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Advertenties & lay out
Advertenties
Colet Falke
opmaakbranding@gmail.com
Deadline advertenties: 
18 februari 2021   

Bereik 
1200 leerlingen, ouders, docenten

Colofon 
De Branding is het tijdschrift van en voor Meander vrijeschool voor basisonderwijs en het Karel de 
Grote College, Regionale School voor Voortgezet Onderwijs. De Branding verschijnt vier keer per 
jaar in elk seizoen en is een platform voor ouders, leerlingen, leerkrachten en belangstellenden.

Tarieven advertenties 
hele pagina (16 x 23 cm) € 100,00
halve pagina (16 x 11 cm) € 50,00
1/4 pagina (8 x 11 cm) € 25,00

Tarieven zijn per nummer.
Factuur wordt één keer per jaar,
in de zomer verstuurd.

Meander vrijeschool voor basisonderwijs
Celebesstraat 12, 6524 KE Nijmegen 
024-360 03 56 
www.vrijeschoolmeander.nl

Karel de Grote College scholengemeenschap 
voor voortgezet vrijeschoolonderwijs
Wilhelminasingel 13-15, 6524 AJ Nijmegen 
024-32 04 60 www.kgcnijmegen.nl

Karel de Grote College
Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

De Branding in 2020-2021 

 Deadline   Verschijning
Herfst          21 sept       Week 44 
Winter         30 nov       Week 1 
Lente           28 feb       Week 14 
Zomer         31 mei       Week 27 

Redactieadres:
redactie@branding-nijmegen.nl
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Taal...

De hele Branding wordt er iedere keer weer mee gevuld. 
Wij, vrijescholen, staan bekend als ‘talige scholen’ waar 
goed taalgebruik en een ontwikkelde woordenschat 
vaardigheden zijn waar leerlingen mee naar het 
middelbaar onderwijs gaan. Wij zijn de enige schoolsoort 
waar verhalen nog verteld worden, op zijn best vind je op 
andere schooltypen nog leerkrachten die eens in de week 
voorlezen. 
En dan is er de goede gewoonte in alle klassen om 
meermaals per week (in enkele gevallen zelfs dagelijks) 
klassikaal te laten stillezen. Elke leerling leest dan in zijn of 
haar zelfgekozen boek. We hebben een echte bibliotheek 
op school waar leerlingen van alle klassen wekelijks 
boeken kunnen komen halen. Nee van ontlezing kun je 
op Meander niet spreken. Maar dat is volgens mij ook 
een typisch probleem van de middelbare scholen. Op het 
Karel de Grote college is dat misschien wel aan de hand. 
De jeugd heeft een schermcultuur en de ouderwetse 
leescultuur is vervangen. Meer daarover in het artikel over 
ontlezing op het KGC.

Taalonderwijs staat centraal dit jaar op Meander: van 
begrijpend lezen tot goed leren spellen, van aanvankelijk 
lezen tot spreekbeurten, van boekbesprekingen tot Staal 
lessen (Staal is een methode die spelling en grammatica 
combineert), het komt allemaal ter sprake. Ook het 
vak begrijpend lezen? Voor wie de opmerkingen van 
Arjan Lubach heeft gemist: de leesvaardigheid van 
kinderen holt achteruit, blijkt uit een internationaal 
vergelijkingsonderzoek. Het gaat om jongeren van vijftien 
jaar oud, waarvan 24 % onder het minimum leesniveau 
zit. Een op de vier jongeren is daarmee laaggeletterd. Wie 
leest thuis voor de lol een boek? Geen enkele vijftienjarige 
in de klas steekt een hand op. Wie vindt lezen leuk? Ook 
niemand. Voor de rest moet je gewoon even 
NPO gemist kijken ‘Arjan Lubach over 
begrijpend lezen’. En dan hebben we 
als vrijwel enige land ter wereld 

op school een vak dat 
heet: ‘begrijpend lezen’ 
dat heel methodisch 
wordt gegeven met zeer 
professioneel gemaakte 
leesmethodes zoals Tekst 
Verwerken of de digitale 
variant Nieuwsbegrip. 
Begrijpend lezen is met 
rekenen een van de 
belangrijkste aspecten 
waar de inspectie naar kijkt 
bij het beoordelen van de 
kwaliteit van het onderwijs. 
Maar waar kijken ze dan 
eigenlijk naar? 
Interessante vragen die vast en zeker in de Branding aan 
de orde zullen komen. In dit nummer zelfs al. 

Het is misschien zoals Goethe al sprak: 

Een mens moet zo mogelijk elke dag naar een liedje 
luisteren, een goed gedicht lezen, een mooi schilderij zien 
en een paar zinnige woorden uiten.

