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CPS Academie

Léon Dingemans

Geraldine Brouwer

Els Loman

Conferenties Referentieniveaus

Om de opbrengsten van het onderwijs verder te verhogen zijn de referentie-
niveaus taal en rekenen ontwikkeld. Het maakt concreet wat leerlingen in 
hun school loopbaan moeten kennen en kunnen. Het ‘wat’ is hiermee vast-
gelegd. Maar niet het ‘hoe’. Scholen bepalen zelf op welke manier ze deze 
 nieuwe  normen gaan halen. Terecht roept dat veel vragen op. Daarom 
 organiseert CPS op 2 en 4 oktober een  conferentie voor respectievelijk het 
 voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. Wij nodigen zowel leiding-
gevenden als leraren van harte uit om op deze dag de juiste koers uit te zetten.  

Voortgezet onderwijs  2 oktober 2012  |    € 395,-
Basisonderwijs 4 oktober 2012 |    € 398,- 

Conferenties en trainingen in het nieuwe schooljaar

Kijk voor een compleet overzicht van alle CPS conferenties en trainingen op www.cps.nl/academie

www.cps.nl/conferentiereferentievo
www.cps.nl/conferentiereferentiepo

Conferentie Hoogbegaafdheid

Ook dit jaar organiseert CPS een kennis- en netwerkbijeenkomst rond 
 hoog begaafdheid. Met een bezoek aan deze netwerkbijeenkomst blijft u op 
de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, breidt u uw netwerk uit 
en maakt u  kennis met activiteiten om beter aan te sluiten op het niveau 
van   (hoog) begaafde leerlingen. Kortom: dé ontmoetingsplaats voor directies, 
 interne begeleiders en leerkrachten in het basisonderwijs met (hoog)begaafde 
 leerlingen. Voor begaafdheid in het voortgezet onderwijs verwijzen we u 
graag naar www.cps.nl/bps  

4 oktober 2012 |    € 175.- www.cps.nl/hoogbegaafdheid 

Conferentie Middenmanagers

Dit jaar is het thema van onze conferentie voor middenmanagers: 
‘de waan, de zin en de waanzin van de dag’. Niet toevallig is dit gekoppeld 
aan ‘de sterke school’. Immers, een sterke school is een school waar een 
 klimaat heerst van ‘blijvende verandering’ en waar leiderschap bijdraagt 
aan hogere  leerresultaten van iedereen. Het programma van deze confe ren-
tie is er op gericht om uw  leiderschap te versterken, uw perspectieven te 
verruimen en u nieuwe  inzichten te brengen.  
 
28 november 2012 |    € 390,- www.cps.nl/middenmanagers 
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Verkiezingen  2012

Nederland maakt zich op voor de 

verkiezingen. We weten nu al dat er 

de komende tijd fl ink bezuinigd 

moet worden. Wat betekent dat 

voor het basis- en voortgezet 

onderwijs? Onzekerheid is het 

sleutelwoord. 

Schoolbesturen worden steeds vaker gedwongen 
maatregelen te nemen omdat de overheid moet bezui-
nigen. Daarnaast speelt de vergrĳ zing mee: het per-
soneel wordt ouder en dat betekent een stĳ ging van 
de salaris- en pensioenkosten. Een post die steeds 
minder door de overheid wordt gecompenseerd. De 
meeste scholen willen - begrĳ pelĳ k - niet bezuinigen 
op het lesmateriaal. Een logische stap is de klassen 
groter maken (samenvoegen) waardoor er minder 
leerkrachten nodig zĳ n. Maar dat stuit op bezwaren 
bĳ  de ouders die bang zĳ n dat de leerlingen dan indi-
vidueel minder aandacht kĳ ken. Al heeft dat eerder te 
maken met perceptie dan met de feiten. Enkele jaren 
terug hebben de Universiteit Twente en de Rĳ ksuni-
versiteit Groningen onderzoek gedaan naar het e� ect 
van grotere klassen op de kwaliteit van het onderwĳ s. 
Er viel toen niet vast te stellen dat de kwaliteit achter-

uitging. Toch willen de meeste partĳ en kleinere klas-
sen. Het is een van de conclusies na het lezen van alle 
verkiezingsprogramma’s.

Het Lenteakkoord en de verkiezingen
Het zĳ n barre tĳ den in Nederland (en de rest van Eu-
ropa) en er is geen sector in de samenleving denkbaar 
waar niet op bezuinigd gaat worden. In mei dit jaar slo-
ten VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie na de 
mislukte Cathuis-onderhandelingen het Lenteakkoord. 
Het doel; het begrotingstekort in 2013 terug te brengen 
tot drie procent. Ook het onderwĳ s kwam aan de beurt: 
een extra bezuinig van 340 miljoen euro terwĳ l er al 185 
miljoen moést worden bezuinigd. Het is nog steeds niet 
precies duidelĳ k welke onderdelen van het onderwĳ s 
deze bezuinigingen gaan dragen, wel is bekend dat de be-
zuinigingen in het passend onderwĳ s zĳ n teruggedraaid.
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Grote klap
Er was ruimte voor een klein beetje hoop. Voor de 
versterking van de kwaliteit van het onderwĳ s komt 
30 miljoen euro beschikbaar en voor versterking van 
de kwaliteit van leraren en schoolleiders 75 miljoen. 
Maar dit blĳ kt een totaalbedrag voor álle sectoren en 
moet dus nog steeds ingevuld worden. Het blĳ ft dus 
zuur voor de onderwĳ ssector. VO-Raad voorzitter 
Sjoerd Slagter zei bĳ  de presentatie van het akkoord 
dat hĳ  bang is dat het voortgezet onderwĳ s een grote 
klap gaat krĳ gen maar liet ook zien dat het probleem 
breder ligt. ‘Dat is een aanslag op de basisbekostiging 
van scholen. Wat er aan geld resteert, is misschien 
net voldoende om op een goed basisniveau les te kun-
nen geven; voor iets ‘extra’ is helemaal geen ruimte. 
Terwĳ l investeren juist nodig is om de kwaliteit te kun-
nen verbeteren.’

Wat wil de kiezer?
EenVandaag en ProDemos, een onafhankelĳ k 
instituut ter bevordering van de democra-
tie, deden onderzoek naar wat de kiezer de 
komende verkiezingen de vĳ f belangrĳ kste 
thema’s vindt. Onderwĳ s komt op de zevende 
plaats. 

1. Zorg
2. De Europese Unie en de euro
3. Begroting en staatsschuld
4. Eerlĳ ke verdeling van de lasten
5. Woningmarkt
7. Onderwĳ s

Deelnemers aan de enquête zeiden over het 
onderwĳ s dat ze met name meer investerin-
gen willen zien en dat er gesneden moet wor-
den  in de verschillende managementlagen.  
(Bron: EenVandaag Opiniepanel en ProDemos, augustus 2012)

Elke partĳ  
verkondigt 

standpunten die 
sympathiek zĳ n 

(of lĳ ken!) 
voor het 

onderwĳ s maar  
bezuinigingen 
gaan sowieso 

pĳ n doen
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Investeren dus. Welke partijen willen dat eigenlijk? 
Allereerst hebben we hier natuurlijk te maken met 
politieke partijen. Hun ambities zijn altijd groter dan 
de uitwerking in een Regeerakkoord. Helemaal ge-
zien de moeilijke financieel-economische omstan-
digheden waarin Nederland verkeert. Op dinsdag 
14 augustus vond er een lijsttrekkersdebat plaats 
in Utrecht over het onderwijs. In het debat georga-
niseerd door het Utrechts Studenten Corps, lag de 
nadruk uiteraard op hoger- en wetenschappelijk on-
derwijs. Toch werd al snel duidelijk wat de ‘echte’ 
onderwijspartijen zijn komende verkiezingen. PvdA-
leider Diederik Samsom zei daar over: ‘Principiële, 
existentiële verschillen op onderwijs tussen de PvdA 
en D66, ze zijn er niet. Laten we elkaar niet uit de 
ballon duwen, maar samenwerken.’ En dat is geen 
gekke gedachte gezien het verkiezingsprogramma 

De partĳ en in vogelvlucht op basis   van hun verkiezingsprogramma
VVD: Er moet extra geïnvesteerd 
worden in onderwĳ s. Taal en rekenen 
moeten centraal staan. Ook moeten 
taalachterstanden weggewerkt wor-
den met bĳ voorbeeld een verplichte 
voorschool, kopklassen en zomer-
scholen. Geen fusies meer en terug 
naar kleinschalige scholen. Leraren 
moeten verplicht bĳ geschoold wor-
den en de kwaliteit van schoolleiders 
verbeterd. Slecht presterende lera-
ren moeten worden ontslagen. 

PvdA: De sociaal-democraten willen inves-
teren in onderwĳ s: honderden miljoenen 
euro’s extra. Voor passend onderwĳ s zĳ n 
alle scholen samen verantwoordelĳ k. Qua 
onderwĳ skwaliteit ligt de focus op rekenen 
en taal. Personeel: verplichte bĳ scholing, 
geen prestatiebeloning en een einde aan de 
nullĳ n. Achterstanden moeten weggewerkt 
worden door meer voor- en vroegschoolse 
educatie, zomerscholen en buitenschoolse 
lessen. En de onderwĳ stĳ d? De 1040 uren-
norm mag van de PvdA van tafel. Daarnaast 
moet er een maximumomvang komen voor 
scholengemeenschappen

D66: D66 wil de leraar weer ‘centraal’. Stokpaardje blĳ ft voor 
de democraten de modernisering van de vrĳ heid van onder-
wĳ s. In krimpgebieden moeten fusies tussen openbaar en 
bĳ zonder onderwĳ s mogelĳ k worden. Ouders en leerlingen 
moeten meer invloed krĳ gen, ook in het openbaar onder-
wĳ s. Er moet minder vergaderd en gerapporteerd worden en 
in het voortgezet onderwĳ s moet meer ruimte komen voor 
‘maatwerk’. De partĳ  is als een van de weinige voor prestatie-
beloning. Schaalvergroting blĳ ft een gevaar maar D66 waar-
schuwt tegen de mogelĳ ke versnippering van opleidingen. 

GroenLinks: De partĳ  wil vooral investeren in het basison-
derwĳ s en (v)mbo. Alle basisscholen moeten brede scholen 
worden, dat bredeschoolconcept moet ook worden toege-
past in het voortgezet onderwĳ s. De werkdruk moet omlaag 
en leraren moeten meer inspraak krĳ gen. Een écht Groen-
Links-standpunt: scholen moeten klimaatneutraal en ‘fris’ 
worden. Leerachterstanden moeten weggewerkt worden 
door ‘fl exibele schoolcarrières’ met meer kop- en schakel-
klassen. Qua passend onderwĳ s moeten zorgleerlingen zo-
veel mogelĳ k in reguliere scholen worden ondergebracht.

PvdD: Er komt dieren-, natuur- en milieuonderwĳ s voor 
leerlingen op basis- en middelbare scholen. Scholen 
bieden lessen in mediawĳ sheid, geen bezuiniging op 
passend onderwĳ s (ook voor hoogbegaafde leerlingen) 
en meer zeggenschap voor ouders. Ook de Partĳ  voor de 
Dieren zegt: terug naar de menselĳ ke maat.    

van beide partijen. De PvdA wil letterlijk honderden 
miljoenen euro’s extra investeren in het onderwijs. 
En dat is goed nieuws voor de leraren: verplichte bij-
scholing, geen prestatiebeloning en een einde aan 
de nullijn. D66 wil hetzelfde maar houdt desondanks 
vast aan de prestatiebeloning. SP-leider Emile Roe-
mer was niet aanwezig bij het debat maar ook de so-
cialisten willen fors meer geld voor de onderwijzers. 

Middelmaat
Maar is dit een stemadvies voor Neerlands docen-
ten? Nee, natuurlijk niet. Ook de ideologische ver-
schillen van de partijen spelen mee. Zo wil de PVV 
‘hakken’ in de managementlagen maar ook de isla-
mitische scholen verbieden. De SGP voelt de bui al 
hangen wil daarom juist weer de nadruk op de vrij-
heid van onderwijs. Opvallend is dat veel partijen het 

04-07_Verkiezingen.indd   6 20-08-12   13:57
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Wat wil het onderwijs?
CNV Onderwĳ s liet verkiezingsonderzoek onder 
haar achterban doen. Waar mag van de onder-
wĳ zers het meeste in geïnvesteerd worden?
 
1. Minder werkdruk 62,8 procent
2. Kleinere klassen 54,8 procent
3. Passend onderwĳ s 34,4 procent
4. Meer ondersteuners 31,5 procent
5. Professionalisering leraren 30,3 procent
(Bron CNV Onderwĳ s Augustus 2012)

De partĳ en in vogelvlucht op basis   van hun verkiezingsprogramma
PVV: Natuurlĳ k de echte PVV-standpunten. De 
handhaving van artikel 23, maar alle islamitische 
scholen moeten dicht. Daarnaast geen hoofddoek-
jes in de klas. Leraren moeten trots zĳ n op de wes-
terse beschaving en dat uitdragen. En het plan van 
PVV-onderwĳ sman Harm Beertema: leerlingen 
mogen het personeel niet tutoyeren. We moeten 
volgens de PVV weer terug naar de kleine school, 
waar mogelĳ k ‘defuseren’. En ook hier een pleidooi 
voor de ambachtsschool. Bezuinigingen op pas-
send onderwĳ s zĳ n uit den boze en er moet ‘ge-
hakt’ worden in managementlagen.

CDA: Het CDA pleit voor kleinschalig onderwĳ s. Het 
beroepsonderwĳ s moet naar de ambachtsschool-
nieuwe-stĳ l. Keuzevrĳ heid is belangrĳ k: handha-
ving van vrĳ heid van onderwĳ s (artikel 23). Nadruk 
op het gezin: de school is van ouders en leerlingen. 
En het moet e�  ciënter: sneller en slimmer werken, 
minder bureaucratie. Fusies moeten zonodig onge-
daan gemaakt worden. Scholen mogen zelf bepa-
len of ze een eindtoets willen. Belangrĳ kste punt: 
onderwĳ s is een basisvoorziening.

SP: De SP wil af van de nullĳ n voor leraren en geen prestatie-
beloning. Ook moeten leraren verplicht hun bevoegdheid halen. 
Een hogere aanvullende beurs voor arme gezinnen en geen 
leenstelsel. Op het gebied van kwaliteit wil de SP een maximale 
klassengrootte en geen verplichte eindtoets basisonderwĳ s. 
Vmbo’ers moeten beter begeleid worden. Ook de SP wil terug 
naar de ‘menselĳ ke maat’: fusies desnoods terugdraaien.

ChristenUnie: Een veelgehoorde 
wens: één minister van Onderwijs. 
Daarnaast wil de partij geld vrij-
maken voor de professionalisering 
van leerkrachten en de kwaliteit 
van onderwijs. Artikel 23 moet ge-
handhaafd blijven, ruim baan voor 
bijzonder onderwijs en de vrijheid 
van onderwijs. En dan volgen van 
die typische spreuken die je altijd 
tijdens verkiezingen hoort: Passend 
onderwijs is essentieel, de regeldruk 
moet verminderd worden en meer 
aandacht voor de menselijke maat. 
Het belangrijkste uitgangspunt: de 
overheid heeft een zorgplicht als het 
aankomt op onderwijs. Dus geen be-
zuinigingen op passend onderwijs.

SGP: De SGP wil de vrĳ heid van onderwĳ s versterken, meer 
geld voor bĳ scholing van personeel en nieuwe docenten met 
vakkennis. Versterking vrĳ heid van onderwĳ s. Bezuinigen op de 
bureaucratie zodat er meer geld vrĳ komt voor onderwĳ s. Ook 
meer geld naar bĳ scholing onderwĳ spersoneel. Opmerkelĳ k: 
extra geld voor de verlenging van de onderwĳ stĳ d.

hebben over de menselijke maat: kleinere scholen en 
kleinere klassen. Tegelijkertijd pleit GroenLinks er 
voor dat alle basisscholen weer brede scholen wor-
den, een concept dat volgens de partij ook voortge-
zet moet worden in het voortgezet onderwijs. De een 
vindt dat een goed plan omdat iedere scholier dan 
gelijke kansen heeft, de ander is weer bang dat het 
leidt tot een groot grijs gebied genaamd middelmaat. 
Zie daar het probleem: elke partij verkondigt stand-
punten die sympathiek zijn (of lijken!) voor het onder-
wijs: docenten, leerlingen en ouders. Maar er is een 
beperkte hoeveelheid geld die verdeeld kan worden. 
Het is aan de kiezer om te bepalen welke partij het 
dichtste bij die juiste verdeling zit. Maar vervolgens 
zal er nog geformeerd moeten worden. Dat betekent 
dus water bij de wijn en vaak impopulaire maatre-
gelen. De bezuinigingen op onderwijs gaan sowieso 

pijn doen. De enige troost is misschien dat de sector 
niet de kop van jut zal zijn. De hele maatschappij zit 
namelijk in hetzelfde schuitje. 

04-07_Verkiezingen.indd   7 20-08-12   13:57
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15 november is het zo ver, de verkiezing van de Gouden Steunpilaar 2012!
Wie wordt dé Onderwijsondersteuner van het jaar en wint de Gouden Steunpilaar?!

Ga naar www.goudensteunpilaar.nl, nomineer jouw favoriet of meld je aan! 



Scholierenverkiezingen
In het voortgezet onderwĳ s en mbo organiseert Pro-
Demos al voor de 20e keer de landelĳ ke Scholieren-
verkiezingen. Van vrĳ dag 7 september tot dinsdag 
11 september zullen weer tienduizenden middelbare 
scholieren en studenten hun stem uitbrengen. Bĳ  
de vorige landelĳ ke verkiezingen namen meer dan 
90.000 scholieren deel. Deelname is gratis. Begin het 
schooljaar dus goed en doe mee! Schrĳ f je school in 
via http://aanmelden.scholierenverkiezingen.nl

Onderwijskrant en Kinderkrant
Wat zĳ n eigenlĳ k de regels bĳ  het stemmen? Op welke 
partĳ en kun je stemmen? Wat doet de Tweede Kamer 
eigenlĳ k? Met de Onderwĳ skrant en Kinderkrant leren 
leerlingen alles over de verkiezingen op 12 septem-
ber. Er is een versie voor het (v)mbo, een versie voor 
havo/vwo en een versie voor groep 7/8. Lees er meer 
over op www.prodemos.nl 

verkiezingen 9

Scholierenverkiezingen 
en Kinderverkiezingen

Hoe ziet de Tweede Kamer eruit als jongeren het voor het zeggen 

hebben? Om hier achter te komen organiseert ProDemos in 

verkiezingstijd schaduwverkiezingen onder scholieren en kinderen. 

Kinderverkiezingen
ProDemos organiseert samen met Schooltv vooraf-
gaand aan de Tweede Kamerverkiezingen  voor de der-
de keer de landelĳ ke Kinderverkiezingen voor groep 7 
en 8 van het basisonderwĳ s. Van vrĳ dag 7 september 
tot dinsdag 11 september zullen honderden klassen 
hun stem uitbrengen. De uitslag wordt op 11 septem-
ber bekend gemaakt. Deelname is gratis. Aanmel-
den kan via  http://aanmelden.kinderverkiezingen.nl/ 

Het Schooltv-weekjournaal
Het Schooltv-weekjournaal zendt bĳ  de start van het 
nieuwe schooljaar een special uit over de verkiezin-
gen. Hoe werkt het, welke politieke partĳ en doen mee, 
en wat willen ze voor Nederland? Belangrĳ ke politici 
vertellen over hun plannen, en waarom ze vinden dat 
mensen op hun partĳ  moeten stemmen. Hoe komt een 
regering tot stand? Schooltv-weekjournaal legt uit 
wat er gebeurt als de stemmen zĳ n geteld. Uitzending 
is vrĳ dag 7 september om 11 uur op Zapp.
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Investering in de toekomst
Kinderen in Nederland zijn in de loop der jaren dikker geworden. Uit CBS-cijfers blijkt dat in 1981 van  
de 12- tot 16-jarigen 7,4% overgewicht had; in 2011 was dit gestegen naar 10,7%. Van de 16- tot 
20-jarigen steeg dit percentage van 4,8% in 1981 naar 15% in 2011. Om verdere toename van over-
gewicht en de nadelige gevolgen ervan te voor komen, is het belangrijk dat jongeren al vroeg leren hoe  
zij voor hun lichaam moeten zorgen. Meedoen aan De Gezonde Schoolkantine is een goede manier om 
dit voor elkaar te krijgen, omdat het uitgaat van een integrale aanpak, aldus Patricia Schutte van het 
Voedingscentrum: “Leerlingen, studenten, docenten, directie, GGD, kantinebeheerders en ouders zijn 
allemaal betrokken bij de exacte invulling die de school geeft aan het programma. Samen dragen we  
zo een steentje bij aan een generatie die goed eet! ” 

De Gezonde Schoolkantine  
helpt het aanbod te verbeteren
Als school werk je aan de toekomst van jongeren. En dat gaat verder dan lesgeven alleen.  

Je stelt een rookverbod in, brengt hier en daar wat mores bij en moedigt ze aan om flink in 

beweging te komen tijdens de gymlessen. Wat kan de schoolkantine daar nog aan bijdragen?

Op school worden topprestaties geleverd en daar hoort 
krachtvoer bij: fruit, rauwkost en brood. Jongeren zijn nog 
volop in de groei en daar hebben ze bouwstenen voor 
nodig. Voedzaam eten zou overal gemakkelijk verkrijgbaar 
moeten zijn: op school, in de sportkantine, op het station, 
de supermarkt en ook thuis. Jongeren willen ook gezond 

eten in de schoolkantine, zo blijkt uit onderzoek. Maar als 
kinderen naar de middelbare school gaan, moeten ze ineens 
zelf beslissen wat goede voedingsmiddelen zijn. Dat kan 
lastig zijn. Als school kun je ze daar een handje bij helpen 
door het goede voorbeeld te geven in de schoolkantine  
en tijdens de lessen.
 
