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kinderen

Tijdschrift voor en over jenaplanonderwijs



Boxmeer, een dorp van 12.500 inwoners in de oostpunt van Noord-Brabant, is 
een jenaplanbolwerk. Niet alleen is er een vo-school, maar ook had het dorp twee 

jenaplanbasisscholen. Had, want de Peppels en de Canadas zijn nu twee ‘huizen’ in één gebouw. 
Het wervelt er. Van de goede ideeën. Adjunct-schoolleider Kees Groos vraagt zich af: hoe 

verbinden we al die initiatieven tot één visie?

Zoveel goede ideeën, als 
glinstervlokjes in een schudbal

Kees Groos

in een gebouw, samen één school. Er dwarrelt van alles in 

en om deze school heen. Mooie, glinsterende vlokjes die 

allemaal het bekijken waard zijn, als je ze kunt volgen.

 

Eén mooi vlokje dwarrelt door de bol. Maartje heeft bovenbouw 

stamgroep de Wolven, vijf dagen in de week. Ze is een jaar of 

zeven op school aan het werk en doet de jenaplanopleiding 

Het is bijna Kerst en ik moet denken aan van die schudbal-

len met sneeuw erin. We hebben er een paar bij de kerst-

spullen liggen. Ze komen eens per jaar uit de humuslaag 

van thematische rotzooi om het huis op te leuken. Zo’n bol 

blijft iets intrigerends hebben, ik kijk er graag naar. Soms 

heb ik het gevoel dat onze basisschool ook midden in zo’n 

schudbal staat: de Peppels en de Canadas. Twee ‘huizen’ 

Jenaplan in Boxmeer

Begeleider 
Elly Verstraaten: 

‘Super-
enthousiast 
team’
 

Als JAS-teamlid begeleidt Elly Ver-
straaten het jenaplankindcentrum in 
Boxmeer: “Als je de vraag ‘waarom 
willen we dit?’ aangaat, verschuift 
de aandacht van de dingen goed 
willen doen naar de goede dingen 
willen doen.”
 

“Ja, de observatiekring met de 

paddenstoelen, prachtig was dat. 

Stamgroepleider Maartje Poos wilde 

aan de slag met de observatiekring in 

haar groep – jaargroepdoorbrekend, 

wereldoriënterend, helemaal Jena-

plan. Ze had het enorm goed voor-

bereid, ook omdat ze bang was dat 

er niks uit de groep zou komen. Ze 

had verschillende soorten padden-

stoelen, elk groepje kreeg een eigen 

exemplaar. Maar het barstte los en 

dat was voor haar een groot cadeau: 

er lagen strookjes klaar om een vraag 

die bij je opkwam te noteren en al 

snel moesten we stroken bijhalen, 

want de vragen bleven stromen. 

Maartje en de groep sorteerden de 

strookjes in clusters en maakten er 

een mindmap van op de wand. Het 

onderzoekswerk kon beginnen. Het 

was een echte ‘pedagogische situa-

tie’, zoals Petersen dat noemde: een 

bruisende groep kinderen, aange-

wakkerd door hun stamgroepleider, 

op het puntje van hun stoel.

 

Wat Maartje deed? Het begon ermee 

dat ze qua inhoud en lesstructuur 

heel goed voorbereid was. Wil je 

probleem, de methode de deur uit en we starten met 

kaartjes, spelletjes en oefeningen. De onderbouw is op zijn 

beurt weer bezig met nieuwe volgsystemen.

Waardevolle initiatieven op bouwniveau; soms ook bij een 

individuele stamgroepleider. Is de layout van het week-

plan niet helemaal naar wens? Hup, dan verander je het 

gewoon even. Snelverband wordt zo ook ‘druk’: we zijn op 

vele fronten aan het werk, allemaal ambitieus en allemaal 

waardevolle plannen. Het zijn stuk voor stuk waardevolle 

glinsteringen in onze schudbol, maar het vliegt allemaal 

door elkaar. De een is hier mee bezig en de ander daar.

