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Voorwoord Hanneke
Onbewust gelukt
Soms gebeurt het me weleens: een
onbewust gelukt moment aan tafel.
Meestal is het: “Eet je even door?
Boven je bord graag! Je hebt bestek
gekregen om te eten”. Maar dit keer
ging het anders. Een van onze kinderen zag achterop het pak vla een spel
staan: “Doe een onderwater-dier na”.
Dat laat hij zich geen twee keer zeggen! O zo kundig beeldt hij het eerste
dier uit: de dolfijn. Daarna volgen
zeehond, zeepaard en haai. Dan
wordt het moeilijker en gespannen
wachten wij af wat zijn jongere broer
gaat doen. Die staat ineens op van
tafel en loopt naar de vitrinekast.
“Hé” zeg ik “Je mag nog niet van
tafel...”. Maar hij zit al op zijn knieën
voor de kast, met zijn mond vastgeplakt aan het eens zo schone raampje. “ Ik weet het!” Roept onze jongste: “Plakvis” Nee, schudt hij met zijn
aan het raampje vastgeplakte lippen.
“Ja duh, dat noem je een algeneter” roept de oudste. “Goed!”
Ik kijk om me heen. De borden zijn nog halfvol, de inhoud is koud. Hoe krijgen we dit naar
binnen? “We zijn nu algeneters en op jullie bordjes liggen de heerlijkste algen!” Roep ik in
een opwelling. Daar duiken vier blondje hoofden in hun bord met prak. “Zo, opgeruimd staat
netjes!” Roep ik. “Gelukt zonder mopperen,” mompel ik opgelucht. Niet gepland, wel gelukt.
En wat een gezellig intermezzo. Heerlijk die onbewust gelukte momenten!
Es Sprüdelt
Onbewust gelukte momenten heeft een leerkracht ook geregeld in de klas. Je gaat dan in op
vreugdevolle momenten die zich aandienen en gebruikt ze in je les. Je kunt je les nog zo
pedagogisch bewust uitgedacht hebben, als iets spontaans zich aandient vanuit de kinderen
kan dat veel meer pedagogische waarde en opbrengst geven dan wat je had voorbereid. Het
is heerlijk om deze momenten daarna te delen met je collega’s. Dat licht op. Zoals Steiner
zegt: “Dan sprüdelt (bruist) de pedagogiek in je school“. En wat past er mooier bij het voorjaar
dan een bruisende pedagogische stemming in de school?
Een bruisend Zonnewiel
Werken op het land, in een winkel of werkplaats, betekent noeste arbeid. Dat wordt aan den
lijve ondervonden in klas 3, die de ambachten periode beleeft. Wieke beschrijft hoe het borrelt van inspiratie in klas 5 voor de landelijke schrijfwedstrijd. De kinderen beoordelen zelf
wat een verhaal tot een goed verhaal maakt. Dat verhalen ook heerlijk zijn om naar te luisteren en onze innerlijke wereld verrijken, kun je lezen in het stuk van Marja over de verhalen
die zij vertelt in haar klas één. En als je dan al goed zelf kunt lezen kan je heerlijk wegkruipen
op de bank om je boek te pakken en daarmee je eigen innerlijke wereld te scheppen.
Daarover vertellen 4 kinderen van onze school. In de ouderrubriek deze keer Yvanka met haar
eigen blog en emmers vol inspiratie. Ook nog een bruisende lezing van Freek Zwanenberg
over mediawijsheid in de antroposofie en de nieuwe rubriek 'Op de boekenplank'.
Dat het “sprüdelt” in deze Hovenier moge duidelijk zijn! Laat het voorjaar nu maar komen!
HANNEKE VAN GRIETHUYSEN-KEGEL
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Isaak (klas 4)

sssssst,

ik lees…

Er is niets fijner dan wegkruipen met een boek
op een druilerige dag, vinden Linde, Anouk,
Isaak en Idemar. En, wat lezen ze dan graag,
waar doen ze dat het liefst en wat zijn hun
grootste aanraders?

Isaak: ‘Ik fantaseer soms weleens over de hoofdpersonen in
een boek. Dan zie ik alles voor me wat ze doen. Dan denk ik
ook: als het iets anders gegaan zou zijn, wat zou er dan kunnen gebeuren? Vaak is het wel heel toevallig dat iets net goed
gaat, vind ik.
Ik hou het meest van minecraftboeken en boeken over
robots. Dat zijn boeken waar allemaal informatie in staat met
plaatjes. Het gaat over wat voor robots er zijn, hoe ze werken
en waar ze handig voor zijn.
Een boek dat ik nog graag wil lezen is: “Op zoek naar het diamanten zwaard.”