De schoolkantine 
moet gezonder
De Tweede Kamer heeft in 2009 de motie Vendrik aan - 
ge nomen. Volgens deze motie moeten schoolkantines in  
2015 gezond zijn. Maar waarom wachten? De Haagse 
VMBO-school Het Diamant College loopt daarop vooruit.  
Zij doen mee aan De Gezonde Schoolkantine. Dit is een  
ondersteuningsprogramma van het Voedingscentrum voor 
het voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroeps-
onderwijs (MBO). Het programma biedt scholen concrete 
handvatten om een gezonde schoolkantine te realiseren. 
Vincent Wolsheimer, coördinator Gezonde Schoolkantine 
binnen het Diamant College is enthousiast: ”Wij hebben 
een win-win-wín-situatie kunnen creëren, waarbij de leer-
lingen worden voorbereid op het onderdeel koken in hun 
examen. Maar waarbij ook de prijzen in de kantine laag  
blijven en de kosten voor de school beperkt. De leerlingen 
eten nu gezonder en zij weten welke producten worden 
gebruikt.”

Is jullie schoolkantine gezond?

Meer informatie? 
www.degezondeschoolkantine.nl 

Doe mee  aan 
De Gezonde Schoolkantine!
Registreer jouw school op www.degezondeschoolkantine.nl en ga 
aan de slag. Volg @gezondebrigade op Twitter en schrijf je in voor de 
nieuwsbrief op de website om op de hoogte te blijven van nieuws, 
praktische tools en inspiratiesessies.

Kom naar een Inspiratiesessie
Laat je inspireren tijdens een Inspiratiesessie bij jou in de buurt. 
Kijk op www.degezondeschoolkantine.nl/inspiratiesessie en  
geef je op voor een interactieve middag vol inspiratie, actie  
en informatie over een gezonde schoolkantine!

• Inventariseren: hoe staan we ervoor?
• Doelen en acties: wat gaan we doen?
• Uitvoeren: zorgen dat er echt iets gebeurt
• Evalueren: hoe is het gegaan en hoe gaat het straks?
De Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum begeleidt  
scholen bij het uitvoeren van deze stappen.

Stappenplan 
De Gezonde Schoolkantine
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Het wielerevent Alpe d’HuZes dat in juni dit jaar 
werd gereden, heeft een recordbedrag van bijna 
28,5 miljoen euro opgebracht. In totaal hebben 
8000 fietsers, waaronder ons eigen PrimaOnder-
wijs team, de Alpe d’Huez bedwongen. Het doel was 
(en is) zo veel mogelijk sponsorgeld ophalen voor 

28.484.341,90 

Mediasmarties, de organisatie die adviseert 
over kindermedia, organiseert dit jaar voor 
de tweede keer de Kindermediaweek. Tĳ dens 
deze editie, die gehouden wordt van 1 tot 7 
september 2012, staat het thema Beeldexperts 
centraal. ‘Kinderen groeien op in een beeldcul-
tuur en zĳ n gewend een keuze te maken uit het 
media-aanbod en het product te integreren in 
hun dagelĳ ks bestaan. Ze zĳ n beeldscherm-
experts bĳ  uitstek, iets waar wĳ  als volwas-
senen nog wat van kunnen leren’, aldus Cathy 
Spierenburg, programmamanager van Media-
smarties. Tĳ dens de week zullen activiteiten 
worden georganiseerd en zal materiaal worden 
ontwikkeld voor kinderen van 1,5 tot 12 jaar, 
professionals, ouders, de kinderopvang, het on-
derwĳ s en de bibliotheken; waarbĳ  het thema 
Beeldexperts een centrale plaats inneemt. De 
Mediasmarties Awards, onderscheidingen voor 
succesvolle producties, zullen ook dit jaar weer 
worden uitgereikt. www.kindermediaweek.nl

Tĳ dens de Oktober Kennismaand staat een weekend 
in het teken van Wetenschap en Technologie. Op 6 en 
7 oktober kunnen jong en oud de fascinerende wereld 
van wetenschap en technologie ontdekken. Organi-
saties in heel Nederland openen hun deuren. Wie be-
nieuwd is wat er gebeurt in onderzoeksinstellingen, 
science centra, bedrĳ ven, sterrenwachten en musea 
heeft tĳ dens Oktober Kennismaand de kans om een 
kĳ kje te nemen achter de schermen. Wetenschap en 
technologie spelen een belangrĳ ke rol in ons dage-
lĳ ks leven. Wie het lichtknopje indrukt, staat er niet 
bĳ  stil dat bĳ  EPZ in Borssele 450 mensen dagelĳ ks 
bezig zĳ n met de productie van elektriciteit en de ont-
wikkeling van nieuwe technologie. En ook op allerlei 
andere gebieden zĳ n onderzoekers, R&D-afdelingen 
en wetenschappers continu op zoek naar slimme, 
innovatieve oplossingen voor nieuwe uitdagingen in 
onze samenleving. Vaak werken zĳ  achter gesloten 
deuren. Meer dan 150 organisaties doen mee aan het 
landelĳ ke wetenschapsfestival. Meet je eigen radio-
activiteit bĳ  COVRA in Nieudorp (Zeeland), ontmasker 
een vals kunstwerk met uv-licht bĳ  Teylers Museum 
in Haarlem of zie in InnoSportLab De Tongelreep 
in Eindhoven hoe Olympische zwemmers hun zwem-
prestaties verbeteren met behulp van wetenschappe-
lĳ ke camera-analyses.

de overwinning op kanker en het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van mensen die aan deze ziekte 
lijden. Doneren kan nog steeds. Sms ‘Prima’ naar 
4422 en doe mee aan de eindsprint! Het definitieve 
eindbedrag zal op zondag 7 oktober 2012 bekend 
worden gemaakt. 

Weekend van 
de Wetenschap

Aan de gang: Kindermediaweek
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oOp vrĳ dagmiddag 7 september lanceert 
NCDO, het Nederlandse kennis- en advies-
centrum voor burgerschap en internationale 
samenwerking, de resultaten van de Kinder-
barometer. Als onderdeel van de lancering 
gaat prinses Laurentien van Oranje, oprich-
ter van de Missing Chapter Foundation, in 
gesprek met kinderen uit groep 7 en 8 over 
de toekomst van de aarde. Hoe maken we 
de wereld eerlĳ ker, schoner en veiliger? Wat 
kunnen we zelf doen, en wat kunnen ande-
ren doen? Later dit jaar gaan de kinderen 
ook met bestuurders van Nederlandse be-
drĳ ven in gesprek over hun ideeën voor een 
duurzame toekomst. De Kinderbarometer 
geeft inzicht in de kennis en meningen van 
maar liefst 20.000 kinderen op basisscholen 
in Nederland, over uiteenlopende onderwer-
pen die de samenleving in Nederland en el-
ders in de wereld aangaan. www.ncdo.nl

nieuws 13

Vanaf 7 september 2012 presenteert 
Maurice Lede wekelijks bij NTR Schooltv 
een nieuw programma: De Verkeersquiz. 
Tussen de opnames door stellen wij hém 
een paar verkeersvragen. 

1. Welk vervoermiddel gebruik je het meest? ‘Ik zit 
elke dag op de fi ets, omdat ik in Amsterdam woon. Dat 
is goed voor de benen. En als je fi etst, zie je alles beter.’
2. Als je kĳ kt naar fi etsende scholieren, wat valt jou 
dan direct op? ‘Scholieren fi etsen meestal in groepjes. 
Ze zĳ n druk in gesprek en letten helaas niet altĳ d goed 
op. De verkeerscampagne ‘De scholen zĳ n weer begon-
nen’ vind ik daarom een goed initiatief. Het is belangrĳ k 
om autorĳ ders scherp te houden.’ 
3.Wat is jou van de verkeerslessen op de basis-
school het beste bĳ gebleven? ‘Als je gaat fi etsen, 
altĳ d je hand uitsteken als je van richting wilt verande-
ren. Dat is er echt ingeprent.’
4.Welk gedrag van andere weggebruikers irriteert jou 
het meest? ‘Slome fi etsers. Dat zĳ n meestal toeristen 
die heel traag vooruit kruipen. Dat is niks voor mĳ . Ik wil 
doorfi etsen.’b
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In gesprek met prinses Laurentien
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Maurice Lede
Spring achterop bij...
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PROFESSIONEEL ADVIES OVER:
• de implementatie van arbo- en verzuimbeleid op uw school
• re-integratie(trajecten) van zieke medewerkers
• leeftijdsbewust personeelsbeleid
• inrichting arbodienstverlening

• RI&E

Van de regioadviseur en re-integratiedeskundige onderwijs 
krijgt u over deze en aanverwante thema’s professioneel 
en kosteloos advies. Kijk voor de adviseur in uw regio
 op www.vfpf.nl of bel het Arbo Adviescentrum PO:

045 - 579 8181

Wij zijN er voor U !
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Maak van jouw school,
een vijf sterren school !

Een interactief leerprogramma
dat uw kinderen aanzet tot het 
eten van meer fruit met 
meer dan 30 lessuggesties !

NIEUW !

Maak van jouw school,Maak van jouw school, “Een educatief lessenpakket uitgewerkt 
door een team van leerkrachten en 
pedagogen”

‘Fruit een lekkere buit’ is een interactief lessenpakket dat kinderen van 
6 tot 12 jaar wil stimuleren tot het eten van meer fruit. 

U wilt uw leerlingen uiteraard de beste opleiding geven, daarom ontwik-
kelde ‘Fruit een lekkere buit’ samen met een team van leerkrachten en 
pedagogen een educatief en evenwichtig lessenpakket:

De hele klas doet mee, een • heel schooljaar lang.
Bewegingsactiviteiten, poppenkast, knutselwerk, fruitrecepten…. • 
Het komt allemaal aan bod in het programma van • ‘Fruit een lekkere buit’.
Geen extra voorbereidingen voor de leerkracht, • alle (les)materiaal 
wordt gratis aangeleverd.
Een volle spaarposter geeft recht op • 20 kiwiballen!
Maak kans om een • kiwi-party 
te winnen voor de hele school! 

     

       Ook iets voor uw school?
        Schrijf nu in via www.fruiteenlekkerebuit.nl

Win je eigen
 kiwipartyWin je eigen
 kiwipartyWin je eigen
 kiwipartyWin je eigen

Win je eigen
 kiwiparty

20 kiwiballen!

Win je eigen
 kiwipartyWin je eigen
 kiwipartyWin je eigen

20 kiwiballen!

Win je eigen
 kiwipartyWin je eigen
 kiwipartyWin je eigen
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tTwaalf van de 36 clubs in het betaald voetbal be-
schikken bij aanvang van de competitie over een 
leercentrum voor onderpresterende kinderen van 
9 tot 14 jaar. Nog eens zes clubs openen het ko-
mend seizoen een leercentrum. Jaarlijks kunnen 
de clubs in de Eredivisie en de Jupiler League de 
schoolprestaties van 18.000 onderpresterende kin-
deren aanzienlijk verbeteren, stelt initiatiefnemer 
Playing for Success Nederland. Playing for Success 
is een naschools programma dat gebruikmaakt van 
de aantrekkingskracht van het betaald voetbal. Het 
stadion, het topsportklimaat en het succes van de 
voetballers dragen allemaal bij aan een omgeving 
die kinderen uitdaagt en prikkelt tot betere leerpres-
taties. Onafhankelijk onderzoek door Cito en Oberon 
laat zien dat deelnemers grote sprongen maken als 

het gaat om zelfvertrouwen en schoolprestaties.
Playing for Success, een van oorsprong Brits initia-
tief, slaat aan in Nederland. ‘De belangstelling van de 
clubs om een leercentrum in te richten in het stadion 
is groot’, zegt projectmanager Irene de Kort van KPC 
Groep, de onderwijsadviesorganisatie die Playing 
for Success naar Nederland haalde. ‘We kunnen de 
aanvragen nauwelijks bijbenen.’ In 2013 wordt 95 
miljoen extra ter beschikking gesteld voor de bestrij-
ding van leerachterstanden. De Kort: ‘Het ministerie 
van OCW kent de resultaten die we met onze deelne-
mers boeken. We hopen dan ook op blijvende steun 
vanuit Den Haag. Voor een fractie van het extra be-
drag dat nu ter bedrag dat nu ter beschikking wordt 
gesteld, kunnen we duizenden kinderen een enorme 
duw in de goeie richting geven.’

Op 20 september organiseert de vereniging van universiteiten VSNU in 
Den Haag het VSNU-Café. Tĳ dens het VSNU-Café kunnen onderwĳ sprofes-
sionals vlak na de Tweede Kamerverkiezingen met elkaar van gedachten 
wisselen over de actuele ontwikkelingen in de politiek en over de huidige 
stand van zaken in het hoger onderwĳ s. Het VSNU-Café vindt plaats in Café 
Brasserie Dudok in Den Haag. Belangstellenden zĳ n welkom vanaf 17.00 uur. 
Het VSNU-Café sluit rond 19.30 uur. Vooraf aanmelden wordt aangeraden. 
Dat kan via het aanmeldformulier op www.vsnu.nl.

Betaald voetbal in het onderwĳ s

Meepraten
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Risicolezers
De Inspectie van het Onderwĳ s trok in het Onderwĳ s-
verslag 2006-2007 en in het rapport Basisvaardig-
heden Taal in het basisonderwĳ s (2008) aan de bel. 
Een kwart van de leerlingen verliet de basisschool 
met het vaardigheidsniveau van een groep 6-leerling. 
Deze achterstand werd in de schooljaren ervoor op-
gelopen. Het aantal risicolezers verdubbelde in groep 
4, ten opzichte van groep 3. Na groep 6 nam het per-
centage zwakke begrĳ pende lezers toe. De inspectie 
concludeerde dat er nog altĳ d grote verschillen waren 
tussen scholen en klassen wat betreft de leesvaar-
digheid. In sommige groepen 3, bĳ voorbeeld, gingen 
leerlingen in een halfjaar tĳ d meer dan twee keer zo-
veel vooruit als in andere groepen 3.

Beleidsagenda
Herman Franssen is inspecteur primair onderwĳ s 
bĳ  de Inspectie van het Onderwĳ s in de regio Zuid en 
geldt als een deskundige op het gebied van het lees-
onderwĳ s. ‘Enkele jaren geleden is niet voor niets 
het thema basisvaardigheden op de beleidsagenda’s 

De verschillen tussen leerlingen als het gaat om 
leesvaardigheden zĳ n nog altĳ d groot. Een té grote 
groep leerlingen zou op een te laag niveau blĳ ven 
steken, terwĳ l lezen de basis is om te kunnen leren. 
Volgens de Leesmonitor, het initiatief van de Stichting 
Lezen dat een overzicht biedt van actuele onderzoeks-
gegevens over de leescultuur, leesbevordering en lite-
ratuureducatie in Nederland, liggen de leesprestaties 
van Nederlandse basisscholieren onder het vereiste 
niveau. Alleen voor het begrĳ pen van teksten haalt 
het beoogde percentage leerlingen uit groep acht de 
standaard Voldoende. Voor het interpreteren slaagt de 
helft van de leerlingen hierin, tegen een streefcĳ fer 
van 70 à 75 procent; voor woordenschat 60 procent, 
tegen een streefcĳ fer van 70 à 75 procent. De kloof 
tussen realiteit en ambitie is halverwege de basis-
school nog breder. In groep 5 behaalt 33 procent van 
de leerlingen de standaard Voldoende voor het be-
grĳ pen van teksten, 60 procent voor het interprete-
ren en 65 procent voor woordenschat, tegen beoogde 
percentages van 70 à 75 procent (Van Berkel, Krom, 
Heesters, Van der Schoot & Hemker, 2007).

lezen 17

Regelmatig steken geluiden de kop op dat 

Nederland een krachtige impuls nodig heeft voor 

zowel technisch als begrijpend lezen. Met name 

ook als je ons leesonderwijs in Europees perspectief 

beziet. Wat is er waar van deze geluiden en wat doet 

de Inspectie van het Onderwijs eraan om het lees-

onderwijs op de Nederlandse scholen op een hoger 

plan te krijgen?

Nederlandse 
leesonderwijs

Herman Franssen: ‘Als de trend niet 
doorbroken wordt, maken we afspraken 
voor een verbetertraject’

De stand van het
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van de scholen gekomen. Ook het peil van ons lees-
onderwĳ s moest omhoog. De inspectie heeft in die 
jaren veel onderzoek verricht naar taal en lezen. Het 
bleek dat sommige scholen met dezelfde leerlingen-
populatie veel betere resultaten be-
reikten op het gebied van lezen, dan 
andere scholen’, bevestigt Franssen. 
‘Zĳ n de leesprestaties, waaronder de 
opbrengsten van het begrĳ pend le-
zen, van een school onder de te ver-
wachten maat, dan waarschuwen we 
het bestuur daarvoor. Als vervolgens 
de negatieve trend niet doorbroken 
wordt, dan voert de inspectie een kwaliteitsonderzoek 
uit en maken we zonodig concrete afspraken voor een 
verbetertraject.’

Wisselend beeld
Landelĳ k zĳ n 1.800 basisscholen de afgelopen drie 
jaar bezig geweest met taalverbetertrajecten. Frans-
sen: ‘Bĳ  deze scholen is het onderwĳ s op het gebied 
van het begrĳ pend lezen aantoonbaar verbeterd. De 
in schooljaar 2009/2010 ingezette stĳ gende lĳ n zet 
zich voort in schooljaar 2010/2011. Ook de eindtoets 
laat een lichte verbetering zien. Met betrekking tot het 
technisch lezen zagen we echter een wisselend beeld.’
Recente cĳ fers laten zien dat de leesprestaties op be-
grĳ pend lezen van groep 8-leerlingen voor het tweede 
jaar op rĳ  signifi cant zĳ n gestegen. In woordenschat 
zetten ze de stĳ gende lĳ n niet voort. Na een forse ver-
betering in 2010, zakken de scores in 2011 terug naar 
het niveau van de jaren daarvoor. De spellingvaar-
digheid van groep 8-leerlingen toont sinds 2008 een 

stabiel niveau. Halverwege de basisschool, in groep 
4, zĳ n kinderen het in 2011 beter gaan doen op alle 
drie de talige onderdelen. Alleen voor begrĳ pend le-
zen is hun hogere score ten opzichte van 2010 níet sig-

nifi cant (Inspectie van het Onderwĳ s, 
2012; Hemker, Kordes, Van Weerden, 
2011).

Heb hoge verwachtingen
Op scholen waar de prestaties van 
het begrĳ pend lezen achterblĳ ven, 
kunnen verschillende dingen spelen, 
bĳ voorbeeld dat de school te weinig 

tĳ d inruimt voor leesonderwĳ s, is de ervaring van 
Franssen. ‘Soms beperkt het leesonderwĳ s zich in 
dat geval tot niet meer dan een halfuurtje per week. 
Het kan ook zĳ n dat we te maken hebben met een 
school met een taalzwakke populatie, waar meer 
aan woordenschatontwikkeling gedaan zou kun-
nen worden. Uit onderzoek weten we immers dat, 
wil je het peil van begrĳ pend lezen omhoog krĳ gen, 
je ook veel tĳ d moet inruimen voor woordenschat-
onderwĳ s. Af en toe kom ik een houding tegen van 
‘het gewenste niveau kunnen wĳ  met deze kinderen 
toch niet voor elkaar krĳ gen’. In dat geval wordt bĳ -
voorbeeld aangevoerd dat ‘de kinderen thuis een 
andere taal spreken’ en ‘er geen leescultuur is’.’ 
Inspecteur Franssen is van mening dat je als leer-
kracht op zĳ n minst hoge verwachtingen moet heb-
ben om succes te kunnen boeken. ’De inspectie is niet 
voor niets groot voorstander van het opbrengstgericht 
werken. Kĳ k goed naar de leerlingen in je groep en 
stel doelen vast’, adviseert Franssen. ‘Over een half-
jaar wil ik dat leerling A op dit niveau zit en leerling 
B op dat niveau. Werk als school aan de didactische 
vaardigheden van je leerkrachten. Voor het lees-
onderwĳ s betekent dat doelgericht instructie op 
maat kunnen geven en extra instructie- en oefen-
tĳ d voor zwakke lezers inruimen. Kĳ k sowieso goed 
naar je methodiek en tĳ dsbesteding. Leer daarbĳ  ook 
van collegaleerkrachten. Samen met het opbrengst-
gericht werken en de didactische vaardigheden zĳ n 
het facetten van het leesonderwĳ s die, wanneer je ze 
positief beïnvloedt, vrĳ  snel kunnen leiden tot betere 
resultaten bĳ  de leerlingen.’

