling van 
de hal waar alle stands gepland waren. Wat kwam er 
veel bij kijken! Waren we nog iets vergeten? Iedereen 
dacht en deed mee. Er werd getimmerd, gezaagd en 
gesleept met tafels en andere presentatiebenodigheden, 
verlengsnoeren, versiering en verlichting.
De collega’s van de onder- en middenbouw hielpen 
met de invulling van de dag. Hoe konden hun kinderen 
meegenomen worden in het leermoment van onze 
bovenbouw? Ook hier droeg iedereen enthousiast zijn 
steentje bij. 

Dat boeit
De dag van de afsluiting begon met een toneelstuk. De 
sfeer zat er meteen in. 
Terwijl de bovenbouwers de laatste voorbereidingen 
troffen voor hun presentatie gaven ouders en bekenden 
keuzeworkshops over hun beroep voor kinderen 
in de onder- en middenbouw. De kinderen waren 
een en al oog en oor, zo interessant vonden ze het. 
Middenbouwers hadden nu de leiding over de groepjes. 
Heerlijk, en wat zorgden ze goed voor de kleintjes.
Om half elf was het grote presenteermoment eindelijk 
aangebroken. Wat een drukte was het in de hal. Je kon 
bijna over de hoofden lopen. Groot en klein ging langs 

de standjes, ouders, grootouders, broers en zussen, 
juffen en meesters, vertegenwoordigers van bedrijven en 
andere genodigden. Kinderen vertelden trots over hun 
ervaringen en lieten zien wat ze hadden gemaakt en 
gedaan. Hun werkstuk met de beoordelingsbrief lag te 
pronken op hun stand naast alle andere materialen. 
Ze glunderden en wij ook! 

Wat er allemaal kan gebeuren na de vraag: ‘Juf, 
waarom...’ Hier willen we meer van. Het motto van 
‘t Kompas is de komende jaren: Levend leren, dat jou 
boeit!

Anneke van der Ven is directeur van CJBS ’t Kompas, 
Vlaardingen
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Het is maandagochtend in mijn middenbouwgroep: Noor komt iets te laat binnen, ze heeft het oude horloge van 
haar oma om haar arm. Trots laat ze het zien aan de groep.  Kinderen zitten vol afwachting om de rekenkist ‘Tijd’. 
Tijn heeft een oude klok bij zich en Saar de kalender die bij hun in de keuken hangt. 

Kinderen hebben vorige week een woordweb gemaakt 
over het thema tijd en hebben in het weekend materiaal 
gezocht. Het onderwerp leeft al, voordat we de kist open 
hebben gemaakt. 
Na het openen van de kist is de verwondering groot. De 
maan, zon, wereldbol komen eruit, maar ook een echte 
zonnewijzer, dagen van de week en tal van plaatjes over 
het thema tijd. Kinderen beginnen het al te rangschikken 
als ze het uitstallen op de rekentafel. Dan tover ik de 
doelenlijst tevoorschijn. 
Welke doelen kunnen de kinderen halen? We kijken 
samen welke doelen bij welke materialen horen en ieder 
doel krijgt een betekenis. Sommige kinderen weten al wat 
ze willen gaan leren, maar Stan zegt dat hij nog geen klok 
kan kijken. Hij vindt het spannend en moeilijk. Als ik vertel 
dat de wereldbol ermee te maken heeft, maar ook de zon, 
dan zie je grote vraagtekens in zijn ogen. Hoe kan tijd 
nou in de zon zitten? Ik beloof hem dat ik er morgen een 
instructie over geef, maar dat hij vandaag op het plein 
een stokje in de grond moet steken en ieder uur met krijt 
een streepje moet zetten waar de schaduw is.  

De nieuwsgierigheid is gewekt en kinderen hebben zin 
om te gaan rekenen met tijd. Deze week staan er voor 
twee doelen instructies gepland. Dinsdag  het doel: Ik 
kan analoog klokkijken met hele uren en halve uren. 
Donderdag staat de instructie gepland voor het doel:  Ik 
ken de functie van een kalender en ken de namen van 
de maanden. Iedereen die wil kan hieraan meedoen. Ik 
stel tijdens de instructie een mooie onderzoeksvraag: 
‘In onze groep zitten 25 kinderen. In welke maand zijn 
de meeste kinderen jarig en wie zijn er allemaal in het 
weekend jarig?’ We gaan dit samen tekenen en met 
materiaal en toneel oplossen.

