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Afscheid  |  Langs de ringweg bloeit het fluitekruid weelderig in de
berm. We fietsen een stukje, plukken vlierbloesem voor fris, zelfgemaakte
sap. We maken een praatje met “het puppie-hondjes-vrouwtje”, wiens
hondje we zo lief vinden. “Aaaah”  roepen mijn  twee jongste kinderen
dan: “die ben ik!” Een paar weken geleden bloeiden de paardenbloemen
nog. Nu waaien de pluisjes weg of worden door kindermondjes uitgebla-
zen. Dag paardenbloem, dag zaadjes. Laat je meevoeren door de wind
om ergens  weer opnieuw te beginnen.

Afscheid nemen. Een nieuwe start elders. Het is even slikken maar ze
gaan toch echt: de zesde klassers. Ik zie ze nog staan: met hun fietsen-
rekjes in hun blozende koppies. Nu zijn het mondige jongens en meiden
met beugelbekkies waarvan een aantal al een kop boven juf uitsteekt.
Vier zesde klassers vertellen over hun jaren bij ons op school en hun stap
naar de middelbare.

Wie we ook zullen gaan missen, zijn Nike en Anka die de redactie zullen
verlaten. Nike met haar scherpe  columns, prachtige foto’s en humoristi-
sche schrijfstijl. Anka met haar speelse, uit eenvoud getekende en tot de
verbeelding sprekende illustraties. In dit nummer komen we meer over
haar achtergrond en werkwijze te weten.

In deze Hovenier zien we naast afscheid nemen en loslaten vooral ook
scheppingskracht terug . Soms moet je daarvoor even stilstand hebben.
Daarover schrijft Marjolein in “het nut van vervelen.” Scheppingskracht
zien we ook in de dierkunde periode van klas 4, waarin kinderen zich ver-
diepen in een zelfgekozen dier. En wat dacht je van het zeer geslaagde
project in klas 4, 5, 6? Wie de presentatie in de zaal heeft bijgewoond,
heeft gezien hoe het daar bruiste.
En dat je ook creatief met rekenen bezig kunt bezig, beschrijft Anita wan-
neer ze uitlegt hoe kinderen op eigen wijze rijke rekenproblemen oplos-
sen.

De vlierbloesem staat inmiddels flink bruin te worden in een emmer. Geen
tijd voor gehad. Nog geen goede flessen gevonden en de citroenen
moeten nog gekocht. Geen tijd voor verveling, morgen weer een dag. 
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3SEIZOENER HARTKATERN

Sinds enkele weken ben ik de nieuwe kleuterjuf

op vrijeschool het Zonnewiel. Mijn naam is Gisella

van Riet en ik ben 46 jaar, getrouwd en moeder

van 2 dochters, Raisa (12) jaar en Mila (11). Wij

wonen in Tuinwijk West in Utrecht.

Ik ben heel blij om hier te mogen werken. De open sfeer met
super leuke kinderen en aardige collega’s maken dat ik mij
hier al helemaal thuis voel.

Voordat ik hier werkte was ik kleuterleerkracht op vrijeschool
Tiliander in Tilburg. Daar heb ik vorig jaar de vierde kleuterklas
opgericht, een klas die nu stevig staat. Ik werk ook nog 1 dag
in de week als kleuterleerkracht op Kindergemeenschap de
Werkplaats in Bilthoven.

Voor mij is het heel vanzelfsprekend om te zingen dansen en
spelen met de kinderen. Dat komt omdat ik jarenlang werkte
als dansexpressie docente en kindertheatermaakster.

Het spreekt mijn aan dat vrijeschool de Bilt de ontwikkeling van
een vrije persoonlijkheid aanmoedigt. Ik geloof dat vertrouwen
hebben in de eigenheid van een kind nodig is om te worden
wie je bent. Daarbij vind ik het belangrijk dat kinderen zich veilig
voelen en dat er een positief pedagogisch klimaat is. 

Ik ben een ervaren leerkracht die enorm geniet van het wer-
ken met kleuters. De verwondering waarmee de kinderen
naar de wereld om zich heen kijken en de uitspraken die zij
doen, maken dat ik graag naar mijn werk toe ga. De antropo-
sofie is voor mij een inspiratiebron en legt een pedagogische
basis onder mijn handelen. 

In mijn vrije tijd hou ik van het verkennen van nieuwe horizon-
nen, zowel op de wereld door te reizen maar ook in de wereld
van de verbeelding, met film, dans, hedendaagse interactieve
kunst. Het bezig zijn met spiritualiteit en zingeving hoort ook
bij mij.