The boek gaat over Steve. Zijn dorp wordt aangevallen door
zombies en dan gaat hij zijn diamanten zwaard zoeken.
Ik heb nog nooit een boek in een keer uitgelezen. Lezen vind
ik moeilijk en dan denk ik: ‘Het is wel genoeg’. Lezen is voor
mij moeilijk, omdat ik dyslexie heb. Veel oefenen helpt. Ik kom
wel vooruit. Ik kan woorden nu al wat makkelijker lezen.’
Linde: ‘Ik lees het liefst op de bank in de woonkamer, omdat
ik me daar op mijn gemak voel en de bank ligt lekker. Ik lees
het liefst grappige en spannende boeken. Nu ben ik bezig in
“Harry Potter en de vuurbeker” en ik wil de volgende delen
ook nog graag lezen. Het is een serie van zeven boeken. Het

Linde (klas 5)
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Idemar (klas 3)

Anouk (klas 5)

gaat over Harry, wiens ouders vermoord zijn door Voldemort
toen Harry nog een baby was. Voldemort heeft Harry ook proberen te doden, maar dat mislukte, op één of andere manier
ontkwam hij eraan. Hij ontdekt dat hij kan toveren en gaat
naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hokus Pokus.
Daar maakt hij vrienden, ontmoet hij vreemde wezens en
beleeft allerlei avonturen. Het zijn dikke boeken. Als je een
keer een boek wilt lezen dat je in een adem uitleest, moet je
absoluut ‘De Waanzinnige Boomhut-serie lezen, die lees je
echt in één ruk uit.’

Jonas worden vrienden. In het boek staan ook superveel survival tips. “De waanzinnige boomhut” is echt een boek dat je
snel uitleest, ik heb het in twee keer uitgelezen. Een van mijn
lievelingsschrijfsters is Astrid Lindgren met bijvoorbeeld
"Ronja de roversdochter" en een andere lievelingsschrijfster is
Mirjam ten Oldenhave. Zij heeft alle boeken van Mees Kees
geschreven.’

Idemar: ‘De fijnste plek om te lezen vind ik mijn bed. Het is
een hoogslaper. Daar zit ik lekker hoog en knus. Ik lees graag
de boeken van Floortje. Het zijn avontuurlijke verhalen en af
en toe zijn ze ook grappig. Floortje maakt veel dingen mee. Ze
maakt bijvoorbeeld een boottochtje en dan gaat het onweren
terwijl ze midden op het meer is. Ik vraag me dan tijdens het
lezen al af hoe het zou zijn als ik Floortje was. Ik zou dan gaan
gillen denk ik. “Tobie Lolness” krijg ik voorgelezen door papa
en mama. Dat gaat over een jongen, Tobie dus, die anderhalve millimeter groot is en in een boom woont. Hij maakt allerlei
avonturen mee omdat bijna alle mensen achter hem aan zitten. Waarom dat is weet ik nog niet want zover ben ik nog
niet. Ik ben ook benieuwd naar de boeken van "Hoe overleef
ik...". Ik heb het boek "Hoe overleef ik mijn vakantie" leren
kennen bij mijn nichtje Cato. Zij las dat toen voor. Dat boek
gaat over Rosa en Jonas. De ouders van Rosa zijn gescheiden en haar moeder heeft nu een stomme man. Rosa en
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Anouk: ‘Ik vind lezen moeilijk omdat ik dyslexie heb. Ik kan
mezelf daardoor minder goed meenemen in het verhaal. Ik
houd dus meer van voorlezen en luisterboeken. Ik luister
graag naar verhalen. Mijn fijnste leesplek is op de bank in de
woonkamer. Ik zit daar gewoon lekker en de sfeer in de kamer
is goed. Ik lees het liefst spannende boeken die echt ergens
over gaan.
Ik vind “Bella Donna” en “het verraad van Waterdunen” mooie
boeken. Die heb ik al wel tien keer geluisterd. Het blijft spannend ook al weet ik hoe het afloopt. “Bella Donna” speelt zich
af rond 1700. Het gaat over een meisje dat is weggelopen van
huis en in Venetië terecht komt. Ze weet veel van kruiden en
maakt ook allerlei mengsels voor mensen. Ze beleeft allemaal
avonturen. “Het verraad van Waterdunen” heb ik ook op cd.
Het is zo spannend dat ik hem de eerste keer heb doorgeluisterd totdat hij uit was. Dat was om 2 uur ‘snachts...!’
De kinderen zijn geïnterviewd door:
HANNEKE VAN GRIETHUYSEN-KEGEL
FOTO'S GEMAAKT DOOR DE OUDERS VAN DE KINDEREN
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Op de boekenplank