Of had Confucius gelijk: 

Het is beter een mijl te reizen dan om duizend boeken te 
lezen. 
(Nou vind ik persoonlijk 1000 boeken wel wat veel als 
daar maar 1609 meter tegenover staan)

Frans Schobbe
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Lezen op Meander

Lectori Salutem
Bart Spijkerboer, directeur Meander

L.S.
In de zesde klas van de lagere school vertelde mijn meester Metselaar over deze prachtige 
briefopening: Lectori Salutem, den lezer heil. Ik had denk ik geen idee wat ‘heil’ betekende, maar de 
strekking was me duidelijk. En ik voelde dat die LS altijd een beetje voor mij was geschreven. Het zijn 
de initialen van mijn doopnaam, Lambertus Spijkerboer. Hoe mooi is het om de lezer van je schrijven 
zo hartelijk te begroeten. Ik heb iets geschreven voor jou. Jij gaat de moeite nemen om dat te lezen. 
Welkom in mijn boodschap!

Wat een boeiende transactie, die van schrijver naar lezer. De schrijver heeft beelden en gedachten die 
hij of zij wil overbrengen aan een specifieke ander of aan de wereld in het algemeen. Met het schrift 
codeert hij de beelden in tekens en zo ontstaat een tekst. De lezer krijgt de tekst onder ogen. Met 
de afspraken over de betekenis van de tekens, gaat hij als vanzelf de tekst decoderen. Zo ontstaat 
bij de lezer opnieuw een beeld dat min of meer overeenkomt met de beelden en gedachten van de 
schrijver. Het schrijven en lezen is een overdracht van betekenissen met een tussentijd. Als ik een boek 
zie, realiseer ik me vaak dat dat dode object een enorme film bevat, die rustig wacht tot de lezer de 
woorden in zich opneemt en tot beelden maakt. Nu komt de tekst weer tot leven.

Dit proces van schrijver naar lezer is in feite de basis van al onze dagelijkse communicatie. Je snapt 
waarom we aan het taalonderwijs op school zoveel aandacht besteden. Met de goede beheersing van 
taal kun je de ander begrijpen en de wereld leren kennen. Het geeft je de mogelijkheid om jezelf uit te 
drukken met jouw beeld en oordeel over de wereld. In het vrijeschool onderwijs helpen we kinderen 
zich te ontwikkelen tot kritische mensen die de wil hebben om een eigen verhouding te vinden tot de 
ander en het andere. Dat vraagt een eigen zorgvuldig afgestemde vrijeschool taalleerlijn.

Dit jaar besteden we op Meander specifiek aandacht aan het taalonderwijs met studiedagen en in 
onderlinge gesprekken. We willen de taalactiviteiten op elkaar afstemmen. We maken de aansluiting 
met de ontwikkelingsfasen van het kind, de vertelstof en het periodeonderwijs. We nemen de 
doorgaande leerlijn onder de loep. Die lijn begint al in de kleuterklas. Spelenderwijs bereiden de 
kinderen zich voor op het Lezen en Schrijven dat we in de hogere klassen echt gaan leren. Dat doen 
we door te Luisteren naar en Spreken met elkaar. Met sprookjes en verhalen, met liedjes, rijmpjes en 
kringgesprekken. De ‘ontvangende’ lijn begint bij luisteren, herkennen van letters, technisch lezen van 
woorden en zinnen, begrijpend lezen van teksten. We wakkeren het leesplezier aan! De ‘uitdrukkende’ 
lijn begint bij spreken, klanken vormen, handschrift, spellen en grammatica, schrijven van gedichten, 
verhalen, samenvattingen. Schrijfplezier dus! We zetten ons in om dat prachtige proces van 
taalverwerving te verbeteren, zodat de leerlingen zich nog sterker kunnen oriënteren en uitdrukken. 
LS, Luister en Spreek, Lees en Schrijf.

Mens, durf te lezen. En te schrijven.
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De achtertuin van Meander

In het vorige nummer hebben jullie kunnen lezen dat er hard gewerkt is aan de achtertuin naast klas 
1b. De afgelopen weken hebben we niet stilgezeten! Door een ploegje enthousiaste ouders met dikke 
handschoenen zijn prikkende braamstruiken verwijderd. Een heel stuk tuin is nu klaar om beplant te 
worden. Uit de Waalgaard zijn twee perenbomen geadopteerd. Een ervan is geschonken door de opa en oma 
van leerling Amos, de ander is door klas 1b aangekocht. Meester Christiaan is op zijn vrije zaterdag samen 
met Maarten (een kleuterouder) de bomen gaan halen. Deze bleken toch wat zwaarder dan gedacht, maar 
na hard werk met de nodige spierballen staan de bomen nu in de tuin! We hopen dat ze volgend voorjaar 
gaan bloeien, dat wordt vast een prachtig uitzicht vanuit de klas! 