Nog één groot genoegen, dat is verkleden. Als kleuter was ik
een toegewijde poppenmoeder die enorm van verkleden hield
en dat is eigenlijk nooit over gegaan. Ik ben dol op jurkjes
kopen!

Het is mijn wens om een toegankelijk leerkracht te zijn voor de
ouders en de kinderen. Als er vragen zijn over wat dan dan
ook, kom gewoon naar mij toe. Het is mijn intentie om de kin-
deren later terug te laten kijken op een hele leuke kleutertijd,
waarbij ze al spelend een hoop geleerd hebben.

G I S E L L A  V A N  R I E T

Even voorstellen

Gisella 
van Riet

JuF
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4 SEIZOENER HARTKATERN

dicht ei en au
De tweede klas

In de laatste periode van het schooljaar hebben we in de
tweede klas de stof van het afgelopen jaar herhaald. Zo heb-
ben we ons bezig gehouden met het klokkijken en met de
verschillende reken- strategieën. Ook de spelling categorieën
kwamen allemaal nog een keer langs. We hebben een cate-
gorieën kwartet gemaakt dat we iedere dag met veel plezier
spelen. En om de EI en de AU woorden nog eens goed te
oefenen maakten we gedichtjes.  Onderstaande gedichtjes
moesten zoveel mogelijk EI en AU woorden bevatten en 
ze moesten over de zomer gaan. 
Veel plezier met lezen! Ze zijn soms erg grappig en creatief!

T E K S T  E N  F O T O ' S :  H A N N A H  V A N  D E R  D O N K ,  

L E E R K R A C H T  K L A S  2  
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6 SEIZOENER HARTKATERN

Dierkunde
in klas 4

Steeds weer grote ogen van bewondering bij elke nieuwe ont-
dekking: wat kunnen dieren zich goed aanpassen aan hun
omgeving! In de dierentuin speuren de kinderen rond om alle
verstopte, gecamoufleerde dieren te vinden. Ieder kind heeft
zijn eigen lieveling. Daarom kruipen de kinderen een week lang
in de huid van hun eigen dier. Elk dier wordt met hart en ziel

bestudeerd, geboetseerd, geschilderd of getekend. En de kin-
deren schrijven een gedicht en een verhaal vanuit diens ogen.
En hier zie je dan een paar van de schitterende resultaten.

T E K S T  E N  F O T O ' S :  V I S M A Y A  B A K K E R  

E N  F R Ø Y D I S  I H L E  L E E R K R A C H T E N  K L A S  4

Jin de rode panda

Norea - het hert

Isaak - de zeeschildpad

Metaja - de anaconda
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Simcha - het stokstaartje

Tom - de sneeuwluipaard

Tibo - de buizerd

Suzanne
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Waarheen?
Jobbie: Ik ga naar het CCZ ( Christelijk College Zeist). Ik vind
het een gezellige school. Het is daar allemaal niet zo strak en
je krijgt er veel creatieve vakken en doet er echt veel met je
handen. Ik vind het ook leuk dat er op deze school veel tech-
nologie gebruikt wordt. Ik krijg bijvoorbeeld mijn boeken op de
ipad en dat lijkt me cool.
Wytske: Mijn nieuwe school wordt de Werkplaats. Wat mij
aanspreekt is dat je de leraren daar met hun voornaam mag
aanspreken. Ik vind dat goed want zo ben je meer gelijk aan
elkaar. Wat ik ook fijn vindt aan de school, is de omgeving. De
school staat vlakbij het bos, het is een hele mooie plek.
Daan: Het Utrechts Stedelijk Gym is mijn eerste keus omdat
het niet zo ver fietsen is.  Maar dat is t niet alleen hoor, ik vind
de sfeer ook gewoon leuk.  
Ik ga gymnasium doen en dat is ook wat ik wil: het hoogst
haalbare.
Michaël: De Stichtse Bovenbouw in Zeist, daar ga ik voor. Ik
wil graag mijn eigen periodeschriften maken en niet alles digi-
taal doen, Ik doe het liefste alles met de hand.

Anders
Na de grote vakantie, de eerste dag op je nieuwe school, hoe
stel je je dat voor?
Jobbie: Ja, dan zijn al je oude vrienden weg en alles is nieuw,
dat is wel een gek idee. Ook lijkt t me vreemd dat je niet meer
een balletje trapt op t plein maar dat je met je nieuwe vrienden
in de kantine zit. Ik zal wel moeten wennen aan meer vrijheid
maar het lijkt me ook kikke.
Michaël: Het lijkt me wel wennen dat je alle lokalen moet zoe-
ken. Maar ik hoop dat ik op deze plek fijne vrienden krijg en
dat ik deze school kan afmaken. Ik ben de afgelopen jaren
steeds verhuisd waardoor ik nooit langer dan 2 jaar ergens op
school heb gezeten.
Wytske: Ik ben vooral nieuwsgierig naar alle nieuwe talen die
ik ga leren. Ik wil later ook gaan reizen, dus dan is het wel han-
dig als ik veel talen spreek.  Ik vind t best spannend ook. Ik
kan wel makkelijk contact zoeken maar echt vrienden maken
vind ik moeilijk. 
Daan: Nou, ik wil dus  graag dingen leren waar ik echt iets aan
heb voor later, al heb ik nog geen idee wat ik wil worden.