‘Eenvoudig opvoeden’
Boekbespreking door Marjolijn Lamot

‘Eenvoudig opvoeden’ van Kim John Payne

Nog steeds is hij een van de meest inspirerende denkers over
opvoeding en onderwijs: Rudolf Steiner. Kern van de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner is zijn opvatting van de
ontwikkelingspsychologie van het kind. De leerstof op de
Vrijeschool is in overeenstemming met de fase waarin het kind
verkeert en sluit aan op de behoefte van het kind. Het kind
wordt niet gezien als een "onbeschreven blad", maar als een
mens met eigen talent, eigen voorgeschiedenis en individualiteit. Pedagogie is de kunst te herkennen wat kinderen aan
verborgen intenties met zich meebrengen en een klimaat te
scheppen waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien. Wat
betekent dit voor de hedendaagse volwassene en hoe kan je
hier vorm aan geven? In deze rubriek “Op de boekenplank”
bespreek ik eigentijdse pedagogische boeken die aansluiten
bij de visie van Rudolf Steiner en een handreiking bieden aan
de Vrijeschool-ouder van nu. Deze keer

De Australische gezinstherapeut en auteur van Eenvoudig
opvoeden neemt duidelijk stelling: westerse ouders bouwen
hun gezinnen op vier pijlers: te veel spullen, te veel keuzes, te
veel informatie en te veel haast. In het boek legt Kim John
Payne tamelijk overtuigend uit waarom kinderen van eenvoud
rustiger, gelukkiger en zekerder worden. Hij helpt ouders bij
het terugwinnen van de ruimte en
vrijheid die kinderen nodig hebben
voor de ontplooiing van hun unieke
persoonlijkheid. Eenvoudig opvoeden geeft hiervoor inspiratie en ideeën. Zo pleit hij voor een gezamenlijke
gezinsmaaltijd waaraan ook kinderen
hun steentje hebben bijgedragen en
stelt hij voor pauzes op te nemen in
het dagelijks rooster.

SEIZOENER HARTKATERN
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licht

Ouder in het

Op het Zonnewiel lopen veel van ouders rond

ouders wat hen bezig houdt.

‘Ik heb twee studies gedaan: Geschiedenis en Taalkunde. Via
een omweg ben ik uiteindelijk in een marketingfunctie beland
en heb ik me omgeschoold naar marketeer. Dat past erg
goed bij mij. Dat ik in mijn huidige functie ook weer wat met
mijn passie voor taal doe, maakt het geheel helemaal kloppend. En thuis komt Geschiedenis weer goed van pas nu
Mare op de middelbare school zit en af en toe hulp nodig
heeft.’

Werken voor het goede doel

Nieuwe serie Bitterzoet

‘Ik geef advies aan verschillende goede doelen over hoe ze
meer inkomsten kunnen halen uit de particuliere markt.
Bijvoorbeeld door een campagnes voor radio en TV. Op dit
moment werk ik voor SOS Kinderdorpen, Stichting AAP en
de Dierenbescherming. Ik vind het leuk om er voor te zorgen
dat organisaties met een ideële doelstelling door de campagnes die ik ontwikkel, meer te besteden hebben aan deze
doelstelling.’

‘Als hobby schrijf ik samen met een vriendin verhalen op ons
blog Wine-up!. Het gaat over drie vrouwen en moeders van
40 met een fantastisch rotleven. Dat blog bestaat nu twee jaar
en er zijn inmiddels twee boeken met gebundelde columns
van verschenen: ‘Geen gezeur, meer wijn!’ en ‘Bekentenissen
van vrouwen met een fantastisch rotleven.’ Afgelopen zomer
zijn we door Talpa en Linda de Mol benaderd: of ze het blog
mochten verfilmen? Vanaf 28 januari wordt de serie, met drie

die we van gezicht herkennen. We groeten
elkaar bij het wegbrengen en ophalen van onze
kinderen. Maar wie zijn deze ouders eigenlijk?
In de rubriek ‘Ouder in het licht’ vertellen
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WIE

Yvanka van der Zwaan (41), Co-ouder
met Bas van Mare (12), Romijn (10) en Kiki (7)

WAT

Interim adviseur fondsenwerving
non profitorganisaties + oprichter blog Wine-up!
www.wine-up.nl

MOTTO

Geluk zien in kleine dingen

en momenten

bekende actrices in de hoofdrol, onder de naam ‘Bitterzoet’
uitgezonden op Linda.tv.’

