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Het nieuwe schooljaar is dus al weer begonnen
Hilde Hermans

loepie, zomervakontie!Twee maanden om te doen waar ik zin in heb.

Dat betekent voor mii ook geregeld nodenken over de klasindeling en het

verrijken van het lokoat. tdeeën riipen in miin hoofd en daaruit volgen dan

enkele acties. tk ga bewust op zoek noar materiolen en octíviteiten of ik

kom een mooi prentenboek tegen voor in de boekenhoek, Ik vind het

fontastisch om de klas te verriiken en daarmee ook de kleuters.

lk neem de namenliist von komend schooliaar eens door. Sommigen ken ik

al van broers aÍ zussen. Voor anderen breekt een sponnende periode cian:

uit hun beschermde thuiswereld kriigt deze 2% iarige plots een zee von

mensen aongeboden. Niet iedereen krijgt dot zomaor in de hand. Alleen

daarom at vind ik het belangriik dot de klas een veilige en worme plek is.

Daarmee bedoet ik niet olleen dat biivoorbeeld de chemische producten

boven in een gesloten kast stoan. Ze kríigen de ruimte en de kans om zelf

initiatief te nemen.

Ze gaan zelf materiaal meebrengen om te tonen in de kring. Erover te

proten en te bedenken wot ermee kan gedaon worden. Door hun

enthousiosme zetten ze ook klasgenoten qon tot onderzoek.

Bij het zich veilig voelen horen ook duidelijke ofspraken en grenzen. Pas

als ze op hun gemok zijn, gaan ze zich openstellen naar hun omgeving,

goon ze die omgeving ordenen, octie ondernemen, experimenteren en

onderzoeken.
Rekening houdend met hun leeftild hangt in mijn klas een sfeer van: 'er

kan veel, niets moet.' Zo is mijn lokoal dan ook ingericht. De kring stoot

tettertijk en figuurtijk centraal. Van daaruit vertrekken we iedere dag en

sluiten we ook af. De hoeken ziin er omheen ingericht en ziin multifunc-

tioneel. Met de verschillende hoeken bii elkoar wil ik een zo gevarieerd

mogetijk ervoren en leren oproepen. teder kind kan vanuit ziin sterke

kanten gaan verkennen om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden.

Alle kosten zijn verplaatsboor, wat ervaor zorgt dot ik activiteiten kan

ofstemmen op de groep. En niet omgekeerd. Ook deze ionge kleuters

betrek ik bij het inrichten en oanpassen

Deze vakontie heb ik een bord voor het weekoverzicht gemaakt. Het zíet

er mooi uit en nu kijken of het werkt, of het post bii deze groep, lk ben

klaar voor het nieuwe schooliaar, een nieuwe uitdaging.
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JONGE KLEUTERS, OUDERE KLEUTERS, ALLE KTEUTERS
De verdeling over de groepen

Voordat je begint met het inrichten van je werkhoeken is het vanzelf-
sprekend van belang om te bekijken wie er dit jaar in je klas komen.
Hoe zijn de kleuters over de groepen verdeerd? Kiest de school voor
jaarklassen of voor twee leeftijden bij elkaar of heb je kleuters van
alle leeftijde n (2% - 5 jr.) in je groep (een groepsindeling waar men in
Vlaanderen meer en meer voor kiest en die geregeld 'classe unique,
wordt genoemd). Meer leeftijden bij elkaar zorgt voor voordelen
die in het freinetonderwijs passen:

- Bij een nieuw schooljaar verspreid je instappers over parallel_
klassen (die daarmee iets kleiner starten en geleidelijk groeien).

- Jonge instappers hebben nog een vaag zelfbásefen het verkennen
van hun plek binnen deze groep gaat makkelijker wanneer ze dat
van klasgenoten kunnen imiteren (met elk hun eigen accenten).
'Gewoontes' worden aan elkaar doorgegeven: hoe ze aan een
kringgesprek meedoen, de afspraken, de grenzen, de werking,
de inzet ...