Geen standaardrecept
De inspectie heeft in de publicatie Omslag in Taal 
(2011) portretten gemaakt van scholen die hun 
taalonderwĳ s sterk hebben verbeterd. ‘Uit de good-
practices kun je helaas geen standaardrecept 
destilleren’, zegt Franssen. ‘We hebben scholen gezien 
met een grote groep leerlingen met een anderstalige 

Door het 
taalverbetertraject 
is begrijpend lezen 

aantoonbaar 
verbeterd

Vermindering leesplezier
Als kinderen ouder worden, vermindert hun 
plezier in het lezen. Halverwege de basis-
school noemt 60 procent van de leerlin-
gen volgens het Cito PPON onderzoek van 
2005 lezen nog ‘leuk’; tegen het eind van de 
basisschool is dat teruggelopen tot onge-
veer de helft (Heesters, Van Berkel, Van der 
Schoot & Hemker, 2007). Ten opzichte van 
13- tot 17-jarigen beschouwen 7- tot 12-
jarigen lezen vaker als een hobby, terwĳ l 
de oudere groep lezen juist vaker saai noemt 
en de voorkeur geeft aan digitale media. 
In de ogen van tieners is lezen vooral een 
verplichte activiteit voor school (CHOICE, 
2010). 

bleek dat sommige scholen met dezelfde leerlingen-

taalverbetertraject 

tĳ d inruimt voor leesonderwĳ s, is de ervaring van 

is begrijpend lezen 
aantoonbaar 
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achtergrond die behoorlĳ k goede resultaten boeken 
met begrĳ pend lezen. Deze scholen doen doorgaans 
al vanaf groep 1 veel aan woordenschatonderwĳ s, 
mondelinge communicatie en geletterdheid. Daarbĳ  
hebben ze een goede doorlopende leerlĳ n leestech-
niek en leesbegrip. Een aantal van deze scholen doet 
ook een beroep op de ouders. Ouders hoeven thuis 
geen schooltje te gaan spelen, maar op regelmatige 
basis voorlezen helpt bĳ voorbeeld al enorm. Wat er in 
groep 1 en 2 gebeurt is heel belangrĳ k voor de basis 
van het leesonderwĳ s in de hogere groepen. Als in-
spectie zĳ n we steeds tevredener, maar toch is bĳ  18 
procent van de basisscholen de doorgaande leerlĳ n 
van kleuterklassen naar groep 3 nog onvoldoende. Dat 
is dus een belangrĳ k aandachtspunt voor ons. Er zĳ n 
ook scholen die niet alleen begrĳ pend en technisch le-
zen verbeteren, maar ook veel doen aan leesbevorde-
ring. Ik vind dat belangrĳ k. Het is goed als leerlingen 
ook veel plezier aan lezen beleven.’

lezen 19

Bekĳ k ter inspiratie de fi lmpjes over 
tien basisscholen die met succes hun 
taalonderwĳ s hebben verbeterd: 
www.youtube.com/user/inspectieonderwĳ s

>Alle statistische gegevens in dit artikel zĳ n, tenzĳ  anders 
vermeld, afkomstig van publicaties van de Inspectie van het 
Onderwĳ s en van de website www.leesmonitor.nu. 
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Nederland versus de wereld
Nederlandse 15-jarigen zĳ n niet slechter begrĳ -
pend gaan lezen, maar ze verliezen wel terrein 
ten opzichte van leeftĳ dsgenoten in andere lan-
den. Nederland is nog altĳ d het tweede EU-land 
op de ranglĳ st, maar raakt verder achterop bĳ  de 
Aziatische en de Oceanische landen, die erin sla-
gen hun prestaties te verbeteren (Gille, Loĳ ens, 
Noĳ ons & Zwitser, 2010).

Ouders hoeven 
thuis geen schooltje 

te spelen, 
maar regelmatig 

voorlezen helpt enorm
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oOp basisschool De Haren in Den Bosch is de vroe-
gere schoolbibliotheek omgebouwd tot fi liaal van de 
openbare bibliotheek. Schooldirecteur Hanneke van 
de Meerendonk vindt het ideaal. ‘We hoeven niet meer 
zelf voor de collectie te zorgen, dat doet een mede-
werker van de openbare bibliotheek. Zĳ  begeleidt 
de vrĳ willigers, zet nieuwe boeken in het systeem 
en regelt activiteiten, bĳ voorbeeld tĳ dens de Kinder-
boekenweek.’ De medewerker is zeven uur per week 
aanwezig, maar de bibliotheek is in ieder geval elke 
ochtend open. Dat was eerst minder, maar daar waren 
de kinderen het niet mee eens. Zĳ  vonden dat de bieb 
langer open moest en daarin kregen ze hun zin.

Iedere school een eigen  bieb?  

Alleen voor schoolkinderen
‘Er wordt bĳ  ons meer dan gemiddeld uitgeleend’, zegt 
Van de Meerendonk. ‘En kinderen bezoeken ook graag 
extra leesactiviteiten. Af en toe lezen vrĳ willigers na 
school voor en ook daar komen veel kinderen op af.’ 
De Haren is geen uitzondering in Den Bosch. In deze 
stad worden vier van de zes vestigingen van de open-
bare bibliotheek gesloten, in plaats daarvan krĳ gt 
iedere basisschool een eigen bibliotheek die alleen 
toegankelĳ k is voor kinderen van de school. Op meer 
plaatsen in het land wordt het zo geregeld. Maar dat 
is niet verplicht, elk van de 168 openbare bibliotheken 
kĳ kt samen met de eigen gemeente wat de beste aan-
pak is. Den Haag en Amsterdam houden liever zo veel 
mogelĳ k fi lialen open.

Bezuinigingsmaatregel
De nieuwe aanpak van de bibliotheken is in de eerste 
plaats bedoeld om het lezen te bevorderen en zo de 
leerprestaties van de leerlingen te verbeteren, vertelt 
Ap de Vries, directeur van de Vereniging van Openbare 
Bibliotheken. ‘Het past in het beleid om naar doelgroe-
pen toe te gaan. Niet alleen in scholen, maar bĳ voor-
beeld ook in bejaardentehuizen zitten tegenwoordig 
vestigingen van de openbare bibliotheek.’ Het is ook 

Scholen en bibliotheken horen bij 

elkaar. De laatste jaren zijn ze nog 

inniger gaan samenwerken. Steeds 

meer openbare bibliotheken sluiten 

een deel van hun fi lialen en verplaat-

sen die naar scholen. Zo proberen ze 

kinderen nog meer te laten lezen.
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Iedere school een eigen  bieb?  
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een bezuinigingsmaatregel, geeft hĳ  met enige tegen-
zin toe, omdat er zo minder personeel en gebouwen 
hoeven te worden betaald. Maar de verplaatsing van 
de fi lialen naar de scholen heeft al een duidelĳ k po-
sitief e� ect. ‘Waar een fi liaal op een school wordt ge-
opend, zie je het aantal uitleningen omhooggaan.’ 
In iedere plaats blĳ ft een centrale vestiging open en 
het is volgens De Vries belangrĳ k dat kinderen ook 
daar af en toe op bezoek gaan. ‘Ze moeten de weg naar 
de centrale bibliotheek kennen voor als ze ouder zĳ n.’

Belang van media-educatie
Voorlopig hebben de schoolbibliotheken nog weinig te 
maken met de toenemende digitalisering. ‘Tot nu toe 
zĳ n er weinig jeugdboeken gedigitaliseerd. Bĳ  boeken 
voor volwassenen gaat het harder, daar is vooral bĳ  

non-fi ctie boeken sprake van een snelle digitalisering.’
De rol van de bibliotheken is wel veranderd door het 
internet. ‘Vroeger hadden bibliotheken het monopolie 
op informatie. Als je meer over een onderwerp wilde 
weten, ging je naar de bieb. Dat is niet meer zo, je kunt 
alles opzoeken op internet. Maar leerlingen moeten 
wel leren de juiste vragen te stellen en de informa-
tie die ze vinden te beoordelen. Media-educatie wordt 
daarom steeds belangrĳ ker. En ook op dat punt kun-
nen bibliotheken en scholen goed samenwerken.’

Boekeenboek.nl
In Rotterdam gaan ook fi lialen dicht. Het fi liaal naast 
de Goede Herderschool wordt bĳ voorbeeld gesloten, 
maar de bieb komt nu op een andere manier naar de 
kinderen toe.  ‘Leerlingen van groep 4 tot en met 8 
kunnen via de website boekeenboek.nl boeken bĳ  de 
openbare bibliotheek bestellen. Die worden dan bĳ  
ons op school bezorgd’, vertelt Fatima Koote, leesco-
ordinator van de Goede Herderschool. ‘Voor leerlin-
gen uit groep 1 tot en met 3 is er drie maal per jaar 
een wisselende collectie beschikbaar. De leesconsu-
lente van de bibliotheek ondersteunt mĳ  en de andere 
leescoördinator en helpt ons met de uitvoering van 
het leesbevorderingsplan. Hiervoor werkten we ook 
samen met de bieb, maar het is prettig dat iemand van 
hen nu echt betrokken is bĳ  onze school. We hebben 
met hulp van de leesconsulente nieuwe  boeken aan-
geschaft en ze heeft onze eigen collectie doorgespit 
op verouderde boeken en die weggedaan.’ 
De kinderen reageren iedere keer weer enthousiast 
als ze de kisten met boeken zien aankomen. Koote 
kan nog niet zeggen of de extra aandacht voor lezen al 
tot betere resultaten heeft geleid. ‘Maar ik ben ervan 
overtuigd dat de prestaties van kinderen die met ple-
zier lezen vooruitgaan.’

Waar een fi liaal op een school 
wordt geopend, zie je het aantal 

uitleningen omhooggaan

Trends
• Binnenkort kan iedereen alle biebboeken en 

tĳ dschriften in heel Nederland via de computer 
bestellen.

• De centrale vestigingen van bibliotheken wor-
den ontmoetingspunten en komen samen met 
bĳ voorbeeld de muziekschool of het theater in 
één gebouw.

• Doordat je alles kunt opzoeken op internet 
wordt media-educatie door scholen en biblio-
theken belangrĳ ker. Leerlingen moeten immers 
wel leren de juiste vragen te stellen en leren de 
informatie die ze vinden te beoordelen.

Voor- en nadelen bieb in de school

VOORDEEL Leerkrachten krĳ gen ondersteuning 
en advies. Kinderen kunnen steeds nieuwe 
boeken lezen en hebben een ruimere keus.

NADEEL Ouders kunnen minder makkelĳ k samen 
met hun kind naar de bieb.
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Met Squla

haalt een kind ...

... het beste uit zichzelfén het schooljaar.

Leuk Leren

Squla bestaat nu twee jaar. De tips en ideeën van leerkrachten, ouders en kinderen zijn 
verwerkt in een nieuwe versie van Squla. Met leerzame quizzen, instructiefilms en oefen-
games in alle vakken biedt Squla zo een waardevolle aanvulling op school. 

Al meer dan 25.000 kinderen leren thuis spelenderwijs op Squla. Duizenden leerkrachten 
bevelen Squla al aan of doen mee aan onze jaarlijkse Leuk Leren Week. Ook spelen zij 
wekelijks – met een gratis login – een leuke en leerzame Squla-quiz in de klas. Sluit u zich 
ook bij hen aan?

Omdat Squla zo is uitgebreid, hebben we een handige advieskaart voor leerkrachten 
gemaakt. Met deze Leerkracht Advieskaart adviseert u ouders over het gebruik van Squla 
thuis; specifiek bij hun kind en rondom vijf thema’s m.b.t. thuis online leren. U kunt een gratis 
exemplaar downloaden via www.squla.nl/leerkracht.

•	 Geschikt	voor	groepen	1	t/m	8	en	brugklas	1
•	 Meer	dan	34.000	oefenvragen	in	alle	vakken
•	 Reken-	en	taalmodules	uitgebreid
•	 Vernieuwd	ouderrapport
•	 Cito-modules	voor	groep	3	t/m	8

En nog veel meer… 

Het leukste en meest complete
online oefenprogramma voor
thuis is vernieuwd!

Squla_adv_PrimaOnderwijs_2x192x285_def.indd   1-2 16-08-12   15:58
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bBeelddenkers denken niet in woorden, maar in beel-
den. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en 
onthouden. Bĳ les helpt niet of nauwelĳ ks omdat er 
dan nog meer schoolwerk op een manier wordt aan-
geboden waarmee deze kinderen niet overweg kun-
nen. Maar begrip voor hoe deze beelddenkers met de 
hun aangeboden informatie omgaan, scheelt al een 
heleboel.

Wat zijn beelddenkers?
Het begrip is geïntroduceerd door logopedist Maria 
Krabbe in 1951. Zĳ  werkte met kinderen met leerpro-
blemen, zoals dyslexie, stotteren en schrĳ fproble-
men. Deze kinderen bleken volgens haar te denken in 
beelden; vandaar de term beelddenkers. Haar theorie 
is dat om woorden te kunnen lezen deze voor beeld-
denkers eerst in beelden omgezet moeten worden. 
Jonge kinderen tot een jaar of vĳ f denken automatisch 
in beelden. Daarna maakt het beelddenken meestal 
plaats voor het woord- en begripsdenken. Beeldden-
kers maken deze overgang niet, zĳ  blĳ ven op dezelfde 
manier met informatie omgaan als toen ze klein waren. 

Totaalplaatje
Op school wordt het lesmateriaal logisch opgebouwd. 
Kleine stukjes informatie vormen uiteindelĳ k een ge-

EEN BEELD ZEGT MEER DAN DUIZEND WOORDEN...

Zo herken je de 
beelddenker

Een kind met een leerachterstand of 

met dyslexie in de groep? Het zou een 

beelddenker kunnen zijn. Hoe herken 

je een beelddenker in de groep?
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heel. De beelddenker ziet echter een totaalbeeld. Het 
systematisch opbouwen van dit beeld schept alleen 
maar verwarring. De losse stukjes gaan een eigen le-
ven leiden en dragen niet bĳ  aan het geheel, omdat de 
beelddenker nieuwe informatie graag aan bestaande 
informatie koppelt. In het geheugen gaat hĳ  op zoek 
naar verbanden vanuit verschillende gezichtspunten. 
Een beelddenker is er daarom al enorm mee geholpen 
als hĳ  het eindresultaat van te voren kan ‘zien’, of een 
samenvatting vooraf kan lezen. Alleen dan wordt de 
lesstof in de goede ‘vakjes’ opgeslagen. 

In de groep
Omdat het lesmateriaal op de meeste scholen gericht 
is op begripsdenkers, ofwel woordelĳ k redenerende 
denkers, vallen beelddenkers vaak buiten de boot. 
Meestal wordt gedacht aan bĳ voorbeeld dyslexie. Hoe 
herken je een beelddenker in de groep? Een aantal 
(mogelĳ ke) kenmerken:
• De beelddenker blĳ ft meestal wat achter in 

ontwikkeling, komt jong over.
• Het vertellen gebeurt vaak met veel gebaren en 

fantasie en werkelĳ kheid zĳ n moeilĳ k te onder-
scheiden.

• De informatieverwerking verloopt traag.
• De beelddenker heeft moeite met luisteren en 

zich aan afspraken en regels houden.
• Het oriënteren in de ruimte is vaak lastig; 

motorische vaardigheden als fi etsen, zwemmen, 
balspelen en schrĳ ven zĳ n moeilĳ k te leren.

• De leerling maakt vaak lange tĳ d veel fouten 
met de volgorde van letters, zinnen en cĳ fers.

Ik leer anders
Hoewel de theorie over beelddenkers niet wetenschap-
pelĳ k onderbouwd is, wordt het bestaan van beeld-
denkers inmiddels onderkend. Er is bĳ voorbeeld een 
methode ontwikkeld die hen (maar ook kinderen met 
ADHD, autisme, dyslexie of andere leerproblemen) helpt 
met het leren: ‘Ik leer anders’ (www.ikleeranders.nl). 
Dankzĳ  deze methode, waarbĳ  leerkrachten en ouders 
worden getraind om over te schakelen naar een visueel 
informatiesysteem, wordt de lesstof wél begrepen en 
onthouden. De methode vergroot het zelfvertrouwen 
van kinderen en is niet moeilĳ k aan te leren.

 1. Worden beelddenkers 
meer herkend dan vroeger?
‘Ik denk zeker dat deze kinderen tegenwoordig 
beter herkend worden dan vĳ ftien jaar gele-
den. Of ze ook als béélddenkers herkend wor-
den, weet ik echter niet. Beelddenken is een 
vrĳ  onbekend begrip, zowel in het onderwĳ s 
als in de zorg. Ook wordt er veel in diagnoses 
gedacht, zoals ADHD, autisme en dyslexie. 
Wat in veel gevallen terecht 
is, maar waarbĳ  het ook goed 
is om te kĳ ken naar de sterke 
kanten van een kind. Waar is 
een ingang tot leren te vinden, 
zodat een kind meer zelfver-
trouwen krĳ gt en zich verder 
ontwikkelt? 

2. Wat raad je leerkrachten aan als 
ze beelddenkers in de groep hebben?
‘Neem eens een kĳ kje op de website www.
ikleeranders.nl. Daar is uitleg over deze me-
thode te vinden en staat informatie over work-
shops die je als leerkracht kunt volgen. Ook 
kun je aan hand van een vragenlĳ st eens kĳ -
ken of je bepaalde eigenschappen van beeld-
denkers herkent.’ 

3. Is het voor klasgenoten niet 
lastig als de lesstof voor de 
beelddenker op een andere 
manier wordt aangeboden?
‘Je kunt de wereld om beeldenkers heen niet 
veranderen. We leven nu eenmaal in een maat-
schappĳ  die in woorden denkt en niet in beel-
den. Wel kun je kinderen strategieën aanleren 
zodat ze kunnen omgaan met deze op taal 
gerichte maatschappĳ . Als leerkracht zul je 
hierin een weg moeten vinden. Maar ik denk 
dat dat in het kader van passend onderwĳ s so-
wieso nodig is. De basis is dat een kind zich 
veilig voelt om zich te kunnen ontwikkelen. 
Als dat betekent dat je het ene kind zus moet 
benaderen en het andere kind zo, dan ligt daar 
denk ik een uitdaging. Elk kind is anders, elk 
kind is uniek.’ 

Fantasie en werkelijkheid zijn 
moeilijk te onderscheiden
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Drie vragen aan Elise Hillebrand, 
kinderergotherapeut en 
‘Ik leer anders’-coach
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School aan Zet
School aan Zet is een driejarig 
programma waarin School aan 
Zet samen met scholen in primair, 
voortgezet en speciaal onderwĳ s 
werkt aan verbetering van de 
onderwĳ sopbrengsten. School aan 
Zet helpt vanuit de eigen ambities 
van de scholen doelstellingen en 
verbeterpunten te formuleren. 
School aan Zet heeft vĳ f aan-
dachtsgebieden, waaraan samen 
met scholen wordt gewerkt:
• Opbrengstgericht werken en 

basisvaardigheden
• Professionaliseren in omgaan 

met verschillen in de klas
• Lerende organisatie / 

HRM-beleid
• Excellentie en hoogbegaafdheid
• Bèta / Wetenschap en Techniek

Het is de verwachting dat meer 
dan de helft van het totaal aantal 
van 3.000 basisscholen, veertig 
vo-scholen en 150 (v)so-scholen 
die mee zullen doen aan School 
aan Zet kiezen voor het aan-
dachtsgebied Opbrengstgericht 
werken en basisvaardigheden. 
Daarin zit de aandacht voor ver-
betering van de leesvaardigheid. 
Tĳ dens de drie jaar School aan Zet 
krĳ gt iedere deelnemende school 
vier gesprekken met experts. Deze 
experts denken mee, geven advies 
en delen hun kennis. Daarnaast 
initieert en ondersteunt School 
aan Zet kennisuitwisseling en 
netwerken tussen scholen, work-
shops, masterclasses, kwaliteits-
kringen en kennisbĳ eenkomsten.

www.schoolaanzet.nl
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Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op begrijpend lezen, 

woordenschat, schrijfstijl, spelling en kennis van grammatica. 

Leerlingen die een kwartier per dag lezen, kunnen hun woordenschat 

uitbreiden met duizend extra woorden per jaar! Maar hoe krijg je 

leerlingen – en met name zwakke lezers – met hun neus in de boeken?

EEN KWARTIER LEZEN PER DAG, IS 1000 EXTRA WOORDEN PER JAAR!

Volgens de brochure ‘Meer lezen, beter in taal’, die 
Kees Broekhof schreef in opdracht van de organisatie 
Kunst van lezen, is het vrĳ  lezen op school en thuis 
van essentieel belang voor de ontwikkeling. Een kind 
dat gemotiveerd is om te lezen, maakt meer lees-
kilometers. Goed voor de algemene ontwikkeling, de 
ontwikkeling van de woordenschat en het leestempo. 
Zo is goed kunnen lezen een van de belangrĳ kste 
sleutels tot succes in de verdere schoolcarrière en 
staan zwakke lezers direct op fl inke achterstand. Gea 
Spaans, projectleider van School aan 
Zet, en Nanda Geuzebroek, project-
leider van het Makkelĳ k Lezen Plein, 
geven advies.

Ambitieuze doelen
De ervaring van Gea Spaans, project-
leider van School aan Zet, de opvolger van de Ver-
betertrajecten taal en rekenen, is dat leerkrachten 
goede resultaten boeken als ze hun zwakke leerlin-
gen vroegtĳ dig in beeld hebben, een gerichte aan-
pak kiezen en haalbare maar wel ambitieuze doelen 
stellen. Werk opbrengstgericht, is haar devies. ‘Bouw 
voor zwakke lezers extra leestĳ d in en geef ze ge-
richte instructie. Kĳ k kritisch naar de methode die 
je gebruikt en schrap in onderdelen die er voor je 
zwakkere leerlingen niet toe doen’, adviseert Spaans. 
‘Laat bĳ voorbeeld het kleuren en uitknippen zit-

 de neus 
in de boeken?

ten, ten gunste van intensievere instructie. Vooral bĳ  
het technisch lezen zie je met deze aanpak enorme 
vooruitgang, los van de achtergrond van een kind.’ 

Makkelijk Lezen Plein
Een positieve leesomgeving werkt enorm stimule-
rend. Spaans: ‘Zorg voor voldoende boeken in de 
klas die ‘vragen’ om gelezen te worden, zowel ver-
halend als informatief. Veel scholen hebben een 
verouderd boekenbestand, dat is zonde. Zoek sa-

menwerking met de plaatselĳ ke bi-
bliotheek, zodat het boekenbestand 
regelmatig ververst kan worden.’
Bĳ na alle Openbare Bibliotheken heb-
ben tegenwoordig een Makkelĳ k Le-
zen Plein (MLP) met boeken en andere 
materialen die speciaal geselecteerd 

zĳ n voor kinderen die moeite hebben met lezen. De 
boeken hanteren een eenvoudiger taalgebruik, heb-
ben een rustige lay-out, een aansprekende omslag en 
een aantrekkelĳ ke inhoud. Nanda Geuzebroek, pro-
jectleider van het MLP legt uit: ‘Kinderen met dyslexie 
kunnen bĳ voorbeeld niets met boeken die in de ge-
wone boekenkasten staan en waarvan je, met je hoofd 
schuin, alleen de titels op de rug van het boek kunt 
lezen. Deze kinderen hebben er veel meer aan als 
boeken frontaal in de bakken geplaatst zĳ n, waarbĳ  ze 
de voorkant kunnen zien en de titel duidelĳ k kunnen 

Lees regelmatig 
voor in de klas, 

ook in de hogere 
groepen

Maar hoe krĳ g je ze met
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lezen. Die voorkant is het gezicht van het boek en moet 
aantrekkelĳ k vormgegeven zĳ n, met een duidelĳ ke en 
veelzeggende titel. Het spreekt tot de verbeelding als 
het omslag je al een goede indruk geeft waar het boek 
over gaat.’