De zesde klas van juf Minke
verlaat dit jaar het Zonnewiel

De zesde klas van Minke verlaat dit jaar het Zonnewiel. Met een rugzak vol ervaringen en opgedane

kennis, vervolgen zij hun schoolloopbaan op een andere plek. Zes jaar lang reisde Minke als trouwe

gids met hen mee: over rustige landweggetjes, kronkelende paadjes, door diepe dalen en over hoge

toppen. Nu is het tijd voor een nieuwe start: een onbekende en nog niet bewandelde weg ligt voor hen.

Jobbie, Wytske, Daan en Michaël van klas 6 vertellen hoe zij de jaren op het Zonnewiel beleefd hebben

en waar hun nieuwe reis heen gaat.
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Heimwee?
Of ze het Zonnewiel gaan missen, daar kunnen ze nu natuur-
lijk nog niets over zeggen, maar dat ze hier een goede tijd
hebben gehad, kunnen ze unaniem bevestigen. Wel weten ze
allemaal zeker dat ze hun vrienden gaan missen van de klas. 
Daan: Naast mijn vrienden zal ik ook de handarbeid gaan mis-
sen. Ik weet niet hoe het op mijn nieuwe school zal zijn, maar
ik vind dat leraren hier wel heel goed dingen uit kunnen leg-
gen.
Michaël: Op de Stichtse heb je geen voetbalveld, dat vind ik
wel jammer
Wytske: Ik ben in de vijfde klas op het Zonnewiel gekomen.
Op mijn oude school hadden ze eigenlijk helemaal niet zo in
de gaten dat ik t daar niet naar mijn zin had. “Het gaat toch
goed met leren?” Zeiden ze daar. Hier heb ik t gevoel dat de
leraren echt kijken hoe het met je gaat. Dat ze de tijd nemen
om naar je te luisteren. Ik vind ook dat er op deze school
betere leermethodes zijn, dus betere manieren om je iets aan
te leren. Ik heb hier bijvoorbeeld de staartdeling op een fijnere
manier geleerd. 
Jobbie: Het ouderwetse schoolbord hier zal ik niet zo missen.
Het is toch handiger met een digi-bord. Ik vind dat ik hier
genoeg heb geleerd en ben ook echt geholpen als ik iets niet
meteen snap. Het is ook niet zo dat je erop afgerekend wordt
als je iets minder goed snapt. Iedereen is gelijk. Sint Jan vind
ik een leuk feest, gelukkig hoef ik dat niet te missen want daar
kun je ook heen als je al van school af bent.

Verbeterpunten
Op school zijn er vast ook wel dingen die beter of anders kun-
nen 
Michaël: ik weet het niet, ik ben hier pas een jaar. Ik vind
eigenlijk alles wel oke hier. 
Daan: sommige jaarfeesten zijn wat minder, zoals Pinksteren.
Wytske: welk feest is dat ook alweer? Ja, er zijn hier echt veel
feesten, ik vergeet steeds de namen.

Jobbie: Ik vind eigenlijk wel dat je iemand die schrijven verve-
lend vindt (zoals ik), gewoon een kopie van het rekenboek
moet geven.  Ik vind t ook raar dat je met de cito toetsen niet
gewoon in de boekjes mag werken. Ik denk dat dit voor heel
veel kinderen fijner is want nu moet je steeds je antwoord op
een los vel gaan zitten schrijven en hoe irritant is dat….? En
de verhaaltjessommen mogen van mij wel afgeschaft worden
want dan moet je zo goed lezen voordat je de som weet.
Wytske: ja, ik begrijp dat wel. Ik heb er zelf niet zoveel moeite
mee maar ze moeten ook kijken naar kinderen die er wel
moeite mee hebben.

Eindoordeel
Bij een evaluatie hoort ook een beoordeling. Cijfers kregen ze
pas af en toe in het laatste jaar en eigenlijk vinden ze cijfers
veel minder waard dan de goede hulp en bevestiging  van hun
juf. Maar als het dan toch gevraagd wordt, welk cijfer zouden
ze het Zonnewiel dan geven?