Schrijven
‘Qua schrijven vind ik echt alles leuk, ik heb vrijwel de hele dag
inspiratie. Het op papier delen van een grappig verhaal of een
inzicht vind ik het leukste wat er is. Eigenlijk is het qua tijd die
ik aan schrijven besteed ook al lang geen hobby meer. Ik wil
dit jaar meer gaan schrijven en een roman uitbrengen.’

daardoor hoe dit onderwijs je kan verrijken. De eerste jaren
nadat je van de Vrije School komt zet je je vaak nog een beetje
af. Daarna ga je pas, zeker als je mensen buiten de school
ontmoet die niet meer dan 1 zin vuil maken aan hun basis en
middelbare school, beseffen hoeveel meer je zelf hebt meegekregen en hoeveel mooie herinneringen je hebt aan je
schooltijd. Toen ik kinderen kreeg was ik vastbesloten ze het
Vrije Schoolonderwijs mee te geven. Het liep anders,
waardoor ze eerst naar regulier onderwijs gingen. Maar uiteindelijk zijn we toch geswitched, mede doordat omdat ik het
een gemiste kans vond als ze geen Vrije School onderwijs
zouden ervaren. Alleen de euritmie lessen: die mogen van mij
onmiddellijk weg. Zonde van het schoolgeld, weinig kinderen
vinden het leuk en ik zie de toegevoegde waarde niet.’

Extreem leuke kinderen
‘Ik ben het gelukkigst als ik op woensdagmiddag mijn kinderen uit school
haal. Ik heb ze dan altijd een paar dagen niet gezien. Sinds ik
gescheiden ben en samen met Bas co-ouder ben, wil ik de
tijd dat ze bij mij zijn zo goed mogelijk invullen. Dat is beslist
geen straf want ik heb echt extreem leuke kinderen.’

Toekomstwens

Vrije School

TEKST: NIKE MARTENS

‘Ik heb zelf zeven jaar op de Vrije School gezeten en weet

FOTO: Y VANKA VAN DER ZWAAN

‘Ik wens dat het goed blijft gaan met mijn kinderen en dat Bas
en ik op een dag tegen elkaar kunnen zeggen: ‘volgens mij
zijn ze nu wel af, deze klus hebben wij goed geklaard samen!’
En verder ben ik best heel tevreden zoals het nu gaat, ik heb
niet zo veel te wensen.’

SEIZOENER HARTKATERN
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De eerste klas luistert naar

We zijn halverwege het schooljaar. De 24 kinderen die aan het
begin van het schooljaar verwachtingsvol de eerste klas
binnenstapten, zijn nu volop eersteklassers geworden. Wat
hebben ze al veel geleerd! Er worden echte rekensommen
gemaakt, er worden boeken gelezen en met woorden verhaaltjes geschreven. Dat is heel wat voor een kind van 6 of 7 jaar.
En wat is het dan heerlijk om halverwege de ochtend voor een
korte tijd weg te dromen doordat meester of juf in eigen woorden een verhaal vertelt. Als je als leerkracht laat weten dat er
een verhaal in aantocht is, wordt alles snel opgeruimd en zitten
de kinderen al heel gauw klaar om te vertrekken naar het land
waar alles kan.
In de eerste klas zijn dat de sprookjes. Bekende sprookjes,
zoals ‘Doornroosje’ en ‘Roodkapje’ en minder bekende zoals
“Het water des levens” of “De twee broers”.
De kinderen luisteren naar het sprookje en vergeten de werkelijkheid om zich heen. Het klaslokaal bestaat niet meer en ze
gaan mee op weg met de prins of prinses, het avontuur tegemoet, over bergen en door dalen, om te verdwalen, om betoverd te worden, om reuzen te ontmoeten of met draken te
strijden, ze vinden een huisje in het bos of komen aan bij een
kasteel.
Ze zien en beleven de vertelling niet buiten zich, maar binnen
in zich. De beelden die ze vanbinnen opbouwen is voor elk
kind anders. Dat is karakteristiek voor het innerlijk beeld: iedereen maakt zijn of haar heel eigen plaatje. Het maken van een
innerlijk beeld is een eigen innerlijke activiteit. Ze gaan zèlf aan
het werk. Door het vormen van beelden bouwt het kind aan
zijn eigen innerlijke ruimte.
Deze ruimte lijkt op de binnenkant van bijvoorbeeld een huisje
in het sprookjesbos: er brandt een warm vuur, het vuur van het
enthousiasme. De deur kan het kind op slot doen, zodat niet
iedereen zomaar binnen kan stormen. In een ander sprookje
laat het koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen in zijn
innerlijke wereld toe. Vanbinnen voelt het kind zich dan als een
sterk kasteel waar waardigheid en kracht heersen.
Veel sprookjes gaan over binnen en buiten, over onze binnenwereld en de wereld om ons heen. Het zijn beelden die voor
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alle mensen gelden, door alle tijden heen. Het zijn oerbeelden:
zo zitten wij als mensen in elkaar. Ze herbergen onze idealen,
ons diepste streven.
Als een kind naar een verhaal luistert, identificeert het zich
onmiddellijk en automatisch met een persoon, meestal met
de hoofdpersoon. Het kruipt in de huid ervan en voelt zich veilig en geborgen als Doornroosje of het voelt zich wijs en sterk
als een koning of slim en dapper als Kleinduimpje. Met wie het
kind zich ook vereenzelvigt, zijn gevoel doet meteen mee.
Hierdoor worden zijn eigen gevoelens sterk en komen er nieuwe bij. Het gevoelsleven groeit. Het gevoel van vrede en veiligheid, van angst en onmacht, van waarheid als alles goed
komt. Het verhaal is dan ook een grote hulp bij de opvoeding.
Vooral in de periode van zeven tot veertien jaar, waarin een
kind zijn innerlijk opbouwt, waarin hij in beelden denkt en
waarin zijn gevoel het kompas is voor zijn doen en laten, zijn
verhalen noodzakelijk “voedsel”. De beeldhonger is op deze
leeftijd groot. Het kind verlangt naar beelden, het verlangt
naar innerlijke belevenissen: het kind wil groeien.
Nu de lente voor de deur staat, vertellen we het verhaal van
“Tatatoeks reis naar de kristalberg”. In het verhaal van
Tatatoek, gaat de schuchtere maar dappere dwerg
Tatatoek op reis naar de kristalberg om kristallen te halen voor
de wortelmeester. Onderweg moet hij door 7 dalen en over 7
bergen en zijn er gemene kobolden die hem zijn reis moeilijk
maken. Deze symboliek sluit prachtig aan bij de weerstanden
die een kind tegenkomt en moet zien te overwinnen. Ze leren
dat het leven vol pieken en dalen zit, dat je dapper kunt zijn,
dat er metgezellen zijn om je te helpen, dat je mensen kunt
vergeven en opnieuw leert vertrouwen te hebben.
Elke dag gaat het verhaal verder.
Tatatoek krijgt een hamertje mee die hem op zijn weg zal helpen. De kobolden willen het van hem stelen en Tatatoek moet
hem erg goed bewaken. De gemene kobolden gooien stenen
van de berg en breken de bruggen af waarover hij moet. Maar
op de terugreis blijkt dat de kobolden niets liever willen dan
aandacht en liefde. Tatatoek sluit vriendschap met ze en geeft
ze een plek om te wonen in zijn eigen huis onder de grond.
Wat een schat aan materiaal levert zo’n verhaal voor een
kunstzinnige verwerking!
De kinderen kunnen er over tekenen en in een schildering de
kleurstemming weergeven. In klei worden de zeven bergen en
dalen gemaakt en met kleine steentjes wordt de weg zichtbaar gemaakt die Tatatoek (en wij met elkaar!) afleggen. De
figuurtjes uit het verhaal worden ook van klei gemaakt. Tot slot
wordt het verhaal nagespeeld in woord en gebaar en met
muziek. Iedereen mag eens de dappere dwerg Tatatoek spelen, maar ook in de huid kruipen van een van de kobolden of
de wortelmeester. Na Pasen wordt het dan als toneelspel
opgevoerd voor de hele school!
TEKST: MARJA DE MARE, LEERKRACHT KLAS 1
FOTO’S: NIKE MARTENS
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Paastijd
in de kleuterklas
Jaarfeesten vinden meestal hun oorsprong in

