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BESTUURSBLIK

Oneliners,
elevatorpitches en

échte veranderingen
TEKST ARTHO JANSEN (BESTUURDER ST. VRIJESCHOLEN ZUIDWEST NEDERLAND) |

Niet echt een titel voor een column over vrijescholen zult u
wellicht denken. En inderdaad, toen ik 11 jaar geleden als
voormalig organisatieadviseur bij de vrijeschool ging werken
was er een allergie tegen hypes, oneliners en elevatorpitches.
In die tijd vond ik dat verfrissend: een kritische houding met
betrekking tot nieuwigheden waar mijn oud-collega’s gedachteloos achteraanliepen. Inmiddels merk ik dat in en rond de
vrijescholen de interesse in moderniteiten toeneemt. Mooi is
dat leraren naast hun onderzoekende houding ook kritisch blijven. Soms is immers sprake van oude wijn in nieuwe zakken
of worden nieuwe concepten uitgeprobeerd over de ruggen
van leerlingen.
Ik hecht veel belang aan verbeteren: dat zou een permanent
proces moeten zijn, waar leraren, leerlingen en ouders met elkaar aan werken. Oneliners en elevatorpitches hebben bij mijn
weten nog nooit tot blijvende verbeteringen geleid, ook al kunnen ze op enig moment een vonk doen oplaaien.

Anders toetsen
Binnen onze scholen zijn wij ook op zoek naar verbetermogelijkheden. Op de Waalsdorperweg is een project ‘Anders toetsen’ gestart. Ook de Abbenbroekweg is hier begin dit jaar mee
begonnen en gaat er het volgend schooljaar mee verder.
Onderzocht wordt of minder dan wel anders getoetst kan worden. Het aantal toetsen op jaarbasis neemt jaarlijks toe, hetgeen leidt tot een forse werklast voor zowel leraren als leerlingen. Het is de vraag wat de toegevoegde waarde van deze
toetsen is. Er zijn zogenaamde summatieve toetsen, waarbij
de vergaarde kennis en kunde van de leerling afgezet wordt
tegen de rest van de klas of ten opzichte van een grotere

BEELD FRANKA NIJMAN

groep leerlingen (igv cito/examen: het hele land). Getoetst
wordt of de leerling aan een bepaalde norm voldoet.
Een alternatief is de zogenaamde formatieve toets: hierbij is
sprake van een doorlopend proces van informatie verzamelen
waarbij de leraar feedback krijgt over zijn les: waar zou nog
meer aandacht aan besteed moeten worden?... Verder kan de
leraar naar aanleiding van deze toets meer gerichte feedback
geven aan de leerling over het leerproces.
In ons periodeonderwijs, waarbij de leerlingen een periodeschrift maken is feitelijk reeds sprake van een formatieve toets:
het periodeschrift geeft veel informatie over hetgeen de leerling geleerd en beleefd heeft. Zo zijn er veel andere manieren
waarop leerlingen en leraren zichtbaar kunnen maken aan
welke ontwikkelingen zij hebben gewerkt. Het doel van wiskunde is immers niet dat je ingewikkelde lettercijfer-combinaties (2a+3b=x) kunt oplossen, maar dat je je – uiteindelijk – een
bepaalde manier van logisch denken eigen maakt.
Formatieve toetsen zijn extra belangrijk waar het gaat om het
zichtbaar maken van ándere zaken dan de cognitieve vorderingen. De vrijeschool heeft onderwijs met hoofd, hart en handen hoog in het vaandel staan. Veel scholen richten zich bij het
toetsen echter vooral op het hoofd. Professor Gert Biesta is
daar zeer kritisch over: we meten zaken die we makkelijk kúnnen meten, we meten niet de dingen die we belangrijk vinden
(omdat die lastig te meten zijn). Vrijescholen hebben een rijk
leerplan dat, naast aandacht voor het hoofd, veel aandacht
voor het hart en de handen heeft. Deze formatieve invalshoek
kan mogelijk helpen om ontwikkelingen op het gebied van hart
(voelen) en handen (willen) geobjectiveerd in beeld te brengen.

3

Sei1801 Den Haag.qxp_ Sei0404_1.qxd 05-03-18 16:26 Pagina 4

Het Bewaarde Land
TEKST JOLANDA VAN LEEUWEN

Een aantal jaren geleden ging mijn jongste zoon, die toen in de
3e klas zat, naar het Bewaarde Land. Hij vertelde op een dag
enthousiast dat Vrouw Fleur en een Wachter in de klas waren
geweest om de kinderen uit te nodigen voor een bezoek aan
het Bewaarde Land bij de Waalsdorpervlakte. ‘We moeten
een stevige lange broek aan, eventueel een regenbroek of een
pet wanneer de zon fel schijnt, een rugzak mee met een heleboel boterhammen en veel drinken én het gaat altijd door, gaaf
hè? Zal ik juf vragen of jij een keer mee mag want het is echt
iets voor jou toch?’ Ik heb een werkdag geruild met mijn collega en ben meegegaan. Na deze dag wist ik het: hier wil ik
aan meewerken, dit is een geweldig project!

Kennisoverdracht is daarbij een hulpmiddel maar geen doel
op zich. De kinderen maken prachtige wandelingen, doen
zintuigspelletjes, klimmen in bomen, zoeken hun eigen plekje
waar ze zich fijn voelen en verwerken deze bijzondere ervaringen in muziek, dans of toneelstukjes. Vrouw Fleur is een kruidenvrouw die haar huisje in het Bewaarde Land heeft en die
heerlijke kruidensoep voor de kinderen maakt van hun zelfgezochte kruiden. Zij kent de plekken waar de Wachters in het
Bewaarde Land zijn en brengt de kinderen naar hen toe.
‘De onuitsprekelijke schoonheid van bloesem. De gratie waarmee
een vogel door de lucht vliegt. Het geraas van de wind in de bomen.
Op een bepaald moment in ons leven worden wij door de natuur

Het Bewaarde Land is een driedaags natuurbelevingsprogramma voor kinderen uit de 3e klas. Er wordt in groepjes van maximaal acht kinderen gewerkt, onder begeleiding van een vrijwilliger, ook wel Wachter genoemd. De Wachter neemt de kinderen
mee door het prachtige natuurgebied van Meijendel bij de
Waalsdorpervlakte en heeft als hoogste doel om de kinderen in
verbinding met de natuur te brengen. De houding van verwondering en respect voor de natuur is daarbij erg belangrijk.

Mocht je ook
4

zin hebben om mee te werken in het bewaarde land?
Stuur me een e-mail, dan neem ik contact met je op!
(jolanda@dbhw.nl)

geraakt....ieder van ons op een persoonlijke, speciale manier.’
Uit: Beleef de natuur met kinderen. Cornell, Joseph Bharat, ISBN; 90 6120 542 5

De afgelopen jaren werk ik in het Bewaarde Land en ik heb
vele kinderen van verschillende scholen zien komen. Er waren
kinderen die al vaak in de natuur kwamen, maar er waren ook
kinderen bij die niets aan wilden raken en niet op de grond
durfden te zitten. Langzamerhand raakten ze steeds meer vertrouwd met het duingebied, de bomen, (eetbare) planten,
beestjes, wildsporen enz. Ze leerden klimmen in bomen, liepen op hun blote voeten door het vochtige mos, proefden de
duindoornbessen, volgden met een blinddoek om een lang touw
dat tussen de bomen was gespannen en deden vol enthousiasme mee met alles. Bij het afscheid vertelden ze mij dat ze voortaan iedere week naar het Bewaarde Land wilden komen!
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Even kennismaken met…

Wesley Calter
TEKST TIJN MANCHE (KLAS 11.2)

Meneer Calter werkt sinds 1 februari 2017 als
wiskundedocent op De Vrije School Den Haag en
heeft bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft.
Hij woont in Monster en is gek op motorrijden. Je
ziet zijn motor dan ook regelmatig bij school staan.
Wie is uw idool?
‘Ik ben zelf erg gericht op de motoren, dat is echt mijn hobby.
Ik kom ook met de motor naar school toe en kijk altijd naar de
races. Dan juich ik altijd voor Valentino Rossi.’
Wat is het leukste aan uw baan?
‘De afwisseling. Ik kan me nogal snel vervelen, dat is hier niet.
Hier is elke dag anders, elke les is anders, elke klas is anders.’
Hoe bent u leraar geworden?
‘Ik heb ooit de keuze gemaakt om leraar te worden, eigenlijk
omdat ik ben begonnen met bijles geven. Toen merkte ik wat
voor een invloed je dan kan hebben op de ontwikkeling van
iemand. Het is leuk als je dat één-op-één kan doen, maar voor
de klas is die invloed nog groter.’
Wat zijn uw hobby’s?
‘Ik ben gek op motoren, zoals ik al had gezegd. Verder ben ik
groot fan van series. In de vakantie kan ik bij wijze van spreken
van 8 tot 8 een serie kijken. Voor de rest doe ik hardlopen ook
graag. Eigenlijk houd ik van de twee uitersten: actief bezig zijn,
maar ik kan er ook intens van genieten om niks te doen.
O ja, ik heb uit mijn jeugd nog de ‘tic’ overgehouden dat ik het
gigantisch ontspannend en interessant vind om dingen van
Lego te maken.’
Wat is voor u de perfecte dag?
‘Voor mij is de perfecte dag: vroeg m’n bed uit, 7 uur á half 8,
en dan lekker even een bakkie koffie nemen. Dan een ontbijtje,
een bak kwark met muesli – goed begin van de dag vind ik
dat. Daarna van 8 tot 9 even bankhangen en rond 9 uur wil ik
wel even wat gaan doen. Dat kan van alles zijn: koken of een
rondje hardlopen, iets voor mezelf.’
Wanneer en wat zong u voor het laatst?
‘Zingen? Haha, de laatste keer dat ik heb gezongen was voor
de klas. Ik heb dat weleens, als ik vrolijk ben dan ga ik zingen
en rijmen, dan maakt het verder niet uit wat ik zing. Dat deed
ik toen dus voor de brugklas; ik zong over hoe iedereen zijn
spullen moest pakken, dat ik er wel zin in had en dat meester
Calter best wel geweldig was.’
Wat was vroeger uw favo vak?
‘Ik vond wiskunde en natuurkunde erg leuk. Eigenlijk vond ik
alle bètavakken wel leuk, maar wiskunde steeg erbovenuit.
Verder vond ik Frans leuk. Voor Frans had ik gewoon een geweldige docente, en mijn ouders hadden een camping in

| BEELD YVONNE MACRANDER

Frankrijk. Het was dus wel leuk en handig om een beetje Frans
te kunnen praten. Ik kon dan ook boodschappen doen of een
factuur aanvragen met btw-nummer aanvragen.’
Echt waar?
‘Hahaha, dat was makkelijk hoor: “facture avec tva.’
Naar welk land zou u graag nog toegaan en waarom?
‘Nieuw-Zeeland. Ik ben daar twee keer geweest met mijn ouders, nu zou ik er met mijn vriendin heel graag naartoe willen.
De combinatie van landschappen, activiteiten en mensen vind
ik heel erg leuk. Je hebt daar nog de ruimte, dat heb je hier
niet. Hier moet je minstens een uur rijden voordat je eindelijk
een gevoel van vrijheid hebt. Daar heb je dat altijd.’
Wat zou u graag nog een keer doen in uw leven?
‘Ik denk dat ik nog weleens die voettocht van Santiago de
Compostella zou willen lopen, maar ik weet niet of ik dat kan
met mijn knie. Ik zou ook nog wel het noorderlicht nog een
keer uitgebreider willen zien. Ik heb het al weleens gezien, op
een boot in het noorden van Noorwegen.’