Aletta Klanke, ouder en redactielid
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In het geheel krijgen we terug dat we met elkaar een 
warme gemeenschap vormen, waarin we kinderen echt 
zien in hun hele wezen. Jullie zijn blij met de aandacht, 
het bewustzijn en het werken met het hart. Misschien 
ken je ons eigen ochtendritueel? Elke dag starten 
we met de leerkrachten in een kring, waarin we een 
weekspreuk voorlezen. Dat is een voedend tekstje van 
Steiner, passend bij het seizoen waar we in zijn. En elke 
dag sluiten we dit kringmoment af met de opdracht 
aan onszelf om elk kind in de klas te zien en te willen 
begrijpen.

Vrije denkende mensen
Een van de ouders beschrijft in de enquête haar trots 
over de school: “de kinderen worden super zelfstandig 
met een eigen mening”. Dat is natuurlijk de kern van 
ons werk. We creëren situaties waarin kinderen en 
leerkrachten het beste dat ze in huis hebben laten zien, 
leren doorzetten in wat nog beoefening vraagt, zich 
door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat 
de kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis 
en richting geven aan hun leven. Die hun plek weten te 
vinden in de huidige snel veranderende samenleving.
Verzorgd gebouw

Ieder kind gezien

In het najaar van 2019 hebben veel ouders van Meander de enquête ingevuld over 
hoe je de school waardeert. Over het algemeen is de tevredenheid zeer hoog. En er 
zijn natuurlijk ook kritische geluiden. Ik vertel jullie graag hoe we de feedback hebben 
ontvangen en wat we er mee doen.

 Bart Spijkerboer, directeur Meander

Ochtend spreuk van de leerkrachten 
Uit de geestelijke wereld  

is dit kind tot ons afgedaald. 
We hebben zijn raadselen te onthullen, 

van dag tot dag en van uur tot uur.

We besteden veel aandacht aan de inrichting van de 
school en het schoolplein. Die aandacht wordt gezien 
en gewaardeerd. Leerkrachten in de kleuterklassen 
zorgen voor de karakteristieke kleutersfeer, waar je 
kind zich veilig en geborgen voelt. De seizoentafel 
is in veel lokalen een ankerpunt in het lokaal. In de 
hogere klassen sieren de eigen werkstukken over het 
periodethema de wanden. De bordtekeningen vallen 
op. Hier en daar krijgen we tips over plassen op het 
plein, de schoonmaak van de wc’s en het poetsen van 
de klassen.

Uit de enquête komen drie onderwerpen naar voren, 
waar we actie op hebben ondernomen:
Veiligheid, communicatie en hoogbegaafdheid.

Veiligheid
Veiligheid in de klas, in de school en op het plein 
is natuurlijk een absolute voorwaarde voor goed 
onderwijs. Allereerst het klimaat in de klas, de sociale 
veiligheid. Maar natuurlijk ook de fysieke veiligheid. 
In het geheel genomen zijn ouders tevreden over 
wat we als school hierin bieden. Op het gebied van 
pesten doen zich volgens een aantal ouders nog te 
vaak situaties voor waar we nog niet adequaat genoeg 
optreden.
We hebben vanaf dit jaar een leerkracht als 
vertrouwenspersoon voor kinderen aangesteld: Karlijn 
Willemsen (1A). Zij maakt zich bij de kinderen bekend 
en je vindt haar gegevens op de website. Karlijn is als 
specialist van de Regenboogaanpak vraagbaak voor alle 
leerkrachten met vragen rondom pestproblematiek. 
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Dit jaar geven we als proef in de derde klas 
een Regenboogtraining. In deze levensfase 
treedt er verandering op in de oriëntatie 
naar elkaar. De vanzelfsprekende harmonie 
verandert nogal eens in tegenstelling. De 
training biedt de kinderen en hun leerkracht 
houvast en reflectie om zichzelf en elkaar te 
kunnen begrijpen.  

Communicatie
Over het algemeen hebben ouders 
waardering voor het contact met de 
leerkracht. Wanneer specifieke zorg voor de 
leerling ter sprake komt, wordt het weleens 
spannender. We moeten en willen groeien 
in de afstemming over specifieke zorg. Wat 
verwacht je als ouder en wat kunnen we 
als school waarmaken? De structuur die we 
intern goed op orde hebben, is niet voor 
iedereen zichtbaar en navolgbaar.
We hebben daarom de berichtgeving verder 
gestroomlijnd. We werken dit schooljaar aan 
verbetering, zodat de communicatie van 
de zorgstructuur helder en vindbaar is. Een 
nieuwe website zal daarin behulpzaam zijn.