Daan: een 9,8
Michaël: een 9,5
Wytske: een 9,7
Jobbie: Ja wel een 10 hoor, de leraren kijken hier echt goed
naar je
Wat een mooie woorden. Wat fijn dat de kinderen het hier
goed hebben gehad. Dit zou een inspectie nou toch eigenlijk
ook eens moeten lezen. 
Vol goede moed begint het viertal aan een volgende reis.
Misschien lezen we ooit nog eens terug hoe het hen vergaat
op hun nieuwe school en wat daarover hun eindoordeel zal
zijn.

T E K S T  E N  F O T O ' S :  H A N N E K E  V A N  G R I E T H U Y S E N - K E G E L

9SEIZOENER HARTKATERN
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WIE Anka Witkowska (43), 

WERK Zelfstandig kunstenaar en schrijver

Samen met Gerwin (44), Moeder van Sofie (12), Nolan (10) en Janek (2)

MOTTO Beginners mind. Altijd en overal bereid zijn opnieuw te willen beginnen

SEIZOENER HARTKATERN10 SEIZOENER HARTKATERN

licht
Ouder in het
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Kunstenaar
‘Ik ben voor mijn kunstopleiding van Polen naar Nederland
gekomen. Ik leerde Nederlands en paste deze taal ook toe in
mijn werk. Oorspronkelijk ben ik opgeleid om korte films en
video-installaties te maken, maar gaandeweg verschoof dat
naar tekenen en andere kunstvormen. 

Schrijven
‘Toen de kinderen kwamen schoof alles op. Ik werd moeder
en ergens aan de periferieën van mijn bestaan was ik nog
kunstenaar. De passie laat zich gelukkig niet onderdrukken en
zoekt naar nieuwe mogelijkheden: ik ben meer gaan schrijven
en vond een nieuwe weg. Begin dit jaar kwam mijn eerste kin-
derboek uit: ‘Wat doe je, Zitman?’(te bestellen via de Nieuwe
Boekerij, www.ankawitkowska.nl)’ 

Tekst en beeld
‘Ik ben de maker van zowel het verhaal als de illustraties. Voor
de illustraties bekwaamde ik me in de Japans/Chinese tech-
niek ‘Sumi-e’, inktschilderen op rijstpapier met een minimum
aan penseelstreken. Verhaal en beeld staan voor mij niet los
van elkaar, het één brengt het ander voort. Aan het begin lijkt
het verhaal van mij, maar op een gegeven moment is het ver-
haal op weg om zichzelf te schrijven en te illustreren. Ik voel
me dan een instrument dat voor de overdracht zorgt. De
combinatie van gerichtheid en overgave maakt mijn beroep
boeiend.’

Vrijeschool
‘Vanaf het eerste contact spreekt een enorme potentie van
creativiteit en speelsheid in het onderwijs me aan. Op de
Vrijeschool is ruimte voor verbeelding in alle vormen: geluid,
beeld en beweging. En als rode draad door het onderwijs
lopen natuurlijk de beleving en rituelen rondom de seizoenen.’

Toekomst
‘Afgelopen jaar leefden we al een beetje in de toekomst: we
wonen op vakantiepark Bospark tot het einde van het school-
jaar en verhuizen dan naar Limmen (NH). Onze oude droom
om aan de kust te wonen komt tot leven. Daar kijken we met
z’n allen enorm naar uit al is het ook spannend. Alles wordt
anders: voor ons als gezin en voor ieder afzonderlijk. We gaan
letterlijk opnieuw beginnen. Al het onbekende wordt gelukkig
omgeven door prachtige duinen en zee waar we met zijn allen
thuis hopen te komen.’
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Het is woensdagochtend half 10. In klas 3 staan

de meeste jongens achter een tafel gebogen

over een groot vel papier. Sommigen tekenen

anderen schrijven. Links voor in de klas zit een

groepje meisjes druk te overleggen. Bij de kraan

staan twee kinderen. Ze hebben drie maatbekers

en schenken water over. Juffie zit bij een groepje

kinderen die haar iets uitleggen.

Op het bord staat een probleem:
In mijn koelkast staan 3 aangebroken pakken melk. In het eer-
ste pak zit een halve liter melk, in het tweede pak zit 5 dl melk
en in pak drie zit nog 25cl. Kan ik de restjes melk bij elkaar
voegen zodat het in één pak past? Klas 3 heeft rekenperiode
en leert werken met inhoudsmaten. 
Wie om zich heen kijkt, ziet dat de wereld doordrongen is van
structuren, ritmes en vormen. Kijk bijvoorbeeld naar de plan-
ten en mensen. De ritmische opbouw van het skelet, de cel-
deling, het waak- en slaapritme. Maar ook het handelen van
de mens, het communiceren, de bewegingen die het maakt.
Alles is als het ware doordrenkt van structuren. Op de Vrije

school hanteren wij het uitgangspunt dat ieder mens wordt
geboren met een vermogen tot structureren. Dit vermogen is
bij de geboorte al latent aanwezig. Hier worden nog geen
woorden aan gegeven en kinderen zetten dit vermogen nog
niet bewust in. Als jonge kinderen een gezonde ontwikkeling
doormaken, dan komt dit vermogen rond het zevende jaar
verder vrij. Het kind is dan in staat om dit vermogen actief in
te gaan zetten en zich vaardigheden eigen te maken. 

