Sei1504 DeBilt JL_Ede_lente05.qxd 06-12-15 23:51 Pagina 1

Hovenier
Hartkatern van het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt | Winter 2015

Sei1504 DeBilt JL_Ede_lente05.qxd 06-12-15 23:51 Pagina 2

Eén

lichtfeest

Niet geheel toevallig dragen veel vieringen, wanneer het waar dan ook
ter wereld donker wordt, elementen van licht in zich. Hindoestanen vieren Divali, Loi Krathong is het lichtfeest van het Boeddhisme, het
Jodendom viert Chanoeka en Kerst is het lichtfeest van het
Christendom. Jaarfeesten sluiten vaak aan bij het ritme van de seizoenen, bij oogsten en zaaien, bij licht en donker. Met deze feesten staan
we stil bij ons leven, delen we onze zegeningen en voelen ons verbonden met elkaar.
Mijn eerste gedachte is: dat zou toch moeten verbroederen, al die verschillende culturen met hetzelfde soort feest? Misschien mis ik een diepere laag, maar voor mij als atheïst komen Christendom, Islam,
Boeddhme of hindoeïsme in de kern met elkaar overeen: wees een
goed mens, zorg voor je naasten en blijf je innerlijk ontwikkelen. Hoe
zou de wereld er uit zien als iedereen zou focussen op deze overeenkomsten in plaats van de verschillen? Petra van Helden haalde voor
deze Seizoener een mooie tekst uit de Koran over het licht. Anka
Witkowska zorgde voor een illustratie van een lamp in een nis.
Schoolleider Wim Oosterhuis schreef voor deze Seizoener een stuk
over het Kerstspel, leiderschap en een wens voor het nieuwe jaar. Wim
begint met zijn eerste kennismaking met de vrijeschool: als herder
Gallus in het Kerstspel van de vrijeschool in Winterswijk. Onbewust
zette hij met zijn vertolking van Gallus zijn eerste stappen op het gebied
van leiderschap. Hoe zijn leiderschap zich verder ontwikkelde en welke
visie Wim daarover heeft, lees je in zijn bijdrage.
‘Kinderen van de vrijeschool lopen achter met taal en rekenen.’ Een
van de hardnekkige fabels over het vrijeschool onderwijs waar
Hanneke van Griethuysen-Kegel in deze Seizoener op heldere wijze
korte metten mee maakt. Ze vertelt over de opbouw van het taalonderwijs vanuit de kleuterklas via de eerste klas naar de tweede klas. Welke
ontwikkeling heeft het taalonderwijs op de vrijeschool de afgelopen
decennia doorgemaakt en wat is de huidige stand van zaken? En eerlijk is eerlijk: op de vrijeschool ligt de focus natuurlijk niet alleen op taal
en rekenen. De kinderen uit de klas van Tamara vertellen in hun eigen
woorden wat ze allemaal nog meer leren op het Zonnewiel.
Genoeg te lezen en te zien dus in deze winterse Seizoener. Namens
de redactie: veel leesplezier.
NIKE MARTEN - MOEDER V AN ELKE, K ATJA EN DORIS
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Een week in klas 2
Naast het aanbieden van het basisleerpakket, willen we de kinderen
op onze school uitdagen op andere gebieden. Ik vroeg de kinderen
om uit te leggen wat we allemaal nog meer doen en leren op
school. Ze schreven in tweetallen een stukje over de periodes (themaweken), vakken die wekelijks terugkomen én over het laatste
jaarfeest Sint-Maarten.
JUF TAMARA KLAS 2

In de woorden van de kinderen:
Keuze kwartier
Elke ochtend is het keuze kwartier. Je mag zelf wat leuks verzinnen als je binnenkomt in de klas. Dan kan je schaken,
kwartetten, dammen, lezen, breien en knutselen en aan je
week taak. Ook kan scrabble, in je taalboek of rekenen.
CAILAN EN SOFIE

Weekboek
Elke maandagochtend doen we het weekboek. Daar schrijf je
in op wat je in het weekend hebt gedaan.
KIKI EN EVA

Periode
Drie weken doen we de periode over ‘tijd’. Daarna doen we
iets anders. We leren nu over de klokken en over de kwartieren en de halve uren.
SVEN

Breien
Elke maandag is het breiles. Dan komen moeders van Abel
en Sylvan helpen. En het gaat heel goed. En we breien een
sjaal en die moet 1 meter worden. En we moeten proberen
om 15 steken te houden.
Tips voor het breien
1). De breipen moet je in de steek doen.
2). Dan het touw er om heen.
3). Dan moet je de steek er af halen.
MARIJKE EN LOUIZA

Sportbus
Elke dinsdag komt in de pauze de sportbus, met drie
meesters. Ze hebben leuke dingen en ze hebben ook voetballen, hockey sticks en hoepels.
MILOSZ EN BEREND

Rekentijger
De rekentijgergroep is bestemd voor kinderen die goed kunnen rekenen en die les krijgen van Juf Hanneke elke dinsdag.
Die week moeten we het afmaken en we moeten doorzetten.
Het is heel leuk en elke dag werken we er aan.