- oudere kleuters zijn door werk en gedrag richtsnoer en soms ook
maatstaf (rolmodel). Nieuwkomers krijgen een idee van wat ze zelf
gaan kunnen en kennen en wat ze wel en niet kunnen doen in de
nabije toekomst.

- Elk kind oefent voortdurend in het omgaan met klasgenoten van
allerlei Ieeftijden. Het doorgroeiproces van jongste naar middelste,
naar oudste biedt ontwikkelingskansen op socio-emotioneel en
democratisch vlak (elkaar even helpen, werken in groepjes,
gesprek, zelfreflectie, medezeggenschap).

- De gemengde leeftijdsgroep lijkt een beetje op een natuurlijke
(familiale) structuur die rustgevend werkt en minder wedijvlr
opwekt. Oudere kleuters nemen initiatief, zetten met hun
enthousiasme aan tot onderzoek. Ze nemen haast vanzelfspre-
kend zorg en verantwoordelijkheid op zich. Jongere aanvaarden
die zorg en raken gernotiveerd om werk op te pakken.

De Reeks 15: freinet-kleuteronderwijs.



De meter leeft telkens weer
Stephanie Rockelé

Al weer heel wat iaor geleden stelde een kleuter in de klas

(2% - 5 iaar)voor om elkaar te meten, dus dot deden we don
'ook. 

e in paar moonden later wilden we weten of we gegroeid

wqren. De basisbegrippen kwamen vanzelf voorbii:

'lk ben gegroeid.',

'!k ben groter don ...',

'lk ben nog een beetie kleiner don "'', 
t

Wijzíjn nu even groot.'

We vergetiiken elkaar heelveel op de meter en in de kring'

We bouwen torens zo hoog ols onszelf of als Stephanie

of als het paard. We bouwen vaak torens noost onze meter

i^ r, ,i"n tot woor hii komt. We onderzoeken tot waar de

blokken-toren komt ots je alle blokken gebruikt'

Maor dat niet alleen, we stellen onszelf ook de vraag of het

grootste kind van de klos ook de grootste schoenen heeft

of de grootste ios?

We nemen onze meter ook vsn de muur en maken zelf 1 meter

stroken om onszelf te vergeliiken met de tok die we gevonden

hebben bii de wandeling. De tok is even lang ols L2 kleuters

noost elkaar.

We nemen eigen meetmaterioal om spullen in de klas te

meten.
De speelgoedbak is 3 stokies lang' Het boek is 2 laties lang'

Het boek is kleiner dan 1- touwtie'

Deze traditie wordt doorgegeven oon nieuwe kleuters' elk ioar

opnieuw. De meter leeft elk schoolioor en zorgt voor meer

onderzoeken en meer vaststellingen' lk hoef geen opdrachten

te verzinnen, want die komen telkens uit de kleuters'
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Met zoveel verschillende leeftijden in je klas is het nog vanzelf-
sprekender dat iedereen andere ontwikkelingen doormaakt,
ze leren veel van elkaar en worden wisselend als deskundigen
gezien. Jongere hummels zijn geïnteresseerd in wat oudere klas-
genoten doen, stellen voortdurend vragen, zien en horen veel
van kinderen naar wie ze opkijken en krijgen uitleg in een taal
die ze goed begrijpen. Oudere klasgenoten spreken regelmatig
al hun kennen en kunnen aan om iets in hun eigen woorden uit
te leggen en wie uitlegt die leert misschien nog wel het meest.
Een grote variatie aan leeftijden geeft afwisseling in het tastender-
wijs experimenteren. Het telkens delen van bevindingen zorgt voor
variatie in de kringgesprekken, voor een rijke manier van leren.
Praktische zaken als jas dichtknopen, schoenen aantrekken, toilet
bezoek, uitdelen van spullen, fruit pellen ... worden gemakkelijker
voor iedereen, veel helpende handen maken licht werk.