Nog wat laatste vraagjes:
Blind of doof zijn? ‘Doof.’ Grootste angst? ‘Ik
heb eigenlijk wel de angst om blijvend invalide te
blijven, dat lijkt me heel erg.’ Vlees of vis? ‘Vlees.’
Lievelingseten? ‘Vis. Nee grapje haha, Italiaans.’
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Fenomenologie
en vrijeschooldocent
Fenomenologie als de kunst van het waarnemen en denken | Als natuurkundedocent
op de bovenbouw wilde ik een pedagogisch en leerling-vriendelijke natuurkunde
ontwikkelen. De leerlingen krijgen natuurkunde van klas 6 t/m 12. De inzet is altijd de
experimentele natuurkunde.
TEKST JAN VAN GILS (LEERKRACHT NATUURKUNDE)

Zo kan men in klas 6 beginnen met het onderzoeken van het
spreken en zingen. Dan zingen zij als klas één toon en voelen
en luisteren wat dat met je doet. Zij beschrijven dan waar en
hoe klank in de ruimte is en waar het ervaarbaar is in het lichaam. Klank is slechts even in de ruimte en na een korte nagalm of echo is het weg. Klank is te beschrijven als een veruiterlijking van wat innerlijk leeft.

soms tot boven je hoofd. Wat was hiervan de betekenis voor
Pythagoras? De grondtoon was voor hem de uitdrukking van
het aardse leven en het octaaf de manifestatie van de wereld
van de geest. Ook sprak hij over de sferenharmonie – als de
thuiswereld van de klank. Klank, muziek, toon was voor
Pythagoras in de inner-space van de wereld en wij kunnen het
heel even laten klinken in de ruimte.

Groot is laag en klein is hoog

Dit begin biedt vele aanknopingspunten voor een experimentele
voortzetting, zoals het trillen van een snaar of de patronen met
de platen van Chladni. Belangrijk is dat we niet gaan verwoorden dat geluid trilling is, zoals in alle natuurkundeboeken staat.
Want dan is het alleen iets uiterlijks en is mijn verbinding met
toon en klank min of meer afgesneden. Het feit dat bij klankervaring trilling waarneembaar is, voegt een waarneming toe aan
mijn totale ervaring. Mijn toonervaring gaat daarmee echter niet
verloren. De waarneming toont mij dat toon en beweging altijd
beide optreden, dat iedere klank zijn specifieke ruimte nodig
heeft om te klinken. De trilling is meer een voorwaarde dat klank

Vervolgens neemt men verschillende instrumenten in de voorstelling en laat er een aantal klinken. Een van de eerste begripsmatige omschrijvingen is ‘grote instrumenten laten lage
tonen klinken en kleine instrumenten hoge tonen’. ‘Groot is
laag en klein is hoog’. Vervolgens zou je kunnen vertellen over
Pythagoras die op zijn sterfbed voor de laatste keer het octaaf
wilde horen. Het octaaf ontstaat wanneer je een gespannen
snaar halveert in lengte. De hele snaar geeft de basistoon en
de halve snaar dezelfde toon maar dan een verdieping hoger.
De grondtoon is laag in je lichaam en het octaaf is hoog –

6
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klinkt in de ruimte. De trilling als veroorzaker zien van klank is
een eenzijdige gedachte en geen waarneming.

Omdenken
Zoiets schijnbaars eenvoudigs roept voor veel mensen vragen
op en vereist een grote mate van omdenken. Ook later in klas
9 en 10 waarin de biologie en natuurkunde nogmaals het oor
en geluid ter sprake komt, is het belangrijk dat niet eenzijdig
van trillingen wordt uitgegaan. Wij nemen geen trillingen waar
maar klanken. Nergens in de mens is er een overgang te vinden waar trillingen tot klank worden. Veel wetenschappers
plaatsen deze overgang graag in de hersenen. Deze sprong
van hersenactiviteit naar innerlijke ervaring is echter nergens
waar te nemen. Deze overgang zou er moeten zijn, doch is niet
te beschrijven. Het is passender om de ervaring te laten spreken en te zeggen dat klank en beweging altijd tegelijkertijd in de
ruimte gegeven zijn. Waarnemend ben je tegelijk met de klank
IN de ruimte. Trillingen komen via het oor en zenuwen in mij,
maar om te zeggen dat wij ergens in de hersenen de klank als
beeldervaring uit die trilling genereren is op geen enkele wijze
waarneembaar. Wij leven IN een wereld van woorden en klanken, wij zijn met onze aandacht IN de wereld. Wat de functie
van het lichaam is bij deze ervaringen, is een interessante
vraag. De veroorzaker van de toon en klank is hij niet. Mijn lichaam is de voorwaarde dat ik in het hier en nu klank ervaar.

Fenomenologische methodiek
Aan dit schijnbaar eenvoudige startpunt in klas 6 met klank
laat zich de omvorming van ons denken door een fenomenologische methodiek aansluiten. Wat is nu precies fenomenologische methodiek? Hoezo is dat anders dan de gebruikelijke
wijze van onderzoek doen? Aan de hand van een vergelijking
wil ik deze fenomenologische methodiek verhelderen.

‘ Wil je de eigenheid van de natuur leren
kennen, dan moet je deze openbreken
of er een verklarend model op zetten,
waar alle fenomenen in passen’
Er zijn zaken die iedereen vanzelfsprekend vindt. Zo is aandacht en openheid cruciaal wanneer we met elkaar communiceren. Vooronderstellingen en vooroordelen proberen we terzijde te schuiven om ontmoeting mogelijk te maken.
Verwondering en de ander in zijn eigenheid ervaren zijn uitgangspunten, die we na enig nadenken en invoelen graag
omarmen. We gaan niet verklarend en beoordelend tegenover
elkaar staan. We gaan niet proberen om de ander volgens bepaalde criteria te verklaren of in te voegen in een systeem van
begrippen. Ook al levert dit soms wel enige kennis op.
Samenzijn, de ander waarnemen in verbondenheid, zijn sociale en pedagogische houdingen die we als nastrevenswaardig
zien. Ieder mens zien we als wezen dat zijn eigen intrinsieke
waarde heeft waar je niet instrumenteel mee omgaat.

Maar welke vanzelfsprekende houding nemen we aan als we
ons op de natuur richten? Met de natuur gaan we analyserend,
verklarend en afstandelijk om. Ruim 400 jaar geleden verwoordde Francis Bacon, dat we de natuur op de pijnbank
moeten leggen om zijn geheimen te ontfutselen. Wil je de
eigenheid van de natuur leren kennen, dan moet je deze
openbreken of er een verklarend model op zetten, waar alle fenomenen in passen. Een ‘Guantánamo Bay ondervragingstechniek’ is de enige en juiste methodiek om de verborgen structuur van de natuur in beeld te krijgen. Een
inlevende, met verwondering en ontzag vervulde houding
wordt hierbij als onwetenschappelijk terzijde geschoven.
Objectiviteit en afstandelijkheid is de geëigende houding om
de natuur te onderwerpen aan onze kennis- en exploitatiedrang. Wat we als medemensen het meest nastrevenswaardig achten vinden we voor het leren kennen van de natuur onbruikbaar. Een mens als object zien en gebruiken
achten we verwerpelijk en veel te egocentrisch, voor de omgang met de natuur achten we die houding veelal de enige
juiste. Ik schrijf ‘veelal’ omdat er ook wetenschappers zijn die
deze methodiek afwijzen. Vitalisten, fenomenologen, ecofilosofen, milieufilosofen en participerende- en inclusiefdenkers,
pogen dit ingesleten en dominante standpunt om te vormen
en te komen tot een verbonden inzichtelijke relatie met de natuur. Deze wetenschappers zien klimaatverandering, landschapsvernietiging, dierenleed, vervuiling van water/lucht en
bodem, elektrosmog, de wegwerpcultuur en consumentisme
als de gevolgen van deze eenzijdige en van de natuur en
medemens vervreemde natuurwetenschappelijke houding.

Verbinden met de natuur
Rond 1900 was het natuurwetenschappelijk denken al ver afgedwaald van een denkende verbinding met de natuur. Toen
ontstond binnen de wetenschapsfilosofie een stroming die
zich met de naam ‘fenomenologie’ aanduidde. Deze filosofen
stelden dat we terug moesten naar de ‘zaken zelf’ en niet
meer moesten wegzweven in rationele modellen en theorieën
die men als de fundamentele grondslag van de wereld zag. In
1883 beschreef Rudolf Steiner de Goetheanistische fenomenologie toen hij de wetenschappelijke werken van Goethe
mocht becommentariëren. Deze Goetheanistische fenomenologische methodiek plaatste Steiner voor de exacte vakken in
het middelpunt van het leerplan. De lezingen die hij hierover
gaf waren inspiratie-momenten voor de docenten om hun traditionele denken om te vormen tot een verbonden en inlevend
waarnemen en denken. De vrucht hiervan is dat men leert lezen in het boek van de natuur. Wanneer docenten en leerlingen op een fenomenologische manier leren zich te verbinden
met de natuur dan scheppen we impliciet de voorwaarde voor
een spiritueel beeld van de wereld en de mens. De natuur is
er dan niet alleen voor ons om gebruik van te maken wij bieden dan ook aan de natuur de gelegenheid zich in haar wezen
te tonen.
De fenomenologie kunnen we met recht een gezondmakende
en kunstzinnige methodiek noemen. De kunst is om ons waarnemend met de natuur te verbinden en denkend bij de natuur
te blijven.