 

Observatiekring
Tijdens de jenaplanopleiding moet Maartje zich ook laten 

observeren door de opleider. Maartje koos ervoor om dit te doen 

bij haar observatiekring over paddenstoelen. Deze werkvorm was 

op onze school in de vergetelheid geraakt. Toen Maartje er ooit in 

een gesprek over hoorde, was ze al gefascineerd: dat wilde ze uit-

proberen! In de brief die ze naar zichzelf heeft geschreven aan het 

begin van de jenaplanopleiding was dat nog steeds een voorne-

men. Het moment diende zich al snel aan: Maartje bereidde het 

samen met nog een aantal andere collega’s. Ze heeft geëxperi-

menteerd met de observatiekring.

 

Er zweven naast dat vlokje nog veel meer vlokjes rond. Eén 

zo’n vlokje was om begrijpend lezen meer te verbinden 

met stamgroepwerk. Daar zijn we al een tijdje mee bezig 

in de bovenbouw. Zo was ik met de kinderen verbanden 

aan het zoeken in een tekst over paddenstoelen. Maar 

ik zoek liever paddenstoelen dan verbanden (hebben we 

overigens ook gedaan). En dat terwijl ik bhv’er ben en dus 

wel iets weet over verband. Zo kan ik een snelverband 

aanleggen en een drukverband.

 

Zoek het verband
In snelverband zijn we op school goed. In ons team kan 

iedereen ontzettend snel verbanden aanleggen. Als er iets 

niet lekker loopt, dan reageren wij onmiddellijk. De mid-

denbouw vond bijvoorbeeld dat spelling wel een noodver-

band kon gebruiken. Dus worden er direct nieuwe werk-

vormen aangesleept en gaat de middenbouw enthousiast 

aan de slag. Terwijl, naast begrijpend lezen, de bovenbouw 

niet tevreden is over het woordenschatonderwijs. Geen 

In transit
In de blauwe kaders volgen 

nog meer ‘sneeuwvlokken’: 

jenaplanbegeleider Elly 

Verstraaten beschrijft wat zij 

ziet gebeuren in de school. 

Katinka van Kempen spreekt 

over initiatieven met betrekking 

tot begaafdheid. En Wilco 

Willemse over wat ict kan 

betekenen voor een team in 

transitie.
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en De Canadas. We zitten sinds een paar jaar in hetzelfde 

gebouw en zijn dus twee scholen onder één ‘kap’. Of beter, 

we zijn één school met twee afdelingen of huizen. De 

kinderen zitten op de Peppels óf de Canadas maar wij zijn 

één team. Er is intensief overleg binnen de huizen en ook 

overstijgend binnen de bouwen van de twee huizen en 

plenair. Die verbinding is tegenwoordig dan ook al makke-

lijker te maken.

Die verbindingen gaan bijvoorbeeld over terminologie – 

van dezelfde jenaplantaal tot dezelfde termen voor de 

spellingscategorieën. Om verbinding te leggen in het leren 

van de kinderen en hun naaste ontwikkeling, is zicht op 

de leerlijnen essentieel, inclusief de afstemming door alle 

jaren heen. Geleid door de vraag ‘waarom doen we wat we 

doen, zoals we het doen?’, krijgt ons onderwijs meer en 

meer een gezamenlijk fundament.

 

Echte onderzoeksvragen
“Nog nooit heb ik zo’n hoge mate van betrokkenheid meege-

maakt tijdens een thema”, biechtte Maartje mij op aan haar 

ronde tafel in de woonkamer. Haar grote ogen glinsteren van 

thema ‘paddenstoelen’ voor en startte volgens de fiets van Jansen 

met een observatiekring.

Toen kwam het grote loslaten. Ze had met een collega al een 

vraag of 20 voorbereid, want stel je voor dat er niks zou komen 

uit de kinderen. Ze had zich expliciet voorgenomen om deze vra-

gen niet te gebruiken. Ze wilde meegaan in de verwondering, de 

ontdekkingsdrift van de kinderen. Ze was vastbesloten onderdeel 

te zijn van de stamgroep. De ontdekking van de paddenstoel 

samen aan te gaan en haar waardevolle koffertje met voorberei-

ding en wetenswaardigheden dicht te laten.