Hoogbegaafdheid
Een aantal ouders vindt ons aanbod en onze 
aanpak op het gebied van hoogbegaafdheid 
niet goed passend bij de ontwikkelbehoefte 
van hun kind. Intern zien we dat we een 
mooi protocol hebben, maar dat het nog 
niet goed lukt om de beschreven aanpak te 
vertalen naar de praktijk in de klas.
Inmiddels zijn Noelle Adamson en Els 
Geraerts opgeleid tot specialisten in 
hoogbegaafdheid. Zij gaan aan de slag met 
de tekorten die we zien rond de signalering 
en de aanpak in de klas. We vergaren kennis 
en kunde die de leerkrachten nodig hebben 
en maken een plan om daarin adequaat te 
ondersteunen.

Storm in klas 5
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Een tien met een gniffel

Op de vrijeschool geven we geen cijfers voor proefwerken, werkstukken en spreekbeurten, 
toch? Nee, een cijfer is een vorm van feedback geven die weinig zinvols of leerzaams 
bevat. Het is een semi-objectieve maatstaf waar prestaties langs worden gelegd. In het 
Nederlandse onderwijs is het geven van cijfers echter vrij normaal, als we het niet doen wat 
doen we dan in de plaats?

Ontwikkelingsbeeld
Mensen hebben - het is ons allen eigen - behoefte aan bevestiging en waardering. Als je 
werk hebt verricht dan geeft het voldoening als je daar een of andere vorm van waardering 
voor krijgt, al is het maar een schouderklopje. Op school in Nederland zijn wij gewend 
om ons werk beoordeeld te zien in de vorm van een cijfer, of doordat we er een G een V 
of een OV voor krijgen. Op de vrijeschool doen we dat een beetje anders: waardering en 
beoordeling zijn verschillende dingen. Kinderen krijgen in de kleuterklas en in klas 1 en 
2 waardering voor hun prestaties. Juf of meester prijst een kind voor een mooi gelukte 
tekening, spreekt waardering uit voor goed gelezen woorden en deelt een pluim uit voor 
een mooi stukje blokfluitspel. En u weet het: positief is beter dan een negatief oordeel!
Aan het eind van het schooljaar ontvangen ouders een getuigschrift waarin iets meer staat 
dan waardering. Daarin staan resultaten van de Cito toetsen voor Taal en Rekenen. Dat is 
een objectief oordeel over de vorderingen en prestaties van een kind. Een getuigschrift is 
echter veel meer dan een verslag op basis van toetsgegevens, op de eerste plaats is het een 
ontwikkelingsbeeld van het afgelopen jaar.

Doelen leren stellen
Dit alles tot het moment dat een mens de psychische drempel van het tiende levensjaar 
over gaat, dan verandert er iets in het zelfbeeld en het wereldbeeld van de mens in zijn 
algemeenheid. Het zelfbewustzijn neemt toe en daardoor gaat het kind anders naar 
zichzelf en zijn omgeving kijken. Er ontstaat meer behoefte aan uitgesproken waardering 
en bevestiging omdat de innerlijke onzekerheid groeit. Vanaf die leeftijd - het gebeurt 
ergens halverwege de vierde klas bij de meeste kinderen - ontstaat er ook behoefte aan 
beoordeling. De positieve benadering van de juf voldoet niet meer. ‘Ik wil weten waar ik sta’, 

In iedere Branding een 
korte uitleg over een 
onderscheidend kenmerk 
van de vrijeschool. Wat 
kenmerkt ons onderwijs, 
hoe ziet dat er uit en 
waarom doen we dat zo? 
In 8 jaar en 32 Brandings 
komt het belangrijkste 
langs.

Deel 10

Cijfers geven zegt niet veel

De
32
Waarom doen we wat we doen, zoals
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Cijfers geven zegt niet veel

is een bekende uitspraak, of: ‘Ben ik nou een zesje of een acht?’
Omdat kinderen gaan vergelijken willen ze ook een positie innemen 
in een prestatielijn. Wie is de beste rekenaar en wie schrijft het beste? 
Die zekerheid van een eigen plek op een schaal van 1 tot 10 wordt 
bij veel leerlingen een behoefte. Wat doen wij hiermee?
In de vierde klas houden we over het algemeen cijfers nog buiten 
een beoordeling maar in de vijfde klas geeft het leerlingen een goed 
gevoel als ze voor bepaalde onderdelen cijfers krijgen; daarmee 
wordt een behoefte bevredigd. Dus krijgen ze voor topografie een 
cijfer voor elke overhoring, althans van mij. Voor vrijwel alle kinderen 
betekent dat tienen scoren bij de vleet, want topo is niet zo moeilijk. 
Die tien met een gniffel is ook een vorm van positieve bevestiging.
En ze krijgen wel eens een proefwerk over de periodestof en ook 
daarvoor een cijfer, als ze dat willen krijgen tenminste. Zeker voor 
zesdeklassers is het goed om als een soort voorproefje van de 
Middelbare School alvast harde cijfers te krijgen. Dus ook voor 
werkstukken, spreekbeurten en boekbesprekingen een getal met 
een cijfer achter de komma? Nee, dat is dan weer een brug te ver. 
Maar een zesde klas leerling mag zeker inzage hebben in de eigen 
toetsgegevens, met een uitleg erbij. Want in de zesde moet je als 
leerling zelf doelen leren stellen. Inzage met uitleg kan daarbij 
helpen.