Vormtekenen

Yoga dans is op dinsdag van Juf Esther. We leren de kringdans en houdingen.

In dit jaar hebben we in de klas vormtekenen met spiegelen
op dinsdag. En meestal mag je hem ook versieren. En bij het
Michaelsfeest moesten we een draak spiegelen. Spiegelen is:
je trekt een lijn in het midden van je blad. Dan teken je iets aan
de ene kant, dat moet dan ook aan de andere kant staan.

ABEL EN OKKE

NORA

BRAM EN SOFIE

Yoga-dans

SEIZOENER HARTKATERN
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Bibliotheek

Knutselen

Op donderdag gaan we altijd naar de
bibliotheek en daar haal je boeken voor
de hele week. Mijn favoriete boek is
Spekkie en Sproet.

We hebben vrijdag knutselen. We hebben
huizen gemaakt, lange en korte, een traphuis met een deur en raampjes. En we
hebben een spin gemaakt met muizentrappetjes en het was heel leuk!

KIKI

Schilderen

SARA EN FEBE

op donderdag dan schilderen we. We
spannen het blad altijd op met een heel
doekje. Het gaat heel goed. We leren dit
jaar om kleuren te mengen. Blauw + geel
=groen. Ik vind het leuk om te weten wat
we gaan schilderen.
NICOLAS, ROOS, EV A

Sint-Maarten
We namen pompoenen mee naar school
en gingen die uithollen op 11 november.
En de zesde klas hielp ons en dat ging
hele goed! Daarna gingen we met onze
lichtjes lopen en zingen en snoep verdienen om lekker op te eten.
MAXIM EN LEV
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Knutseltip
Maak zelf een

transparante ster

als kerstkaart

Voor de feestdagen is het altijd leuk om zelf kerstkaarten te
maken zeker als je het redelijk eenvoudig samen met je kinderen kan doen.

Voor deze kaart heb je nodig
• Correspondentie kaarten (evt dubbel) in een mooie kleur,
karton of fotokarton dat je zelf op maat snijdt bijv 10x15 of
als je een dubbele kaart wilt 20x15cm.
• Verschillende kleuren zijdevloei papier naar eigen inzicht
• Lijm
• Scherp mesje (stanley mesje of 'breekmesje')
• Lineaal
• Potlood
• Snijmat
• Carbonpapier (of met overtrekpapier)

Tip vouwlijn maken in dubbele kaart
Als je zelf een dubbele kaart maakt dan is het verstandig eerst
de vouwlijn te maken.
Doe dat met een liniaal en een bot mes (of speciale rilpen).
Leg de liniaal precies in het midden van je kaart dus als je de
maten van boven aanhoudt dan leg je de liniaal op 10 cm.
Leg de kaart op een vlakke en niet al te harde ondergrond.
Trek stevig met het botte mes een lijn langs de liniaa. Er ont-

staat een lange deuk in het papier waarlangs de kaart makkelijk is te vouwen.
1. Bepaal aan de voorkant van de kaart waar je de vijfhoek
uitsnijdt.
2. Kies een formaat vijfhoek uit figuur 2. Als je de vijfhoek wat
lager op het papier situeert is het mooi om er een waxine
lichtje achter te plaatsen als je hem neerzet.
3. Neem de vorm van de vijfhoek over op de kaart. (met carbonpapier en een balpen, dmv overtrekpapier, of maak een
sjabloon van karton die je omtrekt, handig als je meerdere
kaarten wilt maken.)
4. Snijd de vijfhoek uit de kaart.t
5. Van vloeipapier snijd je vijf halve cirkels die iets groter zijn
dan de vijfhoek hoog is (figuur 3). Het is mooi om verschillende kleuren vloei te gebruiken, bijvoorbeeld geel, oranje,
rood blauw groen. Het is ook heel mooi om verschilende
tinten van een kleur te gebruiken of juist vijf keer dezelfde
kleur. Zorg er voor dat de rechte kant van de halve cirkel
echt recht is.
6. Draai de kaart nu om en plak met een paar dunne stipjes
lijm het vloei op de kaart waarbij de rechte kant van het
vloei precies in de hoeken van de vijfhoek uitkomen. In
figuur 1 zie je hoe het vloeibaar gesitueerd wordt.
7. Als alle vloei is opgeplakt dan dek je de achterzijde nog af
met een laagje witte zijdevloei of met architecten/kalkpapier
Klaar is de ster!
MET DANK A AN MENDEL

SEIZOENER HARTKATERN
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Drakenmotieven door Rian

Taalperiode
in de vierde klas
6

SEIZOENER HARTKATERN
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Oppergod Odin dendert op zijn achtbenig paard
Sleipnir over de regenbrug. Steeds sneller gaan
ze. Beneden pakken de wolken zich samen en
gutst de regen steeds harder op de rotsen.