Breuken
In de bovenbouw staat het onderwerp ‘breuken’ deze 
maand centraal. Op een duidelijke plek in de groep 
hangt ook hier de doelenlijst. Met bovenaan het doel: ‘Ik 
kan breuken benoemen’ en ‘Ik kan optellen en aftrekken 
met gelijke breuken’. Alle kinderen werken aan een doel 
dat bij hun eigen niveau past. Ieder kind verzorgt zijn ei-
gen materiaal en houdt op een lijst zelf bij welke doelen 
er al zijn behaald en welke nog niet.
Ook in deze groep kun je zien dat de kinderen niet 
alleen op het platte vlak bezig zijn met rekenen. Overal 
hangen posters, met uitgeknipte taarten en pizza’s. Op 
de gang oefenen de kinderen met een breukenlied, dat 
ze zelf hebben geschreven. Weer anderen spelen memory 

Denken in doelen
rekenen op een jenaplanschool
Eva van den Berg en Birgitte Ackermans
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Denken in doelen

en zoeken de kaartjes van de juiste breuken, kommagetal-
len en procenten bij elkaar. Iedereen is gemotiveerd aan 
het werk. Kinderen helpen elkaar en je ziet jaargroepover-
stijgende samenwerking ontstaan.  
Het is heerlijk om stamgroepleerkracht van deze boven-
bouwgroep te zijn. Ik geef maar twee keer in de week 
een instructie over een doel. Verder maken de kinderen 
gebruik van filmpjes op youtube en rekenstrips om zich de 
strategieën aan te leren. Ik kan kinderen echt op hun eigen 
niveau laten werken en geef rekenen aan mijn hele stam-
groep tegelijk! Ik kijk samen met de kinderen welke doelen 
ze willen behalen. Ze plannen zelf activiteiten die ze gaan 
doen en kunnen bijna niet wachten om te beginnen. 

Doelen behaald
Aan het eind van de maand sluiten we het thema af met 
een doelgerichte toets. Deze toets geeft me inzicht in wat 
kinderen kunnen en dat noteer ik in mijn volgsysteem. Is 
een doel niet behaald? Geen probleem, een volgende keer 

dat dit thema aan bod komt, gaan we gewoon daar verder. 
We denken in doelen! Kinderen en groepsleiders weten 
welke doelen er behaald moeten worden en werken daar 
hard aan. In de hele school rekenen we op dezelfde manier. 
Kinderen kunnen echt op hun eigen niveau aan de slag, 
terwijl we met de hele groep hetzelfde behandelen. Er is 
geen druk van een methode. Er hoeft geen tijd gemaakt te 
worden voor talloze instructies op jaargroepniveau.
We denken en werken in doelen. 

Eva van den Berg is stamgroepleider van een 
bovenbouwgroep, Birgitte Ackermans van een 
middenbouwgroep bij jenaplanschool De Kring, 
Woerden.

Ben je nieuwsgierig geworden, dan kun je onze 
workshop volgen tijdens de jenaplanconferentie in 
november 2015. Of kijk op onze site: 
www.denkenindoelen.nl.

Felix Meijer en Ton Scheulderman

Redactie
Na meer dan zes jaar lid te zijn geweest van de redactie 
heeft Mariken Goris besloten om afscheid te nemen. 
Haar werk als directeur van twee scholen die fuseren 
tot een groot integraal kindcentrum vraagt steeds meer 
aandacht. We vinden het erg jammer om haar en haar 
kwaliteiten te moeten missen. De interviews met Maurice 
de Hond en Hans Thissen waren mooie voorbeelden van 
haar vele mogelijkheden en taalgevoel. Ook op deze 
plaats willen we Mariken van harte bedanken voor haar 
bijdrage aan het blad en haar veel plezier en succes wen-
sen in haar werk.
Door het vertrek van Mariken en het overlijden van Leo 
Sajet zijn we op zoek naar nieuwe redactieleden. De 
belangrijkste taken zijn het beoordelen van artikelen en 
meedenken over nieuwe thema’ s en artikelen. Zelf arti-
kelen schrijven, redigeren van teksten en auteurs bena-
deren kunnen mogelijke taken zijn. De redactie komt vijf 
keer per jaar van 20.00 -22.00 uur bij elkaar in Hilversum. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Felix Meijer.
 