Doordat ze op eigen niveau en in eigen ritme kunnen werken,
komt iedereen aan zijn trekken. Er is tijd en aandacht voor
rijping. Je mag en kunt op bepaalde gebieden snel gaan en
op andere langzaam. Jonge kleuters die zich vlot ontwikkelen
vinden bij een klasgenoot hulp of begrip en worden extra
geprikkeld. Een oudere kleuter die ergens nog niet aan toe is,

profiteert van kansen tot herhaling en vindt bij een jonger kind
standvastigheid. Laatbloeiers krijgen de tijd en een minder

De Reeks 15: freinet-kleuteronderwijs.



En toen werden'de kleintjes' 'onze kleintjes'

lnger Nordhedenl6

Het is moandag. Miin zesdeklossers (1-2 iaor) schriiven in hun

weekplonners wot ze willen gaon doen' Om L2'40 uur gaq't een

groep naor de kleuters, woorvon de meesten ol buiten op

het schoolterrein spelen. Miin teertingen klimmen met hen op

het klimrek, struinen door de struiken, groven in de zondbak "'
ze kunnen weer even kleuter zijn. Het is duideliik dat de kleinties

al op hen wochten. Nu kunnen ze misschien mee in de boomhut

en mogetiik komt die aardige iongen weer bii mii in de zondboh

zools we vorige week deden' Etke kleuter kriigt een eigen grote

vriend voor een heel uur. Sommigen van hen bliiven binnen tot

éénvandeslaperswakkerwordt'WanneerkleineElineenoog
opendoet is er onmiddettiik aandacht' De zesdeiaors die hierop

h,eeft gewocht, geeft een pqor knuffels, helpt met aankleden

om dan samen noor buiten te gaan'

Wanneerhetuurisomgevlogenkomtdekleuterjufhaarklos
weer overnemen' De zesdeklossers hebben wot meer beweging

gehad,watgeknuffeldenhebbenhuneigenkleutertijdrechtmatig
íerbeteefd. Ze hebben hun best gedaan om voar een tiidie goede

rolmodellen te ziin, zowel in hun gedrag als in hun toalgebruik'

Taat heeft verschillende referenties nodig om zich te ontwikkelen:

De taal van thuis, de taalvan volwassenen, de drogere schooltoal'

net ols de meer recht voor z'n rooptaal van oudere schoolgenoten '..

Bijzonder nuttig en heel eenvoudig: bii kleuters doe ie haost

vanzelfsprekend een beetie meer ie best'

lnger Nordheden is freinetwerker uit Stockholm, Zweden'

zelfzekere bouwt ook een positief zelfbeeld op. Er is geen sprake
van 'niet kunnen' of, 'uitvallen' ten opzichte van jaardoelen of -
grenzen.

Door deze hulp van klasgenoten heb jij meer tijd om goed naar
kleuters te kijken en aandachtte besteden aan eventuele hinder-
nissen. ln de drukte van het werk heb je 'gestolen momenten' om
te genieten van werkende kleuters. En wanneer je ervan geniet,
onthoud je het goed. Na een paar jaar samen leven en werken
ken je je pappenheimers en hebt een helder beeld van ze.

Doordat een kleuter lange tijd bij jou doorbrengt, ken je ook zijn
familie. Je hoeft niet elk jaar opnieuw met een grote groep kennis
te maken. Een stroevere relatie tussen jou, kleuter en / of ouders
geef je aandacht, want je hebt dit kind nog wel even in je groep.

Je hebt de tijd om te investeren in een positieve relatie, wat
vatbaarheid voor creativiteit en nieuwe inzichten vergroot.
Het is fijn om kleuters die heel gesloten binnenkomen, (niet willen
of durven praten, peuterkoppigheid, eerst willen rondkijken ...)

stilletjes aan vertrouwen te zien krijgen en beloftevol te zien
groeien. Ze hoeven niet elk jaar opnieuw te wennen.
Een gevarieerde groepssamenstelling vraagt vanzelf om een
gedifferentieerd aanbod in de werkhoeken.
Ze werken met elkaar ongeacht de leeftijd en kiezen werkmaatjes
op wat ze graag gaan doen en minder op leeftijd. Goed is datgene

wat een kleuter als prettig ervaart en dat kan ook best nog
parallelspelen zijn in eenzelfde hoek.