Seizoener
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Afscheid van juf Helma

de ‘burgemeester’
van de school

‘ Wat een eer was dat, dat moment dat juffie Helma jou de
schoolbel gaf! Heel even stapte je in haar schoenen en merkte
je direct haar invloed: iedereen luisterde naar je’
8
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TEKST TIJN MANCHE (KLAS 11.2)

Een heel lief, fijn en gezellig iemand gaat afscheid
van ons nemen. ‘Juffie’ Helma, icoon van de
basisschool van De Vrije School Den Haag, gaat
stoppen en met een welverdiend pensioen.
Iedereen heeft wel een anekdote of herinnering aan juf Helma.
Er gingen dan ook veel verhalen de ronde over wie juffie
Helma nou eigenlijk was, en wat ze precies deed. Toen ik in
de 1e klas zat bijvoorbeeld. Er werd altijd gezegd dat juf
Helma de ‘directeur’ van de school was. Op zich een best logisch idee. Juf Helma kent iedereen; elke leerling en elke juf,
iedereen kent juf Helma. Ze is altijd betrokken en ze is wel een
soort van ‘de baas’.

Schoolbel
Elke pauze stond ze met de bel bij de ingang, waarna een
leerling – met een trots gezicht – de bel mocht luiden. Dit was
natuurlijk geen digitale schoolbel, maar een ouderwetse gouden schoolbel met houten handvat. Een grote geitenbel eigenlijk, en zo klonk het ook.
Maar wat een eer was dat, dat moment dat juffie Helma jou
de schoolbel gaf! Heel even stapte je in haar schoenen en
merkte je direct haar invloed: iedereen luisterde naar je. Terwijl
je met de bel over het schoolplein marcheerde, verzamelden
leerlingen zich achter elkaar om naar binnen te gaan.
Verreweg de mooiste uitspraak over juf Helma’s functie is er
een die veel (oud)leerlingen, ouders en leerkrachten waarschijnlijk al kennen: ‘Juf Helma is de burgemeester van de
school!’
De basisschool is dan ook best te vergelijken met een dorp.
Iedereen kent elkaar, en er zijn een aantal mensen die de boel
regelen. Helma was daar erg belangrijk in, ze regelde zo’n
beetje alles in de school. Zoals iedereen naar de schoolbel
luisterde, zo luisterde iedereen ook naar Helma. Zonder echt
streng te zijn, straalde ze toch gezag uit.

Kort interview met juf Helma
Wanneer ik Helma interview, blijkt al snel hoe ontzettend leuk
ze haar werk vindt. Ze vertelt er enthousiast over: ‘De diversiteit, elke dag is zó anders. Iedere dag gebeurt er wel iets
grappigs, of leuks met de kinderen.’

Wat deed u hiervoor, en hoe kwam u bij De Vrije
School Den Haag?
‘Ik groeide op in een groot gezin. Mijn vader was loodgieter,
we hadden acht kinderen; er moest dus geld op tafel komen.
Toen ging ik naar de mulo (nu de mavo). Eén van m’n eerste
baantjes was bij een kruidenier, wat ik ontzéttend leuk vond!
In die tijd overleed mijn moeder op vrij jonge leeftijd, waardoor
ik voor m’n broertjes en zusjes moest zorgen. Moest eigenlijk
niet, maar ik deed het natuurlijk wel.
Na die tijd ben ik naar een uitzendbureau gegaan, want ik wist
niet wat ik wilde. Daar kwam ik erachter dat ik graag met kinderen wilde werken. Vervolgens werd ik zwanger. En ik was
toch wel een ouderwetse moeder, die thuis wilde zijn voor
haar kind. Toen mijn zoon Ralph twaalf was ging ik weer aan
het werk. Via de Melkertbaan – zo heette dat toen – ben ik
hier terecht gekomen.’

Welke veranderingen heeft u meegemaakt in de
tijd dat u hier werkte?
Na even nadenken: ‘Toen ik hier pas kwam, werden Jan en
alleman hier maar aangenomen. Dat is nu niet meer zo, want
we zijn natuurlijk geen vuilnisvat. Niet van: oh, het lukt op een
andere school niet of oh, je spoort niet, dus kom maar naar
de Vrije School.’ (TM: hiermee bedoelt ze overigens de kinderen, voor wie dat nog niet doorhad.)
Juf Helma vervolgt: ‘Ik vind verder dat, vergeleken met vroeger, de sfeer ontzettend goed is. Dat vond ik vroeger ook,
maar het was anders.
Verder merk ik dat leraren zó veel moeten bijhouden. Op papier en digitaal, toetsen dit, toetsen dat. Dat vind ik wel jammer, want zo hebben ze minder ruimte daarbuiten.’

Mooie herinneringen
Toen ik in de 2e klas zat, leerden we hoe je een vijfster moest
tekenen. Een aantal kinderen kon dit gelijk, bij anderen duurde
het wat langer, zoals bij mij. De blijdschap toen het eindelijk
lukte was des te groter. Twee leerlingen mochten juf Helma
halen, om het eindresultaat te laten zien. Juf Helma werd gehaald, en trots lieten we de tekeningen zien. Ze was natuurlijk
heel erg onder de indruk. En omdat we nu echt grote kinderen waren, mochten we op het ‘grote kinderen-schoolplein’
spelen. Juf Helma leek dat zelfs even leuk te vinden als wij.

Blijdschap
Het was ook altijd een feest als je jarig was op de basisschool.
Juf Helma schreef dan je naam op het bord in de hal, met een
ballon en versieringen erbij. Als je dan langs haar kantoortje
kwam, mocht je altijd iets moois uitzoeken. Vaak was dit een
schelp, steentje of iets anders moois. Het leek dan net alsof
Helma blijer was dan het kindje aan wie ze het cadeautje gaf,
zoveel blijdschap straalde ze uit.

Heeft u gemerkt dat de school groter is geworden
in de loop van de tijd?
‘Er zijn natuurlijk meer leraren en er is een klas extra bijgekomen. We hebben een intern begeleidster extra, en we hebben
Mark erbij gekregen, dat is de tuinman. Dat is heel prettig,
want als onze conciërge, Ralph er niet is, kan je hem inzetten.’

Als ik haar vraag wat ze het meeste gaat
missen, is het antwoord duidelijk:
de kinderen. Andersom zullen zij juffie
Helma ook het meeste missen.
Lieve juffie Helma, het beste gewenst in
de toekomst, en we zullen je missen!
Seizoener
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12

Een verhelderend gesprek over school, vriendschappen
en alledaagse problemen

Een tijdje geleden spraken Eliza en Lieve uit de leerlingenredactie met 8e klasser Idil en
12e klasser Misha over school, vriendschappen en alledaagse problemen. Wat verandert er nou eigenlijk als je ouder wordt, en hoe maak je belangrijke keuzes? Er volgde
een interessant gesprek…
TEKST ELIZA GERRETSEN EN LIEVE VAN DAM (KLAS 12)

Wie is wie?
M: ‘Ik ben Misha, ik ben bijna 18
jaar en zit in de 12e klas. Mijn mentoren zijn mevrouw van den Bosch
en meneer Oele. Ik woon met mijn
ouders en heb twee jongere zusjes
en een oudere zus. Die zitten hier
ook op school.’

I: ‘Ik ben Idil, ik ben 13 jaar en ik zit
in de 8e klas, bij meneer Zwakman
en mevrouw van Schaik. Als ik na
school thuiskom dan ga ik huiswerk
maken of soms longboarden. Ik
woon ook met mijn ouders. Ik heb
een zus van 17 en een zusje van 6,
maar die zitten hier niet op school.’

10
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M: ‘Leuk! Als ik thuiskom ga ik ook huiswerk maken. Of niet,
haha. Soms ga ik na school werken, bij de Jumbo, maar dat
is niet zo leuk. Ik hou ook veel van sporten trouwens.’
I: ‘Wat voor sport?’
M: ‘Vroeger deed ik aan schaatsen, maar nu niet meer. Ik zat
ook op hockey, dat doe ik sinds kort wel weer. Ik golfsurf ook.
Doe jij ook aan sport?’
I: ‘Ja, ik zit op theater, bij de Vrije Theaterschool, ik weet niet
of dat een sport is? Vroeger heb ik op zwemmen gezeten, en
nu longboard ik dus soms.’
M: ‘Ik longboard ook!’
Eliza: ‘Nou, dan kunnen jullie samen longboarden! Er worden hier nog vriendschappen gesloten…’
M: ‘Ik woon wel helemaal in Nootdorp. Waar woon jij?’
I: ‘Ik woon in Scheveningen, daar werkte ik een tijdje bij een
koffietentje in de Keizerstraat. Nu is het te rustig dus werk ik er
niet meer. Het was er wel leuk.’
M: ‘Je zus zit hier niet op school, waarom heb jij dan wel voor
De Vrije School Den Haag gekozen?’
I: ‘Mijn voorkeur ging in eerste instantie niet uit naar deze
school, maar mijn ouders vonden het wel een goede keuze.
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Uiteindelijk heb ik ook helemaal geen spijt dat ik hier naartoe
ben gegaan, want ik vind het hier heel leuk. De methode vind
ik erg fijn en het is goed dat ik meer met mijn handen mag
doen, want dat kan ik niet zo goed.’
M: ‘Wat dacht je dan eerst van De Vrije School Den Haag?’
I: ‘Nou, niemand uit mijn klas ging ernaartoe dus het leek me
best wel saai. Maar het was een hele nieuwe start dus het
maakte toch niet zoveel uit. Waarom heb jij ooit voor deze
school gekozen Misha?’
M: ‘Ik zat op de basisschool van de vrijeschool in Delft, bij Eliza
in de klas, dus het was redelijk logisch dat ik naar deze school
zou gaan. Ik heb wel naar andere scholen gekeken maar daar
vond ik het helemaal niet leuk. Vorig jaar had ik het hier minder
naar mijn zin dus toen wilde ik misschien overstappen naar
een andere school, maar ik ben blij dat ik ben gebleven. Ik vind
dit echt een leuke school.’
Lieve: ‘Wat vinden jullie dan precies leuk aan deze
school?’
I: ‘De manier van lesgeven vind ik gewoon heel fijn. En dat je
zoveel contact hebt met je mentoren vind ik ook fijn.’
M: ‘Ik vind trouwens de ligging van de school ook leuk, en gewoon het gebouw. Soms heb je van die scholen die zo lelijk
zijn, echt zo’n betonnen blok. Daar zou ik nooit op school willen zitten.’
Eliza: ‘Hoe vonden jullie de overgang van de basisschool
naar de middelbare school?’
I: ‘Ik voelde me snel thuis eigenlijk. Ik ben sowieso best sociaal
dus dat kwam snel goed. Op de basisschool had ik het niet
heel fijn, en hier had je meteen vrienden dus dat was wel chill.’
M: ‘Ik vond het ook wel prima volgens mij. Het was niet super
anders dan de basisschool. Wij kwamen met een stuk of 10
mensen van de basisschool naar deze school; wat ik goed
vond is dat we uit elkaar werden gehaald. Anders is het lastiger te mengen. Vriendschappen veranderden in het begin wel
snel. Dan ging je na twee weken opeens met hele andere
mensen om. Nu is dat wel vaster. Aan de andere kant ging
vroeger wel iedereen met elkaar om, dat is nu ook weer zo.’
I: ‘Bij ons was er in het begin ook een vriendenwissel, maar nu
heeft iedereen een beetje z’n vaste vrienden. Er zijn wel groepjes, maar je mag er altijd bij komen.’
M: ‘Weet jij al wat je later wilt worden?’
I: ‘Ik wil graag later naar de theaterschool, ik wil actrice worden. Jij?’
M: ‘Tja, ik weet nog niet eens zeker wat ik wil studeren,
misschien iets geografisch. Maar ik wil later niet zo’n saaie
kantoorbaan! Ik weet wel dat ik waarschijnlijk in Zweden ga
studeren. Hebben jullie eigenlijk al een profiel gekozen?’
I: ‘Is dat met al die rare namen? Nee, dat doen we pas in de
9e. Ik denk dat ik het cultuurprofiel wil kiezen.’
M: ‘Ik vond het eigenlijk niet moeilijk om het profiel te kiezen.
De 8e klas vond ik een leuk jaar. Vooral door het Survivalkamp,
dat was goed voor de klas. De 11e en de 12e klas vind ik tot
nu toe denk ik toch het leukste, we hebben een fijne klas.’
I: ‘Ik heb ook echt zin in het kamp! Ik ben alleen voor alles