Vijf-vingertest
Naast de frontale opstelling van de boeken is het ook 
erg belangrĳ k dat een kind de keuze heeft uit een 
breed aanbod. Geuzebroek: ‘Kinderen moeten kun-
nen kiezen wat ze zelf leuk vinden. 
Een overzichtelĳ ke indeling van de 
fi ctieboeken in genres en de non-
fi ctieboeken in onderwerpen maakt 
het kiezen eenvoudiger. Duidelĳ ke 
pictogrammen helpen daar nog meer 
bĳ . Zo’n frontale opstelling in bak-
ken en een duidelĳ ke indeling werken 
overigens goed voor alle kinderen.’
‘Kinderen willen niet anders zĳ n dan 
hun vriendjes en vriendinnetjes. Ook 
zwakke lezers niet’, weet Geuzebroek. ‘Ze willen niet 
gespot worden met een boek dat duidelĳ k herkenbaar 
is als een exemplaar voor moeilĳ ke lezers. Ze willen 
gewone boeken lezen. Leerkrachten moeten kinderen 
niet afremmen als ze in een ‘te moeilĳ k’ boek willen 

Makkelijk Lezen Plein 
Omdat er steeds meer vraag 
kwam vanuit het onderwĳ s naar 
het MLP-concept heeft project-
leider Geuzebroek het concept 
herschreven naar de scholen. 
Scholen die belangstelling 
hebben voor het Makkelĳ k Lezen 
Plein in de School kunnen daar-
voor terecht bĳ  de eigen plaat-
selĳ ke Openbare Bibliotheek. 
Zĳ  kunnen scholen informatie en 
begeleiding geven om tot een bĳ  
de school passende MLP-voor-
ziening te komen. Het ‘Makkelĳ k 
Lezen Plein in de School’-con-
cept is ook geïntegreerd in het 
landelĳ ke bibliotheekconcept ‘de 
Bibliotheek op School’.
www.makkelĳ klezenplein.nl 

beginnen. Leg ze de vĳ f-vingertest uit. Als je een boek 
openslaat en je struikelt op de eerste pagina al over 
vĳ f of meer moeilĳ ke woorden, leg het boek dan nog 
even weg.’

Leeskilometers
Spaans wil leerkrachten meegeven dat ze er, ook als 
het gaat om het leesonderwĳ s, echt toe doen. ‘Ver-
vul voor je leerlingen een voorbeeldfunctie. Laat zien 
dat je smult van boeken. Lees zelf ook zo veel moge-

lĳ k kinderboeken, zodat je boeken en 
schrĳ vers aan kunt prĳ zen.’ Geuze-
broek vult aan: ‘Lees regelmatig voor 
in de klas, ook in de hogere groepen. 
Lees aan oudere leerlingen bĳ voor-
beeld een eerste hoofdstuk van een 
boek voor om kinderen enthousiast te 
maken, zodat ze het zelf gaan lezen.’
‘Kinderen zĳ n zó trots als ze beter 
leren lezen’, weet Geuzebroek. ‘Met 
name kinderen die uit een gezin zon-

der leescultuur komen moeten op school zeker de tĳ d 
krĳ gen om leeskilometers te maken. Het maakt niet 
zoveel uit wat ze lezen. Je moet ze aanbieden wat ze 
leuk vinden. Willen ze een stripboek, geef ze een strip-
boek. Als ze maar lezen.’ Te
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der leescultuur komen moeten op school zeker de tĳ d 

breed aanbod. Geuzebroek: ‘Kinderen moeten kun-

Lees zelf ook 
zo veel mogelijk 
kinderboeken, 

zodat je boeken 
en schrijvers aan 

kunt prijzen
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map nu losbladig, waardoor 
deze makkelĳ ker te gebrui-
ken is voor de verschillende 
groepen op een school’, al-
dus Bon. Natuurlĳ k haakt ook 
Schooltv dit jaar weer aan 
met speciale afl everingen van 
Koekeloere, Huisje boompje 
beestje, Nieuws uit de Natuur 
en Weekjournaal.
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Onder het motto ‘Hallo Wereld’ staat in de 

58ste Kinderboekenweek het ontmoeten van 

andere culturen centraal. Traditiegetrouw 

bedient het CPNB het onderwijs met een leuk 

en gevarieerd aanbod van lesmateriaal voor 

elke leeftijd, voor het zesde achtereenvolgende 

jaar ontwikkeld door Annemarie Bon.

Hallo 
Wereld!

Het lespakket uitgepakt
1. Verzamelmap met lessuggesties.
2. Kinderboekenweekgeschenk ‘Het Akropolis 

Genootschap en de slag om bladzĳ de 37’ 
van Tosca Menten.

3. Prentenboek ‘Hallo’ van illustrator Fleur van 
der Weel en auteur Edward van de Vendel.

4. Een exemplaar van de Kinderboekenkrant.
5. Een exemplaar van de Voorleesgids.
6. Set van acht verschillende Kinderboeken-

weeka�  ches.
7. Cd-single ‘Hallo Wereld’ van Kinderen 

voor Kinderen. 

€ 20,45 * ISBN 978 90 5965 170 8

‘Verken de wereld! Daar gaan mĳ n lessuggesties 
over’, licht Annemarie Bon toe. ‘Daarbĳ  let ik erop een 
leuke en speelse invalshoek bĳ  het thema te kiezen, 
die bĳ draagt aan lezen en verdieping geeft. ‘Hallo We-
reld’ gaat niet alleen over het ontdekken van culturen 
in andere landen. Cultuur verschilt ook per streek in 
Nederland. Ook door de tĳ den heen is er een hoop ver-
anderd, vandaar mĳ n lessuggestie om bĳ voorbeeld je 
opa en oma te interviewen.’

Gedifferentieerd
Het lespakket bevat onder meer leskaarten bĳ  het 
Kinderboekenweekgeschenk, het prentenboek en les-
suggesties bĳ  de kerntitels. Vanaf half september zĳ n 
op kinderboekenweek.nl ook digitaal lesmateriaal, 
fi lmpjes en spelletjes te vinden. Deze zĳ n samen met 
Kennisnet ontwikkeld. ‘De aanpak is dit jaar veran-
derd. Voorheen hadden we het lespakket opgedeeld 
in drie doelgroepen, nu hebben we het materiaal ge-
di� erentieerd voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8, 
omdat die qua leeftĳ d en ontwikkeling dichter op el-
kaar zitten. Ook zĳ n er minder lessuggesties, om het 
voor leerkrachten overzichtelĳ k te houden en is de 

De Kinderboekenweek duurt 
van 3 tot en met 14 oktober 2012.
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Ontluikende geletterdheid. 

Een moeilijke term, waarover 

de laatste decennia van alles 

geschreven is en waarvoor 

verschillende methodes zijn 

ontwikkeld. Maar eigenlijk is 

het niet zo ingewikkeld. 

Bewustwording en plezier, 

daar draait het om. 

Ontluikende 
geletterdheid 
bĳ  peuters en 
kleuters

k
Kinderen worden geboren met het vermogen om taal 
te leren. Dat leren van mondelinge taal gaat vanzelf 
en in een hoog tempo. Wel moet het kind voldoende 
taalaanbod krĳ gen, een goed gehoor en een goed 
functionerend ‘spraakapparaat’ hebben, en een ge-
zonde interesse ontwikkelen voor de wereld om zich 
heen. Vanuit hun natuurlĳ ke nieuwsgierigheid ontdek-
ken kinderen in de loop van de taalontwikkeling ook 
letters: geschreven taal. ‘En daar ‘ontluikt’ de gelet-
terdheid: het kind wordt zich bewust van geschreven 
tekens en de functie daarvan’, legt Simone de Groot, 
onderwĳ skundige en eigenaar van Klassewerk uit. 
Mieneke Langberg, leerplanontwikkelaar en linguïst 
bĳ  SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwik-
keling voegt toe: ‘Maar eigenlĳ k begint de ontwikke-
ling van geletterdheid al veel eerder: kinderen bekĳ -
ken plaatjes, spelen met boekjes en bladeren die door, 
beleven plezier aan voorlezen, ontdekken spelender-
wĳ s letters van hun naam... Wat kinderen hierin van 
huis uit meekrĳ gen, kan enorm uiteenlopen. Kinderen 
die zich spelenderwĳ s in een ‘rĳ ke’ omgeving bewust 
worden van geschreven taal en haar functies, en die 

ervaren hoe leuk letters en boeken kunnen zĳ n, zĳ n 
in het voordeel. Terwĳ l kinderen die opgroeien in een 
omgeving die weinig geschreven taal aanbiedt, begin-
nen met een achterstand. Vaak zie je in zo’n schrĳ f-
taalarme omgeving dat ook het aanbod van monde-
linge taal minder rĳ k is. Mondelinge taal en de vroege 
gerichtheid op lezen en schrĳ ven zĳ n in deze fase nog 
nauw verbonden.’ 

Inhaalslag
Een kind dat een goede taalontwikkeling doormaakt 
en daarbĳ  spelenderwĳ s gericht raakt op geschreven 
taal, heeft betere onderwĳ skansen. ‘Voor kinderen 
met een achterstand in de ontwikkeling van geletterd-
heid speelt de leerkracht van groep 1 een belangrĳ ke 
rol bĳ  het maken van een inhaalslag. Soms zelfs dé 
rol’, stelt Langberg. ‘Overigens is het niet zo dat een 
kind vanuit de fase van ontluikende geletterdheid van-
zelf leert lezen en schrĳ ven’, waarschuwt De Groot. 
‘Net als bĳ  skiën of zwemmen gaat het bĳ  lezen en 
schrĳ ven om vaardigheden die echt moeten worden 
aangeleerd.’ 
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Stimuleren, niet oefenen
‘Het stimuleren van ontluikende geletterdheid draait 
om bewustwording en plezier’, zegt ook Langberg. 
‘Leerkrachten kunnen een omgeving scheppen met 
een rĳ k aanbod, in de klas, maar ook thuis, door ou-
ders erbĳ  te betrekken. Zo kunnen de kinderen zelf, 
in de kring en in kleine groepjes het aangeboden ma-
teriaal ontdekken. Dat materiaal moet aansluiten bĳ  
hun belevingswereld. Daarnaast kan de leerkracht de 
ontwikkeling van geletterdheid ook gericht stimuleren 
en het kind voorbereiden op het technisch lezen. Maar 
stimuleren mag geen oefenen worden, het moet altĳ d 
op een speelse manier gebeuren!’

Less is more
‘Om de ontwikkeling van geletterdheid te kunnen sti-
muleren, moet je de verschillende fasen kennen en het 
kind goed observeren’, vervolgt Langberg. ‘Vervolgens 
stel je gerichte doelen, niet alleen voor de groep, maar 
ook individueel, en kies je daarbĳ  een aanbod.’ Zowel 
Langberg als De Groot zĳ n van mening dat je niet al-
leen in de kring, maar vooral ook in kleine groepjes aan 
geletterdheid moet werken. Kinderen leren in gesprek 
met elkaar veel meer dan van een werkblad. De Groot: 
‘En bied niet teveel aan. Begin met slechts enkele – 
klankzuivere – letters, niet meteen het hele alfabet. Met 
tien letters kun je al enorm veel leesplezier creëren. 
Gebruik alleen korte (mkm-) woorden. Less is more!’

Rond zes, zeven jaar zĳ n bĳ na alle kinderen toe aan 
leren lezen en schrĳ ven. Soms wat later, soms ook 
al veel eerder. De Groot: ‘De grote vraag is natuurlĳ k: 
moet je al in de kleuterklassen beginnen om het ge-
heim van het lezen te ontsleutelen? Veel kleuterklas-
sen hangen tegenwoordig vol met letters en woorden. 

Dat kan stress opleveren bĳ  kinderen die daar nog niet 
aan toe zĳ n. Afdwingen doet meer kwaad dan goed. 
Aan de andere kant: leren lezen kent ook een gevoe-
lige periode. Wacht je te lang, dan loop je het risico 
op analfabetisme. Eigenlĳ k wil je als leerkracht voor 
ieder kind de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ op-
zoeken.’  

SLO’s Mieneke Langberg: 
‘Kinderen die ervaren hoe leuk
 letters zijn, zijn in het voordeel

Boekenpret 
Gedigitaliseerde prentenboeken zĳ n een verrĳ king 
van het bestaande materiaal. Ze brengen peuters en 
kleuters op een interactieve manier in aanraking met 
boeken. Het geanimeerde verhaal en de bĳ behorende 
activiteiten nodigen kinderen uit om langer stil te 
staan bĳ  het boek. Zie bĳ voorbeeld www.fundels.com. 
Liever een echt boek in handen? Kĳ k eens op 
www.leesplein.nl en op www.makkelĳ klezenplein.nl.

Werken aan geletterdheid, 
wat en hoe?
Een handig hulpmiddel bĳ  het doelgericht 
stimuleren van de ontwikkeling van de 
ontluikende en beginnende geletterdheid is 
te vinden op www.slo.nl/jongekind/doelen. 
SLO heeft hierop doelen geformuleerd met 
daarbĳ  suggesties voor de praktische 
uitwerking. Op dezelfde webpagina kun je ook 
de SLO-publicatie ‘Methoden, materialen en 
screeningsinstrumenten’ downloaden. 
Dit document geeft een goed overzicht van 
methoden en leermiddelen.

Interessante conferenties
Kĳ k op www.primaonderwĳ s.nl 
voor conferenties over taal en 
ontluikende geletterdheid.
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September 
 HALLO WERELD - WERELDWIJD  (GLOBALISERING)

Oktober
 GOUD OF DRINKWATER - PERU (GRONDSTOFFEN EN MILIEU)

November
  WATER ACHTER DE DIJKEN - BANGLADESH (KLIMAAT)

Januari
 WORSTELEN MAAKT STERK - WERELDWIJD (SPORT)

Maart
 HIPHOP - HIER EN DAAR (KLEDING EN MUZIEK)

April
  DE KUNST VAN VREDE - COLOMBIA (VEILIGHEID)

Mei
 WAT IS VIES? - WERELDWIJD (VOEDSEL EN GEZONDHEID)

September 

DIT ZIJN DE SAMSAM-THEMA’S 
voor schooljaar 2012-2013 

NOG GEEN GRATIS ABONNEMENT VOOR AL UW LEERLINGEN? 

VOOR ALLE WERELDBURGERS IN GROEP 6, 7 & 8
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NR.4 2012
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• Een leeg 
boterkuipje 
waardeloos? 
  Echt niet!

• Pedro (12) 
voert actie 
voor een 
schone 
  stad

MET 
PUZZEL-
BOEKJE!

AFVAL?
       Maak er iets          
           moois van! 
    Een bikinitopje 
     bijvoorbeeld

voor 
jonge wereld-burgers

voor 
jonge wereld-burgers

WIN TICKETS VOOR MIXMAX BRASIL IN TROPENMUSEUM JUNIOR IN AMSTERDAM

DE TENTOONSTELLING
Waar loopt iedereen op slippers? Waar zijn voetballers de beste dansers? Waar is alles en iedereen een mix uit verschillende werelddelen?  Olá, in Brazilië natuurlijk! In MIXMAX BRASIL voel je de Braziliaanse mix tot in je tenen.

DE WEDSTRIJD
Vul deze tas met zo-
veel mogelijk kleine 
dingetjes. Kijk voor 
voorbeelden op de 
achterkant ... Z.O.Z.

Ë

NAAR 
DE MIXMAX

TAS

VRAAG 
JE JUF OF 
MEESTER 
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Strips op School symposium
Op 8 november 2012 vindt het Strips op School 
symposium plaats. Het doel van dit evenement 
is bekendheid geven aan het medium ‘educatief 
stripboek’ in het basis- en middelbaar onderwĳ s. 
Ondanks het feit dat er diverse educatieve strip-
boeken zĳ n uitgegeven zoals Van Nul tot Nu en 
De Ontdekking, gebruiken docenten stripboeken 
zelden in de klas. Op het symposium zullen leer-
lingen, docenten, auteurs 
én uitgevers acte de pré-
sence geven en een ac-
tieve rol vervullen. Zo wor-
den nieuwe leermethoden 
gepresenteerd en zĳ n 
er workshops te volgen. 
Het symposium vindt van 
15.00 tot 19.00 uur plaats 
in het Christelĳ k Gymna-
sium in Utrecht en biedt 
plaats aan 250 gasten.  

Kinderen voor Kinderen 
en Kinderboekenweek

Kinderen voor Kinderen gaat een 

unieke samenwerking aan met  

Kinderboekenweek om zich in te 

zetten voor My Book Buddy, de 

organisatie die kinderbibliotheken 

opzet in ontwikkelingslanden. 

Basisscholen worden opgeroepen met hun leer-
lingen zoveel mogelĳ k geld in te zamelen voor 
dit goede doel. Hoe? Dat mogen ju� en, meesters 
en leerlingen zelf bedenken! Elke actie, elke euro 
is welkom. De inzamelingsactie zal in oktober vier 
weken lang op televisie te volgen zĳ n; de fi nale 
is een groot megaspektakel georganiseerd op 
24 oktober in de Heineken Music Hall. 
 
Hallo Wereld
Met lezen, zingen en dansen ontdekken kinderen de 
wereld. Hallo Wereld, zo heet de aankomende cd-
single en de 33e cd van Kinderen voor Kinderen. Het 
is het thema van de 58e Kinderboekenweek (3 t/m 
14 oktober 2012). Hallo Wereld is geschreven door 
muziekproducer Tjeerd Oosterhuis en bekroond kin-
derboekschrĳ ver Sjoerd Kuyper. Op de cd staan ook 
nummers van o.a. Ali B., Ben Saunders en Sara Kroos. 
Op Hallo Wereld is door de dansacademie van Lucia 
Marthas een fl ash mob gemaakt; op 24 oktober wordt 
getracht met zoveel mogelĳ k kinderen in het hele land 
de fl ashmob uit te voeren en een nieuw Nederlands 
record te vestigen. Meer informatie en instructie staat 
vanaf half augustus op de website van Kinderen voor 
Kinderen, www.kinderenvoorkinderen.nl. 

My Book Buddy
My Book Buddy stimuleert het lezen van kinderen in ont-
wikkelingslanden door kinderbibliotheken op te zetten. 
Elke klas krĳ gt de beschikking over een verrĳ dbare, af-
sluitbare boekenkast met boeken die afgestemd zĳ n op 
de doelgroep. Inmiddels helpt My Book Buddy al meer dan 
13.000 kinderen in elf landen aan boeken en leesonderwĳ s. 

Ga naar www.primaonderwijs.nl om de single te 
beluisteren.  

Agendatip

starten geldinzamelingsactie 
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Stoer huiswerk
Begrĳ pelĳ ke fase, die brugklasdip? Rita Kohnstamm is 
ontwikkelingspsycholoog en auteur van verschillende 
boeken over de ontwikkeling van kinderen en pubers, 
zoals de driedelige Kleine Ontwikkelingspsychologie. 
Ze erkent dat bĳ  een aantal brugklasleerlingen de 
werkhouding na verloop van tĳ d inzakt. Kohnstamm: 
‘In de maanden voor Kerstmis vinden ze huiswerk ma-
ken nog stoer. De stof is dan ook nog niet zo moeilĳ k. 
Na de eerste maanden begint het tegen te vallen. Ze 
gaan zich weliswaar vrĳ er voelen en klieren, maar 
de ĳ ver is weg. Daarbĳ  komt volgens Kohnstamm de 
sociale statusverandering die brugklasleerlingen on-
dergaan. ‘In groep acht horen ze tot de groten. Ze kĳ -

ken echt uit naar het nieuwe leven op 
het voortgezet onderwĳ s. Weg van het 
jonge grut, de wereld in. Op de meeste 
scholen wacht hen ook een vriendelĳ k 
onthaal. Er zĳ n allerlei activiteiten om 
hen te laten wennen. De nieuwe vak-
ken zĳ n spannend, want die horen 

bĳ  het nieuwe leven en de nieuwe status.  Maar rond 
Kerstmis zĳ n die wittebroodsweken voorbĳ . Om zich 
heen kĳ kend op school zien ze dat ze nog niet echt 
meetellen. Ze zien dat de school niet van hen is, maar 
van de hogere klassen. De inzakkende motivatie zit ‘m 
ook in het tegenvallen van het nieuwe leven.’ 

Verantwoordelijkheid leren nemen
Mentor van de bovengenoemde brugklas, Wim van 
Setten, ziet het elk jaar weer gebeuren bij zijn men-
torbrugklas. ‘Het eerste rapport is meestal goed, 
maar als de leerlingen eenmaal gewend zijn, is het 

bĳ  het nieuwe leven en de nieuwe status.  Maar rond 
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Van gemotiveerde 
achtstegroeper naar...
Bruggers die binnen één jaar veranderen van ijverige achtstegroepers in 

gedemotiveerde pre-pubers? Het komt helaas voor. Maar waar komt het door 

en wat kun je er als docent mee? Tips en ervaringen uit de praktijk! 