 

Twee huizen, één school
Wat bijzonder is het, als je werkt in een team dat zo ver-

anderingsgezind is en zo kritisch ten aanzien van het eigen 

onderwijs – ook al door de herwaardering voor Jenaplan 

waar dat toe leidt. Hierbij is autonomie van de stam-

groepleider dan ook een groot goed.

De vraag die zich nu voordoet: zit er een spanningsveld 

tussen deze autonomie en het samen onderwijs geven 

vanuit een gedeelde visie? We moeten steeds in verbin-

ding blijven. Verbinding in de stamgroep, de bouw, met 

ouders, in de school en tussen onze ‘huizen’, De Peppels 
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levend onderwijs geven, dan is het 

fijn als de primaire bronnen fysiek 

aanwezig zijn – verschillende soorten 

paddenstoelen, die de kinderen 

mochten ruiken, openbreken, bekij-

ken, proeven. En daar tussendoor 

bewoog Maartje zich: duidelijk in 

haar uitleg van de bedoeling, alert 

regisserend. Ze zag, ze stuurde, ze 

liet de kinderen het werk doen.

 

Je moet even een drempel over om 

zo’n observatiekring in gang te zet-

ten. De groep was nog niet eigen met 

de situatie, dat kon je voelen: wát 

werd er nu van hen verwacht? Naast 

Maartje liepen een student en ik 

rond, en we hielpen de groepjes met 

kleine prikkelende vragen: “Heb je er 

al aan gevoeld? Wat zie je precies?” 

Het stellen van een goede vraag is 

een kunst op zich, en er kan een 

grote kracht vanuit gaan. Ik gebruik 

met mijn cursisten vaker de obser-

vatiekring, waarin nieuwsgierigheid 

en verwondering centraal staan. Dan 

laat ik een pen rondgaan, vraag bij 

ronde 1 om wat de cursisten zien – 

nog zonder analyse, zonder oordeel. 

En in de tweede ronde om vragen 

te stellen over die pen. Sommige 

mensen vinden het echt moeilijk 

om observaties te benoemen, een 

vraag te stellen. Terwijl we dat onze 

kinderen vooral niet willen afleren, 

als je ze niet als consument, maar als 

actieve deelnemer in de samenleving 

wil zetten.

 

Het team van de Peppels en de  

Canadas vertelde aan het begin al dat 

ze kritische cursisten zijn. Ook dan is 

het goed om te beginnen bij de juiste 

vragen: vragen naar het why, how 

and what raken aan andere manieren 

van denken over je onderwijs. Onder-

wijsmensen zijn vaak geneigd snel 

naar een praktisch ‘hoe en wat’ te 

gaan, terwijl wij het eerst uitgebreid 

gehad hebben over het ‘waarom, 

waartoe?’ van het onderwijs. Als je 

de vraag ‘waarom willen we dit?’ 

aangaat, verschuift de aandacht van 

‘de dingen goed willen doen’ naar ‘de 

goede dingen willen doen’. School-

leider Harry Havekes had daarin een 

mooie rol. Hij is nieuw in het team, 

maar heeft gedoceerd in het voortge-

zet onderwijs en aan de universiteit 

en doorziet bedoelingen en metho-

des heel goed. Hij kan het raderwerk 

van het onderwijs inkijken en wist 

mensen op een fijne manier uit de 

tent te lokken, door hen op een 

doortastende manier te bevragen.

 

Er zijn veel mooie initiatieven in alle 

bouwen van de verbonden ‘huizen’, 

ook met de bso en het kinderdag-

verblijf waar meervoudig gehandi-

capte kinderen volwaardig meedoen 

als een eigen stamgroep en iedere 

week geadopteerd worden door een 

andere stamgroep. Ik zie die initiatie-

ven zich clusteren rondom taal. De 

uitzending van Zondag met Lubach 

waarin de teloorgang van het Neder-

landse leesniveau werd geweten aan 

het losse, betekenisloze schoolvak 

‘begrijpend lezen’ was voor het team 

een feest van herkenning, want als er 

iets is dat hun jenaplanonderwijs be-

lemmert dan is het het gebruik van 

methodes die uitgaan van jaargroe-

pen en een aanbod in losse taalon-

derdelen, als woordenschat, lezen, 

taalbeschouwing. Dat willen ze ver-

binden. Als je alle onderwijsonder-

delen los aanbiedt, hebben kinderen 

geen idee waar ze mee bezig zijn en 

wat het een met het ander te maken 

heeft. Een collega van me zei: ‘Hoe 

verknipter wij de dingen aanbieden, 

hoe verknipter de kinderen worden.’