De kleuterklas
Voordat kinderen zich rekenvaardigheden eigen kunnen
maken is het belangrijk dat ze rekenervaringen opdoen. Wie
in de kleuterklas kijkt, ziet dat de leerkracht de omgeving zó
inricht, dat ze deze ervaringen ook opdoen. 
Buiten op de wip ervaren kinderen dat er een balans kan zijn
tussen twee gewichten, de slingerbeweging van de schom-
mel laat het kind het ritme van een tweekwartsmaat voelen.
Door met beukenhouten blokken te bouwen, zien kinderen
niet alleen dat de maten van de blokken zich tot elkaar ver-
houden, ze voelen het ook aan het gewicht. Kinderen lopen
op de maat van een liedje. Door veel te sjouwen met spullen
verhouden ze zich met de zwaartekracht.
Als je naar kleuters kijkt zie je dat ze plezier beleven aan deze
ervaringen. Wie is de langste? Hoeveel stappen is het tot de
zandbak? Hoeveel jaar ben jij? Liggen er genoeg appeltjes in
de mand? 

Rekenen
op het Zonnewiel
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Het opruimen van het speelgoed, het uitdelen van brood-
plankjes, het tillen van zware of juist lichte voorwerpen, is dit
kleed groot genoeg om de deur van de hut mee af te dekken?
Het zijn allemaal dingen die kleuters dagelijks doen. Hierdoor
doen ze ervaringen op die ze ‘opslaan’ in hun lijf. 
Wie bijvoorbeeld als baby veel heeft gerold en later heeft
gekropen, wie als peuter onder, achter, op dingen heeft
geklommen, wie veel op zijn kop aan het duikelrek heeft
gehangen, wie regelmatig is gevallen en weer is opgestaan,
heeft de wereld vanuit veel gezichtspunten gezien. We staan
er niet elke dag bij stil, maar wie zo is groot geworden, draagt
een schatkist aan ervaringen met zich mee die hem helpen
een goed ruimtelijk inzicht te ontwikkelen. 
Kortom: bij de kleuters wordt het fundament gelegd waar we
in de lagere school op gaan bouwen. 

De lagere school
Op de lagere school volgen we de leerlijn rekenen zoals die
landelijk is afgesproken. In elke klas wordt er in blokken
gewerkt aan nieuwe leerstof. Een blok duurt meestal drie tot
vier weken en neemt een uur tot anderhalf uur per dag  in
beslag. Wij noemen dit de periode. 
Bij een rekenperiode starten we vaak met een probleem dat
kinderen in tweetallen moeten gaan oplossen. Het probleem
introduceert de nieuwe stof. We creëren het rekenprobleem
zo dat het aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
De kinderen kunnen de opgave op verschillende abstractieni-
veaus uitwerken, waarbij samenwerken essentieel is. 
Bij het rekenprobleem van de restjes melk werden de kinde-
ren in klas 3 geconfronteerd met verschillende maten. Liters,
deciliters en centiliters moeten samen in één pak melk
komen. De begrippen waren niet nieuw voor ze. In klas 3 heb-
ben we eerst met meters, dm en cm gewerkt. Van daaruit is
de liter geïntroduceerd, die dezelfde opbouw heeft.  Op de
bewuste woensdagochtend moet klas 3 er nu echt mee aan
de slag. 
De leerkracht vormt tweetallen die op het zelfde abstractieni-
veau rekenen. In de klas staan maatbekers klaar waarop de
verhoudingen duidelijk zijn aangegeven. En er ligt papier. Een
paar kinderen gaan meteen naar de maatbekers toe. De
kraan gaat open, maatbeker wordt gevuld, oeps te veel, even