Het is juni 2011. Door de gangen van het Driestar Col-
lege in Gouda schuifelt een klas achtstegroepers ge-
dwee achter hun nieuwe mentor aan. Ze zĳ n er voor 
een middagje kennismaken en lĳ ken overweldigd door 
het grote gebouw en de luidruchtige oudere leerlin-
gen. Docenten zien ze gaan en weten het: dit is slechts 
tĳ delĳ ke braafheid. Volgend jaar rond deze tĳ d herken 
je dezelfde leerlingen niet meer terug.  

Grote gasten
Een jaar later, juni 2012 lopen we het lokaal van de-
zelfde klas binnen en moeten bĳ na bukken voor een 
laagvliegende prop papier. De brugklas is vandaag 
voor het laatst op school, morgen begint de vakan-
tie. Het is een ‘gezellige’ bende. Een 
heel verschil met vorig jaar, zo geven 
de leerlingen zelf ook toe. Charlotte: 
‘In het begin schrok ik me rot van die 
grote gasten hier op school. Ik moest 
enorm wennen want ik wist helemaal 
niks van hoe het hier werkte.’ Ook haar 
klasgenoten zĳ n het erover eens; ze zĳ n behoorlĳ k 
veranderd sinds ze hier als nieuwbakken brugpiepers 
binnenkwamen. Naar eigen zeggen hebben de mees-
ten in het begin de kat uit de boom gekeken. Ook wa-
ren ze toen nog erg ĳ verig wat betreft huiswerk ma-
ken en meedoen tĳ dens de les. Eén van de leerlingen, 
Jakob, vertelt echter dat hĳ  halverwege het jaar van 
een vierdeklasser het advies kreeg om geen huiswerk 
meer te maken. Zodat hĳ  tĳ d over zou houden voor 
leuke dingen. Hĳ  legt uit: ‘Dat was niet zo slim, want ik 
kreeg zo veel onvoldoendes en moest naar een lager 
niveau. Volgend jaar ga ik dat beter aanpakken.’ 

Rond Kerstmis 
zijn die 

wittebroodsweken 
voorbij
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oppassen geblazen. Ik waarschuw mijn klas er ook 
altijd voor dat het tweede rapport vaak minder is. Er 
is altijd een aantal leerlingen dat dat serieus neemt 
en hard blijft werken. Maar er is ook elk jaar weer 
een groep die onderuit gaat.’ Van Setten krijgt wel 
vaker de vraag wat hij daarmee doet. ‘Het klinkt mis-
schien vreemd, maar ik doe er eigenlijk niet zoveel 
aan. Ze leren er soms meer van om zelf even goed 
te voelen wat het is om bijvoorbeeld 
slechte cijfers te halen. Ik maak ze 
ervan bewust dat gedrag bepaalde 
gevolgen heeft en dat ze zelf verant-
woordelijkheid moeten leren nemen. 
De druk opvoeren of boos worden 
heeft geen zin. Ik houd wel altijd de 
vinger aan de pols; ik heb tussen-
door gesprekjes met leerlingen als ik zie dat ze min-
der gaan presteren. Aan een leerling die zegt dat hij 
naar een hoger niveau wil, laat ik zien dat daar een 
prestatie tegenover staat die alleen hij zelf kan le-
veren.’ 

Eerder naar de mentor
De brugklasleerling is geen kind meer, een nieuwe 
spannende fase is aangebroken waar het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid bij hoort. Volgens 
Kohnstamm is het daarbij ook normaal dat de brug-
klasleerling zich steeds meer losmaakt van zijn ou-
ders. Ze willen bijvoorbeeld niet meer dat de ouders 
overal van op de hoogte zijn en vertellen soms meer 
tegen hun mentor dan tegen hun moeder. Kohn-
stamm: ‘Het hoort bij de status van de vo-leerling 
dat ze meer autonomie willen, en ze doen dat soms 
op een onbeholpen manier. Ze vechten zich dan een 
beetje vrij van bemoeizuchtige ouders die bovenop 
hun kinderen zitten.’ Kohnstamm ziet daarbij een 
bijzondere taak weggelegd voor de mentor en de do-
centen van de brugklas. ‘Ouders kunnen soms niet 
onbevangen naar onzekerheden of fouten van hun 

kind kijken. Een mentor kan dat wel, daarom gaan 
sommige leerlingen eerder naar hun mentor als het 
gaat om bijvoorbeeld intimiteiten of fouten die ze ge-
maakt hebben.’

Selffulfi lling prophecy
Een andere belangrĳ ke taak van de mentor is de 
brugklasleerling concreet begeleiding geven in het 

plannen en maken van huiswerk. Van 
Setten: ‘Een aantal van mĳ n mentor-
leerlingen kreeg afgelopen jaar een 
huiswerkkaart. Dat helpt hen plan-
nen en structureren. Kohnstamm: ‘Ze 
willen meestal wel huiswerk maken, 
maar weten vaak niet hoe. Ik zou ad-
viseren om vanaf Kerstmis verplichte 

huiswerkbegeleiding te geven, tot Pasen of de zomer-
vakantie. Daarna kunnen ze het zelf. Daarbĳ  is het 
voor leerlingen van nu nog moeilĳ ker omdat er zo veel 
afl eiding is in de vorm van moderne media. Gestructu-
reerde huiswerkbegeleiding houdt ze bĳ  de les.’ Kohn-
stamm voegt eraan toe: ‘Het is het belangrĳ kste dat je 
als mentor laconiek op de brugklasdip reageert en de 
leerlingen niet problematiseert. 
Dat gaat namelĳ k werken 
als een sel� ulfi lling 
prophecy. 
En heel belangrĳ k; 
blĳ f optimistisch 
en reken erop 
dat ook dit weer 
over gaat.’

...gedemotiveerde 
brugklasser

huiswerkbegeleiding te geven, tot Pasen of de zomer-

aan. Ze leren er soms meer van om zelf even goed 

Het is belangrijk 
dat je de 

leerlingen niet 
problematiseert

36-39_Brugklas.indd   38 17-08-12   10:42



ontwikkeling 39

Te
ks

t:
 R

ia
nn

e 
Ze

ge
la

ar
 

36-39_Brugklas.indd   39 17-08-12   10:43



De leukste tips voor uitjes en 
schoolreizen vindt u op deze 
pagina. Speciaal geselecteerd 
voor het primair- en voorgezet 
onderwijs.  Laat u inspireren!

Leren en plezier maken tegelijkertijd? Dat kan in het
Geldmuseum. Bij ons kunnen leerlingen testen of zij
een gat in hun hand hebben en of ze het in zich
hebben om geld als water te verdienen. En u zit
altijd voor een dubbeltje op de eerste rang.

Een bezoek aan het Geldmuseum is ervaren en
ontdekken. Het is niet alleen een leerzaam en
spannend uitje, maar het geeft ook een uitstekende
invulling aan de cultuureducatie op school.
Kom daarom snel eens bij ons kijken!

Kijk voor meer informatie op www.geldmuseum.nl.

Geldmuseum
Leidseweg 90 Utrecht
T. (0)30 291 04 92
info@geldmuseum.nl

geldmuseum.nl

Nu in het 

Elke vierkante meter in Nederland is ingericht 
en vormgegeven. Om iets te zeggen over 
architectuur hoef je geen architect te zijn. 
In het Stedenspel richten kinderen samen 
een stad in door het uitvoeren van geheime 
opdrachten. In Strijd om de stad discussiëren 
jongeren over de stad van de toekomst.
Kijk voor het volledige aanbod PO en VO op: 
www.NAi.nl/educatie
Kijk voor het volledige aanbod PO en VO op: 

i.nl/educatie Tot ziens in het NAi!

MUSEUM VOOR ARCHITECTUUR
MUSEUM VOOR RCHITECTUURIS DE PLEK VOOR IEDEREEN MET INTERESSE IN ZIJN OMGEVING

MUSEUM VOOR ARCHITECTUUR
MUSEUM VOOR ARCHITECTUUR

HET NAi

 Beleef de geschiedenis           van Flevoland      in Nieuw Land!             Oostvaardersdijk 0113, Lelystad (bij Batavia Stad)
    www.nieuwlanderfgoed.nl

Uw eigen uitje of 
schoolreis op deze 

plek?

redactie@primaonderwĳ s.nlredactie@primaonderwĳ s.nl

Mail naar: 

(advertorial)

cultuurpagina.indd   1 20-08-12   11:19
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Midden in Amsterdam staat het Koninklĳ k Paleis. Dit bĳ zon-
dere gebouw is niet altĳ d een paleis geweest. Lang geleden 
was het een stadhuis. In dit stadhuis gebeurde van alles. 
Burgemeesters waren de baas, rechters maakten wetten, 
verliefde mensen konden trouwen en boeven werden ge-
vangen gezet in de kerkers. Op een dag kwam de Franse 
koning Lodewĳ k Napoleon naar Nederland. De koning to-

verde het stadhuis om 
in een paleis met prach-
tige meubels, bĳ zondere 
sto en en dure spullen. 
Het paleis is nu het o�  -
ciële ontvangstpaleis van 
H.M. de Koningin maar je 
kunt het ook bezoeken. 
Waarom is het stadhuis 
zo mooi versierd? Hoe 

maakte koning Lodewĳ k een paleis van een stadhuis? Wie 
hebben er in het Paleis gewoond? En wat gebeurt er nu in 
het Paleis? Al deze vragen komen aan bod in de lespakket-
ten voor het primair onderwĳ s. Ook voor leerlingen in het 
voorgezet onderwĳ s zĳ n er speciale rondleidingen. Een be-
zoek aan het Paleis sluit goed aan bĳ  verschillende vakken 
en eindexamenprogramma’s. Voor meer informatie en het 
boeken van een rondleiding: www.paleisamsterdam.nl 

maakte koning Lodewĳ k een paleis van een stadhuis? Wie 

Eén dag dansen 
met de hele school!

Op zoek naar inspiratie over 
hoe je wereldoriëntatie met 
sociale media kunt combine-
ren, hoe wiki’s je helpen bĳ  
je onderwĳ s, hoe je de ou-
derbetrokkenheid via sociale 
media kunt vergroten en vele 
anderen social media moge-
lĳ kheden? Dan is het gratis 
te downloaden boek Sociale Media op de 
Basisschool een absolute aanrader. Hoe zet 
je sociale media met succes in op school? 
Op die vraag geven 21 mensen uit het 
basisonderwĳ s (19 Nederlanders, 2 Vlamin-
gen) antwoord. Het boek is geïllustreerd 
met tekeningen die kinderen over sociale 
media maakten en is samengesteld door 
Remco Pĳ pers, directeur van Stichting Mĳ n 
Kind Online. Het boek bevat verhalen over 
inspirerende leerkrachten, directeuren en 
één klassenouder. Ze zĳ n bĳ na allemaal 
gevonden via Twitter! Downloaden? Nieuws-
gierig? Ga naar boeksocialemedia.nl

te downloaden boek Sociale Media op de 

Download 
gratis boek!

Lespakket Koninklĳ k 
Paleis Amsterdam

h
Heeft jullie school iets te vieren of zoeken jullie 
een alternatief voor een schoolreisje? Dans in 
School biedt ééndaagse dansprojecten voor de 
hele school. Zo kunnen leerlingen bĳ voorbeeld 
een eigen dansstuk maken op thematische pro-
jecten waarbĳ  werelddans centraal staat. Aan 
het eind van de projectdag laten de leerlingen in 
een swingende eindpresentatie zien wat ze die 
dag hebben geleerd. De projecten vinden plaats 
tĳ dens een schooldag en worden uitgevoerd in 
de school zelf. Dans in School verzorgt dagelĳ ks 
projecten en dansworkshops op scholen in heel 
Nederland en bereikt daarmee 45.000 leerlin-
gen per jaar. www.dansinschool.nl
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Gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter. Herkenbaar? 

Het zijn de vijf rollen van de leraar zoals die zijn beschreven in het 

gelijknamige boek van Martie Slooter, principal consultant van CPS 

Onderwijsontwikkeling en advies.

Professional 
wordt excellent

mMartie Slooter ontwikkelde een piramide als een mo-
del waarin vaardigheden van leraren zĳ n in te delen in 
vier niveaus. Door heel gericht te werken aan kennis 
en vaardigheden komt een leraar steeds een stapje 
hoger in de piramide en ontwikkelt zich van goed naar 
excellent. Aan de hand van de piramide wordt duide-
lĳ k welke stappen leraren zetten zodat ze vaardiger 
worden en tegemoet komen aan de verschillende 
leerbehoeften van leerlingen. 
Op basis van het piramidemodel heeft CPS trainin-
gen ontwikkeld en leren docent en leerkracht hoe zĳ  
kunnen omgaan met verschillen in de klas en de ver-
anderende leerling. Omdat de wereld in hoog tempo 
verandert, is het als onderwĳ sprofessional noodza-
kelĳ k een leven lang te blĳ ven leren en jezelf te ont-
wikkelen. Het boek ‘De vĳ f rollen van de leraar’, met 
daarin opgenomen het piramidemodel, is een instru-
ment dat daarbĳ  helpt. Martie Slooter vertelt waarom: 
‘Veel leraren zĳ n zoekende. Er komt zo veel op hen af 
en er wordt zo veel van hen gevraagd. Leraren zĳ n 
tĳ dens hun reguliere opleiding vooral geschoold in 
activerende didactiek, maar de techniek om dat aan 
leerdoelen te koppelen ontbreekt. Dat betekent dat le-
raren op niveau twee zich op dat terrein nog kunnen 
ontwikkelen.’

Train-de-trainer
Dalton Dokkum, onderdeel van Pieter Jelles, een open-
bare scholengemeenschap voor voortgezet onderwĳ s 
met verschillende scholen in Friesland, deed een train-
de-trainer–traject met CPS. Twee docenten werden 
getraint in de vĳ f rollen van de leraar en het pirami-
demodel, om dit later aan hun collega’s door te geven. 

De vĳ f rollen van de leraar

Locatieleider Hans Somsen vertelt dat de vĳ f rollen van 
de leraar al jaren het pedagogisch uitgangspunt vor-
men op Dalton Dokkum. De school heeft echter de am-
bitie om de vĳ f rollen meer en beter te gaan toepassen. 
‘In januari dit jaar hebben we een studiedag georgani-
seerd voor het gehele team om de vĳ f rollen toe te lich-
ten en aan te geven waar we op letten als we op lesbe-
zoek zĳ n. Bĳ voorbeeld of de instructie compleet is, of er 
checkmomenten zĳ n ingebouwd en of de docent samen 
met de leerlingen terugkĳ kt op het leerproces. Dat laat-
ste deed eigenlĳ k niemand, viel me op. De bĳ eenkomst 
was voor de docenten zeer verhelderend.’

‘Je leert heel concreet’
Het traject van de vĳ f rollen en het piramidemodel zĳ n 
zeer praktĳ kgericht, vertelt Somsen. ‘Je leert heel con-
creet wat je goed en fout doet. De vĳ f rollen zĳ n de basis. 
De piramide is de verdieping, wat meer op refl ectie ge-
richt. Het heeft tĳ d nodig om dit alles in de school verder 
in praktĳ k te brengen. Dat verloopt vooral via de docen-
ten die zĳ n opgeleid en nu hun collega’s gaan trainen.’ 
Peter Meĳ  is al zo’n 15 jaar docent bĳ  Dalton Dokkum. 
Hĳ  is erg enthousiast over het train-de-trainer-traject 
dat hĳ  heeft gevolgd. Dat was zeer praktĳ kgericht: pre-
senteren, elkaar ondervragen (samen refl ecteren) en 
natuurlĳ k het oefenen van de vĳ f rollen. Nu komt het 
aan op de vervolgstappen. ‘We hebben vier middagen 
beschikbaar om met een groepje van vier docenten de 
vĳ f rollen te gaan oefenen. Tussentĳ ds hebben we nog 
een keer contact met de trainers van CPS.’ 
Hans Somsen ziet de laatste maanden duidelĳ k verbe-
tering in de lessen die hĳ  bezoekt. Hĳ  is tevreden over 
het resultaat dat tot nu toe is bereikt. 
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Professional 
wordt excellent

‘We hebben met de school twee trainingen van CPS gevolgd: de training Referentieniveaus en de 
training Prestatiebeloning. Met name de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden vond ik een 
eyeopener.’ Door de training Referentieniveaus heeft Mia O’Niel onder andere de leerlĳ n beter in kaart 
gekregen: ‘Ik kan makkelĳ ker zien waar leerlingen vandaan komen en waar ze naartoe moeten. Waar 
ze minder in presteren en daar zo nodig de leermiddelen op aanpassen.’
Volgens het defi nitiesysteem van CPS is O’Niel al een excellente leerkracht. Toch geeft ze aan door 
de trainingen verder gegroeid te zĳ n: ‘Omdat ik zo goed mogelĳ k les wil geven. Niet alleen voor me-
zelf, maar vooral ook voor de leerlingen. Het zĳ n kleine dingetjes die ik heb kunnen perfectioneren. 
Bĳ voorbeeld de instructie aan een leerdoel koppelen en dat tegelĳ kertĳ d op het bord schrĳ ven zodat 
het voor iedereen duidelĳ k is. Of het hanteren van de actieve directe instructie. Dat is een duidelĳ ke 
volgorde die ervoor zorgt dat kinderen meer structuur in de klas ervaren. Het geeft hen en mĳ zelf 
houvast. Kinderen worden medeverantwoordelĳ k voor hun leerproces gemaakt, waardoor de betrok-
kenheid van de leerlingen merkbaar groter is geworden.’  

Kĳ k voor meer informatie op www.cps.nl/excellenteleraar

de vĳ f rollen van de leraar

passende
werkvormen

omgaan
met verschillen

zelf-
regulatie

Op basis van het 
piramidemodel 

heeft CPS 
trainingen 

ontwikkeld en 
leren docent en 

leerkracht hoe zij 
kunnen omgaan 

met verschillen 
in de klas en de 

veranderende 
leerling

In de praktĳ k
‘Betrokkenheid van de leerling is groter geworden’

Mia O’Niel, onderwĳ zeres basisschool Onze Wereld uit Amsterdam
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Aan scholen worden steeds meer kwaliteitseisen gesteld, terwijl de 

omstandigheden er niet makkelijker op worden. CPS Onderwijsontwikkeling 

en advies uit Amersfoort ondersteunt scholen het beste uit de school, het 

personeel en de leerlingen te halen. Daarin is een cruciale rol weggelegd voor 

de leraar. Die krijgt met behulp van de training ‘De vijf rollen van de leraar’, 

ontwikkeld door Martie Slooter van CPS, ondersteuning in de basis om daarna 

uit te kunnen groeien tot excellente leraar. Een methode die sinds kort zelfs als 

studiemateriaal is opgenomen binnen de reguliere lerarenopleidingen.

Tekst: Hanneke van der Linden | Beeld: CPS

Bewust bekwaam 
voor de klas 

E r zĳ n genoeg voorbeelden denkbaar van 
situaties binnen scholen die aanleiding geven tot 
kwaliteitsverbetering. Scholen die aan kwaliteit 

willen werken, hun excellentie willen profi leren, 
het personeelsbeleid willen aanpakken of die met 
zo veel jonge aanwas van leraren te maken hebben 
dat de samenhang ontbreekt. Maar ook een negatief 
inspectierapport of kritisch verslag van de inspectie 
kan een aanleiding zĳ n met ‘De vĳ f rollen van 
de leraar’ aan de slag te gaan.

DE SCHOOL ALS LERENDE ORGANISATIE

Een voorbeeld hiervan is het Almere College 
Kampen. Na het negatieve rapport van de inspectie in 
2009 over de vwo-afdeling riep de school de hulp in 
van CPS. In mei 2011 stond de afdeling al weer onder 
normaal toezicht. Vwo-afdelingsleider van het Almere 
College, Iris van Gulik was nieuw in de directie: “De 
coaching hielp mĳ  om direct grote stappen te kunnen 
zetten; een plan maken en ‘bewust bekwaam’ worden.” 
Rector Frank Merten vult aan: “Dat vind ik de kracht 
van CPS: ze nemen het niet over. We hebben het zelf 
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Bewust bekwaam 
voor de klas 

gedaan. Tĳ dens studiedagen met het team stonden wĳ  
er zelf als directie. Al bereidden we zo’n bĳ eenkomst 
wel samen met CPS voor.” De vĳ f rollen van Martie 
Slooter hebben bĳ gedragen aan verbetering van het 
onderwĳ s. Iris van Gulik: “Het onderwĳ s was heel 
frontaal waardoor leerlingen onvoldoende geactiveerd 
en gestimuleerd werden tot zelfstandigheid en 
verantwoordelĳ kheid. Daarin is veel veranderd. De 
training was zeer praktĳ kgericht en direct bruikbaar in 
de les. De leraren hebben de individuele aandacht van 
de lesbezoeken ook als heel prettig ervaren.”

Effectieve leraren
‘De vĳ f rollen van de leraar’ is een methode 
aansluitend op het gelĳ knamige boek dat te bestellen 
is op de internetsite van CPS. Martie Slooter 
betoogt dat e� ectieve leraren in hun lessen vĳ f 
verschillende rollen vervullen. Die van gastheer, 
presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter. Elke 
rol hoort bĳ  een bepaalde fase van de les en kent 
specifi ek gedrag. Leraren die zich deze rollen en 
het bĳ behorende gedrag hebben eigengemaakt, 
beïnvloeden op een positieve manier het gedrag van 
de leerlingen, waardoor zowel het leerproces, als de 
leerlingresultaten verbeteren.
CPS-consultant Carel van der Burg deed de 
didactische training van leraren op het Almere College 
Kampen: “Uit ons onderzoek bleek dat de leraren de 
rollen van gastheer, presentator en pedagoog prima 
vervulden. De band tussen leerlingen en leraren is 
gewoon goed. Maar er viel veel aan te merken op 
de rol van de didacticus. Met name de variatie van 
werkvormen schoot te kort. Deze uitkomst hebben we 
teruggekoppeld aan het team.” 