De kinderen zitten op het puntje van hun stoel bij de verhalen
over de Noorse goden en godinnen, de dwergen, elfen en
reuzen. Hun gekkigheden, streken, geklier en bedrog. Hun
slimmigheden en wijsheden. Er valt veel in te herkennen, het
lijkt verdacht veel op de echte wereld….
De afgelopen weken was de Noorse mythologie de rode
draad door onze taalperiode. Zo weefden de lotsgodinnen de
levensdraden die de tijd symboliseren. Spannende gedachten
ontstonden over wat tijd eigenlijk is. En wanneer is het 'nu'?
Hoelang duurt dat? En wat anders klinkt een verhaal als je het
in een andere tijd zet, of als je van persoon wisselt.

Terug van ons Sint Maartensbezoek aan het Leendert
Meeshuis beschreven de kinderen de avond met verschillende 'brillen': “Och, wat zingen die kinderen toch mooi, en wat
hebben ze een mooie lampionnen gemaakt! Wat lief dat wij
die mogen hebben!” Wat klinkt dat anders dan: “We zingen
voor de oude mensen. Het lijkt of ze heel blij zijn dat we zijn
gekomen.”
Spelen met woordsoorten. Wat veranderen de verhalen als je
de zelfstandig naamwoorden allemaal verwisselt, of de werkwoorden verandert. Daar kan je veel grappen mee uithalen,
net als de sluwe Loki.
Onze goden en godinnen hebben de periode feestelijk afgesloten in het Walhalla. Stoere krachtmetingen aan lange tafels:
armpje drukken tot het pijn doet. Een bescheiden stukje van
Iduna's verjongingsappels, niet teveel, dat kan ernstige gevolgen hebben. En een glaasje van de dichtersdrank. Goed verdund, anders wordt de wijsheid zo groot dat school niet meer
nodig zou zijn!
F R Ø Y D I S I H L E E N V I S M A YA B A K K E R , J U F F E N K L A S 4

tijdwoorden
door Sens

Armpjedrukken door de 'goden' aan de lange tafels van het Walhalla

Wereldboom Yggrasil met de lotsgodinnen
die de levensdraden weven, door Ivo

Noorse mythologie door Rumi

de boom van de tegenwoordige tijd
door Suzanne

runen-alfabeth door Mateja

SEIZOENER HARTKATERN
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Hand

arbeid

in de zesde klas
Bij ons op school hebben we iedere week een
uur handenarbeid van meester Pim. We gaan
dan met een halve groep naar het handenarbeidlokaal. De andere helft van de groep blijft in de
klas voor de les begrijpend lezen. Na een uur
wisselen we van groep.
De eerste twee à drie maanden van het schooljaar krijg je
opdrachten en werken we met verschillende materialen en
grondstoffen zoals klei, hout, mergel en gips.
Daarna kun je een eigen werkstuk beginnen, je mag dan zelf

Michaël (klas 6) – maakt een zwaard van iepenhout

8

weten wat je gaat maken. Meester Pim helpt dan bij het uitzoeken van geschikte materialen en gereedschappen.
Meester Pim heeft een echte handenarbeid opleiding gedaan.
Hij helpt alle kinderen die hulp nodig hebben. Als je werkstuk
klaar is mag je het mee naar huis nemen.
We werken met bijna elk materiaal en gereedschap, ook met
beitels, tangen en mesjes. In het handenarbeidlokaal staat ook
een keramiekoven die tot 1250 graden Celsius kan bakken.

Tip: Als je een kleiwerkstuk in de oven bakt kun je er voorda t
hij in de oven gaat knikkers in leggen of stukjes glas. Dat gaat
dan smelten en dat geeft een mooi effect.

Jonne (klas 6) – maakt een soort dolk van iepenhout
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Juriaan (Klas 6)

Daan en David (Klas 6)

Liam (Klas 6)

Juriaan (Klas 6)

Daan (Klas 6)

Joep (klas 6)

SEIZOENER HARTKATERN
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Lezen

op het Zonnewiel

“Vandaag hebben we ZON geschreven” roept
mijn zoon mij toe: stralend als de zon op het
wapperende papier dat hij bij zich draagt. Net
zoals zijn twee broers die hem voorgingen, leert
mijn zoon nu ook lezen in de eerste klas.