wat er uit, weer teveel. Veel overleg is er niet. Het mag duide-
lijk zijn: hier staan de kinderen die leren door te doen. Het tel-
kens even fout doen hebben zij nodig om tot leren te komen. 
Bij een meisje en een jongen is het stil. Beide kinderen staren
naar het bord en hun lijven bewegen nauwelijks. Ineens pakt
één van de twee het potlood en schrijft op: nee. “Ik ben klaar,
ik weet het.” roept hij door de klas. Hier zijn de denkers aan
het werk. 
De leerkracht gaat naar de kinderen toe. “Dat hebben jullie
snel opgelost”, zegt ze. “Nou, ik weet het nog niet”, zegt het
meisje. “Hij zegt dat het niet kan. Kan je haar uitleggen wat je
gedaan hebt?” vraagt de leerkracht. “En kunnen jullie daarna
in een tekening laten zien hoe jullie tot je antwoord zijn geko-
men?” Wie goed naar de kinderen kijkt, ziet dat deze
opdracht een grotere uitdaging is dan het oplossen van het
probleem zelf. 
Het is belangrijk dat kinderen deze rekenproblemen leren op
te lossen op verschillende abstractieniveaus.  De kinderen bij
de kraan, worden uitgenodigd het op papier weer te geven.
Teken het maar, of kan je het laten zien in een getallenlijn? De
kinderen die alles in hun hoofd gedaan hebben, worden juist
uitgenodigd om via de som een tekening of getallenlijn te
maken. 
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Na afloop leggen een aantal groepjes uit hoe ze gewerkt heb-
ben. In deze fase van de les leren de kinderen veel van elkaar.  
Door de nieuwe stof op deze manier te introduceren hopen
we dat de kinderen gemotiveerd raken om zich de nieuwe
stof eigen te maken. Dit eigen maken en er mee leren werken
gebeurt in de rest van de periode. Veel bewegingsspelletjes,
uitproberen, overleggen, samenwerken staan in deze lessen
centraal. Aan het eind van de periode is het belangrijk dat de
kinderen zoveel ervaringen hebben opgedaan, dat de nieuwe
lesstof als het ware in hun lijf zit. Ze moeten het gevoel heb-
ben dat ze er mee kunnen werken, dat ze het begrijpen. Dan
zijn we klaar voor het inoefenen. 
Het inoefenen gebeurt tijdens de oefenuren rekenen. Tijdens
deze uren maken we gebruik van eigen materiaal en van een
rekenmethode. Door de leerstof vaak en op verschillende
manieren  te herhalen, hebben kinderen die handelend tot
leren komen, het handelen steeds minder nodig en kunnen ze
steeds meer rekenen door te redeneren.  Door nog meer te
oefenen wordt het redeneren zover verkort dat het lijkt als of
je het “uit je hoofd” kan.  Het kind kan het geleerde nu toe-
passen in het dagelijks leven. 
Op het Zonnewiel is rekenen gelijk aan veel ervaringen

opdoen en veel werken aan opdrachten met een context die
dicht bij kinderen staat. 
Het eigen maken van de vaardigheden verloopt niet bij alle
kinderen in het zelfde tempo. Tijdens de periodetijd hoeft dit
geen probleem te zijn. In deze tijd staat het handelen, het
samen werken en het verwerken van de stof voorop. Tijdens
de oefenuren wordt zichtbaar dat een aantal kinderen meer
tijd nodig heeft om handelingen en denkprocessen te verkor-
ten. Voor deze kinderen is er de mogelijkheid om mee te oefe-
nen in een klas waarbij de oefenstof beter aansluit bij het kind.
Alle klassen hebben op dezelfde tijd hun oefenuur. Kinderen
lopen dus makkelijk even over naar een andere klas. 
En natuurlijk zijn er ook kinderen die minder oefentijd nodig
hebben. Hierover vertel ik graag een volgende keer meer. 

T E K S T :  A N I T A  W I J K E R ,  L E E R K R A C H T  K L A S  3  E N  

R E K E N C O Ö R D I N A T O R  O P  H E T  Z O N N E W I E L

F O T O ' S :  H I L D E  V A N  D R U N E N ,  N I K E  M A R T E N S ,  

A N I T A  W I J K E R

14 SEIZOENER HARTKATERN
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Maak van een probleem geen ramp maar kijk naar wat er wel
is en zie lastige problemen als een uitdaging om iets te leren,
over het kind en over jezelf. Gunster schreef al vijf boeken
over ‘omdenken’ en past deze theorie in dit boek toe op het
opvoeden van kinderen. Het gedrag van een kind is een feit.
Van daaruit denkt hij verder en houdt de lezer een spiegel
voor. Dit sluit aan bij het idee vanuit de vrijeschool pedagogiek
om de innerlijkheid van het kind te respecteren. Gunster werkt
een aantal strategieën uit en voorziet deze van veel voorbeel-
den uit de praktijk. Een zeer leesbaar en welkom boek voor
alle ouders die het even niet meer zien zitten met de opvoe-
ding van hun ‘lastige kind’.   