Voorjaar

heel oude tijden en vaak zijn ze tot christelijke

Terwijl in de herfsttijd de feesten erop gericht zijn om naar
binnen te keren, zijn de feesten in het voorjaar er juist op
gericht weer naar buiten te keren. In de kleuterklas vieren we
de paastijd dan ook door de kinderen het nieuwe leven in de
natuur te laten ervaren. In dit jaargetijde zien we planten en
bloemen weer uit de aarde omhoogkomen; bomen worden
weer groen; knoppen gaan open; de bloesems gaan bloeien;
lammetjes worden geboren; vogels bouwen een nest……
Overal om ons heen bruist het nieuwe leven! In de klas zingen
we en spelen we hierover; we doen vingerspelletjes; we zaaien, oogsten en eten (op matses) tuinkers; we krijgen pasgeboren kuikentjes (van de boerderij van juf Anita) op bezoek; in
de kleutertuin kunnen de kinderen zich verwonderen over de
sneeuwklokjes, krokussen en andere voorjaarsbloemen die
uit hun holletjes zijn gekropen; we vertellen verhalen over het
“ontwaken van wortelkindertjes”, over Sneeuwklokjes en over
Paashazen; op de jaartafel wordt alles in beeld gebracht.
En we maken een natuurlijk onze Palmpasenstok, waarmee
we naar buiten trekken.

feesten gemaakt. In vroeger jaren leefde de mens
door het jaar heen mee met de veranderingen in
de natuur met daarin de jaarfeesten als hoogtepunt. Elk feest had bepaalde gebruiken en symbolen. Het waren niet alleen feestelijke hoogtepunten van de seizoensbeleving, maar ook een
oriëntatie in de tijd (een tijdsbeleving). Er werd
ergens naar toe geleefd. Dit geld ook voor kleuters, die nog niet met de kalender leven. Elk jaar
weer hetzelfde feest vieren geeft houvast en een
gevoel van geborgenheid.