10

SEIZOENER
SEIZOENER HARTKATERN
HARTKATERN

Maar hoe gaat dat nu op een vrijeschool ? Leren kinderen net
zo goed en snel lezen als op een reguliere school? Is het nog
als vroeger, toen letters allemaal verpakt werden in beelden
(een grote K in de vorm van een koning) en de kinderen allemaal leerden schrijven in hoofdletters omdat Rudolf Steiner
het zo beschreven had in zijn boeken? En is er taalaanbod in
de kleuterklas?
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Een knipoog naar het verleden
Als intern begeleider en taalcoördinator op onze school, zie ik
dat er in de 15 jaar dat ik er werk, veel is veranderd. In het
begin lazen kinderen nog klassikaal uit hetzelfde boek, als een
sprekend koor. Als je het niet bij kon houden, deed je soms
misschien wel alsof je meelas en keek je af bij je buurman als
je een individuele beurt kreeg. Er was nog geen leesmethode
op school en een rijtje leesboekjes in de vensterbank was het
leesvoer voor het schooljaar.
In de eerste klas leerden de kinderen alle medeklinkers en klinkers als hoofdletters. Het ‘echte’ lezen van woordjes en de
beduchte tweeklanken (oe , au, enz.) leerden de kinderen pas
in klas 2. Toen ik stage liep in een eerste klas maakte ik mijn
eerste eigen leesboek zelf. Dat was nodig omdat alle geschikte boekjes in blokletters waren gedrukt en dat schrift konden
de kinderen niet lezen.
Het leren vanuit het kunstzinnige zie je op schoolt terug in het
vormtekenen. Het beleven van de vormkracht van het schrift
is belangrijk in de vrijeschool. Dit zien we ook in het schrijven
van letters in de lucht, met je tenen en dan op een mooi groot
vel papier. En ook in het oefenen van “de rechte en de kromme”. Met deze lijn-oefeningen kunnen later alle cijfers en letters gemaakt worden. Ook de blokletters bestaan uit 'rechten
en krommen' en inmiddels leren de kinderen in klas 1 blokletters in plaats van hoofdletters. Naast de verbinding met de
vorm is de verbinding met het lezen belangrijk: Het luisteren
naar de klank, het uitbeelden van de klank en dan ook het
lezen ervan.

Het fundament
Taal is in onze samenleving uiterst belangrijk. In de eerste
levensjaren leert het kind klanken onderscheiden, leert het de
taal begrijpen en spreken en uiteindelijk ook lezen.
In de kleuterklas mag het kind in kringspelen, zangspelen en
het vrije spel volop experimenteren en proeven aan taal. Rijm,
ritme en melodie worden door de leerkrachten bewust ingezet
zodat de kinderen deze kunnen beleven. De leerkracht vertelt
beeldrijke sprookjes, herhalende verhalen en beeldt het verhaal met de kinderen uit in tafelspelen en kringspelen.
De oudste kleuters leren dat woorden bestaan uit klanken en
dat je afzonderlijke klanken weer aaneen kunt rijgen tot een
woord. Zo ‘zingt’ de leerkracht “zzzzooooonnnn” en ontdekken de kinderen wat ze zingt: “Zon!” Dit is een belangrijke
leesvoorwaarde. De leerkrachten oefenen ook met kabouter
‘hakketak’: “Deze kabouter kan heel goed hakken, luister eens
wat hij hakt? Hij hakt : b-oo-m”. Met haar handen maakt ze bij
iedere klank een hakgebaar. Dit is een belangrijke spellingvoorwaarde. De kleuter doet mee en roept herkennend: “boom!”
Ze leren ook dat woorden uit verschillende letters bestaan en
dat het leuk is als je kunt horen met welke letter een woord
begint of eindigt. Met een dure term noemen we dit “fonemisch bewustzijn”.

In de klas lopen vanaf het voorjaar regelmatig kinderen door
de klas met een mooie houten letter in hun handen, op zoek
naar alles wat begint met die letter: “ Ja, ik zie een boek, dat
begint ook met een b” roept een kleuter verheugd als hij het
prentenboek van de plank in zijn mandje stopt”. Sommige
kleuters doen mee, anderen kijken toe. Dat is prima, de
vaardigheid die gevraagd wordt is er een voor oudste kleuters,
bij hen past het in het programma naar leerrijpheid.
Een kleuter leert door doen, ervaren, met het hele lijf, met al
zijn zintuigen. Doel is het kind nieuwsgierig te maken voor letters en de ontluikende geletterdheid te stimuleren.
Als een kind niet uit zichzelf nieuwsgierig wordt, dan probeert
de leerkracht dat te stimuleren, zeker als er bijvoorbeeld vanuit
observaties en de erfelijke stroom een risico is, zoals bij kinderen met een vermoeden van dyslexie of bij kinderen met
spraak-taalproblemen.
Aandacht voor kinderen die in de kleutertijd vanuit zichzelf
bezig zijn met letters en lezen, is ook van belang. Voor deze
kinderen is het fijn als er ook aanbod is in de vorm van beginnende leesboekjes, (bord) spelletjes en uitdagende opdrach-