T E K S T :  M A R J O L I J N  L A M O T

Op de boekenplank van Marjolijn Lamot

‘Lastige kinderen?
Heb jij even geluk

Van Berthold Gunster

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 het boekenhoekje worden eigentijdse pedagogische boeken besproken die aansluiten bij

de visie van Rudolf Steiner en een handreiking bieden aan de Vrijeschool-ouder van nu. Deze keer ‘Lastige

kinderen? Heb jij even geluk! Van omdenker Berthold Gunster. 
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in klas 4, 5 en 6Project 
Wie in de weken van 3 tot en met 31 maart op donderdagmiddag door de school liep merkte dat er iets
bijzonders gaande was. Buiten werd hout gehakt, in de zaal werden acrobatiekkunsten verricht, in de
gang rook je de Arabische keuken en klonk er muziek van een heus orkest. De leerlingen uit klas 4, 5 en
6 volgden workshops over een onderwerp van hun keuze. De kinderen hadden de kans om zich in de
weken van het project te verdiepen in een thema of vaardigheid die aansluit bij hun belangstelling. Ze kre-
gen hiermee verrijkende lesstof aangeboden waarin ze nieuwe/andere talenten konden ontdekken of ont-
wikkelen. Er werd klassen-doorbrekend gewerkt zodat de verschillende leerjaren van elkaar konden leren
en elkaar konden helpen. 

Ik vind het leuk om dingen met mijn lichaam te doen, daarom
heb ik acrobatiek gekozen. We hebben koprol en radslag
geoefend en een menselijke piramide gemaakt. Je ziet dat
iedereen weer in iets anders goed is (bijvoorbeeld dat een 6e
klasser sterk is en een 4e klasser licht). Het leukste van deze
workshop vind ik dat je leert samenwerken en dat je van
iedereen ziet waar hij of zij goed in is.                          B R A M

In de workshops deden we allemaal jongensdingen, zoals
boomstamrollen, houthakken, piramide bouwen met stoelen
en wedstrijdje rennen. Ook gingen we broodbakken op een
vuurtje. Je moest zelf een stok zoeken en een punt maken
waar je het deeg omheen deed. Meestal begonnen we met
een spel. Ik heb veel nieuwe spellen geleerd. Eigenlijk was
alles nog leuker dan ik dacht.

N O L A N

Tekst: Petra van Helden  |  Foto's: Nike Martens, Marja de Mare, Petra van Helden, Ilse Werdler

Acrobatiek 

This is a 
man’s world
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Ik heb vaker getekend en geschilderd, maar ik heb deze
workshop gekozen om het nog beter te kunnen. Ik dacht dat
ik hier het meeste van zou leren. We hebben met houtskool
getekend en we hebben ons eigen portret nageschilderd van
een foto. Wat ik geleerd heb is dat je niet moet tekenen wat
je denkt, maar wat je ziet!                                          R U M I

‘Kijk nou, wat een portret!’ 

Het leek mij leuk om samen met anderen muziek in te stude-
ren en het uit te voeren. Op school maken we wel vaker
muziek, maar meestal alleen zingen en soms met trommels.
Zelf speel ik gitaar. Dat we samen speelden met allemaal ver-
schillende instrumenten maakte het anders. Het optreden in
de zaal, aan het einde van het project vond ik het leukste. 

R O M I J N

Schoolorkest 

17SEIZOENER HARTKATERN
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18 SEIZOENER HARTKATERN

In de workshops maakten we iets dat duurzaam voortbe-
weegt, dus geen uitstoot heeft die slecht is voor het milieu. Ik
vind het sowieso leuk om dingen te bouwen, maar dat het
duurzaam was sprak mij extra aan. We maakten een auto die
aangedreven wordt door een muizenval. Het was erg inspan-
nend. Bijna iedereen had wel een baalmoment, als het niet
lukte of als ze het niet afkregen. Dan moet je doorzetten en
toch het plezier en het vertrouwen vasthouden. Uiteindelijk
was de auto bij iedereen functionerend. De auto heeft nu een
ereplaatsje in mijn slaapkamer.                                      T I J N

Techniek Ik wilde graag meer weten over
het geloof, daarom heb ik voor
deze workshop gekozen. We gin-
gen onze naam schrijven in het
Arabisch en Arabische kunst
schilderen. Het leukste vond ik de
les Arabisch koken. Er waren heel
veel verschillende kruiden. We
gingen zelf een gerecht maken en
dat was echt lekker.                                                        