bang, haha. Maar als ik de kans krijg om iets daar te doen,
dan ga ik het gewoon doen.’
Eliza: ‘Wat zouden jullie veranderen aan de school?’
M: ‘Tja, het is vaker gezegd, maar misschien vanuit het
bestuur iets meer duidelijkheid over bepaalde dingen. Aan
communicatie schieten we hier soms nogal wat tekort…’
I: ‘Ik vind het jammer dat sommige dingen, zoals de
Michaëlviering, niet doorgaan omdat het niet goed geregeld is.’
Eliza: ‘Hebben jullie weleens stress door school, en hoe
ga je daar mee om?’
M: ‘Ik heb niet echt stress… Wel een beetje voor de SE’s,
maar dat is meer omdat alles dan tegelijk komt. Het is niet zo
dat ik zelf erg gestrest ben.’
Eliza: ‘En als je geen zin hebt om huiswerk te maken?’
I: ‘Ik ga dan meestal eerst iets anders doen. En als ik het niet
snap dan vraag ik het in de groepschat van de klas. Er is altijd
wel iemand die het weet.’
M: ‘Ja precies. Vroeger werden bij ons altijd de antwoorden te
koop aangeboden, voor 20 cent ofzo.
Eliza: ‘Hoe gaan jullie om met ruzie of pesten?’
M: ‘Als ik op school ruzie heb of als ik iets vervelend vind, dan
stap ik meestal niet zo snel op iemand af. Thuis is dat echt het
tegenovergestelde, dat is eigenlijk wel grappig.’
I: ‘Ik wil het wel altijd meteen goedmaken als ik ruzie heb, dan
probeer ik niet super boos te doen. Als ik iets vervelend vind
dan zeg ik er meestal wel iets van. Er wordt niet echt iemand
gepest bij ons in de klas. Vorig jaar wel, maar dat is gelukkig
opgelost. Als zoiets gebeurt dan sta ik niet alleen maar te
kijken, maar praat ik soms ook weleens met iemand en kijk of
ik kan helpen.’
M: ‘Ik durfde dat volgens mij echt niet als zoiets gebeurde bij
ons. Gelukkig gebeurde het ook niet vaak.’
M: ‘Kunnen we nog van die dilemma’s doen? Dat vind ik altijd
leuk!’
Niemand lacht ooit om wat je zegt, of je moet altijd lachen
als iemand anders huilt.
I: ‘Altijd lachen als iemand anders huilt. Ik lach sowieso al best
vaak op onhandige momenten.’
M: ‘Ja, als er nooit iemand lacht om je grappen…’
Er ligt elke week een willekeurig dood dier in je huis en je
weet niet waar, of je tong hangt altijd uit je mond.
M: ‘Doe dan maar die eerste, dat lijkt me nog wel grappig. Als
je tong uit je mond hangt kan je helemaal niks.’
Elke keer als iemand over het weer begint spuug je in zijn
gezicht, of jij en je partner zijn magnetische tegenpolen.
I: ‘Ik zou de eerste doen.’
M: ‘Nee, want dan kan je toch een andere liefde kiezen. Stel,
je komt op een sollicitatie en die persoon begint over het weer
en je tuft in z’n gezicht, dan kom je ook nergens.’

Seizoener

11

Sei1801 Den Haag.qxp_ Sei0404_1.qxd 05-03-18 16:26 Pagina 12

Onderwijs en de

Tijdspaarders
Is de 12e klas een wezenlijk of een vormkenmerk van de vrijeschool?

TEKST FRANK OELE (LEERKRACHT TONEEL)

|

B E E L D YA S H A D E J O N G

Toen de vrijeschool in 1919 werd opgericht stond
Steiner voor ogen dat deze op den duur een ambachtelijke stroom, een kunstzinnige stroom en een academische stroom zou krijgen. De 12e klas zou het afsluitende jaar zijn. Voor dit laatste werd gekozen
omdat het aansloot bij de gebruikelijke gymnasiale
afsluiting van die tijd. De vrijeschool moest tenslotte
in het gangbare schoolsysteem passen.

Toen uit de praktijk bleek dat er te weinig tijd was om de leerlingen in 12
jaar zover te krijgen, richtte Steiner pragmatisch een extra jaar in. Het zogenaamde examenjaar, de 13e klas. Hierin werden de academisch georiënteerde leerlingen voor het examen klaargestoomd.
Lesstof reflecteren
Vanuit de ontstane situatie werd het leerplan voor de 12e klas uitgewerkt.
De leerlingen kregen nu tijd om in alle rust de lesstof, die ze zich in de voorgaande leerjaren hadden eigen gemaakt, te reflecteren. In de 12e klas evalueer je bijvoorbeeld hoe je van geheel naar de delen hebt leren rekenen. Je
krijgt bijvoorbeeld als 1e klasser de opdracht: verdeel de 6 bonen die je op
je tafel hebt gekregen aan twee van je klasgenoten. Dan krijg je 6=3+3 of
6=4+2. Je leert weggeven, in plaats van naar jezelf toe te rekenen, zoals
bij het optellen het geval is. Deze 3 zijn van mij, deze 3 komen daar nog bij
en die zijn allemaal van mij en dan heb ik er 6. De 12e klasser leert inzien
dat hij heeft leren rekenen door het geheel eerlijk te verdelen en niet dat hij
zichzelf heeft verrijkt door slim te zijn, ten koste van de ander. Wie de huidige rekentoetsen op deze morele merites onderzoekt, ziet dat de meeste
opgaves, waarschijnlijk om ze spannend te maken, juist het egoïsme aanwakkeren. Hadden de slimme jongens die de bankencrises hebben veroorzaakt maar via de eerlijke verdeelmethode van de vrijeschool leren rekenen!
Denken, voelen en willen
Veel werd er ontwikkeld voor de 12e klas. Zo leerde de 12e klas-leerling
aan de hand van de geschiedenis van de westerse filosofie zicht krijgen op
de ontwikkeling van zijn eigen denkgewoontes. Aan de leerlingen die in de
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12e klas dit reflectieproces doormaakten, heb ik beleefd dat deze vorm van
evaluatie hen vreugde, zekerheid en enthousiasme voor de toekomst
bracht. Ze werden door deze reflectie meer mens en ontwikkelden meer
vrijheidsbeleving. Zo staat het leerplanconcept voor de 12e klas in het teken
van overzicht en afsluiting van leren en vorming voor een jong mens voordat
hij/zij op pad gaat om het leven zelf ter hand te nemen. Dit geldt voor de
(natuur)wetenschappelijke vakken, wiskunde, de culturele vakken alsook
voor de manuele vaardigheden. Het doel was: denken, voelen en willen; de
drie gelede mens, geïntegreerd, dat wil zeggen autonoom-vaardig het levenspad op te laten gaan.

de Hogescholen gehalveerd, terwijl de administratielast van docenten achter de computer steeds maar toeneemt. De examens zijn na Project 2000*
steeds meer de vrijeschool ingedaald. Tegenwoordig doet het vmbo in de
10e, de havo in de 11e en alle vwo’ers in de 12e klas eindexamen. Dankzij
de digitalisering van de toets resultaten heeft de overheid het geld, als
middel om de output van het onderwijs zo snel en efficiënt mogelijk te optimaliseren, geïnstitutionaliseerd. Tot 1984 kon je als vrijeschool nog volstaan met het bij de inspectie inleveren van je leerplan op vijf A4’tjes. In
1976 stond er, in het kader van ‘leren zonder angst’, trots in een folder vermeld: ‘De vrijeschool is een school zonder toetsen.’