Het schrijven (en lezen) van hoofdletters is ontstaan vanuit de leer
van Rudolf Steiner, de grondlegger van ons onderwijs. Steiner ba seert het leren schrijven en lezen op de La tijnse taal, die van oor sprong alleen het ka pitaalschrift kent. De verbinding met het oor spronkelijke is een belangrijk element in zijn voordrachten. Steiner
gaat ervan uit dat schrijven een kunstzinnig proces is. Kinderen op
de vrijeschool krijgen de lesstof eerst vanuit het kunstzinnige aangeboden. We beginnen daarom niet bij het lezen,maar bij het schrijven. Niet het schrijven vanuit een intellectuele basis maar vanuit de
vorm. We laten het kind eerst vormen schilderen en tekenen, die
vanzelf uit het wezen van zijn menselijke wil tevoorschijn komen.
(bron: vrijeschoolpedagogie.wordpress.com)

SEIZOENER HARTKATERN
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‘Een weg van verwondering èn oefening baart k unst’
ten vanuit het kringspel. In de eerste klas kan dan het aanvankelijke leesproces starten, de voorwaarden zijn aangelegd.

Werken aan de basis: de eerste klas
De eerste weken in de eerste klas staan helemaal in het teken
van het leren van de letters. Als je kinderen uit de eerste klas
vraagt wat ze graag willen leren is een veelgehoord antwoord:
'lezen'. Sinds enkele jaren werken we op school met de
methodiek: ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’, ontwikkeld
door J. Schraven. De kinderen leren de klanken aan zoals ze
klinken, vergezeld van een klankgebaar. Bij de 'k' bijvoorbeeld
maken de kinderen een knipbeweging onder de kin. De handeling versterkt het vermogen de klanken beter te onthouden,
net zoals een rijmpje of versje ook kan helpen bij het aanleren
van een spellingregel. Bij de letter past vaak een mooi sprookje. Even verschijnt er een beeld bij de letter, niet te lang want
de letter moet loskomen van het beeld om te beklijven.
Zo rond kerst kennen de kinderen alle medeklinkers en klinkers. In de tweede helft van het jaar leren ze de lastige tweeklanken (eu, ij, oe, enz) en klankclusters als sch, ng en nk.
Iedere dag is er een dictee, eerst met alleen letters maar al
heel gauw ook met woordjes van de geleerde letters. Het dictee bestaat altijd uit 6 woorden en een zin, waarbij de kinderen
nog hardop mogen spellen en er samen met de leerkracht
wordt nagekeken.
De kinderen lezen in hun eigen tempo uit leesboekjes.
Regelmatig is er een periode van hulp van een klas, meestal
klas 5 of 6. Soms zijn deze kinderen de eerste keer heel verbaasd als zij de eerste klassers horen lezen en kunnen ze
haast niet meer geloven dat ze ooit ook zo begonnen zijn.

Door weerstanden heen…
Voordat kinderen echt vloeiend kunnen lezen, moeten de
meeste kinderen oefenen, oefenen, oefenen. In de tweede en
derde klas roept dit soms flink wat weerstand op. “Ik kan toch
al goed lezen” roept een tweede klasser lichtelijk geraakt als hij
weer een beurt krijgt. Maar in de tweede klas begint het pas
echt. Het kind kent de letters, kan eenvoudige woordjes lezen
maar nu moet het tempo gaan maken en komen er meer ingewikkelde leesregels bij. Ineens lees je de “o” in “bomen”
anders dan je geleerd hebt in de eerste klas en moet je ook
zelfstandig leren lezen. Dan is oefenen ineens ‘saai’, met
andere woorden: moeilijk! De leerkracht moet er soms hard
aan trekken om het kind gemotiveerd te houden en ook thuis
wordt gezwoegd om de oefening tot kunst te laten worden.
Het is ook het jaar waarin duidelijk wordt wanneer een kind het
moeizaam oppakt en er extra ondersteuning nodig is vanuit
het ondersteuningsteam. Ik kom dan in de klas helpen of werk
in kleine groepjes buiten de klas. Ook kan het zijn dat er een
stagiaire of assistent is die met kinderen extra oefent.
Op school gaan kinderen vanaf de tweede klas iedere week
naar de schoolbieb, waar ze een boek kiezen dat hun nieuwsgierigheid wekt. Het hebben van een keuze, niet alleen maar
lezen uit de boekjes van de leesmethode, is belangrijk voor het
behouden van de motivatie en het verhogen van leesplezier.
Meestal is deze strijd aan het eind van de derde klas gestreden en is een goed leesniveau bereikt. In de schoolbibliotheek
kunnen ze dan de meeste boeken gemakkelijk lezen en zie je
kinderen heerlijk wegduiken in hun zelfgekozen boek.