Professionaliseringsproces
Martie Slooter beaamt dat leerkrachten en 
docenten de afgelopen jaren té veel zĳ n opgeleid in 
activerende didactiek zonder dit aan de leerdoelen 
te koppelen. “Heel het onderwĳ s, zowel po als vo, is 
een beetje zoekende. Er komt zo veel op leraren af en 
er wordt zo veel van hen verwacht. Dat maakt 
dat het heel moeilĳ k is om het overzicht te 
houden. De vĳ f rollen geven houvast. Nadat 
hĳ  de vĳ f rollen onder de knie heeft, kan een 
leraar zich verder ontwikkelen in de rol van 
didacticus. Di� erentiëren en omgaan met 
verschillen in niveaus - cognitief, emotioneel 
en in de ontwikkeling - worden door groter 
wordende klassen nog belangrĳ ker voor 

de leraar. Basisonderwĳ s en voortgezet onderwĳ s 
verschillen daarin niet van elkaar.”
Anders dan de theorie van de vĳ f rollen van de leraar 
doet vermoeden, is de vorm waarin een school 
zĳ n training en begeleiding wil gieten afhankelĳ k 
van de voorkeur van de school zelf. Martie Slooter: 
“De school kiest de vorm. Er is veel mogelĳ k, zoals 
trainingen, workshops of bĳ eenkomsten. Het is maar 
net wat bĳ  de cultuur van de school past. In een 
oriënterend gesprek met het management proberen 
we helder te krĳ gen wat de hulpvraag is. Wat wil 
de schoolleider, wat heeft die nodig en is visie op 
onderwĳ s en ontwikkeling nog afgestemd? Naar 
aanleiding daarvan schetsen we de mogelĳ kheden. 
Met een gemiddeld verbetertraject duurt het 
minimaal één jaar voor het e� ect meetbaar is. 
Het kost dus tĳ d. Voor de training en coaching 
van de basisvaardigheden van de vĳ f rollen zĳ n 
leraren minimaal drie dagen kwĳ t. Daarna volgen 
lesobservaties en feedbackmomenten. Intussen 
wordt het management getraind op het beoordelen 
van lessen en het voeren van de professionele 
dialoog, om daarmee te kunnen sturen op de 
kwaliteit van het onderwĳ s.”

Opbrengstgericht werken
Inmiddels is opbrengst gericht werken ingeburgerd 
binnen Almere College Kampen. Frank Mertens: 
“Slechte leerlingresultaten nemen we niet meer voor 
kennisgeving aan. We stellen nu de vraag wat de 
leraar kan doen als de leerling niet meewerkt en hoe 
hĳ  of zĳ  die leerling kan stimuleren aan het werk te 
gaan. De heersende cultuur is taai en als mensen het 
druk hebben is de verleiding groot om in oud gedrag 
te vervallen. Maar afwisseling in werkvormen is nu 
een vast onderdeel van de functioneringsgesprekken 
geworden.”

Ook benieuwd wat CPS aan uw school kan 
verbeteren? Vraag een vrĳ blĳ vend gesprek aan 
op www.cps.nl/excellenteleraar 

Carel van der BurgMartie Slooter
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b
Bankieren, de weg vinden, recepten zoeken, dat ge-
beurt allemaal via internet tegenwoordig. Technologie 
heeft ons dagelĳ ks leven veranderd. De leerling van 
nu is moeiteloos in staat om welk apparaat dan ook 
te bedienen. Maar wat moeten leraren dan kennen en 
kunnen? Kennisnet ontwikkelde een kader voor ict-
bekwaamheid van leraren ter ondersteuning. 

Leerlingen vragen om meer
Het verschil tussen het gebruik van ict thuis en op 
school is soms groot. Bĳ voorbeeld voor Anna en Otto. 
Beide ouders werken in de IT waardoor het thuis 
wemelt van de devices. Anna’s moeder Susan vertelt 
over de spreekbeurt die Anna pas heeft gehouden. 
‘Anna moest met Word een A4-tje maken met verschil-

Gezocht: 
uitdagende leerkracht 
voor digikids
De huidige generatie leerlingen 

groeit op in een wereld die door-

drenkt is van ict. De uitdaging zit erin 

deze computerhandige leerlingen te 

leren technologie op een juiste ma-

nier te gebruiken. Voor die uitdaging 

zoeken zij leraren die de liefde voor 

hun vak combineren met voldoende 

ict-vaardigheden.
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lende lettertypes, WordArt en een plaatje. Ze kwam in 
paniek naar me toe want in de opdracht stond dat het 
met Word 2007 moest en wĳ  hebben Word 2010 op de 
Mac staan. Geen probleem natuurlĳ k, maar je moet 
eraan denken dat je het niet in docx opslaat, want dat 
heeft de school nog niet.’ 
Dit soort ervaringen hebben ook de 21 learners uit  
het project ’21 learners of the 21st century’ van Ken-
nisnet. ‘Bĳ  mĳ  op school hangen wel overal smart-
boards maar geen enkele docent weet er mee om te 
gaan’, schrĳ ft een van de learners op de Facebook-
pagina van het project. Wat opvalt is dat de leerlingen 
duidelĳ ke verwachtingen hebben van het onderwĳ s: 
meer discipline, vaardigheden om informatie te kun-
nen beoordelen en te leren plannen. Dat willen zĳ  
leren op school!

Onlosmakelijk verbonden
Leerlingen die wat betreft computerhandigheid ver 
op hun leerkrachten voorlopen, zĳ n geen uitzonde-
ring meer. ‘Ict vervult een sleutelrol om toegang te 
krĳ gen tot informatie. Daarvoor moeten leerlingen op 
internet kunnen zoeken, vinden en beoordelen. Maar 
ict is ook het gereedschap om kennis te produceren 
en met elkaar te delen. Daar moet het onderwĳ s wat 
mee.’ Aan het woord is Alfons ten Brummelhuis, hoofd 
Onderzoek bĳ  Kennisnet. ‘De digitale vaardigheden zĳ n 
de fi nishing touch op een onderwĳ scurriculum met 
een stevige basis van lezen, schrĳ ven en wiskunde. 
Aandacht daarvoor gaat niet ten koste van leerinhou-
den maar is er onlosmakelĳ k mee verbonden.’ ‘Vaak 
is het geen onwil, maar weten leerkrachten niet wat 
er van ze wordt verwacht,’ weet ook Maartje de Reus. 
Zĳ  is als projectmanager betrokken bĳ  het opstellen 
van het kader voor ict-bekwaamheid. ‘Leerkrachten 
zoeken naar handvaten. Zĳ  willen weten waar ict een 
meerwaarde heeft en wat zĳ  moeten kennen en kun-
nen om ict zó in te zetten dat het ook een meerwaarde 
heeft. Het antwoord daarop is te vinden in het kader 
voor ict-bekwaamheid.’

Bij de basis beginnen: op de Pabo’s
Waar kun je nu beter beginnen met het aanleren 
van ict-vaardigheden dan bĳ  toekomstige leraren? 
De meeste Pabo’s werken daarom hard aan een be-
tere inbedding van ict in het curriculum. ‘Onderwĳ s 
met ict’ wordt verweven met alle onderdelen van het 
curriculum. In het eerste jaar wordt de eigen ict-
bekwaamheid ontwikkeld. Vervolgens wordt bĳ voor-
beeld mediawĳ sheid aan ontwikkelingspsychologie 
gekoppeld, ondersteunende computerprogramma’s 
aan leerproblemen en webtools als Googlemaps of 
mindmappingsoftware aan vakdidactiek. Ict is niet meer 
alleen van de ict-docenten op de lerarenopleidingen, 

In het kader voor ict-bekwaamheid beschrĳ ft 
Kennisnet welke bekwaamheid een leraar no-
dig heeft om ict zo te integreren dat het zorgt 
voor aantrekkelĳ ker, e�  ciënter en/of e� ectie-
ver onderwĳ s. Dit wordt geformuleerd in drie 
kerntaken: 

A. Pedagogisch-didactisch handelen: 
 De leraar ondersteunt zĳ n onderwĳ s 
 met ict-hulpmiddelen. Hĳ  past zĳ n 
 kennis en vaardigheden op het 
 gebied van leerinhoud, didactiek
 en technologie in samenhang toe. 
B. Werken in de schoolcontext: De leraar orga-

niseert en verantwoordt zĳ n werk met be-
hulp van ict-hulpmiddelen. Hĳ  gebruikt de 
ict-systemen van zĳ n school voor het com-
municeren met leerlingen, ouders en col-
lega’s én voor het verantwoorden van zĳ n 
eigen handelen. 

C. Professionele ontwikkeling: De leraar on-
derhoudt en ontwikkelt zĳ n eigen bekwaam-
heid met behulp van ict-hulpmiddelen. Hĳ  is 
daarbĳ  in staat om relevante digitale bron-
nen en platforms te vinden en te raadplegen.

A. Pedagogisch-didactisch handelen: 
 De leraar ondersteunt zĳ n onderwĳ s 
 met ict-hulpmiddelen. Hĳ  past zĳ n 

 en technologie in samenhang toe. 

A
pedagogisch

didactisch
handelen

C
professionele
ontwikkeling

B
werken in de

schoolcontext

 Kĳ k voor meer informatie op: 
http://ictbekwaamheid.kennisnet.nl/

maar alle docenten zullen hun studenten moeten gaan 
uitdagen om ict als een weloverwogen keuze in hun 
lessen in te zetten

Lange weg te gaan
Voor het nieuwe curriculum van de Pabo er staat, is 
nog een lange weg te gaan. Pabo-docenten moeten 
zich bĳ scholen, er moeten goede opdrachten worden 
ontwikkeld en afspraken gemaakt worden met sta-
gescholen zodat de studenten het geleerde ook in de 
praktĳ k kunnen oefenen. Infrastructuur is ondanks 
alle investeringen van de laatste jaren nog vaak een 
grote belemmering op scholen. Leerkrachten en sta-
giaires worden bĳ voorbeeld geconfronteerd met twee 
trage computers in de klas waarvan er één altĳ d stuk 
is, twee videocamera’s voor de hele basisschool of lo-
kalen zonder digibord. Als ze op de Pabo lessen ont-
wikkelen waarbĳ  ze ict willen inzetten, kunnen ze die 
niet uitvoeren op de stageschool. Frustrerend! 
Een aanpak vanuit meerdere invalshoeken lĳ kt dus 
gewenst; niet alleen meer focus op de ict-bekwaam-
heid van aankomende én zittende leraren, maar ook 
aandacht voor het faciliteren van die leraren zodat zĳ  
hun bekwaamheid in de praktĳ k kunnen brengen.
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De laatste decennia is er veel beweging in, en aandacht 
voor Jeugdzorg in de breedste zin van het woord. Naast 
vele kinderen en jeugdigen met wie het overwegend 
goed gaat, is er een sterk groeiend aantal jongeren 
dat gespecialiseerde jeugdzorg nodig heeft. Jeugdzorg 
loopt breed uiteen. Er zĳ n verschillende instanties, be-
naderingswĳ zen en aanpakken, terwĳ l samenwerking 
en onderlinge afstemming en begrip toch het meest ef-
fectief lĳ ken... Congres JeugdZo! beleeft op woensdag 7 
november in de Jaarbeurs Utrecht haar eerste editie en 
brengt kennis en inzicht voor professionals samen. Het 
programma biedt drie verschillende programmalĳ nen 

Congres 
JeugdZo!

Helft ouders blij dat kind 
weer naar school gaat

(Onderwĳ s en Jeugdzorg, Veiligheid/Het veilige kind 
en Professionele interventies: wat werkt, wat niet) en 
maar liefst 28 deelsessies. Het congres is speciaal ont-
wikkeld voor professionals werkzaam in/bĳ : jeugdzorg, 
jeugdgezondheidszorg, Jeugd GGZ, basisonderwĳ s, 
voortgezet onderwĳ s, jeugdwelzĳ n, justitie en gemeen-
ten, en andere geïnteresseerden. 
Ga naar www.jeugdzo.nl voor meer informatie.

51 procent van de ouders is blĳ  als de eerste schooldag voor de deur 
staat; ze kĳ ken weer uit naar het normale leven of hebben geen puf 
meer om hun verveelde kinderen te vermaken. Voor de kinderen kan de 
vakantie echter niet lang genoeg duren. Zĳ  moeten in de vakantie wel 
blĳ ven leren van hun ouders; ruim een kwart moet schooloefeningen 
doen. Dit blĳ kt uit onderzoek van Blink Uitgevers onder ruim 1.000 ou-
ders en kinderen in het basisonderwĳ s.

Bĳ na alle ouders bereiden hun 
kinderen voor op de eerste school-
dag, bĳ voorbeeld door al eerder te 
starten met het schoolritme (49 
procent) of tĳ dig te vertellen dat 
de school weer begint (42 procent). 
Ruim een kwart besteed tĳ dens 
de vakantie aandacht aan school-
oefeningen met hun kinderen.  De 
meeste basisscholen staan op de 
eerste schooldag even stil bĳ  de 
vakantie. De helft van de kinderen 
doet bĳ voorbeeld het eerste uur-
tje iets leuks en bĳ  ruim een vĳ fde 
staat zelfs de hele dag in het teken 
van de zomervakantie. Voor een 
kwart van de kinderen is het een 
gewone schooldag. 
Op de vraag wat ouders het liefst 
veranderen aan de school van hun 
kind, antwoordt 32 procent van 
de ouders dat zĳ  kleinere groe-
pen willen. Op de tweede en derde 
plaats staan het invoeren van een 
continurooster (kinderen lunchen 
tussen de middag op school) en 
het verbeteren van de kwaliteit van 
leerkrachten. 
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                  DIT SCHOOLJAAR, zéker naar 
      de Efteling!

Je ontmoet er de wonderlijkste fi guren, hoort er 
duizend-en-één betoverende verhalen en beleeft het 
ene spannende avontuur na het andere. De leerlingen 
en leerkrachten van Basisschool De Bron krijgen maar 
geen genoeg van de Efteling. Leerkracht Gerard Gu-
lickx: “In verband met het budget gaan we om de twee 
jaar op schoolreis. De laatste vier keer zijn we naar 
de Efteling geweest, omdat dat ons uitstekend bevalt. 
We hebben wel andere opties bekeken, maar de Efte-
ling komt steeds als aantrekkelijkste uit de bus. De 
voornaamste reden is het budget. Ze hebben altijd 
heel mooie aanbiedingen voor scholen, als je voor 
een bepaalde datum reserveert. Dit is iets waarmee 
de Efteling zich naar onze ervaring onderscheidt van 
andere parken. Verder is de Efteling dichtbij, wat ook 
weer scheelt in de kosten. En daarnaast is het bij ons 
traditie om met de hele school op schoolreis te gaan 

en vind maar eens een bestemming die aantrekkelijk 
is voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Dan 
kom je al snel uit op de Efteling.”

Uniek park
Volgens Gulickx hebben zowel leerkrachten als leer-
lingen steeds weer zin om naar de Efteling te gaan. 
“Iedereen is altijd dolenthousiast. De onderbouw 
kamt het Sprookjesbos uit en vermaakt zich kostelijk 
in attracties als Droomvlucht en Carnaval Festival en 
de bovenbouw leeft zich uit in attracties als de Piraña, 
de Python en Joris en de Draak.”
 “Het is ook een uniek park als het gaat om voorzie-
ningen. Alles wat je nodig hebt is er; er zijn voldoende 
toiletten, prullenbakken en ehbo-posten. Ook is het 
altijd aangenaam schoon en je wordt ontzettend 
gastvrij ontvangen. Het verbaast me niets dat er veel 
scholen op schoolreis gaan. Ik ben bij het parkeren 
van de touringcar weleens geschrokken toen ik zag 
hoeveel bussen er stonden, maar het park is zo groot 
dat het zich toch wel verspreidt. Eenmaal binnen viel 
het reuze mee met de rijen.” 

Educatief
De Efteling is een betoverend dagje uit, waarbij je 
óók nog wat opsteekt over sprookjes. De Efteling 
biedt gratis educatieve lesprogramma’s en spreek-
beurtpakketten aan. Daar heeft de Bron nog geen 
gebruik van  gemaakt. “We hebben wel een keer in 
de onderbouw sprookjes als thema gekozen, in het 
kader van onze schoolreis naar de Efteling. Maar wat 
ons betreft gaat een schoolreis vooral om het plezier 
hebben met elkaar.” 

lk jaar staan leerkrachten en ICC’ers voor een lastige keuze. Uit het enorme aan-

bod schoolreisjes moeten ze een bestemming kiezen die aantrekkelijk is voor 

leerlingen van zowel groep 1 als voor leerlingen van groep 8 én die ook nog eens scherp 

geprijsd is. Voor Basisschool De Bron uit Goirle is de keuze heel simpel: zij kiezen voor 

de vierde keer op rij de Efteling als bestemming voor hun schoolreis.

Tekst: Manon van Wijnen | Beeld: Efteling

Leerlingen van basisschool De Bron.
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                  DIT SCHOOLJAAR, zéker naar 
      de Efteling!

Wat is er allemaal te 
beleven in de Efteling?
In de Efteling is zoveel te zien en te beleven! 
Laat uw oudere leerlingen hun heldenmoed 
testen in de houten racer-achtbaan Joris en de 
Draak. De allerkleinsten ontmoeten en begroeten 
– misschien wel voor het eerst – Langnek en 
Sprookjesboom. Stap binnen door de oude 
stadspoort en beleef de spannende parkshow 
Raveleijn in een échte arena. Iedereen geniet 
aan het einde van de dag van de sensationele 
watershow Aquanura, de grootste van Europa!

Boek nu een Efteling-schoolreis 
voor maar € 10,00 p.p.*!

Met zoveel attracties, entertainment en voorzieningen bent u verzekerd van een onbe-
zorgd, veilig en geslaagd dagje uit. Een dagje Efteling is zéker onvergetelijk als u ook nog 

eens kunt profi teren van een voordelige prijs. Want reserveert u een schoolreis voor de periode van 8 
november 2012 t/m 1 maart 2013, dan betaalt u slechts € 10,00 p.p.*! 
Eenmaal op de plaats van bestemming betaalt u verder niets meer voor de attracties, het parkeren van 
de touringcar en voorzieningen als (rolstoel)toiletten, bagagekluizen en rolstoelen. 

*Bekijk alle voorwaarden op efteling.com/po

Wilt u graag een dagje uit waar ook de lunch bij inbegrepen is? Voor slechts € 14,25 p.p.** heeft u al een 
arrangement. Er zijn twee schoolreisarrangementen:

 • Arrangement Reus • € 14,25 p.p.**
Toegang tot het Efteling Park, friet met mayonaise, kipfi ngers, DubbelFrisss of Fristi en een verrassing.

 • Arrangement Klein Duimpje • € 14,25 p.p.**
Toegang tot het Efteling Park, broodje Aap met tomatenroomkaas, kipfi let en ijsbergsla, stuk fruit, 
 DubbelFrisss of Fristi en een verrassing.

**Bij reservering vóór 1 maart 2013. Vanaf 4 maart 2013 biedt de Efteling drie nieuwe arrangementen 
aan in verschillende prijsklassen. Kijk voor meer informatie over de arrangementen en boekingen op 
efteling.com/po

voor maar € 10,00 p.p.*!

Met zoveel attracties, entertainment en voorzieningen bent u verzekerd van een onbe-
zorgd, veilig en geslaagd dagje uit. Een dagje Efteling is zéker onvergetelijk als u ook nog 

vanafvanafvanaf

€€€ 10,00 
 10,00 
 10,00 

p.p.*p.p.*p.p.*



Eén van de grote voordelen van i-blocks voor leraren is dat de leerlingen 

er heel zelfstandig mee kunnen werken. Mede hierdoor blijken de elek-

tronische blokken in de praktijk erg geschikt voor kinderen met speciale 

leerbehoeften. Terwijl zij zelfstandig met de i-blocks werken aan hun lees-

vaardigheid, kan de leraar zich bezig houden met de andere leerlingen. 

Kinderen die moeite hebben met taal, kunnen baat hebben bij het gebruik 

van i-blocks. Ingeborg Beentjes is onder meer begeleider van de Tijo van 

Eeghenschool in Aerdenhout. Zij gebruikt de blokken vooral voor een 

leerling met spraak-taalmoeilijkheden. “Voor hem werkt het heel goed. 

Hij hoort de klank steeds opnieuw, ziet de letter nog een keer en hij 

moet zelf zoeken naar de juiste letters. Hij is nu een stuk verder in zijn 

leerproces.” Beentjes: “We hebben er een koptelefoon bij aangeschaft, 

zodat hij de i-blocks makkelijker in de klas kan gebruiken. Zo kan hij heel 

zelfstandig werken.”

Met de i-blocks vormen kinderen zelf woorden door letterblokken in een 

basisstation te plaatsen. Zodra een letter wordt neergelegd, wordt de 

klank van de letter fonetisch uitgesproken. Liggen alle letters op de juiste 

plek, dan wordt ook 

het complete woord uit-

gesproken. Kinderen leren 

zo niet alleen visuele, maar ook auditieve koppelingen maken. 

Gesproken aanwijzingen
i-blocks bestaat uit drie onderdelen: een basisstation, een boekje met 

opdrachten die variëren in moeilijkheidsgraad en een set letterblokken. De 

bediening is zo eenvoudig mogelijk gehouden, zodat ook heel jonge kinde-

ren zelfstandig met i-blocks kunnen werken. 

Bestellen kan via de website www.i-blocks.info
Nog niet overtuigd? Vraag een gratis zichtzending aan.

    Slim hulpmiddel 
voor helder 
              taalonderwijs

Cito-toetsen worden inmiddels op de computer gemaakt, 
schoolborden en krijtjes zijn ingeruild voor een digitale vervanger 
en ook de methodes om te leren lezen gaan met hun 
tijd mee. Eén van de nieuwste ontwikkelingen 
op dit gebied is ‘i-blocks’: een ultramoderne, 
interactieve variant van het leesplankje. 