Digitale efficiëntie
We leven echter in toenemende mate in een tijd, waarin de digitale efficiëntie van het geïndustrialiseerde en geautomatiseerde productie denken
overgewaaid is naar het onderwijs. En waarin, zoals laatst in het NRC
beschreven stond, er met een schouderophalend ‘daar is geen tijd voor in
het curriculum’ wordt gereageerd op een verdiepende vraag van een
enthousiaste eerstejaarsstudent tijdens een college op een universiteit.
De laatste jaren is in ons onderwijs het principe doorgedrongen dat tijd geld
is. Sinds de invoering van de digitale volgsystemen zijn de contacturen op

Steeds korter tijdsbestek
In de 35 jaar dat ik in het onderwijs werk is de tijd en de aandacht voor inhoudelijke verdiepende leermomenten steeds meer zoekgeraakt. Het lijkt
wel volgens hetzelfde principe te gaan als wanneer je met je mobieltje iets
opzoekt op internet. Voor je weet kijk je ook nog een YouTube-filmpje en ben
je zomaar een half uurtje van je tijd kwijt. Toen ik op vrijeschool toneelstukken ging instuderen met de leerlingen werd er in de onderbouw elk jaar wel
een toneelachtige presentatie gedaan. In de bovenbouw werden in de 8e,
de 10e en de 12e klas voorstellingen gemaakt. Ik repeteerde twee maanden lang dagelijks van 12:45 uur tot 14:00 uur. In de laatste 16 jaar heb ik
deze tijd snel zien verdwijnen. Dit jaar spelen de leerlingen van de 10e klas
al hun eindtoneelstuk. Alles vervroegd, wordt minder en moet in een korter
tijdsbestek.

‘ Wie leert ons het geheim om binnen het
huidige onderwijssysteem de tijd terug te
vinden om met wezenlijke zaken bezig
te zijn?’
De grote vraag voor mij is nu: waar is die tijd gebleven? Dat je met een 12e
klas vlak na de oorlog in Kroatië een huis voor oorlogswezen kon helpen opbouwen gedurende 10 dagen? Dat je ‘ja’ kon zeggen op de vraag: ‘Kom je
om op de wereldlerarenconferentie voor duizend leraren uit de hele wereld
een avondvoorstelling op het grote toneel geven’. Dan werd er tijd gevonden
en de Opera Orfeo (1998) of de Opera The Mikado (2008) ingestudeerd en
met 60 leerlingen en een aantal leraren naar Zwitserland gereden en daar
opgevoerd. Of om naar een week te gaan waar je met 12e klassen van de
vrijescholen uit de hele wereld elkaar kunt ontmoeten. Dat je een week organiseert, waarin de 12e klas alleen maar bezig is met duurzaamheid en
grote sprekers uitnodigt, eenvoudig omdat je denkt dat het belangrijk voor
ze is. Kortom, waar is de tijd gebleven om de kwaliteit van het leven met elkaar vieren?
Verdwenen tijd terugwinnen
Het antwoord op de vraag of de 12e klas een wezenlijk of een vorm kenmerk is van de vrijeschool, heb ik, denk ik, in het begin eenvoudig beantwoord. Belangrijker en moeilijker te beantwoorden is echter de vraag: ‘wie
leert ons het geheim om binnen het huidige onderwijssysteem de tijd terug
te vinden om met wezenlijke zaken bezig te zijn?’ Omdat ze ertoe doen!
Twee dingen staan voor mij vast. Het ene is, dat we dit jaar op de Vrije
School Den Haag de laatste ‘normale’ 12e vrijeschoolklas uitzwaaien. Het
andere wat voor mij vaststaat is, dat ik sta te popelen om voor een van de
komende 10e klassen een toneelbewerking te maken van ‘Momo en de
Tijdspaarders’ van Michael Ende. Wie weet vind ik daar de antwoorden om
de verdwenen tijd terug te winnen, om deze weer aan de leerlingen en het
onderwijsproces te kunnen geven.
* Project van de Bond van Vrije Scholen om de vrijescholen binnen het wettelijk kader
van het reguliere onderwijs in te passen.
Seizoener
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Thamar Hupkes
Interview met klassenleerkracht klas 1

TEKST THERÈSE JOBSE (OFFICE MANAGER)

Even kennismaken…
Thamar is geboren op 1 mei 1980. Haar opa was architect
van organische gebouwen, zoals een aantal Christengemeenschap kerken en de kristalwoningen in Zeist. Haar vader en
moeder hebben elkaar leren kennen op de vrijeschool aan de
Waalsdorperweg en een aantal familieleden was (of is nog
steeds) werkzaam in het vrijeschoolonderwijs. Thamar zat
vanaf de peuterklas tot en met
klas 2 op de vrijeschool in
Rotterdam en ging
daarna naar de vrijeschool in Den
Haag waar ze tot
haar 19e jaar
bleef.
Ze
rondde
haar schooltijd
af met een
vwo-examen
en ging meteen
het arbeidsproces
in. Rond haar 28e
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wilde ze wat anders met haar leven. Ze heeft de vrijeschool altijd beleefd als een hele fijne tijd, voornamelijk vanwege de creatieve vakken en het zingen, wat was dat heerlijk! Ze besloot
om de Vrijeschool Pabo te gaan volgen.
Tijdens deze studieperiode kreeg ze haar twee dochters, Zae
en Pippi, die inmiddels in de 4e en de 1e klas zitten. Tijdens
het laatste studiejaar en de twee jaar daarna gaf Thamar
regelmatig les als vervanger en was ze de duo partner van
diverse leerkrachten. Ze had voor zichzelf uitgestippeld dat ze
langzaam wilde toegroeien naar een eigen klas. Dit jaar is het
dan zover. Haar droom is verwezenlijkt, ze is een eerste
klas gestart.

Hoe is dat om nu zelfstandig een klas te hebben?
‘Heel erg leuk. En om mijn dochter in de parallelklas te hebben
is trouwens ook heel grappig! Ik verving voorheen vaak een vaste
dag in de week de klassenleerkracht van een bepaalde klas. Dan
zorg je ervoor dat je goed afstemt op de gewoontevorming van
de klas die is aangelegd door de vaste juf. Als duo partner
overleg je met elkaar over het reilen en zeilen van de klas en de
inhoud van de dagen. Nu ben ik dus de juf van mijn eigen klas
waarbij ik alles op mijn eigen manier vorm kan geven. En dat is
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heerlijk. Het meest bijzondere van een eigen klas hebben vind ik
het vertrouwen dat de kinderen en hun ouders je geven. Want
het is tenslotte een hele verantwoordelijkheid.
Als ik terugkijk naar de tijd voor ik mijn eigen klas startte, gaan
veel van de dingen waar ik tegenop zag nu juist als vanzelf.
Daarentegen komen er wel dingen op mijn pad waar ik van
tevoren nog geen idee van had. Ik merk vooral dat het heel belangrijk is dat ik mijn energie leer managen. Een grote klas van
28 kinderen vergt kracht! In een eerste klas heb je bovendien
nog geen ‘momentjes voor jezelf’. Er gebeurt altijd wel wat. Ik
geniet dan ook erg van de vijf minuten stilte als we eten…
Waar ik ook zo van geniet is dat ik mijn eigen lokaal mag verzorgen. En helemaal in de grote vakantie voordat je voor het
eerst in je leven een eigen klas start! Dat is vergelijkbaar met
nesteldrang denk ik, haha. Zo zat ik in de zomervakantie vol
ijver een vlaggenslinger te naaien voor de verjaardagen en
eindeloos veel picto-kaartjes, getallenkaartjes en letterkaartjes
te maken. Mijn vriend maakte het penselenrek en ik shopte
naar hartenlust alle verdere benodigdheden bij elkaar. Onlangs
maakte ik een motivatiekaart voor het automatiseren van de
tafelrijen. Ieder kind dat een rij kan opzeggen krijgt een sticker
om achter zijn naam te plakken. In het weekend ga ik om de
paar weken een paar uurtjes naar school om in alle rust een
mooie bordtekening te maken.

Korte vragen
Winter of zomer?

‘De zomer, ik heb echt zon nodig.’

Vlees of vis?

‘Dit vind ik lastig, ik eet meer
vlees dan vis, omdat ik vis best
duur vind.’

Paleo of vegan?

‘Paleo*, ik zou echt niet zonder
vlees, vis en eieren willen. Wel
koop ik biologisch.’

Hakken of gympen? ‘Definitely gympen!’
Strand of bossen?

‘Strand.’

Koffie of thee?

‘Koffie, hoewel ik meer thee
drink. Koffie met opgeklopte melk
is voor mij net een gebakje.’

* Het principe van het Paleo dieet (liever Paleo leefstijl) is gebaseerd op de levenswijze van de oermens; in de tijd dat mensen nog jaagden en verzamelden. Er wordt vanuit gegaan dat de genen van de mens op deze oervoeding
zijn ingesteld, aangezien we vele duizenden jaren op deze manier hebben geleefd. Bron: www.eetpaleo.nl/wat-is-paleo

‘Stevig geaard
en zelfbewust’

Voor mij is het elke dag weer een feest om de kinderen te verwelkomen bij de deur en samen op ontdekkingstocht te gaan.
Het kunstzinnige element in het leren en vooral veel zingen en
bewegen is heerlijk.’

In de 1e tot en met de 3e klas wordt er lesgegeven vanuit de beweging, ‘de bewegende klas’.
Hoe is dat voor jou?
‘Ik ben niet anders gewend hier op school. Het is fantastisch
om in de kring te werken. Je kunt de kinderen – en zij elkaar –
van top tot teen zien en er is letterlijk veel bewegingsruimte.
Liedjes zingen met bewegingen erbij, kringspelen, klapspelletjes of letterkaartjes flitsen in de zonneopstelling (de banken als
‘zonnestralen’ neergezet) met doorschuiven, banken aan de
kant voor estafettes; het kan allemaal. Je kunt je als juf helemaal uitleven en de stof op vele manieren tezamen met de beweging aanbieden aan het kind.
We beginnen ’s morgens meestal met een parcours dat we
met elkaar bouwen van de banken, de evenwichtsbalk,
hoepels en kussens. Deze periode hebben we een wat eenvoudiger parcours en oefenen we met het lopen en balanceren met een pittenzakje op het hoofd. Op vrijdag laten we dan
aan elkaar zien wat we geoefend hebben. Na het parcours
hebben we les in de kring en daarna frontaal in rijen. In de rijen
gebruiken we de banken als tafel en zitten de kinderen in een
bepaalde houding op stevige zitkussens. Aan het eind van de
ochtend vertel ik een sprookje. En wat is er nu heerlijker om
dan luisterend op een kussen te kunnen liggen?’