Abonnementen Mensenkinderen
In het kader van ons vijftigjarig jubileum introduceerde 
de NJPV ‘het actie abonnement Mensenkinderen’. Het 
streven was: iedere stamgroepleider zijn eigen Mensen-
kinderen onder het hoofdkussen.
We vertrouwen erop dat alle jenaplanners het afgelopen 
jaar goed geslapen hebben, maar dat kwam niet door 
ons mooie blad. Onder het hoofdkussen lag vast wat 
anders. Slechts 42 mensen hebben namelijk gebruik-
gemaakt van dit aanbod. Daarom stoppen we met deze 
actie en gaan we terug naar de oude regeling.
Dit houdt in dat de prijs bij 5 of meer abonnementen op 
hetzelfde adres € 34,50 is.
Aanmelden kan via het mailadres: administratie@njpv.nl

Je-Na aan ‘t hart
Voor reacties en informatie kunt u de redactie 
bereiken via Felix Meijer, mensenkinderen@hetnet.nl, 
035 6280242 / 06 44236283
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De spiegelende discobal op het centrale ontmoetings-
plein draaide rond. De kleine vierkantjes op de bol 
blonken. Zou het vanmiddag ook zo gaan sprankelen? 
Zouden er vonken overslaan? 
De eerste inspiratiebijeenkomst van teams van Jenaplan-
scholen in de regio Eindhoven  werd georganiseerd op 
jenaplanschool de Bijenkorf in Eindhoven. Tot nu toe was 
er wel frequent overleg tussen de schoolleiders. Deze 
middag  kwamen voor het eerst de teams van negen 
jenaplanscholen bij elkaar om te ontmoeten, elkaar te 
leren kennen, van elkaar te leren.  Een beetje onwennig 
stonden de honderdvijftig teamleden vooral bij hun 
eigen team aan het kopje koffie of thee. Rond twee uur 
zochten mensen een stoel op en sprak directeur Hans 
Berndsen het welkomstwoord. Daarna introduceerde hij 
Ingrid Nagtzaam, oprichtster van ‘Het Kan’. 
Zij gaf deze middag veel handvatten en eye-openers. 
Stelde regelmatig open vragen als  ‘Wat is geluk? Wat 
gun je je kinderen in jouw groep? Heb je het daar wel 
eens over met de kinderen? Wat hoop je te ontwikkelen? 
Praat je daarover met elkaar, als team?’ 
Een stukje uit de film Mees Kees zorgde voor een geza-
menlijke lach (en een jammerklacht, omdat de film stop-
gezet werd.) In dit fragment liet Mees Kees op zijn eigen 
wijze zien hoe de tafels geleerd konden worden. De 
kinderen mochten letterlijk bovenop de tafels klimmen, 
eraf springen en de antwoorden op het bord schrijven. 
Op precies dat moment kwam natuurlijk, -o gruwel-, de 
schoolinspecteur binnen. Voor velen een bekende scène 

uit deze film. Ingrid vroeg 
zich af wat jou ervan weer-
houdt de stamgroepleider te 
zijn die je de kinderen echt 
gunt. Durf zelf te kiezen. 
Wat gun jij de kinderen? Als 
je de hele dag rent, waar is 
dan het geluk van de kinde-
ren? Houdt de verwondering 
in ere, erken de kinderen, 
toon zelfrespect en train 
de weerbaarheid. Word je 
gepest om flaporen? Geef 
als antwoord: Jij probeert 
mij te pesten? Prima, dan ga 
ik even iets anders doen. De 
lezing was vol van enthou-
siasme, ideeën en inspiratie. 
Daar konden de teamleden 
mee aan de slag.
Maar om dat te doen moest er eerst kennis worden 
gemaakt met elkaar. Gelukkig was Noor Huysmans van 
‘Uit de Kom’ aanwezig om hierbij te helpen. ‘Ik kom 
hier spelen’, zei Noor. De aanwezigen moesten vervol-
gens door elkaar gaan zitten en ‘niet veilig bij je eigen 
team.’ Het aandachtige luisteren van voor de pauze 
werd ingewisseld voor hilariteit. De grote groep mensen 
werd onderverdeeld in subgroepen. Blondjes mochten bij 
elkaar. Donkerharigen met spijkerbroek ook. De groepen 
werden kleiner en kleiner, de stemming iets minder 
hilarisch. Want ja, je staat dan toch met nieuwe en onbe-
kende gezichten om je heen. Er werden kleinere kringen 
gecreëerd en met deze definitieve kringen een kennis-
makingsspel gestart. Een rustige groep begon serieus aan 
de opdracht, een lollige groep (de krullenbollen) lachte 
vooral hard. Gaandeweg in het spel zag je steeds meer 
verwarde gezichten. Wat is in hemelsnaam het doel nu? 
Waarom teken ik een stuk fruit? Waar wil Noor naar toe? 
Werkt ze wel naar een doel? 
Noor vertelde eerder al dat ze kwam om te spelen. 
En dat deed ze, samen met de deelnemers. Na afloop 
werden kaartjes, telefoonnummers en emailadressen 
uitgewisseld. Want spelenderwijs was het ijs gebroken. 
Er werd een blik geworpen in een van de klaslokalen. 
Een enthousiaste groepsleider toonde trots de praktische 
lunchbank aan een teamlid van een andere school. Ja, de 
vonk was overgesprongen.  
‘Bij elkaar op school kijken’; een waardevol instrument 
voor school- en persoonlijke ontwikkeling. Het sprankel-
de die middag. Net als de spiegelende discobol. 