Cijfers geven is geen feedback
In de vijfde klas leren leerlingen al om elkaar te beoordelen, als 
onderdeel van het leren samenwerken. Aan de hand van door 
mij aangereikte criteria geven ze elkaar een cijfer. Hoe gaat dat 
bijvoorbeeld in zijn werk? Recent hebben we in de zesde klas 
boekbesprekingen gehouden. Als 28 leerlingen een boekbespreking 
moeten houden dan kost dat enorm veel lestijd, maar als we 
ze de boekbesprekingen opgedeeld in teams laten uitvoeren 
kunnen er zes tegelijk plaatsvinden. De teams functioneren 
gedurende een periode van drie tot vier weken in een en dezelfde 

we het doen? 32 artikelen over wat de vrijeschool inhoudt

Frans Schobbe, klas 6B, redactielid

samenstelling. In zo’n ‘thuisteam’ van vier hield elke leerling zijn of 
haar boekbespreking. De drie andere teamleden luisterden, stelden 
vragen en bekeken het boekbesprekingsformulier. Na afloop ging 
elk kind dat een bespreking had gehouden even naar buiten en 
dan bespraken de drie anderen hun oordeel op de vastgelegde 
criteria. Samen formuleerden ze aan het eind van die sessie een cijfer 
en dat deelden ze mee en motiveerden ze dan aan degene die de 
bespreking had gehouden. Dat verliep tot ieders tevredenheid.

Door het oefenen leren de leerlingen te beoordelen aan de hand 
van zinvolle criteria. In het begin zijn kinderen wel eens geneigd een 
beetje te aardig te zijn voor elkaar, maar na enig oefenen kunnen 
de cijfers heel realistisch uitpakken. Hoe er wordt beoordeeld 
verschilt per groep. In verscheidene onderzoeken liggen nakijken 
en beoordelen onder vuur. Een beroemd onderzoek van Ruth 
Butler (1988) waarin leerlingen cijfers, opmerkingen of cijfers én 
opmerkingen kregen, toonde bijvoorbeeld aan dat leerlingen die 
alleen commentaar kregen meer vooruitgang boekten dan de 
andere twee groepen. Als cijfers werden vergezeld van positieve 
opmerkingen, bleek uit gesprekken met leerlingen dat ze de 
opmerkingen negeerden en alleen keken naar het cijfer. Ze zeiden dat 
het geven van positieve opmerkingen een manier van de leraar was 
om ze aan te moedigen. Cijfers zorgen voor het ontwikkelen van een 
op zichzelf gerichte mindset (of focus) in plaats van een focus op de 
taak (of op het werk). Een cijfer geeft aan dat ‘het werk is gedaan’. We 
moeten cijfers geven niet met feedback verwarren.
Behalve elkaar beoordelen is er ook veel plaats voor waardering en 
positieve bevestiging. Als leerlingen samenwerken is een standaard 
onderdeel bij de evaluatie het noemen van ‘tops en tips’. Bewust 
complimenten geven en goede tips meegeven is een onderdeel 
van het leerproces. Net als elkaar bedanken aan het eind van een 
activiteit.
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Leesonderwijs in de eerste en 
tweede klas
Vorig jaar startte ik met een eerste klas. In een eerste klas op de vrijeschool ontdekken de kinderen de klanken. Het 
gezamenlijke groepsgevoel in het ontdekken van de letters, heeft een bijzondere indruk op mij gemaakt. Vanuit elk 
sprookje ontstond een beeld en vanuit dat beeld een nieuwe klank en letter. Het beeld van het sprookje galmde nog 
na bij het verder inslijpen. Als de klas dit samen deed, kwam er een verbindend proces op gang. Ieder kind leverde 
met onbevangen nieuwsgierigheid een bijdrage aan dit leerproces.

Lisa Vens, klas 2B

op twee manieren gaan vormgeven. Enerzijds het ‘individueel 
lezen’ (zelfstandig in een eigen leesboek) en anderzijds het 
‘gemeenschappelijk lezen’. Het gemeenschappelijk lezen, dat het 
groepsgevoel zichtbaar versterkt en waarbinnen ieder kind een 
plek heeft. Hiervan zal ik nu enkele voorbeelden geven. 

Mijn klas is inmiddels een tweede klas geworden. Ik laat de 
kinderen eenvoudige verhaaltjes naar elkaar schrijven met een 
tekening erbij. Ook laat ik hen samen illustraties bespreken uit een 
kinderboek. Dit bevordert meteen de esthetische ontwikkeling. Ze 
krijgen gezamenlijke opdrachten zoals het illustreren, schilderen of 
tekenen bij een gelezen verhaal. Hiermee is ook na te gaan wat ze 
van het verhaal begrepen hebben. Kinderen mogen vertellen over 
de tekening of schildering die voortgekomen is uit een verhaal; zo 
reproduceren ze wat er in de ziel is blijven hangen van het eerder 
vertelde/gelezen verhaal. 