SEIZOENER HARTKATERN
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Begrijpen wat je leest
“Wat bedoelt de schrijver met deze zin? Kies een andere passende titel voor dit verhaal. Maak een boekverslag van het
boek dat je net gelezen hebt. Vertel aan je maatje waarom je
dit boek aanraadt.” In de hogere klassen wordt het verwerken
van de inhoud van de gelezen teksten, steeds belangrijker.
Kinderen stijgen boven de techniek uit. Ook het voordragen en
presenteren wordt geoefend. De vijfde en zesde klas doet
mee met de Nationale Voorleeswedstrijd, een landelijke wedstrijd om de titel: Nationale voorleeskampioen. De vierde klas
is het publiek, zij mogen de kunst nog even afkijken voordat ze
in klas 5 zelf op de bühne staan. Er is een echte jury, dit jaar
geselecteerd uit het enthousiaste team van biebouders die
iedere donderdagochtend het uitlenen en innemen van de
boeken verzorgt.

Kwaliteit of kwantiteit
In de vrijeschool kiezen we bewust voor het aanbieden van
leerstof die veelomvattend is. Vakken als vormtekenen, rekenen, schilderen, breien, bewegen en taal dragen volgens onze
overtuiging bij tot ontwikkeling naar vrij denkende mensen. Dat
betekent keuzes maken vanuit een doordachte visie. Wij doen
dat door in de onderste klassen de tijd, om het lezen eigen te
maken, te spreiden over de eerste drie jaren. De oefenmomenten zijn kort en intensief. Wat kinderen in het reguliere onderwijs
doorgaans behalen in klas 2, zullen kinderen op de vrijeschool
gemiddeld een half jaar later bereiken. In het derde leerjaar trekt
dit bij en lopen we synchroon met het reguliere onderwijs. Dat
verklaard waarom de inspectie doorgaans het lezen in de laag-
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ste klassen van vrijescholen beoordeeld als “onder de maat”,
dit zegt meestal enkel iets over de kwantiteit. Wij zien het als
een keuze voor kwaliteit boven kwantiteit. In de afgelopen jaren
is steeds weer aangetoond dat het aan het eind van klas 3
‘goed’ komt en dat vrijeschoolkinderen met een bovengemiddeld lees-en begripsniveau onze school verlaten. Ze vinden
lezen daarbij vaak ook echt leuk.
Oefening baart kunst en daar mag je de tijd voor krijgen.
TEKST HANNEKE V AN GRIETHUYSEN-KEGEL - INTERN BEGELEIDER
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illustratie: Anka Witkowska

In de naam van God, de Barmharige, de Genadevolle. God is het licht van de hemelen en de aarde. Zijn licht is als een nis met een lamp
erin. De lamp staat in een glas. Het glas is zo schitterend als een stralende ster . Zij brandt [op olie] van een gezegende boom , een olijfboom, geen oostelijke en geen westelijke, waarvan de olie bijna [uit zichzelf] licht geeft, ook al heeft geen vuur haar aangera akt. Licht
boven licht. God leidt tot Zijn licht wie Hij wil. God geeft gelijkenissen voor de mensen en God is alwetend. Koran hoofdstuk Het licht (24), vers 35
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Vanuit het Kerstspel naar

leiderschap
in de vrijeschool

Toen ik dertig jaar geleden voor het eerst kennis
maakte met ouders van de vrijeschool was ik
nog leerkracht in het openbaar onderwijs. Het
bijzondere was dat de kennismaking plaatsvond
in de vorm van het oefenen van het Kerstspel.