10
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Palmpasen
Dit is het eerste prille lentefeest. We vieren het nieuwe leven.
Als we beginnen aan de Palmpasenstok weten oudste kleuters al wat er komen gaat! Ze kunnen zich ergens op verheugen. Met de Palmpaas-optocht draagt ieder kind zijn eigen
“levensboom”, een stok vol symbolen. De meegebrachte stok
van thuis is het symbool van de levensboom, hij wordt daarom omwikkeld met groen crêpepapier; de ring om de stok is
het symbool van de zon (die steeds sterker wordt en het leven
wekt), de gekleurde linten zijn de stralen; de buxus, een altijd
groenblijvende plant, symboliseert het eeuwige leven; we rijgen gedroogde vruchten (zij dragen immers het nieuwe
levenszaad); en bovenop?, ja bovenop prijkt de (brood)haan!
Hij luidt de nieuwe dag, het nieuwe leven in. Ieder jaar is het
weer hard werken om de stokken op tijd klaar te krijgen. Maar
als we dan eenmaal zingend naar buiten trekken en onze linten beginnen te wapperen in de wind en we over het groene
pad richting hospice Demeter lopen is de beloning groot, wat
een geweldige ervaring! Ouders wachten ons op en maken
een lange poort van bloesemtakken, waar we tot slot doorheen mogen trekken. Een onvergetelijke beleving voor kinderen.

Stille Week
Na palmpasen volgt de Stille Week. In de klas bereiden we
ons voor op Pasen. De Haas en het Ei staan centraal. We
maken een paasmandje, want de op de laatste schooldag
voor Pasen mogen de kinderen mooie beschilderde eieren
zoeken in de kleutertuin, verstopt tussen het groen door “de
paashaas”. In hun mandje mogen ze de eieren mee naar huis
nemen. Het ei, het oeroude symbool van het nieuwe leven,
van de “opstanding” van de natuur. Het ei lijkt wel een dode
steen (evenals het zaad), maar het draagt al het nieuwe leven
in zich. De Paashaas is het beeld van dienstbaarheid, offerbereidheid, zich in te zetten voor een ander. In sprookjes en
legenden speelt de haas vaak de rol van het zachtmoedige
dier, dat redding brengt. Het schijnt zo te zijn, dat als een haas
achtervolgd wordt door een ander dier, een andere haas voor
hem in de plaats gaat rennen. nVoor de kinderen brengt hij de

paaseieren en is zelf weer verdwenen als wij gaan zoeken. Dit
zijn de beelden die we de kinderen middels spel, verhaal en
lied proberen mee te geven, beelden van “groei en bloei”, het
voedt hun eigen groeikracht.
Met het Pinksterfeest sluiten we de Lentefeesten af.
TEKST: FROUKJE MIEDEMA, KLEUTERLEERKRACHT
FOTO'S: PETRA VAN HELDEN, MARTINE SCHEPERS,
NIKE MARTENS, HILDE VAN DRUNEN, BABETTE MEUWESE
ILLUSTR ATIE: ANK A WITKOWSK A
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Tussen

iPhones

en waskrijt
Mediawijsheid en antroposofie: Een verslag van de algemene ouderavond
Het is zondagochtend zeven uur en de kinderen staan naast
je bed: ‘Mam, mogen we met de ai?’ (iPad). Eigenlijk wil je
toezicht houden op hun internetgedrag, maar het is wel fijn als
ze zichzelf even bezighouden. Of in de wachtruimte bij de
dokter: ‘Mam, mag een spelletje op je telefoon?’ Je zou liever
zien dat je kind een boekje pakt, maar je hebt begrip voor zijn
verveling. Of; ‘Mag ik een telefoon voor mijn verjaardag?
Iedereen in de klas heeft er één!’ Je had gehoopt dat deze
vraag pas op de middelbare school aan de orde zou zijn,
maar je wilt niet dat je kind buiten de groep valt.
Allemaal dillema’s van opvoeders in deze tijd. Ook voor de
ouders die op 26 januari jl. aanwezig waren op de algemene
ouderavond die in het teken stond van mediawijsheid. Freek
Zwanenberg van Bureau Jeugd & Media, en zelf oud leerling
van het Zonnewiel, houdt een lezing waarin hij de antroposofische visie op technologie uiteenzet en vraagstukken rondom
opvoeden in een gemedialiseerde samenleving bespreekt.
Op een goed bezette ouderavond, heet Freek ons ontspannen welkom. Hij neemt ons al gauw de diepte in naar het
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gedachtegoed van Steiner. Geen eenvoudige kost blijkt al
gauw. Maar Freek zet het helder uiteen.
In de visie van Steiner werkt de Ahriman (de kracht van het
kwaad) via de materialistische (wetenschappelijke) wereld. Hij
zorgt er voor dat mensen minder op de geest en meer op de
materie gericht raken. Via technologie probeert de Ahriman
ons af te snijden van onze spirituele verbinding.
De taal en de beelden die Steiner gebruikt zijn dan wellicht
geen gemeengoed onder de bezoekers van de ouderavond,
iedere ouder herkent het beeld van een kind dat uren voor
een beeldscherm heeft gezeten en daarna, leeggezogen en
futloos op de bank hangt. Zo beschouwt kun je stellen dat
we, gedurende de tijd die we op een dag naar een beeldscherm staren, niet in staat zijn om andere verbindingen aan
te gaan (zoals wezenlijk contact maken).