N O R A

Een reis door de 
Arabische wereld 

Ik heb gekozen voor de workshop vilten. Eerst maakten we
allemaal een balletje. Daarna mocht je zelf kiezen van je wilde
maken. Ik had een soort sushi-rol gemaakt, met allemaal ver-
schillende kleuren. Toen ik hem open sneed zag het er regen-

boogachtig uit. Andere kinderen hadden bijvoorbeeld een
pennenkoker gemaakt of een vlag. Ik had wel vaker gevilt,
maar nu heb ik de techniek wel beter geleerd.          S I M C H A

Je vervilt
je nooit!
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“Mama, papa, ik verveel me zo”. De vakantie is

nog niet begonnen of ik hoor het één van de kin-

deren al roepen. Het wegvallen van het vaste

dag- en weekritme geeft een ongemakkelijk

gevoel van onrust. We zijn nu min of meer zelf

verantwoordelijk voor onze eigen tijdsindeling en

dat is even wennen.  

Als ouder ben ik snel geneigd te reageren met allerlei leuke
tips voor activiteiten; “ga lekker schilderen, tekenen, steppen
of een spelletje doen”. Ook tips voor nuttige dagbesteding
heb ik in ruime mate voorhanden; “oefen vast wat met je
muziekinstrument, ruim je kamer lekker op of wil je misschien
een heitje voor een karweitje doen?” Als niets meer helpt,
biedt zelfs een beeldscherm voor oudere kinderen uitkomst.
Er zijn tenslotte ook best nuttige en leerzame programma’s en
apps! Maar “goed zo schat, ga je maar eens lekker liggen ver-
velen onder de appelboom in de tuin, ” dat zal je mij niet zo
snel horen zeggen. 
Verveling is lastig, ongemakkelijk en voelt leeg en zinloos aan.
Je voelt je lusteloos, hangerig en prikkelbaar. Dat moet
bestreden worden! Toch is verveling een ondergewaardeerde
emotie. Het kan ons en vooral onze kinderen namelijk ook tot
nut zijn. Was het niet Goethe die de verveling de moeder der

muzen noemde?  Of Nietzsche, die het heeft over de "onaan-
gename windstilte van de ziel" die voorafgaat aan het creatie-
ve proces'. Die moet je niet verdringen, die moet je juist
ondergaan. 
We zijn steeds drukker geworden. Niet alleen zijn we meer
gaan werken maar ook zijn we in onze vrije tijd op zoek naar
nieuwe, unieke ervaringen. We willen de schaarse vrije uren
graag zinvol besteden. De zin van het leven is ons niet meer
opgelegd, we geven het nu zelf vorm. Maar hoe? Een beetje
rondhangen, door de buurt ‘schooieren’ of op je kop in de
bank hangen, past dat daar wel in? Gelukkig heeft de vrij-
etijdsindustrie een breed aanbod voorhanden. Speeltuinen,
klimbossen, festivals, theatervoorstellingen. Het één nog leu-
ker en spannender dan het ander. Zelfs staatbosbeheer doet
tegenwoordig meer aan recreatie dan aan natuurbehoud. Er
is altijd wat te doen. We hoeven ons dus niet meer te verve-
len… en dat is jammer. 
Voor kinderen is het namelijk een kans om iets te leren; dat
het gevoel van verveling en ongemak tijdelijk is en vanzelf
weer overgaat. Dat er een tijd van beweging is die afge-
wisseld wordt met stilstand. En dat op inspanning altijd ont-
spanning volgt. Dat er uit het niets weer creativiteit kan
opbloeien. Dit natuurlijke ritme biedt kinderen de kans om te
leren zelf oplossingen te vinden. Vanuit de stilstand kan de
aandacht van het kind zich weer richten op iets nieuws, iets
onverwachts en vooral: onbedachts. Ik neem me deze zomer
dan ook voor de emmer niet te snel te vullen en geduldig te
wachten tot het vuurtje in hen vanzelf ontsteekt!  

T E K S T :  M A R J O L I J N  L A M O T  -  F O T O :  N I K E  M A R T E N S

Vervelen
Het nut van
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Door het vertrek van Nike en Anka kan onze 
gezellige redactie van de Hovenier wel wat 
versterking gebruiken. 

Vind jij het leuk om mee te denken en te helpen?
Schrijverstalent is niet vereist, mag natuurlijk wel.
We vergaderen minimaal, bedenken inhoud en 
thema's en zorgen dat de artikelen door de 
schrijvers (op tijd) aangeleverd worden. 

We zoeken ook iemand die kan helpen bij het zoeken
en/of aanschrijven van mogelijke adverteerders. 

Heb je interesse of vragen: spreek ons aan op het schoolplein 

of mail met redactie@zonnewieldebilt.nl

D E  R E D A C T I E :  P E T R A ,  H A N N E K E ,  E R L I N D A ,  

M A R J O L I J N  E N  M I E U W

Vacature
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