Op de deel van een boerderij in Vragender (Achterhoek) werd
7 weken achtereen geoefend voor het eerste Kerstspel voor
de net opgerichte vrijeschool in Winterswijk. Ik had de rol van
Gallus, de herder, die je kunt beschouwen als de leider van
het viertal herders. Ouders en leerkrachten die het spel kennen weten dat dit in het spel ook leidt tot vreemde verwikkelingen. Bijvoorbeeld wie het eerst het bij de schapen is of wie
het eerst het kind mag aanbidden. Oftewel: wie is de leider?
Over hoe het daarna is gegaan met mijn loopbaan schrijf ik
aan het slot. Nu over leiderschap.
Voor mij is leiderschap het nemen van verantwoordelijkheid.
Dit kan in het persoonlijke leven, maar ook in een organisatie
en in ons geval in een school. Het nemen van verantwoordelijkheid voor een taak, een functie of een opdracht.
Leiderschap is ook nodig als je leraar bent van een klas kinderen. Daar geef je als professional leiding aan het leerproces
waarin kinderen met elkaar en met de leerkracht een grote
stap maken in hun ontwikkeling.
Leiderschap is ook het principe in de organisatie, waarin mensen zo met elkaar samen werken dat het verantwoordelijkheidsgevoel in het collectief geworteld raakt. Dit kan gaan om
een willekeurig team, maar in de school draait het om het lerarenteam. In dat team is het niet alleen belangrijk om elkaar te
zien en te stimuleren. Nee, het moet ook zo kunnen zijn dat je
elkaar aanspreekt als je een zorg hebt of wanneer er veel
werkstress is. Daarbij is het menselijk om te mogen falen en
te leren van gemaakte fouten. Maar het allerbelangrijkste is
dat het energie en werkplezier oplevert om met elkaar te werken aan ontwikkeling en verbetering van het onderwijs.
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Wimm Oosterhuis, Schoolleider het Zonnewiel

Leiderschap is ook het principe waarmee ouders hun kind
opvoeden. Waar een aan jou toevertrouwd kind langzaam de
wereld leert kennen en de omgeving gaat verkennen. Waar
ouders samen met anderen hun eigen kind zien groeien en
ontwikkelen. Kinderen die de lange weg gaan tot zelfstandige
mensen waarbij ze leren omgaan met verlangens en frustraties. Waar ouders en opvoeders gaandeweg de rol van adviseur innemen wanneer de kinderen met vallen en opstaan
door de puberteit komen. Hier is leiderschap ook het kunnen
loslaten van gevormde idealen door te kijken welke ideeën en
denkbeelden er tevoorschijn komen bij je kind. En vervolgens
werkelijk loslaten als je kind volwassen is.
In de schoolgemeenschap is de voorwaarde voor het goed
leiderschap dat we ons bewust zijn van het doel. Namelijk:
een school waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot
mooie mensen. Soms moeten we daarbij met elkaar opnieuw
kijken vanuit eigen verantwoordelijkheid hoe we met elkaar
omgaan. Kinderen merken wanneer er overeenstemming is in
de communicatie ouder/leerkracht. Daarom is het streven
goed en de werkelijkheid zo weerbarstig wanneer dit op de
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een of andere manier niet lukt. Leiderschap hierbij is dat er
gestreefd wordt naar een afspraak, wanneer zich een probleem voordoet. En lukt het niet bij de leerkracht dan is daarvoor de intern begeleider of daarna de schoolleider.
Dan terug naar dat moment van 30 jaren geleden. Mijn kennismaking met de vrijeschool leidde ertoe dat ik ruim een half
jaar later in Winterswijk startte als leerkracht van de allereerste
eerste klas. Het was een pioniersschool waar het leiderschap
volop geoefend kon worden en waar ik veel heb geleerd. Ik
was leraar en tegelijk schoolleider. Tja, je kunt veel aan als je
begin 30 bent. Dit heb ik 8 jaren gedaan als vrijeschool-leraar
in Winterswijk en daarna nog 7 jaren als leraar in Meppel, waar
ik ook lid werd van de schoolleiding. In 2000 kwam er een
kentering. Leraarschap én een rol in de schoolleiding eiste zijn
tol. Na een burn-out van 6 maanden was het duidelijk dat ik
moest kiezen, het één of het ander. Na een kort loopbaantraject wist ik het: ik word schoolleider. Ik was daar inmiddels
voor opgeleid op Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Tegelijkertijd kwam de vraag van de Begeleidingsdienst voor
Vrijescholen of ik bij hen wilde werken, grotendeels als interimschoolleider. Ik begon daarmee in 2004 en was tien jaar directeur van acht verschillende scholen in Zutphen (Berkel en
IJssel), Leeuwarden, Zwolle, Amsterdam, Leiden, Bussum en
de Bilt. Aan de laatste twee scholen ben ik nu vast verbonden
als schoolleider.

Het leiderschap over mijn eigen keuzes zorgde dat ik afscheid
kon nemen van het leraarschap. Het zorgde er ook voor dat
mijn bewustzijn over het principe van leiderschap groeide. Ik
leerde om verantwoordelijkheid nemen en te delen en daar zo
goed mogelijk over te communiceren. Als schoolleider biedt
het middelpunt van de schoolgemeenschap een rijke werkplaats om ook het eigen leiderschap te toetsen en waar nodig
bij te stellen. Ook een schoolleider heeft feedback nodig.
Voor onze mooie school, het Zonnewiel, heb ik de wens dat
we ook in het nieuwe jaar volwassenen en kinderen goed
omgaan met elkaar. De verantwoordelijkheid om dat vooral
samen goed te krijgen en te houden is het eigen leiderschap.