Margot Kuypers is freelance publicist  
https://ziezomargot.wordpress.com/

Regionale inspiratiedag in Eindhoven
Margot Kuypers Heppie

Jenaplan

regionale

inspiratiedag
1 april 2015

Wist je dat… 
er 9 jenaplanscholen zijn in de regio Eindhoven?

Wist je dat… 
er dagelijks meer dan 2.000 kinderen jenaplanonderwijs 
krijgen in onze regio?

Wist je dat… 
dit gedaan wordt door ruim 175 juffen en meesters?

Weet jij wie?
Ontmoet je jenaplancollega’s op de regionale inspiratiedag  
op 1 april 2015!

Programma woensdag 1 april 2015
13.30  uur  Inloop met koffie en thee

14.00  uur   Welkomstwoord door Hans Berndsen 
(directeur De Bijenkorf) 

    “Jenaplan, wat een geluk”, inspirerende 
lezing door Ingrid Nagtzaam (hetKAN)

15.00  uur Pauze

15.30  uur   Kennismaken en ontmoeten, interactieve 
werkvorm door Noor uit de Kom

16.15  uur Borrel

17.00  uur Einde

Locatie  Jenaplanbasisschool De Bijenkorf
  De Koppele 2, 5632 LA Eindhoven
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regionale

inspiratiedag
1 april 2015

Naam:

Ik plan in 2015 een bezoek bij mijn jenaplancollega

(naam)

op (school)

E-mail:

Tel. nr.:

Ik ben benieuwd naar:
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Jos was de kleinste van de groep. 
Hij was sowieso de kleinste uit mijn schoolloopbaan.
De kleinste, maar wel met het dikste boek.
‘Harry Potter en de relieken van de dood’
deel zeven
En die was toen nog maar net uit.
Echt net.

Andere kinderen en ik ook
keken hunkerend naar dat boek.
Hoe zou het verder gaan?
Er werd toen nog gezegd dat Harry het niet zou 
overleven.
Zou dat waar zijn? 

Het boek paste niet in zijn vak.
Het lag daar maar aanwezig te zijn,
op de hoek van zijn tafeltje,
tijdens rekenen, 
tijdens dictee,
bij het naar buiten gaan in de pauze.
Het werd door kinderen dan even eerbiedig aangeraakt,
alsof een reliek of een heiligenbeeld was.
Dik aanwezig.

Klasgenoten kwamen vroeger op school, 
of gingen later naar huis,
om in dat boek te mogen lezen.
En dat mocht van Jos.

Elke middag begon met twintig minuten lezen.
Dan zonk de klas weg in een diepe weldadige rust,
behalve Jos.
Hij bleef steeds wat zenuwachtig friemelen aan zijn 
vuistdikke boek.
Tot ik het snapte: Dit boek was ver boven zijn moed. 
Te dik
Zoveel woorden, regels, bladzijden en hoofdstukken 
voor je ‘het’ wist.

Gelukkig had ik wat extra begeleidingsuren en kon ik 
wat ruimte voor hem maken.
Samen lazen we ‘Harry Potter en de relieken van de 
dood’.
In de klas las Jos een ander boek
en stond zijn toverboek welwillend af aan zijn gretige 
klasgenoten.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was twintig jaar 
stamgroepleider

Jos