 

Dit is een superenthousiast team 

dat elkaar ziet en een spons is in het 

opnemen van nieuwe dingen. Zoals 

Maartje verrast werd door wat haar 

stamgroep ontwikkelde, zo geldt 

dat vaker voor het leren leunen op 

je eigen kennis, je expertise, het in 

de vingers hebben van leerlijnen en 

doelen. Bij het loslaten van vaste me-

thodes schieten mensen vaak in de 

kramp. Zet een klein pasje, beweeg, 

en leer hoe je kunt vertrouwen op je 

eigen expertise. Dan voel je je regie, 

de verantwoordelijkheid die je kunt 

dragen en dan gaat het niet meer 

over de dingen goed doen, maar over 

de goede dingen goed doen.” 

/GB
 

Meer weten? 

Mail elly@jenaplan.nu

pret. “Je leest wel eens over zulke momenten op andere scholen, 

maar dan denk ik altijd dat ik zoiets nooit zou kunnen. En nu heb 

ik het gedaan!” Na de observatiekring zijn alle vragen verzameld 

in een grote mindmap op het prikbord en gingen kinderen kiezen 

welke ze wilden oppakken. De kinderen beantwoordden de ene 

vraag na de andere, alle kinderen waren bezig.

Het verwonderde Maartje dat er ook onderzoeksvragen bij zaten, 

terwijl ze zelf in haar voorbereiding geen enkele onderzoeksvraag 

had kunnen bedenken. Alle bevindingen werden met elkaar 

gedeeld en op het prikbord bij de vragen gehangen. Maartje 

genoot en merkte dat het thema als een paddenstoel uit de grond 

schoot. “Het thema ontvouwde zich als het ware vanzelf”, stelde 

ze lichtelijk verbaasd vast. Zij hoefde vooral faciliterend te werk 

te gaan.

“Het delen van de bevindingen, het samen bekijken en trots zijn 

op het stamgroepwerk is zeker niet alleen goed voor de kennis en 

leren van de inhoud van het thema. Mijn stamgroep is er meer 

stamgroep door geworden. Dit werd nog eens versterkt door de 

onderzoeksvragen over smaak en uiterlijk van de paddenstoelen, 

waarbij kinderen in de klas vragen aan elkaar gingen stellen.” 

Het heeft Maartjes visie versterkt in wat levend en betekenisvol 

leren voor kinderen kan opleveren. Stamgroepwerk deed zijn Fo
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visie en de rek voelt om daarin je eigenheid te tonen. Het 

valt of staat dus met de houding van de stamgroepleider. 

Die moet al onze keuzes straks in de praktijk gaan bren-

gen. Dát is de verbindende factor in ons onderwijs. We 

gaan binnenkort starten met brainstormen: wat gaan we 

eerst doen en hoe gaan we dat dan doen?

Alleen al het proces van zoeken, denken en praten over 

naam eer aan. In haar jenaplanopleiding voor haar collega’s 

gaat ze dit moment ook presenteren. Ze hoopt er anderen mee 

te inspireren omdat het een werkvorm is die op veel momenten 

gebruikt kan worden. Na de presentatie voor de opleiding zou het 

mooi zijn om de verbinding met de rest van het team te maken.

Stamgroepleider als verbinder
Als ik vraag hoe Maartje de toekomst van onze school ziet, glim-

lacht ze en kijkt naar het plafond. “Jeetje, wat stel je moeilijke 

vragen.” Maar ondertussen vertelt ze dat stamgroepwerk een 

centrale plaats kan innemen. Ze vindt het al heel bijzonder dat 

we Engels, begrijpend lezen, stellen en beeldende vorming koppe-

len aan stamgroepwerk. Ook woordenschat koppelen we meer en 

meer aan de thema’s. Daar ziet ze wel toekomst in.