Terug naar het Kerstspel:
Als leraar speelde ik jaarlijks mee in het Kerstspel. Ik was
Jozef, Sterrenzanger, Stiechel en Witok. Maar de rol van
Gallus is voor mij nog steeds de rol waarmee ik me kan vereenzelvigen. Voor de mensen die het Kerstspel kennen is het
wellicht herkenbaar. Gallus is de waarnemer, de initiator, de
verantwoordelijke. Hij moet af en toe de confrontatie aangaan
vanuit zijn rol als leider. Tegelijkertijd probeert hij steeds consensus te bereiken om samen het kind te gaan zien. Het kind
in Bethlehem.
WIM OOSTERHUIS - SCHOOLLEIDER V AN HET ZONNEWIEL
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Ouder

in het

licht
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WIE

Bob van Beek (36), vader van Lola (9),
getrouwd met Hester, woont in Zeist

WAT

nachtzorgmedewerker bij
gehandicaptenzorg Reinaerde

MOTTO

wees gelukkig

Tijd voor mijn dochter
‘Na de geboorte van Lola kreeg ik de kans om in de nachtdienst te gaan werken. Ik wil graag zoveel mogelijk van haar
jeugd meemaken en dat bevalt tot nu toe uitstekend. Ik werk
‘week op, week af’: de ene week draai ik 7 nachtdiensten en
de week daarna ben ik 7 dagen vrij. We hebben nooit oppas
nodig én ik maak alles van Lola’s ontwikkeling mee.‘

Superbabyfoon
‘Ik heb ontzettend leuk werk. Samen met drie collega’s ben ik
‘s nachts verantwoordelijk voor 180 bewoners in 23 verschillende gebouwen op het terrein. We hebben een uitluistersysteem – een soort superbabyfoon – waarmee we horen wat
er op de kamers gebeurt. Boven een geluidslimiet verschijnt
de naam van de bewoner in beeld en luistert het systeem die
betreffende kamer uit. Mijn werk is altijd gezellig: zowel mijn
collega’s als de bewoners zijn leuk én hebben gevoel voor
humor.’

Kamer aan gort gezaagd
‘Veel bewoners snurken, wat door het uitluistersysteem soms
net als zagen klinkt. Toen ik er net werkte, hoorde ik op een
nacht steeds het geluid van een zaag. Ik dacht eerst: “ dit is
raar snurken,” maar het klonk écht alsof er gezaagd werd. Ik
ging toch maar even kijken, op een kamer waar ik nog nooit
was geweest. Ik schrok: de bewoonster stond achter de deur
met een zaag in haar hand. Ze had het complete interieur van
haar kamer in kleine blokjes gezaagd. Ik kon alleen nog de
contouren van een bed en een kast onderscheiden. Mijn
moment van twijfel kan ik me goed herinneren: hebben we dit
echt gemist en staat deze vrouw al de hele nacht als een dolle

te zagen? Maar nee, het bleek dat ze een speciale zaagkamer
had waarvan de deur normaal ’s nachts op slot zat.’

DAF
‘Samen met een vriend sleutel ik regelmatig aan onze DAF-jes.
Mijn DAF 55 Marathon Coupé - waarvan er wereldwijd slechts
10 rondrijden - bouw ik om tot rally uitvoering. Sommige
onderdelen zijn niet meer verkrijgbaar en moeten we zelf laten
maken. We willen meteen meerdere exemplaren van onderdelen produceren, zodat de 6000 andere DAF-bezitters in
Nederland daar ook van profiteren.’

Vrije School
‘Ik vind de jaarfeesten op de Vrije School fantastisch leuk. De
kinderen leven echt naar die momenten toe. Die feesten hangen samen met de seizoenen en de natuur, dat spreekt mij
meer aan dan religieuze feesten. Ik help regelmatig op school
bij activiteiten. Het vader-kindkamp van de vierde klas vond ik
geslaagd: bijna alle vaders waren mee. We maakten een crossparcours en een tokkelbaan. Ook de juffen kwamen verkleed
als vaders even op bezoek.’

Gezond en gelukkig
Binnenkort start ik met de deeltijd opleiding tot verpleegkundige. Ik kan bepaalde delen overslaan vanwege mijn werkervaring, dus ik kan in twee jaar klaar zijn. Ook als verpleegkundige
hoop ik dit werk nog lang te blijven doen. Of ik nog wensen
heb? Qua gezinsleven heb ik alles wat ik wens. Daarbij wens
ik een goede gezondheid, meer heb ik niet nodig om gelukkig
te zijn.’
TEKST: NIKE MARTENS
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Hier....
kan uw advertentie staan.
Kijk voor de tarieven op
www.zonnewieldebilt.nl/hovenier
Of mail: redactie@zonnewieldebilt.nl
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