Nieuw
Na de boekjes ‘Daan en Roos’ en ‘Daan 

en Roos op de boerderij’, is nu ook ver-

schenen: ‘Daan en Roos op vakantie’ 

met mmkmm-woordjes. Ook is sinds kort 

het langverwachte rekenboekje verkrijg-

baar. Oefeningen die hierin aan de orde 

komen zijn onder meer synchroon tellen, 

resultatief tellen en eenvoudig optellen 

en aftrekken. Daarnaast zijn er boekjes in ontwikkeling waarin de 

focus ligt op ontluikende geletterdheid, die speciaal zijn ontwikkeld 

voor groep 1 en 2. Hierin is veel aandacht voor zowel het fonologisch 

als het fonemisch bewustzijn van kinderen en wordt hun letterkennis 

geoefend.

i-blocks sluit perfect aan bij onder andere Veilig Leren Lezen, Puk & 

Co, Schatkist, Lees Sleutel, Leeslijn.

-blocks

(advertorial)



De verkeers 

quız

NIEUW
voor groep 

5 t/m 8! 

Vanaf 7 september om 11.30 uur 
wekelijks te zien op Zapp. 
Meer informatie op:  schooltv.nl 



Schooltv online: goed bekeken!
Steeds meer scholen kijken naar Schooltv via het 
digibord. Ga naar:  schooltv.nl/schooltvgemist  en 
maak uw keuze. Natuurlijk zijn er met ingang van 
week 36 weer vrijwel dagelijks uitzendingen.  
Het uitzendschema kunt u gratis downloaden op: 
 schooltv.nl/webwinkel 

Schooltv vindt het belangrijk dat kinderen hun 
talenten ontwikkelen. Iedereen is wel ergens goed 
in. In alle wekelijkse uitzen dingen van Koekeloere, 
Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de Natuur en 
het Schooltv-weekjournaal besteedt Schooltv dit 
najaar extra aandacht aan talentontwikkeling. 

Vanaf 5 september elke  
woensdag om 9.00 uur. Kijk ook  
op:  schooltv.nl/koekeloere 

Koekeloere

Vanaf 5 september elke  
woensdag om 9.15 uur.  
Kijk ook op:  schooltv.nl/hbb 

Huisje 
Boompje 
Beestje



Vanaf 7 september elke vrijdag 
om 10.30 uur. Alle uitzendingen 
zijn live te zien op internet: 
 schooltv.nl/nieuwsuitdenatuur 

Nieuws uit 
de Natuur

webwinkel

Voor het beste 
leereffect: 
lesmateriaal
Vrijwel alle programma’s van Schooltv 
gaan vergezeld van lesmateriaal: in de 
handleidingen vindt u de juiste 
achter  grond informatie voor uw 
lessen. De werkbladen bieden 
leerlingen veelzijdig en uitnodigend 
verwerkings materiaal. Te bestellen via 
 schooltv.nl/webwinkel 

De verkeersquiz  v.a.  7 september
Sinterklaasjournaal  v.a. 12 november
Lezen met Moffel en Piertje  v.a. 14 november
Wat zou jij doen?  v.a. 16 november
Jong talent in muziek  v.a. 17 november
Groot Kinderdictee der 
Nederlandse Taal  8 december 
Het Klokhuis bestaat 25 jaar  12/13 januari 2013 

Alle genoemde data onder voorbehoud

Nieuw op 
televisie

Koekeloere 
Handleiding
€ 39,95

Huisje 
Boompje 
Beestje
Handleiding
€ 42,50

Nieuws uit de Natuur 
Abonnement 
Prijs per set € 29,75 
v.a. 6 sets, per set € 24,50

Nieuws uit de Natuur
Bordboek 
Plusabonnement
€ 17,50 extra



Met een nieuwe en spannende verkeersquiz 
maakt Schooltv  leerlingen  in de groepen 5 
t/m 8 enthousiast om meer over voorrangs
regels, verkeersborden en gedrag in het 
verkeer te leren. In vier keer twee afleve
ringen strijden twee schoolteams tegen 
elkaar. Het gaat erom wie het eerst antwoord 
geeft op vragen over belangrijke verkeers
situaties. Niet alleen de theorie komt in de 
verkeersquiz aan bod. De twee teams nemen 
het daarom ook tegen elkaar op in 
behendigheids oefeningen op de fiets.  
Uit iedere twee afleveringen komt een 
winnend  team tevoorschijn. Welke vier 
scholen gaan met de prijs naar huis?  
Vanaf vrijdag 7 september om 11.30 uur 
wekelijks te zien op Zapp.

De verkeers 

quız

Vanaf 7 september elke vrijdag  
om 11.00 uur. Alle uitzendingen  
zijn live te zien op internet:  
 schooltv.nl/schooltvweekjournaal 

Schooltv-
weekjournaal
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Gouden Steunpilaar 2012!

Is jouw collega onmisbaar? Vind je het 
tijd dat hij/zij eens in het zonnetje wordt 
gezet? Nomineer  dan nu jouw collega 
als dé onderwijsondersteuner van het 
jaar op www.goudensteunpilaar.nl! 

Wie wordt dé onderwijsondersteuner van het jaar? 

Verkiezing

De projectgroep PSO Groen biedt een inspirerende PSO ideeënbox met 
lessuggesties gericht op de groene sectoren. Deze box is bestemd voor 
vmbo-decanen onderbouw en PSO-coördinatoren. Bestel de box op 
www.primaonderwĳ s.nl/bestellen

PSO Groen

Dit jaar organiseren CNV Onderwĳ s en Prima-
Onderwĳ s opnieuw de verkiezing van de Gou-
den Steunpilaar. Hierbĳ  wordt dé onderwĳ son-
dersteuner van het jaar gekozen. Tĳ dens een 
feestelĳ ke bĳ eenkomst op de OOP dag maakt 
de jury een keuze uit de genomineerden met 
de meeste stemmen. Aan de winnaars worden 
de Gouden Steunpilaren (PO en VO) uitgereikt. 
Ook zĳ n er deze dag verschillende interessante 
workshops. Ben jĳ  ook werkzaam als onderwĳ s 
ondersteuner? Schrĳ f je dan nu in. Wees er snel 
bĳ , de inschrĳ ving eindigt op vrĳ dag 19 oktober! 
CNV Onderwĳ s organiseert de OOP dag ieder 
jaar speciaal voor het onderwĳ sondersteunend 
personeel. Deze dag vindt plaats op donderdag 
15 november van 09.30 tot 16.45 in het Cursus- 
en Vergadercentrum Domstad, Koningsberger-
straat 9, Utrecht. Onderwĳ sondersteuners uit het 
PO en VO kunnen voor deze dag verlof aanvragen 
bĳ  hun werkgever.

PrimaOnderwĳ s
op Twitter
PrimaOnderwĳ s

Is jou iets opgevallen? 
Wil je ergens 
op reageren? 
Je mening kwĳ t? 

Je kunt ons ook vinden op 
Twitter#primaonderwĳ s
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Tĳ dschrift samsam van het Nederlandse kennis- en 
adviescentrum voor burgerschap en internationale 
samenwerking NCDO vroeg twintigduizend boven-
bouwleerlingen om een vragenlĳ st in te vullen. De 
vragen bestonden uit uitspraken over onderwerpen 
die te maken hebben met wereldburgerschap. De kin-
deren konden aankruisen of ze het met een uitspraak 
eens waren of juist niet. Met als meest opvallend re-
sultaat: kinderen gaan gelĳ ke rechten en zorg voor de 
aarde belangrĳ ker vinden als ze ouder worden, maar 
doen er steeds minder voor.

Wel of geen

Respect
Uit het onderzoek blĳ kt onder meer dat bĳ na de helft 
van de kinderen zichzelf een wereldburger vindt, 
maar ook dat slechts één op de tien kinderen vindt 
dat het de goede kant op gaat met de wereld. Vertrou-
wen in de toekomst van de wereld neemt af naarmate 
kinderen ouder worden. Een oorzaak hiervan kan zĳ n 
dat ze beter zicht krĳ gen op de complexiteit van pro-
blemen in de wereld en er meer over praten met fa-
milieleden.
Het toenemende pessimisme heeft niet te maken met 
hun houding. De meeste kinderen vinden dat men-
sen in andere landen net zo veel recht hebben op een 
goed leven als mensen hier. Een grote meerderheid 
van de kinderen respecteert mensen met andere 
gewoonten of godsdiensten. Dit neemt zelfs toe van 
groep 6 naar groep 8. Ook vinden kinderen het naar-
mate ze ouder worden belangrĳ ker om zuinig met de 
aarde om te gaan.

Hoe bovenbouwleerlingen hun rol in de wereld zien

Vinden kinderen in groep 6, 7 en 8 

zichzelf een wereldburger? Denken zij 

dat ze iets kunnen bijdragen aan een 

eerlijkere wereld voor iedereen? 

En wat doen ze nu al? 

wereldburger?
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Verschillen tussen jongens en meisjes
Uit het onderzoek komt een aantal verschillen tussen 
jongens en meisjes naar voren. Jongens voelen zich va-
ker wereldburger. Het besef van wederzĳ dse afhanke-
lĳ kheid van landen en mensen is groter onder jongens 
dan onder meisjes. Jongens zĳ n meer gericht op behoud 
van de aarde. In hun gedrag zĳ n jongens meer dan meis-
jes bezig met eerlĳ ke handel en het verzamelen en delen 
van kennis over de wereld en andere landen.

Meisjes zĳ n vaker overtuigd van gelĳ kwaardigheid 
van mensen en meer dan jongens willen ze iets bĳ dra-
gen in de wereld. Meisjes zĳ n meer gericht op andere 
(arme) mensen helpen. Ze letten ook iets meer op zui-
nig omgaan met water en weggooien van rommel.

Ouders en leerkrachten
Ouders en leerkrachten kunnen voor kinderen in deze 
leeftĳ dsgroep een rol spelen door hen op een posi-
tieve en niet-dwingende manier toch bĳ  de verant-
woordelĳ kheid voor de wereld te blĳ ven betrekken. 
Daarnaast kunnen ouders en leerkrachten kinderen 
met zorgen over de toekomst van de wereld stimu-
leren om hun zorgen om te zetten in positieve acties.
Het onderzoek laat zien dat veel kinderen bese  en 
dat ze zélf daadwerkelĳ k aan een eerlĳ kere wereld 
kunnen bĳ dragen. Samen met een groot rechtvaar-
digheidsgevoel en zorg om het behoud van de aarde, 
biedt dit goede hoop voor de toekomst.

van kennis over de wereld en andere landen.
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Wat dragen kinderen zelf bij?
Met het verantwoordelĳ kheidsgevoel van kinderen 
lĳ kt het dus wel goed te zitten. Maar hoeveel kinderen 
denken zélf iets te kunnen bĳ dragen? Een op de vĳ f 
denkt helemaal niets te kunnen doen aan de proble-
men in de wereld. Meer dan de helft van de kinderen 
denkt iets te kunnen doen tegen de opwarming van 
de aarde. Kinderen gaan bĳ voorbeeld zuinig om met 
water, energie en papier. Bĳ na alle kinderen zetten de 
kraan uit tĳ dens het tandenpoetsen en gooien geen 
rommel op straat, ook als er geen prullenbak in de 
buurt is.
Opvallend is dat de behoefte om zelf iets bĳ  te dra-
gen afneemt van groep 6 naar groep 8. Ook is het ge-
drag van kinderen in hogere groepen minder gericht 
op bĳ voorbeeld zuinig omgaan met water en papier, 
geld inzamelen en doneren. Hoe kan het dat kinde-
ren meer inzicht krĳ gen in de wereld en vinden dat 
we iets moeten doen aan armoede en het behoud van 
de aarde, maar zich daar tegelĳ kertĳ d steeds minder 
naar gedragen?
Het is goed mogelĳ k dat bepaald gedrag, zoals le-
zen over andere landen of geld inzamelen met een 
sponsorloop, in eerste instantie vooral werd ingege-
ven door ouders en school. Naarmate kinderen ouder 
worden neemt de invloed van ouders af. Ook worden 
kinderen in de aanloop naar de puberteit opstandiger, 
waardoor dingen als zuinig omgaan met water en pa-
pier, rommel weggooien of meedoen aan een geor-
ganiseerde sponsorloop misschien  (tĳ delĳ k) minder 
aantrekkelĳ k zĳ n.

Hoe kan het dat kinderen meer 
inzicht krijgen in de wereld en 

vinden dat we iets moeten doen 
aan armoede en het behoud van 

de aarde, maar zich daar tegelijker-
tijd steeds minder naar gedragen?

wereldburger?

Wat is een 
wereldburger?

Tĳ dschrift samsam legt het de 
kinderen als volgt uit: Wereldbur-

gers snappen dat wat wĳ  hier doen, 
invloed heeft op het leven van mensen 

die we nooit hebben gezien. En omge-
keerd. Een wereldburger heeft respect voor 

mensen met andere gewoontes of godsdien-
sten. Voor een wereldburger heeft iedereen 
dezelfde rechten, ongeacht iemands huids-
kleur of geslacht. Wereldburgers doen din-
gen die bĳ dragen aan een eerlĳ ke, gezonde 
en veilige wereld voor iedereen.

Over het onderzoek, samsam en NCDO
Het uitgebreide onderzoeksrapport over kinderen 
en wereldburgerschap is te vinden op www.ncdo.nl. 
Tĳ dschrift samsam is een uitgave van NCDO en gaat 
over kinderen wereldwĳ d, bedoeld voor leerlingen in 
de bovenbouw van de basisschool. Kĳ k voor meer in-
formatie op www.samsam.net.

aan armoede en het behoud van 
de aarde, maar zich daar tegelijker-
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Onderwĳ scoöperatie opent  Lerarenregister 

‘Het lerarenregister is er niet om mensen uit te slui-
ten, maar om de krachten van leraren te bunde-
len. Om zo onszelf en het vak voor de buitenwereld 
op een positieve en kwalitatieve manier zichtbaar te 
maken. Daardoor groeit het gezag van de beroeps-
groep.’ Aan het woord is Frank Jansma van de 
Onderwĳ scoöperatie. De coöperatie bestaat uit vĳ f 
onderwĳ svakorganisaties (tezamen vertegenwoordi-
gen zĳ  zo’n 200.000 leraren) die zich hard maken voor 
de versterking van de beroepskwaliteit van leraren. 
Het lerarenregister dat sinds februari 2012 online is 
(www.registerleraar.nl), draagt bĳ  aan die versterking 
van de beroepsgroep.
‘Dit jaar wordt gebruikt om samen met de geregis-
treerde leraren het register verder te ontwikkelen. 
We willen dat graag samen met de beroepsgroep 
doen; alle commentaar, kritiek en advies, is van harte 
welkom. Alleen op die manier kan het register in 2013 
volwaardig doorgroeien. We streven dit jaar naar 
10.000 inschrĳ vingen, want pas met dat soort aantal-
len kun je samen echt iets neerzetten en een krachtig 
statement naar de buitenwereld toe maken.’ 

Bevoegd en bekwaam
Alle leraren in Nederland die werkzaam zĳ n in het 
primair onderwĳ s, voortgezet onderwĳ s, middelbaar 
beroepsonderwĳ s of speciaal onderwĳ s kunnen zich 

Begin dit jaar is het online leraren-

register van start gegaan. Een initiatief 

van de Onderwijscoöperatie om het 

imago van de beroepsgroep én de 

positie ervan te versterken. 

‘Het register is geen doel op zich, 

maar een middel’, vertelt Frank 

Jansma, één van de ontwikkelaars.

‘Sta voor je beroep, 
   sta in het register’
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Onderwĳ scoöperatie opent  Lerarenregister 
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registreren op registerleraar.nl. Registratie als regis-
terleraar is vrĳ willig en toont aan dat een leraar actief 
aan zĳ n of haar professionele ontwikkeling werkt. De 
registratie is alleen voor bevoegde onderwĳ sprofes-
sionals met een minimale werkweek van 0,2 fte op 
jaarbasis. Behalve persoonsgegevens en de bevoegd-
heid, kunnen leraren in het register laten zien wat zĳ  
doen om hun vakkennis bĳ  te houden en zich verder 
te ontwikkelen als professional. Uiteindelĳ k moet het 
register een waarborg voor onderwĳ skwaliteit zĳ n: 
een goed werkend en gezaghebbend 
register heeft een positieve uitstraling 
op de beroepsgroep.
Frank Jansma: ‘Sta voor je beroep, sta 
in het register. Het laat zien dat je se-
rieus met je vak bezig bent en je be-
kwaamheid onderhoudt. Op jaarbasis 
besteedt iedere geregistreerde leraar 
minimaal veertig uur aan professio-
nalisering en kwaliteitsontwikkeling. 
Cursussen, studiedagen, maar ook 
activiteiten die leraren zelf onderne-
men tellen in het register mee in een 
bepaald puntensysteem. Voor de betrouwbaarheid 
van de gegevens zĳ n diverse controlemechanismen 
ingebouwd en wie nu registreert kan daar over mee-
denken.’ 

Sterke beroepsgroep
Het uiteindelĳ ke doel van registerleraar.nl is de zicht-
baarheid van een sterke beroepsgroep die zelf zĳ n 
kwaliteit reguleert. Een beroepsgroep die zĳ n verant-
woordelĳ kheid neemt en aan vakbekwaamheidson-
derhoud doet, creëert een serieus en positief imago, 
ook voor de buitenwereld. Maar hoe moet dat dan met 
pas afgestudeerden, bevoegde leraren zonder werk en 
leraren met een enorm aantal jaren aan praktĳ kerva-
ring maar geen 40 uur aan o�  ciële studie of bĳ scho-
ling? Jansma: ‘Pas afgestudeerden zonder werk kun-
nen zich niet registreren, een vakbekwame leraar die 

tĳ delĳ k zonder werk zit wel. Iemand die ontslagen is 
en druk aan het solliciteren is, kan nog geruime tĳ d in 
het register blĳ ven staan en wordt pas na verloop van 
tĳ d uitgeschreven. Leraren die veel andere activiteiten 
ontplooien om zichzelf en het onderwĳ s te verbeteren 
kunnen dat ook aangeven als onderhoud van de vak-
bekwaamheid. Activiteiten zoals huiswerkbegeleiding 
vallen daar niet onder, want dat is geen bekwaam-
heidsonderhoud. Maar wat wel bĳ draagt, is als je als 
leraar andere collega’s ondersteunt, feedback geeft en 

begeleidt, of zinvolle activiteiten buiten 
en binnen de school organiseert die het 
onderwĳ s verbeteren.’ 

Feedback uit de praktijk
Eén van de bĳ zonderheden van het 
register is dat leraren hun bĳ scholing 
kunnen valideren. Jansma: ‘We moe-
ten af van de zinloze cursussen en 
studiedagen die geen extra bĳ drage 
leveren aan de kwaliteitsontwikke-
ling van het onderwĳ s. Iedere gere-
gistreerde leraar kan in zĳ n of haar 

activiteitenoverzicht in de toekomst antwoord geven 
op een aantal vragen. Onder meer of de cursus of bĳ -
scholing zinvol is geweest, of men er iets van heeft 
geleerd en het zou aanraden aan een collega. Ook is er 
ruimte voor opmerkingen. Op die manier kunnen we 
bĳ scholing valideren. Het geeft ons zinvolle informa-
tie die we kunnen verwerken of naar buiten toe com-
municeren om verbetering af te dwingen. Dat is een 
mogelĳ kheid van het register die we in de loop van het 
volgend jaar hopen te gaan benutten. Hierbĳ  is iedere 
vorm van feedback uit de praktĳ k welkom.’ 
De Onderwĳ scoöperatie ziet registerleraar.nl als een 
mogelĳ kheid de krachten van de beroepsgroep zo te 
bundelen dat leraren meer professionele zeggenschap 
krĳ gen over het beleid inzake de beroepskwaliteit. 
Frank Jansma is ervan overtuigd: ‘De beroepsgroep 
krĳ gt met registerleraar.nl meer gezag.’

Registreren als registerleraar
Registratie in het lerarenregister toont aan dat 
je actief werkt aan je professionele ontwikke-
ling als onderwĳ sprofessional. Ook laat je zien 
welke activiteiten je onderneemt om vakkennis 
bĳ  te houden, denk aan vakdagen en cursussen. 
Iedere leraar beheert zelf zĳ n gegevens. 
www.registerleraar.nl 

‘Sta voor je beroep, 
   sta in het register’

Registratie als 
registerleraar is 

vrijwillig en toont 
aan dat een leraar 
actief aan zijn of 

haar professionele 
ontwikkeling werkt
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62 verrijking

h
Het Rĳ ksmuseum van Oudheden start in het schooljaar 
2012-2013 met de nieuwe reeks ‘Tĳ dvakkenlezingen’ 
voor docenten geschiedenis. De gratis lezingen bieden 
verdieping van de tĳ dvakken Jagers en boeren, Grieken 
en Romeinen, Monniken en ridders en Steden en staten, 
ter voorbereiding op het centraal examen geschiede-
nis ‘nieuwe stĳ l’ voor havo en vwo. De eerste Tĳ dvak-
kenlezingen vinden plaats op 22 november. Dan staan 
de tĳ d van Grieken en Romeinen en het kenmerkende 
aspect ‘klassieke vormentaal’ centraal. Prof. dr. Ruurd 
Halbertsma, conservator Klassieke Wereld van het mu-
seum spreekt over ‘De mens is de maat van alle dingen: 
de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cul-
tuur’. Dr. Christian Greco, conservator Egypte, spitst dit 
onderwerp toe door te laten zien welke invloed de klas-
sieke vormentaal had op de kunst en cultuur van het 
oude Egypte. Beide conservatoren gebruiken spreken-
de voorbeelden uit de museumcollectie, zoals sculptu-
ren die gemaakt zĳ n volgens de Griekse beeldhouw-
theorie van Polykleitos van Argos (ca. 470-400 v.Chr.). 
Meer informatie, data van de lezingen en een aanmeld-
formulier staan op www.rmo.nl/tĳ dvakkenlezingen.