Bedenkelijk kijkt Maartje me aan. Over woordenschat was ze niet 

helemaal tevreden. “Weten nu alle kinderen wel wat mycelium 

is? Het is heel vaak in de kring langsgekomen en het hangt op 

het bord. Kinderen hebben het ook gebruikt in hun presentatie. 

Maar misschien moet ik toch nog een woordzoeker maken met 

de woorden die ik het belangrijkst vind en dat ze er dan onder 

kunnen schrijven wat het betekent… Of moet ik dat nu ook 

loslaten?”

 

Er dwarrelt van alles rond onze hoofden, hoe moeten we 

dat nu allemaal in elkaar laten grijpen? Keuzes maken – 

wat laten we nog lekker rondzweven en wat gaan we al 

een plek geven? Daarbij is de authenticiteit van de stam-

groepleider een groot goed. Er moet sprake zijn van een 

soort rekverband. Waarbij je steun hebt aan de verbinding, 

verbinding met elkaar, met de leerlijnen en didactiek, de 
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Stamgroepleider, muziekdocent én 
begaafdheidsspecialist – Katinka 
van Kempen is het allemaal: “Wij 
ontwikkelen liever de begaafdheid 
van kinderen, dan het te signaleren 
en bevestigen.”
 

“Dat wij onze twee basisscholen – en 

nu het volledige kindcentrum – base-

ren op een jenaplantraditie die hier 

al decennia geleefd wordt, maakt dat 

ons onderliggende concept stevig 

is. Sla je de basisprincipes van het 

Jenaplan erop na, dan lees je daar 

over het onderliggende streven naar 

een samenleving, waarin ‘ieder mens 

een gelijkwaardig medeburger is’. 

Voor de school als gemeenschap 

betekent dat je ‘ieders unieke en 

onvervangbare waarde respecteert’. 

Dat je ‘ruimte laat en stimulans biedt 

voor ieders identiteitsontwikkeling’. 

En dat je ‘rechtvaardig, vreedzaam 

en constructief met verschillen en 

veranderingen omgaat’.

 

Als je als individuele stamgroepleider 

of samen met je bouw een nieuw 

initiatief neemt, weet elk van ons 

dat je dat relateert aan die gedeelde 

onderwijspedagogische basis. In 

principe staan dus alle neuzen al 

dezelfde kant op. Toen we een jaar 

of acht geleden kozen voor een 

integrale aanpak van begaafdheid, 

stonden we daarom al met 1-0 voor. 

Niet veel later, in 2014, kwam de Wet 

Passend Onderwijs, met de vereiste 

dat ieder kind op zijn eigen ontwikke-

lingslijn onderwijs volgt. Dat deden 

Begaafdheids-
specialist 
Katinka van Kempen:

‘We stonden 
al met 
1-0 voor’
 

wij al: ons streven is om voor elk kind 

op elk moment van de dag een pas-

send onderwijsaanbod te realiseren. 

Onderwijs dat is afgestemd op de 

behoeften en mogelijkheden voor 

alle kinderen, dus ook de begaafde 

kinderen.

 

Bij een didactische voorsprong gaan 

we eerst kijken of een aangepast 

leerstofaanbod – een ‘verdieping’ 

of ‘verbreding’ – binnen de huidige 

groep verbetering kan brengen. Zo 

niet, dan kan een kind ook versnel-

len. We letten er dan wel steeds 

op dat het de benodigde werk- en 

leerstrategieën voldoende beheerst, 

want dan pas kan het kind de uitda-

ging op het juiste niveau succesvol 

aan. Hoewel leerkrachten de neiging 

hebben om daarin terughoudend te 

zijn, blijkt uit recent onderzoek dat 

versnellen vaak een positief effect 

heeft op de cognitieve én de soci-

aal-emotionele ontwikkeling van een 

kind, ook op de langere termijn. Het 

werken in de heterogene stamgroep 

is een groot voordeel: een kind kan 

bijvoorbeeld al leerstof volgen van 

een hoger leerjaar, terwijl het in 

dezelfde stamgroep blijft.