De Reeks L5: freinet-kleuteronderwijs.



We houden geregeld een buitendag
Kwinten Keulemans

We starten de kring buiten. Het is nog koud. We hebben een

rijke praotronde. Dan gaan we aan het werk. De timmerbonk

stoat buiten, we moken oppelsop. Bii de zandbak stoan potten

en pannen en ze beginnen spontaan dingen te maken en te

verkopen. Anderen ziin vanuit de kring op zoek naar slokken'

Ze doen er slakkenrace mee (io, net ols in de tiid von Freinet)'

Er wordt gevoetbald ... iedereen is bezig en niemand wil noor

binnen. Zelfs ats het gaot druppen bliiven ze verder werken'

Ze schuiven hun stoel tegen de muur en zetten hun boekentas

eronder, zodat die nièt nat worden. We vinden het knop

bedacht. Uiteindeliik komen we's middogs weer somen om

te zingen en te eten. ln de nomiddag zouden we binnen gaan'

Maar veel kleuters willen de beloofde modderfiguren maken,

zoals we a! eerder deden. Een deel kiest om binnen te werken,

de grote meerderheid goat buiten met modder aon het werk.

Met een speciekuip, schop, woter en aorde kun ie ol heel wat.

Het Ievert verrossend werk oP.
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Geef ze de ruímte 17

We hebben al gezien dat Freinet een duidelijke grens trekt tussen
werk en spel. Hij leeft in een tijd waarin werk nog meer noodzaak is
om te overleven en waarin strijd wordt gevoerd voor betere rechten
en arbeidsomstandigheden. ln zijn pedagogiek staat werk centraal.
Hij zoekt naar vormen van werk, die als zinvol en plezierig worden
ervaren. Volgens hem leidt veel spel af van de werkelijkheid, ook in
de school. Ze vinden het prachtig om echt de tafel te dekken, in de
tuin te helpen, samen soep maken of ... rs

En nog altijd hebben we het over freinetwerkers,
we rkplannen, we rldafeIs, werkstu kken, werkkaa rten,
werkhoeken...

Je eerste werkhoek is het buitenatelier
Zoals we al hebben gezien geeft Freinet de natuurlijke omgeving een
hoofdrol, omdat kleuters daar haast vanzelf allerlei dingen uitprobe-
ren, ondervinden en zelfstandig divers onderzoek doen. De natuur
zorgt steeds voor verse ideeën: vijf zintuigen, vier seizoenen, veertig
weken ...

Bij het lokaal zorg je voor een terrein met gras, zond, woter, stenen
met pissebedden en duizendpoten, ruÍmte om te bouwen, te bewegen
en met fietsen (korren) rond te rijden, klimwerlg ffruit)bomen,
vruchtenstruiken, een groentetuin ...

ln Zuid Frankrijk wordt meer buiten geleefd, maar ook in de
Scandinavische landen wordt veel aandacht besteed aan de buiten-
ruimten. Daar ervaren ze dat buitenspelen zorgt voor meer energie
en een betere concentratie. Ook draagt buitenwerk bij aan sociale
vaa rdigheden, creativiteit en ondernemingszi n.

L7 Dit is ook de prachtige titel van Deel 6 in de Reeks. Dat boek laat in woord
en beeld zien hoe je school en lokaal kunt inrichten voor ontdekkend leren, zelf-
werkzaamheid, samenwerken, vrije expressie, zelfbestuur en klassendemocratie.
18 C. FREINET. Pedagogievan het werk. Freinets hoofdwerk.
De Freinetbibl iotheek, vertaald 2014



Zodra het weer het bij ons toelaat, kunnen groepjesgebruik maken
van werkhoeken in de buurt van je lokaal aan de andere kant van
het raam. Je zou willen dat ieder lokaal een deur rechtstreeks naar
deze buitenruimte heeft, waar kleuters:
- Heerlijk op de tegels voor het lokaal in de zon met auto's spelen

en in boekjes bladeren.
- Bewegen, rennen, klimmen en klauteren over van alles en nog wat.
- Helpen in de schooltuin. Fruitbomen en bessenstruiken zien bloeien
- Kippen verzorgen, groot worden met dieren.
- Spelen met takken, hutten, huizen en kastelen bouwen.
- Spel en regels bedenken en die net zo makkelijk weer aanpassen.