Midden in de wereld
Het verhaal van Freek is zeker geen waarschuwing voor het
gebruik van media. Nuchter en evenwichtig beschouwt hij
antroposofische concepten en weet deze te verbinden aan
de uitdagingen van moderne media.
Freek noemt de meerwaarde van media zoals educatieve tvprogramma’s en creatieve app’s, waarmee je bijvoorbeeld
kunt componeren.
Hij houdt ons een interessant citaat van Steiner voor waaruit
je, vrij vertaald, kunt opmaken dat de behoefte om je uit het
moderne leven te onttrekken voortkomt uit zwakte. Steiner
moedigt aan om de uitdagingen van de moderne wereld aan
te gaan. Het ontwikkelen van de (spirituele) vermogens moet
midden in het leven plaatsvinden.
Daarin hebben wij, ouders en onderwijzers, dus een
opdracht.
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Hoe gaan vrijescholen om met die opdracht? Onze kinderen
volgen onderwijs waarin er bewust gekozen wordt om digibords, pc’s en tablets buiten het klaslokaal te houden. Zijn
kinderen dan genoeg toegerust voor het functioneren in de
moderne wereld?
(Op het Zonnewiel wordt in de hogere klassen overigens wel
met laptops gewerkt en worden educatieve filmpjes ingezet
als onderdeel van het onderwijs. Aan het eind van de avond
noemt Wim Oosterhuis dat er in de vijfde en zesde klas medialessen worden gegeven. Daarover wellicht in een volgende
Hovenier meer).

onweerstaanbare, “ping” klinkt?
In die kritische reflectie op mediagebruik die wij bij onze kinderen hopen te bewerkstelligen ligt, voor ons als ouders, ook
een opdracht voor onszelf.
TEKST: PETRA VAN HELDEN, OUDER VAN AMIN (10),
LOUIZA (7) EN HANAN (1)

Afbeeldingen uit: Inpiratieboekje Vrijeschoolse Mediapedagogiek
www.frankzwanenberg.nl - Vormgever Eloy Bruins Werk Beeld

Behoeden blijkt niet de weg, maar toerusten wel. Dan is de
vraag wat kinderen nodig hebben en wat kan worden verstaan onder “verantwoord mediagebruik”?
De lezing is interactief. Ouders stellen vragen en brengen
ervaringen in. We praten over beeldschermquota (hoeveel uur
voor welke leeftijd?), over de (schadelijke) effecten van straling
(“Wie zet zijn telefoon uit als ‘ie gaat slapen?”), over betrokkenheid en duiding (weten wat je kinderen zien en daarover
met hen in gesprek zijn).

Gevarieerde “voeding”
Freek schets het antroposofisch mensbeeld en vertelt over de
effecten van media op de vier niveaus van het mens-zijn: het
fysieke lichaam, het etherlichaam, het astraal lichaam en het
“ik” (kort gezegd: lichaam, ziel en geest).
Een ouder vult aan dat er op de verschillende niveaus een
“brede voeding” moet zijn. Je zou kunnen zeggen: een hamburger van de ‘gouden M’ is niet direct schadelijk, maar je
zorgt als ouder voor gevarieerd eten. Zo geldt ook voor
mediagebruik: een filmpje of spelletje spelen kan niet direct
kwaad, zolang een kind daarnaast “gevoed” wordt met wandelingen in het bos, het luisteren naar verhalen, het bespelen
van een instrument, het beschouwen van kunst, etc. Voeding
in al deze facetten ten behoeve van de menswording dus, en
laten onze kinderen daarin op de Vrijeschool nou juist aan hun
trekken komen!
Wij zijn, als ouders ook “gevoed” met de inhouden die Freek
ons aanbiedt. Eén van zijn praktische tips zoemt bij mij nog
een tijdje door: “Geef het goede voorbeeld: wees aanwezig
en toon zelfbeheersing”. Hoe mediawijs ben ik als ouder?,
vraag ik mij af als ik na afloop van de ouderavond naar huis
fiets. Hoe aandachtig ben ik als ik met mijn dreumes aan de
ontbijttafel zit, en mijn ogen onafgebroken op mijn digitale
krantje zijn gericht? Wat voor signaal zend ik uit als ik tijdens
een verhaal van mijn kind naar mijn telefoon grijp als de, altijd