 

Het is belangrijk een veilig klassen-

klimaat te scheppen waarin ieder 

kind zijn plek heeft en naar eigen 

vermogen een gewaardeerde inbreng 

kan leveren. We richten ons op het 

totale kind: ieder kind is gebaat bij 

een breed onderwijsaanbod. Daarom 

maken wij gebruik van Howard 

Gardners theorie van de Meervoudige 

Intelligentie. Ieder kind is intelligent 

op zijn eigen manier. Kinderen mogen 

bij ons hun talenten verder ontwikke-

len en nieuwe ontdekken.

 

Op school benadrukken we dat door 

vaak samen te werken met maatjes 

of in groepjes, door van en met elkaar 

te leren. Begaafdheidsonderwijs is 

bij ons vooral gericht op het ontwik-

kelen van begaafdheid bij kinderen 

in plaats van op het signaleren en 

bevestigen ervan. Wij kiezen dus 

bewust niet voor uitdaging buíten de 

stamgroep, maar juist erin. Zoals in 

onze missie beschreven staat: ‘We 

gaan uit van verschillen en proberen 

ieders talent aan te spreken.’ 

/GB

deze vragen en het stap-voor-stap doorgroeien naar nog 

mooier en betekenisvoller jenaplanonderwijs, zorgt al voor 

verbinding. In de luwte van onze zoektocht zullen uitein-

delijk de sneeuwvlokken allemaal neerdwarrelen en hun 

juiste plek innemen op de bodem van onze schudbol. Het 

wordt het fundament van ons onderwijs.
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Wilco Willemse werd in 2001 
stamgroepleider. Door zijn affiniteit 
met digitale ontwikkelingen werd 
hij onderwijskundig ICT-expert en 
zag hij in 2010 de virtuele wereld zo 
veranderen, dat het verstandig werd 
daar als school iets mee te doen: 
“Een goed functionerende online 
omgeving ís Jenaplan.”
 

“Je leefwereld wordt enorm veel 

groter, als je thuis bent in de moge-

lijkheden die digitale middelen 

bieden. Al jaren geleden nodigde een 

stamgroep via hun eigen mailpro-

gramma een kinderboekenschrijver 

uit – met succes! Maar je kunt nu 

letterlijk de hele wereld in je klas 

halen. Een tijd geleden zocht mijn 

stamgroep contact met iemand die 

onderzoek doet op Spitsbergen. Die 

onderzoeker vond dat gaaf en gaf de 

klas een rondleiding. En zo stonden 

we opeens samen op Spitsbergen. 

Dan krijg je letterlijk vensters op de 

wereld. Dan zie je de waarde van 

onderwijs groeien en wordt topogra-

fie opeens levende wereldkennis.

 

Het was rond 2010 dat ik het zag 

gebeuren: sociale media als Facebook 

werden opeens gemeengoed en op 

school kregen we in de gaten dat er 

iets kantelde. Niet alleen was de hele 

wereld veel bereikbaarder gewor-

den, maar ook ontdekten we dat je 

gedegener met kennis, met informa-

tie, met leren om kunt gaan, als je 

het leerproces samen deelt. Als het 

ging om mediawijsheid, om wereldo-

riëntatie, om kinderen opleiden voor 

het volle pakket van de maatschappij 

waarin zij hun betekenis gaan toe-

voegen, was het verstandig om daar 

als school iets mee te gaan doen.

 

Ik stapte in en groeide mee met de 

initiatieven van Microsoft – Live@edu  

heette dat destijds – die zouden uit-

groeien tot Office365 en Teams. Onze 

kinderen kregen tien jaar geleden 

al een mailadres, ook om onderling 

uit te wisselen en samen te werken. 

Later kwam de Cloud daarbij: heb 

je een idee dat ook nog in je boek-

verslag moet, dan hoef je niet te 

wachten tot maandagochtend, maar 

dan heb je online je werkstuk bij 

de hand. Het online-platform werd 

daarmee eigenlijk een tweede stam-

groepruimte. Sommige kinderen, die 

bijvoorbeeld in de klas veel minder 

makkelijk naar je toestappen, laten 

online veel meer van zich horen. 

Al die online-activiteit vloeit heel 

natuurlijk door in gesprekken in de 

fysieke kring.