‘Liefdevolle Onze kinderen zijn onze spiegels. Zij voelen
feilloos aan, vaak onbewust, welke dynamieken
om hen heen gaande zijn. Soms voelen ze zich
hierbij niet begrepen of machteloos.

aandacht
voor
jezelf
en voor
de ander’

Samen met uw kind werk ik via balspel,
tekenen, verhalen en oefeningen voor
zelfbewustwording aan het veranderen van
patronen, het stellen van grenzen en het
steviger maken van de basis.
Innerlijke kracht van binnenuit is waar 't om gaat
om plaats te maken voor vreugde en het bepalen
van een eigen koers.
Of er nu sprake is van add of dyslexie, van
hoogsensitiviteit of gescheiden ouders; ik werk
voorbij labels, hoewel gedegen kennis hiervan
cruciaal is voor de benadering van elk kind.
In een kortdurend traject van 4 maanden staat
uw kind weer op de rit.

mr M.J. van Slooten - van Nieuwkuyk
'Kids krachtig weerbaar van binnenuit'
Wassenaarseweg 32 | 2596 CJ Den Haag | 06 45 44 46 29
www.mettajikindercoach.nl | info@mettajikindercoach.nl
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Leerlingenbemiddeling:

omgaan
met conflicten

Vaardig

Onlangs gaven de leerlingen van De Vrije School Den Haag het opnieuw aan in een enquête:
zij voelen zich veilig op school. Daar zijn we trots op. Om deze veiligheid iedere dag voor alle
leerlingen te kunnen waarborgen hebben we een aantal belangrijke instrumenten waaronder
leerlingenbemiddeling. Bij leerlingenbemiddeling zijn het onze leerlingen zelf die wezenlijk
bijdragen aan het school- en leefklimaat en dus aan de veiligheid van de school.

TEKST JANOES VERMEIJDEN (ZORGCOÖRDINATOR) | BEELD RENATE BEENSE

Op school ben ik de trotse coördinator van de leerlingenbemiddelaars. Het zijn de glanzende parels van onze school. De
leerlingenbemiddelaars maken de leerlingen vaardiger in het
omgaan met conflicten. En dat is een vaardigheid waar je je
hele leven profijt van hebt!

Luisteren
Elf leerlingen zijn dit jaar opgeleid tot leerlingenbemiddelaars.

16

Seizoener

De training om leerlingenbemiddelaar te worden wordt gegeven door Marlies Sneller, eigenaresse van Bureau
WellesNietes. De training beslaat drie dagdelen waarin de leerlingen theorie krijgen over de basisprincipes van communicatie en conflictsituaties. Daarnaast oefenen de aankomende
leerlingenbemiddelaars met elkaar om op een geweldloze manier conflicten op te lossen. De bemiddelaars leren op welke
wijze er rekening gehouden kan worden met de gevoelens van
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alle partijen en om mee te zoeken naar een oplossing en constructieve afspraken.
Pépé Menken, leerlingenbemiddelaar, zegt hierover: ‘Ik heb
van de training geleerd dat het écht belangrijk is om te luisteren. En dat de partijen zelf met oplossingen komen voor hun
conflict. En dat dit ook altijd lukt!’ Een andere leerlingenbemiddelaar, Lieve van Dam, zegt over de training: ‘Ik heb ervan geleerd waardoor het kan komen dat je je bijvoorbeeld beledigd
voelt door iemand en hoe er miscommunicatie kan ontstaan.
Ook heb ik geleerd hoe je dan aan mensen bepaalde vragen
kunt stellen zodat je niet één kant kiest maar de leerlingen met
elkaar laten praten.’

kaar kunnen terugvallen. Ze hebben een map waarin het stappenplan beschreven staat en schrijven hierin ook de situatie en
de gemaakte afspraken. De bemiddeling zelf gebeurt vrijwel
altijd onder schooltijd. Soms is één gesprek voldoende,
meestal wordt er een vervolgafspraak gepland.
Bij conflicten hebben leerlingen vaak meer vertrouwen in leeftijdsgenoten dan in de volwassenen eromheen. Leerlingen
onderling kunnen zich vaak gemakkelijker inleven in de belevingswereld van leeftijdsgenoten. Dat maakt bemiddelingen
laagdrempelig. Waarom is Pépé leerlingenbemiddelaar geworden? ‘Ik wil graag betrokken zijn bij veel leerlingen en ik vind
het leuk om anderen te helpen.’

Negeren

Ook Stacey Stibbe vindt het leuk om door de leerlingenbemiddeling anderen te kunnen helpen. ‘Het leuke aan bemiddelen
vind ik de verandering die je in de leerlingen ziet tijdens een gesprek. Zo gaan ze bijvoorbeeld van erg geïrriteerd naar begripvol en oplossingsgericht. Het is leuk om te zien dat het meestal echt helpt bepaalde situaties op te lossen.’

Twee meisjes uit de negende klas hebben ruzie. Ze willen niet
naast elkaar zitten en negeren elkaar in de pauze. Als ze elkaar
in het toilet tegenkomen doen ze net of ze elkaar niet zien. Het
volgende is voorgevallen. S. heeft last van het drukke gedrag
van L. en heeft haar hierop aangesproken. L. vindt de manier
waarop S. haar aansprak betweterig. S. is haar mentor niet!
Waar bemoeit ze zich mee? S. ergert zich aan L. omdat zij de
les iedere keer verstoort en vindt dat L. haar mond moet houden en op moet letten tijdens de les.
Bovenstaande situatie is slechts een voorbeeld. Leerlingenbemiddeling kan ingeschakeld worden bij conflicten over
vriendschappen, bij misverstanden of grappen die uit de hand
zijn gelopen, bij spullen die afgepakt of geleend zijn en niet
teruggegeven worden, bij beledigingen en roddels. Bovendien
kunnen leerlingen ook uitsluiting, pesterijen of ruzies melden bij
de leerlingenbemiddelaars. Dit wordt dan doorgegeven aan
de antipestcoördinatoren van de school.

Lieve van Dam vindt het vooral interessant hoe mensen met
elkaar communiceren en hoe er vervolgens conflicten kunnen
ontstaan. Ze vertelt: ‘Ik vind het heel leerzaam omdat je er voor
je eigen leven ook veel aan hebt en het is fijn om te zien dat
leerlingen die ruzie hebben dit met onze hulp wel zelf weer
goed kunnen maken!’
Stacey vertelt ten slotte: ‘Ik vind het zeker erg belangrijk en
goed dat onze school bemiddelaars heeft. Er zijn namelijk genoeg problemen en situaties tussen middelbaar scholieren die
misschien alleen of makkelijker met begeleiding van ons kunnen worden opgelost. Daarnaast vinden leerlingen het vaak fijner om met leeftijdsgenoten te praten in plaats van met een
volwassene.’

Vertrouwen
Soms doen leerlingen zelf een beroep op een bemiddelaar,
maar meestal verwijzen de leraren en/of mentoren hen door.
De bemiddelaars werken altijd in tweetallen omdat ze zo op el-

Wanneer wordt er bemiddeld?

Leerlingenbemiddelaars zijn neutrale en
speciaal opgeleide leerlingen. Een bemiddelaar
moet de communicatie tussen beide partijen opnieuw vlot laten verlopen. De oplossing voor het
conflict komt bovendien ook van de twistende
leerlingen. Soms doen leerlingen zelf een beroep
op een bemiddelaar, maar meestal verwijzen de
leraren hen door. De bemiddelaars werken bij
voorkeur in duo, omdat ze zo op elkaar kunnen
terugvallen. De bemiddeling zelf gebeurt het
best in een vast lokaal. Soms is een gesprek voldoende, anders komt er een vervolgafspraak.

In elke situatie moet een coördinator (leraar, leerlingbegeleider…) afwegen of leerlingenbemiddeling aangewezen is. Hij houdt rekening met de gevoelens van beide
partijen en hun interpretatie van het conflict. Algemeen
werkt peer mediation bij:
• Conflicten over vriendschappen.
• Beledigingen en roddels.
• Vooroordelen.
• Korte uitsluitingen bij een spel of bij het uitvoeren van
een taak.
• Akkefietjes tijdens het spelen.
• Misverstanden of grappen die uit de hand lopen.
• Spullen die afgepakt of geleend en niet teruggegeven
worden.
• Het niet nakomen van afspraken.

Seizoener
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Tijd voor actie:

Gymnastiek op
de onderbouw
Kinderen bewegen van nature graag. Vrijeschoolonderwijs geeft kinderen ruimte en richting
met o.a. euritmie, bewegend onderwijs en gymnastiek. Je leert je lijf zo te hanteren dat het op
volwassen leeftijd jouw voertuig is voor je persoonlijke levensweg. We zijn benieuwd hoe een
gymles op de onderbouw er in de praktijk uitziet. En, waarom wordt gym ‘pas’ in de derde klas
aangeboden? Welke plek neemt het in naast euritmie en bewegend onderwijs? Vragen voor
een gesprek met de onderbouw gymvakleerkrachten Nicolas Kamper en Marie de Geus.

TEKST WANDA SMIT EN LIANE VAN DER ZALM (OUDERS VAN DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG)

De derdeklassers weten volgens ‘meester’ Kamper vaak niet
wat hen overkomt bij gym. Vanaf dit leerjaar kleden de leerlingen zich twee keer per week om voor 45 minuten gymles, vol
ontdekkingen, plezier, overwinningen en ja, ook teleurstellingen horen erbij. De klassen zijn evenredig verdeeld tussen
hem en collega ‘juf’ de Geus. Nicolas heeft een Halo-achtergrond en beschouwt zijn collega met Alo-achtergrond als zijn
bakermat van de antroposofie. Ze bieden hetzelfde programma aan, maar laten elkaar daarbinnen vrij qua aanpak. Elk
houden ze vanaf klas 3 tot en met 6 dezelfde klassen.
Wat snel duidelijk wordt, is dat de vaktheorie en hedendaagse
praktijk de leraren uitdagen om een actuele aanpak van be-
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weging te bieden, mét bewustzijn van de leeftijdsadequate
kwaliteiten en vaardigheden. Die zijn in het leerplan verwerkt
naar idee van Rudolf Steiners mensbeeld ontwikkeling. Marie
licht de antroposofische zienswijze toe:

De basis
‘In de tijd van Steiner was de traditionele gym als een militaire
oefening, met de toestellen. Hij vond het verschrikkelijk dat
kinderen zo jong in het fysieke lijf gedrukt werden. Op de vrijeschool was euritmie de bewegingsvorm. Echter, aanvullende, zinvolle beweging zou kinderen kunnen ondersteunen in
het incarnatieproces vanuit de geestelijke wereld. Graaf Von
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Bothmer ontwikkelde (jaren 20-30) een aantal fysiek verstevigende oefeningen die paste bij het vrijeschoolonderwijs.’
Hoewel de oefeningen nu gemakkelijk als ‘ouderwets’ te bestempelen zijn, blijven de uitgangspunten van zinvolle beweging actueel:
1. De mens staat altijd onder invloed van de zwaartekracht
(kleintjes vallen en staan op).
2. De mens leert zich te verhouden tot de objectieve ruimte
om het fysieke lichaam heen. De gymwereld is in een objectieve ruimte, in tegenstelling tot de zielenruimte van euritmie. Als mens moet je je leren verhouden tot de verschillende ruimterichtingen: voor en achter, links en rechts, en
boven en onder. Elke leeftijd heeft van nature een andere
verhouding tot die ruimten. Jonge kinderen worden als het
ware bewogen door de goden, vanzelfsprekend. De puber
zal de wil tot bewegen echt zelf moeten opbrengen.
Marie demonstreert in een oefening hoe alle ruimterichtingen
in de 12e klas worden meegenomen in één beweging. ‘Die
oefeningen hebben mij samen met het leerplan en wat daarover door anderen geschreven is, altijd geïnspireerd om op
bepaalde manier te kijken naar het bewegen van een kind.’