Freek zwanenberg
Freek heeft zelf van kleuterklas tot eindexamen op de vrijeschool
gezeten. Hij zat zelfs op het Zonnewiel (toen Rudolf Steinerschool).
Tijdens zijn studie Humanistiek is hij afgestudeerd op het onderwerp ‘mediawijsheid op school’, en sindsdien heeft hij vele presentaties en workshops gegeven over mediaopvoeding. Vorig jaar
is Freek gefascineerd geraakt door de visie van vrijescholen op
media, en kwam zo in aanraking met het werk van Rudolf Steiner.
Inmiddels heeft hij een goed beeld van zowel de antroposofie als
de uitdaging van de antroposofie om een constructieve visie te
ontwikkelen op het mediagebruik van kinderen. Freek gebruikt verder zelf intensief de sociale media voor zijn werk als improvisatiepianist (www.freekzwanenberg.nl).

Meer lezen? Twee artikelen en een boekje van Freek zijn te vinden via:
• www.bureaujeugdenmedia.nl/vrijeschoolse-mediaopvoeding-een-interessante-paradox/
• www.bureaujeugdenmedia.nl/vrijeschoolse-mediaopvoeding-rudolf-steiner-technologie-en-het-moderne-leven/
• www.vrijescholen.nl/wp-content/uploads/2015/11/Inpiratieboekje-Vrijeschoolse-Mediapedagogiek.pdf

SEIZOENER HARTKATERN

13

Sei1601 DeBilt JL_Ede_lente05.qxd 13-03-16 20:12 Pagina 14

Ook als dat gereedschap ontwikkeld is tot een machine, kan het kind dit ervaren. Zeker als de mens die het ambacht uitvoert, hiermee werkt en erover vertelt.

De ambachten
periode in klas 3
Het is belangrijk voor jonge kinderen, die op weg
zijn in hun ontwikkeling, zicht te krijgen op de
werkende mens in de wereld om hen heen. Het
meewerken en beleven dat mensen zich iets
eigen hebben gemaakt en daarmee aan de aarde
bouwen, voedt de eerbied krachten en de moraliteit. Ambachtslieden hanteren hun gereedschap
als een verlengstuk van hun eigen ledematen en
zijn als het ware een met hun gereedschap.
Als leerkracht kun je veel weten en vertellen, maar de werkelijke ontmoeting met de mens die zich zulke ambachtelijke
vaardigheden heeft verworven, dat laat zich niet uitleggen.
Dat moet ervaren worden.
In het begin van het schooljaar zijn we daarom bij de molenaar
op de molen in IJsselstein geweest. En in februari zijn we op
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bezoek geweest bij en kregen we bezoek van een aantal
ambachtslieden.
Prachtige ontmoetingen en ervaringen, waar de kinderen later
over schreven. Sommige een paar enthousiaste zinnen, of
een tekening, anderen bladzijdes lange nauwkeurige verslagen. Ook schrijven is een ambacht, waar je hard voor moet
werken!
WILNA SCHIPPERS
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We waren op bezoek bij de schoenmaker op de Looydijk in de Bilt. En bij
Egbert en Ruth, op de werkplaats van “de Tafelboom” in Utrecht.
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De ambachtenperiode in klas 3
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KLAS 5

Taal
is zeg maar echt ons ding

De vijfde klas is bezig met een taalperiode. Naast
onderwerpen als zinsontleding, directe – en indirecte rede en spelling zijn we bezig met schrijven.
Niet zomaar schrijven, maar het af schrijven van
een bestaand verhaal.

De kinderen verzinnen

zelf een eind aan het verhaal ‘De villa van Spoek’,
geschreven door Manon Sikkel, een bekende
kinderboekenschrijfster. Dit is onderdeel van de
juniorschrijfwedstrijd, een nationale schrijfwedstrijd. Maar hoe schrijf je nou een goed verhaal?

Al brainstormend kwamen de kinderen met goede tips:
 Een hoofdpersoon waar je je in kunt leven.
 Een goede omschrijving zodat je het verhaal voor je gaat
zien.
 Een sterke verhaallijn en vooral veel humor.
De kinderen gingen druk aan de slag. Op 18 maart worden
de verhalen ingeleverd en beoordeeld door een echte vakjury
bestaande uit drie schrijvers en drie bekende Nederlanders.
Heel spannend!
Naast het schrijven van verhalen hebben de kinderen geoefend met voorlezen. Linde is de voorleeskampioen van onze
school geworden en gaat op 2 maart naar de regionale ronde.
Hoe het ging kun je snel lezen in het weekbericht.
JUF WIEKE
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Taal is zeg maar echt ons ding
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