 

Kinderen waren het kortom gewend, 

toen de lockdown in maart inging. 

Ze konden meteen bij hun spullen 

en hun opdrachten. Wat voor veel 

scholen een nieuwe, steile klim was, 

was voor ons een drempeltje. En wat 

voor de kinderen gold, gold ook voor 

het team: de hele school werkt in 

dezelfde omgeving, in openheid met 

elkaar. Ons team bestaat uit onder-

wijsmensen van 20’ers tot 60’ers en 

die trekken elkaar mee. De fysieke 

samenwerking krijgt digitaal nog 

meer reliëf doordat je op de hoogte 

bent van elkaars ontwikkelingen – 

in het algemene team, in de twee 

scholen, maar ook doordat bijvoor-

beeld de middenbouw en boven-

bouw van de Peppels en de Canadas 

schooldoorbroken werken. Je hoeft 

niet te vragen waar ICT Jenaplan 

wordt; het ís Jenaplan.” 

/GB

ICT-expert
Wilco Willemse:

‘Stamgroep 
op Spitsber-
gen’
 

Remko Fijbes
 

Zwijgende 
Marieke

‘Dat kinderen een diepe indruk op een stamgroepleider kunnen maken was mij ooit eens 
verteld. Het kan voorkomen dat het wezen van een kind onder je huid kruipt en dat je het 
spreekwoordelijk gezien mee naar huis neemt. Dat mij dit zou overkomen had ik niet gedacht’, 
vertelt Remko Fijbes over Marieke, de zwijgende nieuwkomer in zijn stamgroep. Pas weken later, 
bij een poppenproject, verbreekt Marieke haar stilte.

Opslaan als: juweeltjes

Een blik, een glimlach
Zo bleef het een paar maanden. 

Tijdens de kringen kwamen er allerlei 

gespreksonderwerpen aan de orde 

maar Marieke zei niets, ze zweeg, 

reageerde alleen met haar ogen. Lang-

zamerhand gaf ze uiterlijk blijk van 

betrokkenheid. Een glimlach bij een 

grappige gebeurtenis, maar samen 

een werkje doen in de tafelgroep was 

er in die periode niet bij. De kinderen 

in de groep hadden het na verloop van 

een paar weken en tal van initiatieven 

opgegeven haar vriendjes en vriendin-

netjes te worden.

Tijdens het buitenspelen bleef 

Marieke op een afstandje toekijken 

hoe de andere kinderen zich vermaak-

ten en bij de vrije momenten in de 

groep hield ze zich afzijdig. Mijn aan-

moedigingen en pogingen haar actief 

aan groepsactiviteiten te laten mee-

geen oogcontact, zat als een klein 

standbeeldje tegenover mij in de kring 

en was zoals het leek wat angstig. Een 

leuk liedje Welkom, welkom in onze 

groep (met gitaar erbij) maakte zo te 

zien geen indruk. Een pijnlijke situatie 

voor een sociaal sterke stamgroep 

en voor mij als meester. “Meester, 

Marieke zegt helemaal niks.”

 

Daar was ze opeens, na haar verhui-

zing, als nieuwe leerling en lid van 

de stamgroep. Op een maandagoch-

tend kort na de zomervakantie werd 

Marieke bij mij in het lokaal naar bin-

nen geschoven. Samen met haar moe-

der kwam ze kennismaken. Ik had, 

samen met een paar kinderen een 

welkom voorbereid. Kinderen in de 

kring en op het schoolbord een lieve 

tekening en een welkomstwoord. Een 

stoeltje, waarop ze na mijn aanwijzing 

ging zitten, stond in de kring gereed 

en een plaats in een tafelgroepje was 

voor haar geregeld.

Nadat haar moeder was vertrokken 

konden we beginnen aan de school-

week met Marieke als nieuwe leerling. 

Maar van een leuke introductieviering 

kwam niets terecht. Marieke zei niets. 

Helemaal niets. Zij beantwoordde 

geen enkele vraag, sprak niet, maakte 

Geen vraag 
beantwoordde ze. 
Ze maakte geen 

oogcontact. Ze zat als 
een standbeeldje 

in de kring
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