Soms vertel ik over een boek, of vertellen de kinderen over een 
boek aan elkaar. Hier is de ‘Boekenkring’ uit voortgekomen in 
mijn groep: een keer per maand zitten de kinderen in de kring en 
presenteren het boek dat ze op dit moment aan het lezen zijn. De 
boekenkring is de verbindende werkvorm binnen leesbevordering. 
Per keer komen zes kinderen aan de beurt. Als we de kring gaan 
maken, weten kinderen al wat we gaan doen: er gaan kinderen 
vertellen over hun boek! Ze mogen elkaar een vraag stellen over 
het boek of -als ze dat liever willen- alleen de voorkant van het 
boek laten zien. Er geldt maar één spelregel: elke bijdrage is goed!

Tenslotte lees ik tijdens het eten voor. Zoals Jos Walta stelt in 
zijn handboek voor leesbevordering: ‘Voorlezen 
door de leerkracht is van onschatbare waarde. 
Volwassene en kind gaan samen op in het verhaal 
dat de volwassene voorleest’ (Walta, ‘Open boek’, 
blz. 93). En ik vertel dagelijks een fabel of een 
legende, die behoren tot de vertelstof van de 
tweede klas. Een vertelling geeft bezieling aan 
een verhaal en levert ook een bijdrage aan de 
leesontwikkeling.

Individueel lezen blijft vanzelfsprekend nodig: 
ieder kind heeft een eigen niveau dat binnen zijn 
of haar mogelijkheden bevorderd dient te worden. 
Daarvoor gaan de kinderen wekelijks naar de ‘bieb 
op school’, kiezen een boek uit en lezen daarin 
twee tot drie keer per dag tenminste tien minuten. 

Van samen naar alleen 
Na de kerstvakantie kenden alle kinderen de letters en gingen 
verder in het lezen van leesboekjes op niveau. Een overgang van 
een warm groepsproces naar individueel lezen: elk kind een eigen 
boekje, ieder kind op zijn eigen niveau, ieder kind in zijn eigen 
tempo. Natuurlijk is dit nodig om het leesproces van het kind te 
bevorderen. Mijn nieuwsgierigheid ging echter wel uit naar de plek 
van het gemeenschappelijk lezen in mijn onderwijs en hoe ik dit 
inhoud kon geven. 

Rudolf Steiner schrijft in een van zijn voordrachten, dat je rekening 
moet houden met twee typen kinderen die hij fantasierijke en 
fantasiearme noemt. Er zijn kinderen die de beelden bij wat ze 
beleefd en gehoord hebben, snel vergeten en er zijn kinderen bij 
wie die beelden aanwezig blijven. Voor beide groepen kinderen 
moet je vanuit gemeenschappelijke leesteksten een passende, 
kunstzinnige verwerking bieden. 

Steiner schrijft ook dat het luisteren naar verhalen van net zo 
groot belang is als het lezen zelf. Over het lezen van teksten geeft 
hij aan dat het noodzakelijk is om je teksten aan te passen aan de 
belevingswereld van het kind. Ga dus niet uit van standaard teksten 
uit een methode, maar kijk wat er in het kind leeft en zoek of schrijf 
daar een passende tekst bij.

Tekenen, schrijven en lezen
Door de verdieping in de voordrachten van Rudolf Steiner, en 
ook door gesprekken met collega’s, ben ik mijn leesonderwijs 

Vida 
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Zelf verhalen schrijven
klas 2A

Ischa
Vida 
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Ecoschools op Meander

Sinds een aantal jaren zijn we op school bezig met Ecoschools, een wereldwijde organisatie die op 
scholen meer bewustzijn voor duurzaamheid wil bewerkstelligen. Als vrije school hebben we in 
ons leerplan al de visie van goed zorgen voor je omgeving, de natuur en elkaar. Ecoschools sluit 
hierbij aan en laat kinderen inzien hoe ze zelf een rol kunnen spelen in duurzaamheid.

Ankie Ebskamp, klas 2A

Aan het begin van elk schooljaar vormen we een 
ecoteam van kinderen uit de vierde, vijfde en zesde 
klassen en begeleiders. We bedenken acties voor 
het komende schooljaar aan de hand van wat we als 
verbeterpunten zien op onze school. Kinderen kiezen 
de thema`s waar ze dagelijks mee in aanraking komen. 
Afval, energiebesparing, waterverbruik en een groen 
schoolplein, zijn punten die ze belangrijk vinden.