Met de ‘serious game’ Villa Eeckhoorn is leren leuk! 
Groep 7/8 van basisschool de Achthoek in Amster-
dam startte als eerste met dit interactieve spel voor 
jongeren. Villa Eeckhoorn laat spelers zowel virtueel 
als in de praktĳ k kennismaken met duurzaamheid 
en voedsel en sluit aan bĳ  de kerndoelen voor het 
basisonderwĳ s. Spelers van deze game maken ook 
nog eens kans op een actief uitje met de hele klas 
naar een biologische boerderĳ ! Villa Eeckhoorn is 
gratis online te spelen, zowel thuis of in de klas, via 
www.villa-eeckhoorn.nl.

Agendatip

M’n windmolen is af!
Yes!

Tijdvakkenlezingen
Gratis

Congres 
Leerproblemen
Het is niet precies bekend 
hoeveel leerlingen te maken 
hebben met leerproblemen. 
Schattingen lopen uiteen 
van 5 tot 25 procent. Deze 

leerlingen vinden we vooral in het speciaal on-
derwĳ s, maar ook in het reguliere onderwĳ s tref-
fen we ze aan. Om welke leerlingen gaat het het 
hier, hoe zĳ n ze te herkennen en hoe zĳ n ze te 

helpen? Het doel van het Congres Leerproblemen 
vrĳ dag 12 oktober in de Jaarbeurs Utrecht is om 
meer inzicht te geven in de leerproblemen als ge-
volg van de discrepantie tussen hetgeen waartoe 
leerlingen in potentie in staat zĳ n en hetgeen zĳ  
in werkelĳ kheid presteren. De aandacht richt zich 
op leerlingen met een normale intelligentie zonder 
fysieke of zintuiglĳ ke handicaps in het basis- en 
voortgezet onderwĳ s. Het congres is bedoeld voor 
professionals in BO en VO: GZ-psychologen, ont-
wikkelingspsychologen, schoolpsychologen, othope-
dagogen, intern begeleiders, ambulant begeleiders, 
remedial teachers, zorgcoördinatoren en leraren. 
Ga voor het uitgebreide programma naar: 
www.bsl.nl/leerproblemen.
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Registreren in het leraren-

register is een keuze die 

iedere leraar vrijwillig maakt. 

Het is voor en door onderwijs-

professionals opgezet en een 

unieke kans voor leraren om 

zeggenschap over de eigen 

ontwikkeling te krijgen. Met 

de bundeling van krachten die 

dat oplevert, is het mogelijk 

om als beroepsgroep een 

serieuze partij te worden voor 

toekomstig beleid over onze 

beroepskwaliteit. Vier leraren 

vertellen hoe.

lerarenregister
onderwĳ sbeleid? 

Volgens deze leraren wel!

Biedt het 

meer zeggenschap in het

  “Ja, ik ben registerleraar, omdat ik eerder 
in 2009 geregistreerd was bĳ  de KVLO: 
Koninklĳ ke Vereniging van Leraren 
Lichamelĳ ke Opvoeding. Met de komst 

van het landelĳ k beroepsregister is dit register 
daarin opgenomen. Het is een vrĳ willige registratie, 
maar je hoort er eigenlĳ k wel in te staan als onder-
wĳ sprofessional omdat het aangeeft dat je serieus 
met je vak bezig bent. En dat straal je dan weer uit 
naar de buitenwereld.
Het lerarenregister is deels een kwaliteitskeurmerk 
en deels een instrument voor jezelf. Door middel van 
het register kun je voor jezelf duidelĳ k bĳ houden wat 

je doet aan ontwikkeling van het onderwĳ svak. 
Het houdt je scherp omdat het overzichtelĳ k maakt 
hoe je ervoor staat op het gebied van bĳ scholing; 
als het wat minder aandacht heeft gekregen weet je 
dat je weer wat moet gaan doen. Je wordt je ervan 
bewust. Zeker in het speciaal onderwĳ s moet een 
leraar zelf aan de slag. Door alle verschillende 
gedragsproblemen van de kinderen ben je genood-
zaakt jezelf te blĳ ven ontwikkelen. Zo heb ik een 
bĳ scholing gedragsspecialisme gedaan, net als een 
Master SEN leidinggeven. Dat vind ik leuk om te 
doen. Ik ga nu kĳ ken hoe ik collega’s uit het speciaal 
onderwĳ s kan begeleiden in hun werk.” 

 Geke Versprille, 
leraar lichamelĳ ke 
opvoeding, 
speciaal 
basisonderwĳ s 
Van der Heĳ den 
in Epe:

63-66_Katern.indd   63 17-08-12   11:22



64

 Andrew Niemeĳ er, docent Engels, Openbare Scholen-
gemeenschap in Hoorn en Leraar van het Jaar 2009:

 “Het lerarenregister ligt gevoelig 
bĳ  docenten. Toch ga ik me 
zeker inschrĳ ven omdat het 
een unieke kans voor de 

beroepsgroep is om zelf aan het roer te 
staan bĳ  vak-, pedagogische en didactische 
veranderingen in het onderwĳ s. Het register 
is  een initiatief van, voor en door leraren. 
Wĳ  zĳ n de onderwĳ sprofessionals die heel 
goed in staat zĳ n aan te geven wat goed voor 
ons beroep is. 
Ik vind het echt heel belangrĳ k dat wĳ  als 
leraren de krachten bundelen. Als wĳ  als 
beroepsgroep ons beter laten horen, hebben 
we meer controle over wat we doen. Ik heb 
in het jaar dat ik tot Leraar van het Jaar was 
verkozen vaak als enige leraar aangezeten 
bĳ  bĳ eenkomsten en congressen die over 
onderwĳ s gaan. Het is bizar, maar iedereen 
lĳ kt wat over ons te zeggen te hebben, 
behalve wĳ  als leraar zelf. Om over de 
leerling nog maar te zwĳ gen.
De leerling is de achilleshiel van de leraar. 
Onze loyaliteit naar de kinderen die we les 
geven is groot. Zĳ  gaan altĳ d voor. Voor hen 
willen we het beste uit onszelf halen. Dan 
blĳ ft er weinig tĳ d over voor andere dingen 
en toch is het voor mĳ n gevoel nu of nooit. 
Laten we met gezag ons beroep herpakken. 
Want we hebben het vaak gehad over de 
generaties leraren die ten gevolge van alle  
veranderingen niet meer zo’n zin hadden in 
lesgeven, met alle gevolgen van dien voor 
het onderwĳ s. Laten generaties leraren die 
vanaf nu met goede moed en enthousiasme 
in het onderwĳ s zĳ n gestart of werken, hun 
professionele positie en ruimte benutten. 
Doen we dat niet dan heeft het onderwĳ s 
de komende dertig jaar te maken met 
motivatieproblemen. 
Laten wĳ  als beroepsgroep deze mogelĳ k-
heid onze beroepskwaliteit te bepalen met 
beide handen aanpakken. Het leraren-
register is een manier om het beleid dat 
vooral top-down van Den Haag naar het 
klaslokaal voert, nu ook bottom-up te gaan 
beïnvloeden.”  
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  “Ik heb mĳ  deze zomer ingeschreven in het 
lerarenregister. Om te beginnen wil ik 
zeggenschap hebben over mĳ n eigen 
professionalisering. Ook vind ik het belang-

rĳ k mee te kunnen praten over het valideren van 
beroepscursussen en het nut van studiedagen, 
maar er is meer. Onze beroepsgroep zit met een 
imagoprobleem. Ik vind het dan ook belangrĳ k dat 
wĳ  laten zien dat leraren kwalitatief een hoogwaar-
dige beroepsgroep zĳ n. Het register biedt ons daar-
toe de kans, omdat we middels dat register zelf de 
kwaliteit van onze beroepsgroep kunnen borgen. Het 
is dan ook mĳ n hoop dat veel leraren zich in zullen 
schrĳ ven.Als we het goed aanpakken, dan kunnen 
we mede door middel van het register onze krach-
ten bundelen en lobbyen voor de kwaliteit van de 
beroepsgroep. Wĳ  zĳ n de onderwĳ sprofessionals. 

Voor mĳ n eigen beroepstrots ben ik niet van het 
register afhankelĳ k. Die haal ik uit de reacties 
van collega’s en van leerlingen en hun ouders. 
Ik hoop leraren van het belang van het register te 
overtuigen, omdat het tĳ d is dat we meer invloed 

uit gaan oefenen op vakinhoudelĳ k, pedagogisch 
en didactisch handelen in het onderwĳ s. Zo komt 
het bĳ  mĳ  bĳ voorbeeld regelmatig voor dat regulie-
re lessen uit moeten vallen, omdat de schoolleiding 
bepaalt dat een andere bezigheid prioriteit heeft, 
zoals het geven van een training voor het Centraal 
Eindexamen. Examentrainingen leiden slechts op 
voor het diploma. Zeker voor mĳ n vak, wiskunde, 
is opleiden voor het papiertje niet hetzelfde als 
opleiden voor het vervolgtraject. 
Kĳ k ik breder, dan zie ik de Wet op de Onderwĳ stĳ d 
die recent door het parlement is aangenomen, 
zonder noemenswaardig draagvlak onder leraren. 
Ik hoop dat met het lerarenregister onze zeggen-
schap toe zal nemen en dat het bĳ  zal dragen aan 
het spreekrecht van leraren. Het is tĳ d dat we uit 
ons hok komen en het beleid op het gebied van 
kwaliteit van onderwĳ s mede gaan bepalen.
Het is geen opgelegd en verplicht register en daar 
sta ik volledig achter. Toch kan het alleen maar wer-
ken als veel leraren zich inschrĳ ven. Juist omdat 
registratie geen verplichting is, is de boodschap van 
leraren die zich toch inschrĳ ven krachtig. 

Cecile Heesterman, docent 
wiskunde aan het Visser ’t Hooft 
Lyceum in Leiden: 
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 Teun Nĳ st, leerkracht, basisscholen De Berkelier 
en Sint Antonius in Amsterdam:  

 “Ja, ik heb me ingeschreven op registerleraar.nl. 
Als lid van vereniging BON (Beter Onderwĳ s 
Nederland) zit ik in de registercommissie en 
denk mee over de invulling en verdere ontwik-

keling van het lerarenregister. Mĳ n motivatie komt voort 
uit het feit dat ik het belangrĳ k vind dat leraren hun 
eigen professionele ontwikkeling in handen krĳ gen. 
Het register is een hulpmiddel om professionele 
zeggenschap over die ontwikkeling te houden, want 
veel leraren voelen dat nu niet zo. Met dit register geef 
je als onderwĳ sprofessional aan dat je mee wilt denken. 
Zeker in deze opstartfase kun je nog veel invloed 
uitoefenen over hoe het register vorm moet krĳ gen. 
Daarom streven we ernaar meer leraren te bereiken 
die zich inschrĳ ven en mee willen denken.
Het register biedt verschillende mogelĳ kheden. 
Maar het krĳ gt pas gewicht als iedereen meedoet. 
De collectiviteit maakt het sterk, en daarmee wordt het 
register een serieus instrument voor de beroepsgroep 
in het debat over beroepskwaliteit. Kĳ k, in het onderwĳ s 
wordt veel beleid van bovenaf bepaald. Het Ministerie 
van OCW, gemeenten, schoolbesturen en directie; het 
zĳ n allemaal grote partĳ en die iets met het onderwĳ s 
willen. Dat laat vaak te weinig ruimte over voor de 
leraar om iets te vertellen te hebben over zĳ n eigen 
ontwikkeling. Laten we professionele zeggenschap 
over ons eigen beroep houden.
Inschrĳ ven in het register is vrĳ willig. Het werkt 
ongeveer zoals sociale media, dus je kunt ook zelf 
bepalen wie jouw profi el ziet en aangeven of je 
bĳ voorbeeld wilt dat je werkgever je gegevens kan 
inzien. Iedere onderwĳ ssector hoort in het register 
vertegenwoordigd te zĳ n. Dat is nuttig, want het 
basisonderwĳ s geeft nog wel een behoorlĳ k duidelĳ k 
beeld af aan de buitenwereld, maar hoe zit dat 
bĳ voorbeeld met docenten uit het volwassenen-
onderwĳ s? Ook die kunnen zich door middel van 
het lerarenregister zichtbaarder maken.”  

Kĳ k voor meer informatie en veelgestelde vragen over het register 
op www.registerleraar.nl of mail naar info@registerleraar.nl. 
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Dagelijks helpt het lesmateriaal van 
NTR Schooltv de lessen in de klas  
persoonlijk vorm te geven. Belang-
rijke schakel tussen het lesmateriaal 
en de programma’s van Schooltv  
is de NTR Schooltv webwinkel.  
Het begeleidend materiaal zoals bij 
Nieuws uit de Natuur, Koekeloere,  
Huisje, Boompje, Beestje en  
natuurlijk het Sinterklaasjournaal  
is al jaren ongekend populair.  
Het komende jaar zal er druk geïn-
vesteerd worden in een aanbod aan 
materiaal dat optimaal aansluit op 
de wensen. Naast uitbreiding op het 
gebied van toetsen, meer digitaal en 
een breder assortiment, wordt er 
ook meer afgestemd op lesinhoud en 
– agenda’s gedurende het schooljaar.  
De NTR Schooltv webwinkel biedt 
voor elke groep, voor elk niveau en 
voor elke ruimte leerplezier.  
De Schooltv webwinkel is vooral be-
doeld voor mensen uit het onderwijs, 
maar ook ouders kunnen gewoon 
bestellen. De webwinkel biedt alle 
soorten producten die worden  
uitgegeven bij de programma’s.  
Dvd’s, handleidingen, werkboekjes 
met opdrachten voor de leerlingen, 
maar ook handpoppen van de  
karakters uit programma’s en  
lespakketten voor het digitale  
schoolbord. Bekijk het volledige  
assortiment in de webwinkel.

Afgelopen zomer organiseerde 
NTR een zomeractie waarbij 
bezoekers bij een bestelling 
van 50 euro of meer gratis het 
beste materiaal van de  
afgelopen seizoenen 
van Schooltv  
ontvingen. 
Houd de 
webwinkel 
goed in de 
gaten voor 
nieuwe 
stuntacties!   

Testpanel
Wie kan NTR Schooltv lesmaterialen 
nu beter beoordelen dan de profes-
sional. Daarom zoekt de NTR Schooltv 
webwinkel leden voor het testpanel. 
Wil jij als professional de materialen
           van NTR Schooltv testen?
               Meld je aan voor het test-
                 panel via webwinkel@edg.nl. 
                    Ook zoekt NTR Schooltv
                        testlocaties. Denk je
                          dat jouw school de
                           perfecte testlocatie is, 
                              meld je dan aan via 
                             webwinkel@edg.nl 

Lesmateriaal

webwinkel

Start het nieuwe 
schooljaar samen 
met de NTR Schooltv-  
webwinkel

Stuntacties!

schooltv.nl/webwinkel
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lesmateriaal

Maak je les nog leuker!
Zo gebruik je Schooltv in de klas
Al meer dan 25 jaar geeft Schooltv 
begeleidend materiaal uit voor in de 
klas. Met de vrolijke materialen kun 
je op een leuke, leerzame manier je 
hele klas opleuken. Hoe? Laat ons je 
inspireren. 

Voorleesbundels

De voorleesbundels van bijvoorbeeld Moffel 
en Piertje staan vol leuke verhaaltjes, ge-
schreven door Lieneke Dijkzeul en prachtig 
geïllustreerd door Doesjka Bramlage. 
Moffel, nieuwsgierig en vol plannetjes, 
en zijn hartsvriendinnetje Piertje maken 
elke dag weer dingen mee waarin iedere 
kleuter zich herkent. Ze gaan kamperen – 
in de regen. Ze leren fi etsen en krijgen de 
waterpokken. Elke verhaaltje is precies lang 
genoeg voor een knus voorleesmoment in 
de klas. 
Denk met de feestdagen ook eens aan het 
Koekeloere omkeerboek. Aan de ene kant 
zijn de avonturen te lezen die Moffel, Piertje 
en Arie beleven rond Sinterklaas, aan de 
andere kant begin je voor de kerstverhalen. 
Dus Sinterklaas, als u dit leest: zodra de 
kleuterschoen mag worden gezet, kunt u 
dit boek er maar beter in stoppen, zodat de 
blije ontvangers er tijdens de feestmaan-
den lekker lang van kunnen genieten.

Digibordlessen
De lespakketten voor het digitale 
schoolbord bieden interactieve moge-
lijkheden om te oefenen met bijvoor-
beeld taal en rekenen. Zo zijn er twee 
series Rekenen met Moffel en Piertje. 
De avonturen draaien volledig om cijfers 
en getalbegrip. Of denk aan Engels leren 
met Raaf. Kinderen zijn er gek op.

Praatplaat
Wie een van de poppenspelpakketten 
bestelt ontvangt een lesbrief, verhalen, 
toneelspellen én een praatplaat. De praat-
plaat kan dienen als decorstuk bij het pop-
penspel. Hang de praatplaat bijvoorbeeld 
aan het raam en voer hiervoor in combinatie 
met de handpoppen een toneelstukje op 
voor de kinderen. Leuk en leerzaam!

Maak je les nog leuker! Kijk voor het volledige assortiment op

1 en 2
Groep

In de kast

Op het raam Op het digibord

Maak je les nog leuker!

De avonturen draaien volledig om cijfers 
en getalbegrip. Of denk aan Engels leren 

Op het digibord
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Handpoppen

De handleidingen van Koekeloere en Huisje Boompje Beestje sluiten 
perfect aan op de thema’s in de uitzendingen. De praktische handlei-

dingen bestaan uit lessugesties en werkbladen en worden in twee 
delen geleverd: na de zomervakantie en voor de kerstvakantie. 

Handpoppen brengen niet alleen gezel-
ligheid in de klas, ze zijn ook ideaal te ge-
bruiken om sociaal-emotionele thema’s 
gemakkelijker bespreekbaar te maken 
met kinderen. Ze kunnen jonge kinderen 
stimuleren om te oefenen met taal, hun 
gevoelens onder woorden te brengen 
en om te gaan met lastige situaties. Dit 
kunnen confl ictsituaties zijn, jaloezie, 
hoe het is om iemand te missen, maar 
ook wanneer je je blij voelt. Zoals Raaf 
bijvoorbeeld. Hij is als handpop nieuws-

gierig en stelt vragen aan 
de kinderen. Ook Moffel en 
Piertje zijn als pluchen 
handpop verkrijgbaar. 
Hiermee kunnen kleuters de 
Koekeloere-avonturen naspelen 
of zelf avonturen verzinnen. Spelen met 
de poppen prikkelt de creativiteit van 
kleuters en stimuleert de taalontwik-
keling. In de los verkrijgbare Moffel en 
Piertje handleiding vind je wel dertig 
thema’s en spelsuggesties.

Lessen worden nu 
extra leuk met de 
dvd’s uit het NTR 
Schooltv assortiment.
Voor groep 1 en 2 is 
Koekeloere meer dan alleen een 
televisieprogramma. Er zijn hand-
leidingen, thema’s en spelsugges-
ties die je in de groep met de 
kinderen kunt uitvoeren. Of de dvd 
waarop Moffel en Piertje tijdens 
een winterstrandwandeling een 
vogel vinden met vieze veren. 
De vogel is besmeurd met olie en 
Moffel en Piertje doen hun best 
om te helpen. Voor groepen 2, 3 en 
4 is er Leesdas Lettervos Boeken-
tas. Hiermee krijgen én houden 
kinderen plezier in lezen en 
schrijven. De serie sluit aan bij de 
kernwoorden van Veilig leren lezen 
en bij De leessleutel. Hoofdrol-
spelers zijn de populaire poppen 
Dasje en Vosje. Het tweetal gaat 
samen op reis en onderweg leert 
Vosje lezen, schrijven en spelen 
met woorden.
Leesdas 
Lettervos 
Boekentas 
bestaat uit 
36 afl everingen 
op dvd. 

Maak je les nog leuker! Kijk voor het volledige assortiment op

1 t/m 4
Groep

In het lokaal

Op TV

Op het bureau
Handleidingen

1 t/m 4
Groep
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Op 17 november zet Sinterklaas in Roermond voet op 
Nederlandse bodem. Niemand weet nog voor welke 
uitdagingen Sinterklaas dit jaar komt te staan, maar 
traditiegetrouw zal hij in allerlei onvoorziene situaties 
terechtkomen. Het Sinterklaasjournaal zal ons hier-
over uitgebreid gaan berichten. Dankzij het vrolijke 
Sintpakket van NTR Schooltv dat naadloos aansluit op 
het Sinterklaasjournaal kunnen leerlingen van groep 
1 tot en met 4 weer meedoen om de problemen van 
Sint op te lossen. Het lespakket geeft de juiste tips en 
materialen en vergt weinig voorbereiding. Het bevat 
materiaal voor 30 leerlingen en is bestelbaar tot week 
40 (1 oktober), geleverd vanaf week 41 (8 oktober)

Ga voor het volledige assortiment 
en actuele aanbiedingen en acties 
naar 

Previews

Het Schooltv-weekjournaal abonnement sluit aan 
bij de nieuwe visie lesmateriaal. Meer digitaal en  
meer toetsen. Het abonnement bestaat uit actuele 
tv-quizzen voor het digibord. Doel van deze leuke 
leerzame quizzen is het begrijpend kijken te stimu-
leren. Bovendien zijn de quizzen helemaal actueel en 
gaan ze vergezeld van een digitale handleiding voor 
de leerkracht. Neem nu een proefabonnement op 
het Schooltv-weekjournaal en ontdek zelf hoe leuk 
en leerzaam dit is! Ga snel naar de webwinkel.

Proefabonnement 
Schooltv- 
weekjournaal

schooltv.nl/webwinkel

53-56_NTR.indd   70 20-08-12   11:18





ONW010 UIT adv.indd   1 10-08-12   12:13