Vanaf de derde klas gym
Globaal kan je zeggen dat de ‘beweeg’-leerlijn van elk schooljaar aansluit bij de fase van het indalen in je eigen lijf. In de lage
klassen is de kring het oerbeeld. Je doet alles samen. Een jaar
later wordt de kring iets meer losgelaten en bewegen de kinderen ook in rijen en/of tegenover elkaar. Bijvoorbeeld met
klapspelletjes die andere kwaliteiten oefenen. Dan eindigt in
de derde klas vanuit de ontwikkelvisie de tijd waarin je bewogen wordt. Het is het laatste jaar waarin je ‘door de goden bewogen wordt’, het vanzelfsprekend gaat. Dat is de reden dat
gym in de derde klas start. Bij gym krijgen kinderen nog veel
ruimte om vanuit de verbeelding en eigen gevoel de oefeningen uit te voeren. Bij spelvormen oefen je eerst de vaardigheden (bijvoorbeeld gooien en vangen). Het samenspelen leren
ze door spelvormen waarin een steeds complexer samenspel
gevraagd wordt tot in de bovenbouw.

tieve spel vraagt iets heel anders; eigen initiatief en fantasie.
Homogene teamvorming en variatie in hardheid van de bal
zijn manieren om het spel voor elke leerling leuk te maken. In
de 5e en 6e klas kan je meer benoemen met de kinderen. Als
ik vraag: ‘En, welke salto is knapper?’ Dan kiezen ze een klasgenoot die er in het begin niets van kon en nu ronddraait met
de radslag. Dat is wat sport zo mooi maakt.’

Favoriete spellen
In trefbal en reis om de wereld (apenkooi) herkennen de
meester en juf een favoriet van veel kinderen. De manier van
spelbeleving verandert met het ouder worden. Nicolas ervaart
dat het spel de derdeklassers overkomt, terwijl een plan maken om te winnen in de jaren daarna volgt. ‘Dan roepen de
kinderen: ‘Winnen ja, dat willen we!’ Hij houdt van de humor.
Groepsgevoel creëren bij grote spellen als ‘James Bond’ of
‘de Winkel van Sinkel’ geeft ook voldoening. Dan zeg ik:
Jongens, wát een pot! DANK JE WEL!’

Sportieve activiteiten
Elk jaar wordt het schooljaar voor klas 3-6 afgesloten met een
sportdag op de sportvelden. Voor de vijfde klas organiseren
Nicolas en Marie een Olympiade die aansluit bij de Griekse
periode. Een toernooi met vijf sporten: speer, discus, worstelen, estafette, verspringen. Nicolas vertelt ook heel enthousiast dat de zesde klassen voor de tweede keer op een rij zijn
ingeloot voor de Haagse Sport Olympiade die de gemeente
Den Haag organiseert. Een dag waarop Haagse scholen de
sportieve strijd aangaan tegen elkaar.

Tot slot
Marie besluit dat veel en gevarieerd bewegen fijn is voor een
kind. Bij voorkeur in een natuurlijk ritme van inspanning en
ontspanning zoals bij een natuurwandeling in de lentezon met
kijkspelletjes. Nicolas geeft mee dat sport vooral leuk is wanneer je er plezier aan beleeft en denkt dat je er goed in bent.
Zoek met je kind dus het plezier op in sport en spel en geef
alleen dát mee. Sleutelwoord voor de puberteit is in beweging
blijven; uit de zwaarte naar een zelfgekozen doel. En daar
moet je voor in beweging komen.

De gymles
Nicolas legt uit dat de gymzaal voor alle klassen op 1 dag hetzelfde is opgebouwd; voor twee ‘vakken’ en voor een sportief
spel. ‘Bij elke gymles staat een bepaald onderdeel centraal,
bijvoorbeeld ringzwaaien. Het actuele uitgangspunt is dat ‘oefeningen’ vaker herhaald worden en dat er korte beurten zijn.
Kinderen hoeven niet eindeloos in de rij te wachten op hun
beurt, maar zijn op een andere plek in de gymzaal bezig met
een andere activiteit. Het specifieke onderdeel doe ik altijd
voor. Dan kan je met ringzwaaien bijvoorbeeld met de jongsten heen en weer zwaaien, met anderen een kwartslag draai
invoegen en daarna met een vouwhang erin.’ De anderen
doen herhalingsoefeningen.
‘Elk onderdeel is aan te passen aan het leerjaar en het niveau
van het individuele kind. Bij toestellen ben je zelf bezig en werk
je op je eigen niveau. Ze weten best dat de ene salto mooier
is dan de ander, maar het is niet zo heel boeiend. Het spor-
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In gesprek met

Bodine
Bonnenberg
Mevrouw Bonnenberg is sinds begin dit jaar lerares filosofie bij ons op De Vrije School Den
Haag. Ze is geboren op 29 augustus 1994 in Haarlem en woont met haar vriend in Haarlem.
Haar sterrenbeeld is Maagd en we mogen haar wakker maken voor haar lievelingseten: pizza.
Wij waren benieuwd of zij haar filosofische wijsheden met ons wilde delen.

TEKST LIEVE VAN DAM (KLAS 12) | BEELD YVONNE MACRANDER

Hoe was uw kindertijd?
‘Ik ben opgegroeid in Haarlem als enig kind bij mijn twee ouders. Ik heb hele goede herinneringen aan mijn jeugd. Naast
hele lieve, zorgzame ouders had ik een lieve opa die mij vaak
van de basisschool haalde om bijvoorbeeld samen kibbeling
of pizza te eten. Ik zat op een leuke middelbare school; het
Teyler College. Hier kreeg ik ook filosofie en ik maakte meteen
een klik met het vak: het was zo tof wat daar gebeurde. Alles
wat ik voorheen voor waar had aangenomen, werd vanuit een
ander perspectief bekeken en soms ook betwijfeld.’

Welke opleiding heeft u gedaan?
‘Na mijn vwo ging ik in Leiden Filosofie studeren. Daar werden
veel vakken in het Engels gegeven. Voor mijn master wilde ik
graag afstuderen op Rousseau, een Franse filosoof, met een
stukje Hegel, een Duitse filosoof. Voor mijn master ging ik
daarom naar Amsterdam omdat ik daar geen vertalingen,
maar de oorspronkelijke teksten van deze filosofen kon lezen.’

Wat was uw eerste baantje?
‘Ik denk dat het begon met oppassen. Vanaf mijn 15e heb ik
gewerkt in het Teylers Museum, daar gaf ik rondleidingen of ik
stond bij de garderobe.’

Hoe kwam u op deze school terecht?
Tijdens mijn bachelor Filosofie wist ik zeker dat ik mijn liefde voor
filosofie ook aan anderen wilde overbrengen. Daarom deed ik
als tweede master de lerarenopleiding, aan het ICLON in
Leiden. Aan het eind van deze studie zag ik hier op De Vrije
School Den Haag een vacature openstaan voor docent filosofie.
Nu geef ik sinds begin van dit schooljaar in klas 8 en 9 filosofie
op deze school. Ik hoop echt dat ik de leerlingen anders kan la-
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ten kijken naar de wereld om hen heen. Het is mooi als dat me
lukt in een les. Ik geef les over filosofen, maar we filosoferen ook
zelf. Het is een wisselwerking tussen deze twee.
Daarnaast ben ik trotse mentor van klas 7.4 en geef dus ook
periodeonderwijs. Ik vind het heel leuk dat ik daarin veel vrijheid heb en ook iets van filosofie kan laten terugkomen.’

Wat zou u nog graag een keer willen doen in
uw leven?
‘Ik heb ooit geparaglided en was daar heel erg bang voor, ik
zat huilend in de auto van tevoren. Toen ik het uiteindelijk toch
heb gedaan, besefte ik dat je die sprong in het leven soms gewoon moet wagen. Ik zou dus nog wel een keer zo’n ervaring
willen opdoen, waarbij je van tevoren eigenlijk echt niet wilt en
dan toch over die drempel heen stapt. Het blijft heel eng, maar
het is wel heel gaaf voor jezelf als je zoiets kan overwinnen.’
Heeft u een belangrijke levensles?
‘Sapere Aude!’ Oftewel: ‘Heb de moed om je van jouw eigen
verstand te bedienen’. Deze uitspraak komt van de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804). Hij roept de mensen op
om niet zomaar aan te nemen wat je wordt verteld. Het is
goed om achter iets te staan, maar je moet het niet alleen
maar aannemen omdat het je wordt opgedragen; je moet er
zelf over hebben nagedacht. Je moet zelf doordenken wat
jouw positie is: wie je wilt zijn en hoe je jouw leven wilt leven.’

Wij hoorden dat u met leerlingen naar de
voedselbank bent gegaan…
‘Ja, dat was in het kader van de periode biologie. We kwamen
in de klas tot de conclusie dat het eigenlijk heel raar is dat 1
op de 8 kinderen met honger naar school gaat. We hebben
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toen met de klas allemaal voedselproducten ingezameld en
die heb ik naar de voedselbank gebracht.’
Kan filosofie volgens u de wereld helpen?
‘Goede vraag. Ik denk dat de wereld wel geholpen is op het
moment dat mensen wat redelijker nadenken, en wanneer je
bepaalde principes uitdraagt, je ook weet waarom. Ik denk dat
we dan ook op een ander niveau en beter met elkaar kunnen
praten.’