Ecoschoolkind
Het is leuk om te zien hoe de kinderen zelf in klassen 
over acties vertellen en Ecoschools bekendheid geven. 
We verzinnen acties en voeren die uit, en houden dit bij 
in een digitaal werkboek. Ondertussen is het een soort 
erebaantje als je ecoschoolkind mag worden op school.

Dit jaar heeft het ecoteam elke klas voorzien van 
afvalbakken om alles te scheiden. De buurt werd 
opgeruimd met onze grijpstokken. Ook waren er 
diverse warme truien dagen, in november zelfs een 
hele week. We controleerden met het oog op de corona 

richtlijnen, behalve de verwarming ook de ventilatie. 
Op ludieke wijze werd de week afgesloten met warme 
chocolademelk voor iedereen, klaargemaakt door het 
ecoteam.

Op naar de groene vlag
Vorig jaar kregen we als ecoteam het certificaat zilver 
van de beoordelingscommissie van Ecoschools. Het 
laatste stukje van het traject certificering komt nu in 
zicht. Door Corona liep het een beetje uit, maar het 
enthousiaste ecoteam zal er alles aan doen om rond 
januari of februari de groene vlag te halen. Met het 
behalen van de groene vlag is er een soort eindstreep 
gehaald. Het hoogst haalbare, dus dat geeft natuurlijk 
een leuk gevoel. Maar ook daarna zullen we ons 
ecoteam een blijvende plek op school blijven geven. Zo 
zullen kinderen elk jaar weer gestimuleerd worden om 
zich te verbinden met hun leefomgeving, en om na te 
denken over hoe zij voor verandering kunnen zorgen. 
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Al 15 jaar de school om jezelf en je intuïtie te ontwikkelen. In januari, april en september kun je  
bij ons starten met een cursus. 
Voor alle informatie over de cursussen, readingen  
door studenten, open dagen en gratis proeflessen  
kijk op www.intuitieftraject.nl.

ALWAYS 
TRUST 

YOUR GUT
BASISCURSUS INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Nergens worden we meer met onszelf 

geconfronteerd dan in relaties. Doorbreek vicieuze 

cirkels en investeer in vertrouwen, begrip en  

verbinding.

Relatietherapie: partners

Relatiecoaching: relatie-APK, familie, werk 

Familie Opstellingen:  individueel

www.mirabrouwer.nl 

info@mirabrouwer.nl

06 2719 3558 

MIRA BROUWER RELATIEPRAKTIJK

Relatietherapie & Opstellingen

Vrijblijvend

Kennismakings-

gesprek

Relaties laten opbloeien

Advertenties

Heb je te maken met rouw en verlies?
Ben je op zoek naar steun om hier mee om te gaan?

Weet je dat massage en lichaamsgerichte 
begeleiding hierbij heel goed kunnen helpen?

Massagetherapie en lichaamsgerichte begeleiding 
bij rouw en verlies

www.massagetherapiepraktijk.nl
06-20388614
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Voor workshops, cursussen, projecten, inspiratiedagen en verhuur

Creatieve en natuurlijke broedplaats 
voor kinderen en volwassenen

Kijk voor meer informatie en het aanbod op www.debroederij.nl

ontmoet ontdek inspireer creëer

		
        

Coaching in werk       
Lichaamsgerichte psychotherapie   
Relatietherapie 
Psychologisch onderzoek 
 
Tanja Konig 
Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Gezondheid 
Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP 
www.respectvoormensenwerk.nl 
info@respectvoormensenwerk.nl 
06‐51790345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Advertenties
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De MR van Meander

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit Bert Cordewer, Marjolein Gubbels-Dijksman, 
Laura Hagemeijer en Sven van Reem namens het personeel en Melle Bakker, Jan van Baren-Nawrocka, 
Aletta Klanke, Ramon Oome en Roos Reitsma namens de ouders. We willen de ouders en leraren die we 
vertegenwoordigen graag op de hoogte houden van wat we doen, daarom gaan we vanaf nu in elk nummer 
van de Branding een kleine update schrijven. 

Aletta Klanke, lid van de MR en redactielid

Momenteel hebben we het druk met de begroting voor het volgende jaar en denken we mee over de invulling van het 
schoolplan, waarin wordt beschreven op welke ontwikkelingen de komende vier jaar de nadruk ligt. We zien er bijvoorbeeld 
op toe dat de belangrijkste uitkomsten van de laatste ouderenquête worden meegenomen in het schoolplan, zoals het 
verbeteren van de communicatie tussen school en ouders en aandacht voor hoogbegaafdheid. Bij het heropenen na de 
coronasluiting hebben we meegedacht over hoe het moet met het halen en brengen in de straat en de druk die het verkeer 
met zich meebrengt. We worden door Bart Spijkerboer, de directeur, op de hoogte gesteld van lopende zaken zodat we 
kunnen verwoorden wat wij als vertegenwoordigers van onze achterban (de ouders en leerkrachten) daarvan vinden. Enkele 
lopende zaken die nu van belang zijn: de rol van ICT op school, ouderbetrokkenheid en de invloed van corona op onze school, 
bijvoorbeeld de doorgang en invulling van de jaarfeesten, herfstmarkt en andere activiteiten. 