En we dromen van een lokaal met buitendeuren,
die open staan zodra het weer het toelaat, we
dromen van kleuters die makkelijk in en uit lopen.

Ze ravotten, bouwen, klimmen, spelen verstoppertje, rommelen in
een regenplas ... een tak en wat losse aarde vraagt al om lijnen te
trekken en te gaan tekenen. Het is ook fijn als ze zelfstandig buiten
kunnen fietsen of op natuurronde gaan. ln steden hebben scholen
vaak weinig buitenruimte. Toch - of misschien juist daar - heb je
om te beginnen aandacht voor die buitenruimte.

De Reeks 15: freinet-kleuteronderwijs.
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Een ronde kring
Als de groep in de kring komt zitten, let ik er op dot die kring
ook zoveel mogelijk echt rond en 'gesloten' is.

Het gaat er om dat iedereen elkaar goed aan kan kiiken
Dot zorgt voor een onbelemmerde uitwisseling. Het goot om
wezenlijke betrokkenheid en gelijkwoardigheid. Dus geen kin-
deren op ofstand, in een hoek of in de verdrukking'. Geen kind
op een leunstoel of op kussens fussen klasgenoten op stoelen.

Het gaat om een actieve zit
Ik ben voorstander van stoelen op modt met een rugleuning
en hou niet von gehong op kussens of tegen een muur.le

1e Uit: Jeroen fans. Nynke, een blik in onze groep. De Reeks 12

'lk kom in nogal wat freinetgro epen'vierkonte rondes' tegen. Daar ben ik vierkant

op tegen. Kinderen die in de buurt van een hoek zitten, hebben geen contact met

klasgenoten op de andere hoek van dezelfde bank.'

Maak van ie lokaaleen gezellige,
inspirerende en overzichtelijke werkruimte

Klaslokalen zíjn (bijna) attijd te klein
Na de buitenruimte bekijk je je lokaar. Een fijn rokaar vormt (net ars
een fijn huis) een basis die geborgenheid geeft. ln kleuterlokalen
is doorgaans veer aandacht voor inrichting: doordacht en met een
persoonlijke touch als goede start van het werk.
Het plezier van het creëren van een eigen sfeer geeft voldoening.

wanneer je in het rokaar de prek voor een kring hebt bepaard, wordt
de ruimte die overblijft voor werkhoeken duiderijk. Geregerd is die
ruimte aan de kleine kant, maar toch ... Er zÍjn schoren die deze
oppervlakte vergroten door:
- Gangruimten als werkruimte te benutten . 

n

- Halverwege het lokaal een ,verdieping, 
aan te brengen,

prachtig om meer werkhoeken in te richten
Er zou ruimte moeten zijn met werkhoeken waar ze de kans krijgen
om vrij te bewegen en te experimenteren met materialen die zorg_
vuldig zijn uitgekozen. Ruimte voor de knutselaars, de bouwers,
de handelaars, de wandelaars, de toneelspelers, de ,lezers,, 

de
doeners en denkers ...
Die plek is er meestar niet en voordat het schoorjaar begint ben je
genoodzaakt keuzes te maken: werke hoeken komen in je rokaar,
welke in gemeenschappelijke ruimtes in de buurt van je lokaal?
Wanneer er door ruimtegebrek op het schoolplein weinig of geen
'natuurlijk' milieu mogerijk is, zorg je om te beginnen toch in ieder
geval in of vlak bij het rokaar voor een hoek waar verkend en
geëxperimenteerd kan worden met:
- zand en water
- zaden en planten
- expositietafel (voor het leven van buiten).
Je haalt een stukje buíten naar binnen.
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De motor achter het werk is plezier