Wie is uw favoriete filosoof?
‘Naast Immanuel Kant vind ik Jean-Paul Sartre van het
existentialisme ook een belangrijk filosoof. Hij benadrukt dat je
als mens vrij bent om eigen invulling te geven aan jouw leven.
Die vrijheid brengt ook met zich mee dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw keuzes. Ik vind het belangrijk dat mensen
zich dit beseffen.’

Wat is volgens u belangrijker, vragen of
antwoorden?
‘Vragen. Als filosoof heb ik geleerd dat er niet op iedere vraag één antwoord is. Er is wel een antwoord,
maar daarnaast nog duizend anderen, en hoe kun je
dan bepalen welke de juiste is? Het feit dat de vraag
gesteld wordt is daarmee niet minder waardevol, in
tegendeel.
Dat vinden mensen vaak moeilijk aan mijn vakgebied.
Bij filosofie kom je vaak binnen met een vraag en
hoopt daar een antwoord op te krijgen, en je verlaat
het lokaal zonder antwoord, maar met twintig nieuwe
vragen.’

Heeft u een verborgen talent?
‘Ik weet niet of veel mensen überhaupt weten dat ik
aan yoga doe. Maar een verborgen talent? Misschien
is het voor mijzelf ook nog verborgen, dat ik het ook
nog niet weet en het zich nog moet openbaren. Ik
hoop eigenlijk wel dat ik zo’n nog niet ontdekt talent
heb.’

Als u een dag altijd zou mogen herleven,
welke zou u dan kiezen?
‘Geen. Ik vind het eigenlijk wel fijn dat er altijd iets
nieuws komt en dat je de ervaringen die je in het verleden hebt opgedaan hierin kunt meenemen en verwerken. Ervaringen, goed of slecht zorgen ervoor dat je
weloverwogen keuzes kunt maken.’

Als u uw leven opnieuw mocht doen en ook
dingen mocht veranderen, zou u dat dan
doen?
‘Dan loop je wel het risico dat je bepaalde mensen
niet ontmoet. Als ik bijvoorbeeld een tijd was gaan
reizen voor mijn studie, was ik mijn vriend misgelopen
omdat hij dan al klaar geweest was met zijn studie.
Maar je weet nooit wat het alternatief is. Als ik iets
anders had gedaan, had ik ook niet geweten hoe het
nu is. Eigenlijk maakt het dus niet uit.’

Waar ergert u zich weleens aan bij mensen?
‘Ik vind het jammer als iemand zijn best niet doet. Het maakt
mij niet uit of het je uiteindelijk lukt, maar als ik zie dat je er met
de pet naar gooit, vind ik dat heel zonde. Dan bedenk ik ook:
je hebt zoveel talenten en capaciteiten in je, heb je dan
misschien niet ook de plicht naar anderen toe om die te
ontwikkelen? Ik vind het kwalijk als ik talent zie en dat je jezelf
niet de kans geeft om dat te ontwikkelen. Ik hoop dat ik als
docent dat talent kan aanwakkeren of dat het kwartje bij die
leerling later een keer valt.’

Als u morgen wakker zou worden met een
superkracht, welke zou u dan willen hebben?
‘Ik denk dat kunnen teleporteren mij wel goed zou uitkomen,
want ik ben best vaak (gelukkig nog nooit tijdens mijn lessen)
aan de late kant en dan zou je gewoon je ogen dicht kunnen
doen, aan een plek denken en daar dan ook meteen zijn.’
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Museumbezoek klas 10.4

Klas 10.4 tijden een bezoek aan het Gemeentemuseum in het kader van de examenvoorbereiding volgens het jaarthema vmbo-t 'de stad'.

De IJskoningin
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door klas 10.3
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Over
bloemetjes
en bijtjes
Nee echt… wij hebben besloten om na jaren van
afwezigheid opnieuw te zorgen voor bijtjes in onze
binnentuin.

International
Waldorfschool

The Hague

Iedereen heeft de laatste jaren wel meegekregen dat het niet goed
gaat met de bijenpopulatie. In deze Seizoener is daar ook weer
uitgebreid aandacht voor. Natuurlijk willen wij graag ons steentje bijdragen om de bijen te helpen. Jaren geleden hadden wij al eens
bijenkasten in de binnentuin staan. Dat is de tuin die je vanuit de
kleutergang ziet en die ervoor zorgt dat er altijd zo’n mooi licht valt
in onze grote zaal. Doordat er niemand meer was om voor die bijen
te zorgen zijn ze verdwenen maar de wens om ze te hebben bleef.
Nu hebben we, in samenwerking met imkers François en Tineke en
onze voormalige kleuterjuf Jolanda, besloten dat er weer bijen
komen. Zij zullen in de toekomst in mooie ronde kasten wonen
waardoor we een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving nabootsen.
Dit is meteen een mooie gelegenheid om de tuin zelf verder te ontwikkelen tot een meer organische en bloemrijke plek. En welk jaargetijde is daar beter voor geschikt dan het voorjaar?
Zo zien we weer hoe er in het voorjaar altijd mooie, onverwachte
dingen tevoorschijn komen!
TEKST NIELS SCHIEMAN (SCHOOLLEIDER BASISSCHOOL)

De aanvraag om een internationale afdeling te mogen oprichten is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Deze zomer
start in Scheveningen de International Waldorfschool The
Hague met een kleuterklas en een gecombineerde klas 1-2
onder het motto ‘Engaged to create a peaceful world’.
Wij zullen Engelstalig vrijeschoolonderwijs bieden vanuit een
geëngageerde houding. Dat wil zeggen dat maatschappelijke
ontwikkelingen – bijvoorbeeld op het gebied van een duurzamere wereld, vrede, recht en sociale veiligheid – een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van het onderwijsaanbod. Dat onderwijsaanbod dient bovendien te passen binnen
het framework van het internationale onderwijs wereldwijd,
zodat kinderen eenvoudig kunnen instappen en overstappen
naar andere internationale scholen elders in de wereld.
De groep van internationale leerkrachten die mee aan de
wieg staat van deze nieuwe school vindt daar en mooie
uitdaging in.
Meer (en meer) informatie is vanaf nu te vinden op www.internationalwaldorfschool.nl
TEKST NIELS SCHIEMAN (SCHOOLLEIDER BASISSCHOOL)
Seizoener
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Verslag van de

werk

week
in Wilhelminaoord

TEKST JESSE SEM DE JONGE (KLAS 6A)
BEELD ANDREAS DRIESSEN (LEERKRACHT KLAS 6A)

Op maandag 22 januari vertrokken beide zesde klassen
van De Vrije School Den Haag met de bus naar Drenthe. Na
ruim twee uur kwam de bus in Wilhelminaoord aan en kon
de werkweek beginnen. Aan het begin keek ik een beetje
op tegen de slaapkamers. Hoe groot waren ze? Waren het
stapelbedden en als belangrijkste: hoe sliepen ze?
Toen we aankwamen kregen we alle informatie te horen over
wat we zouden gaan doen deze week.
Ik had er meteen al heel veel zin in en wilde direct naar onze
slaapkamer waar ik met twee andere jongens uit mijn klas verbleef. De kamer bleek een kleine kamer met stapelbedden te
zijn, maar het wende snel. Daarna kregen we een rondleiding
over het terrein, door het zelfgemaakte prehistorische dorp en
langs een moeras. Met behulp van een routekaart liepen we
een speurtocht door Drenthe. Toen we weer bij het huis
aankwamen, werd het diner opgediend. We aten nasi met
kroepoek en als toetje aardbeien vla met slagroom.

Spannend verhaal
Rond achten gingen we naar het prehistorische vuurhuis waar
we die avond de verhalenavond hadden. Het verhaal ging
over een jongen, genaamd Wolf, die het heilige vuur had laten
uitgaan toen zijn familie aan het jagen was. Hij smeerde hem
en raakte verdwaald. In de nacht hoorde hij ‘de heren van de
lange tanden’. Overdag sloeg hij per ongeluk een vrouwtje
dood van de heren met de lange tanden. De welpjes van het
dode vrouwtje gingen met Wolf mee. Al snel bleek dat die
welpjes een grote invloed hadden op het jagen en later vond
hij zijn familie weer terug. Zijn familie vergaf hem en de welpjes
werden één met de familie. De welpjes werden vernoemd naar
de jongen Wolf. Na dit verhaal gingen we naar bed.
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Dinsdag werden we om 07:15 uur gewekt met stuitermuziek,
waardoor je dan ook wel meteen wakker was! Na het ontbijt
gingen we sporen zoeken, ook al heb ik alleen maar kak
gevonden van reeën en hazen. In de avond hadden we
een avondspel. We moesten leerkrachten zoeken die dierengeluiden maakten en die raden. Als we het goed hadden
geraden, kregen we 2 letters waarmee we uiteindelijk een
woord moesten vormen van 10 letters; pyjamaspin.
Woensdag konden we kiezen wat we wilden doen. Voor de
ochtend kon je kiezen uit: brons gieten, vuursteen bewerken,
leven als jager en verzamelaar en je verkleden in prehistorische
mode. Voor de middag kon je kiezen uit: koken voor de
hele groep, vuursteen bewerken, brons gieten en manden
vlechten. Ik had gekozen voor brons gieten en koken.
Het brons gieten vond ik het leukst, je moest namelijk van gips
een mal maken waar later dan brons in gegoten werd. Ik had
een bijl gemaakt, die later nog geslepen werd.
Donderdag reden we een fietstocht van 34 km door Drenthe
waar we onderweg langs hunebedden kwamen. De zieken
mochten onderweg in de bedrijfswagen zitten, ook al kwam
die onderweg vast te zitten. Toen we weer bij het huis aankwamen had ik nog even een poster van het Drentse
landschap en een prehistorische mok gekocht als aandenken
van deze week. In de avond hadden we de bonte avond.
Er vonden verschillende optredens van kinderen plaats.
Daarna werd er nog de hele avond gedanst en gefeest op moderne oenkie-boenkie-muziek. Eerlijk gezegd vond ik er niet
zo veel aan.
Vrijdag kreeg ik tijdens het ontbijt nog een brief van mijn
ouders en mijn broertje, waarna we rond twaalven weer in de
bus naar Den Haag stapten. Ik vond het een geslaagde
werkweek!