Momenteel worden we bijgespijkerd over de financiën van een school, zodat we naast het lezen van de begroting, er ook 
nog daadwerkelijk iets van begrijpen. Er zijn een aantal nieuwe gezichten in de MR en daarom hebben we ook een (online) 
startcursus MR gedaan. In deze cursus hebben we geleerd dat er over eigenlijk alles wat er reilt en zeilt op school wel iets te 
‘medezeggen’ valt. Daarom ontvangen we graag input van ouders over zaken waarover zij zouden willen dat de MR zich eens zou 
buigen. Deze kan naar: mr@vsmeander.nl. Ons aanschieten kan natuurlijk altijd! 

Hartelijke groeten, de Meander MR

Bert Marjolein Laura Sven

Melle Jan Aletta Roos
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Onderweg

Kinderen van de Meander vinden elke 
dag hun weg van huis naar school en weer 
terug. Ze komen van heinde en verre. Ieder 
in hun eigen unieke en tegelijkertijd zo 
herkenbare wereld. In iedere Branding een 
kort interview met een mens dat onderweg 
is te worden wie het is.

Frasie Hertroijs, ouder en redactielid

Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Jip, ik ben negen jaar en zit in klas 4B. Ik woon 
in Lent met mijn ouders, zus Juno, katten Tijger en 
Snoet, en konijnen Dropje en Caramel.

Hoe ga je naar school?
Op de onderwatertandem, ik zit altijd voorop.

Elke dag op de fiets, dat is vast wel eens vermoeiend.
Nee hoor, want ik trap nooit.

Wat vindt je het leukste aan school?
Handwerken en muziek, maar vooral: buitenspelen!

Wat doe je het liefste in je vrije tijd?
Voetballen. Ik ben nu aanvaller, maar kan ook goed 
verdedigen. Ik hou alles in het veld graag goed in de 
gaten.

Kun je goed tegen je verlies?
Vroeger niet, maar nu wel.

Weet je al wat je later zou willen worden?
Profvoetballer.

En als dat dan niet lukt, wat is dan je tweede keus?
Dan wil ik bij de Lux werken, want mijn vader werkt 
daar. Het is er heel leuk. Toen Lux dicht was vanwege 
corona, mocht ik met een vriendje films kijken in de 
lege bioscoop. Ik heb toen alle kinderfilms gezien!

Lees je ook wel eens een boek?
Ja, elke dag lees ik wel een Donald Duck. 
Bijvoorbeeld als ik vroeg wakker ben, en nog niet 
naar beneden mag. En ik lees ook als ik me verveel, of 
als ik boos ben.

Voor de volgende edities zoeken we een 3e en 5e 
klasser. Vindt jouw kind het leuk om bevraagd 
en gefotografeerd te worden? Stuur een e-mail 

naar redactie@branding-nijmegen.nl
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Een naslagwerkje voor de 
gehele mens

Wegwijzer antroposofie brengt jaarlijks een boekje uit met een overzicht van activiteiten die de werkgroep 
Wegwijzer organiseert in Nijmegen, zoals lezingen, excursies en workshops. Zelfs de advertenties in het 
boekje dragen bij aan het doel van de werkgroep achter Wegwijzer: het verbinden en zichtbaar maken van 
wat er leeft aan antroposofische initiatieven. In een gesprek met Els van Dongen en José Schütt, twee van de 
leden van de werkgroep, vertellen zij over wat hen inspireert.

Jacco Schouw, ouder en redactielid

Afgelopen zomer is de tweede uitgave verschenen van Wegwijzer, een boekje 
dat opvalt door de fijne vormgeving en het haast glossy papier. Grote kans dat u 
het wel eens heeft zien liggen (of meegenomen) uit de natuurvoedingswinkel, 
de vrijeschool of vanaf een van de andere plekken in Nijmegen waar het jaarlijks 
gratis wordt aangeboden.

Verbinden en inspireren
Het idee voor Wegwijzer ontstond in 2016, vertelt Els: “Op een ledenavond van 
de antroposofische vereniging Nijmegen werd er een vraag gesteld door iemand 
van het bestuur van Hypericon: Hypericon is van oudsher een antroposofisch 
therapeuticum, maar de uitgangspunten worden steeds moeilijker beleefbaar. 
Wij willen die antroposofische achtergrond ondersteunen en versterken. Hoe 

kunnen we dat doen?” Die vraag maakte veel los. Er ontstond 
een werkgroep die zich verbond met de achtergronden 
van de antroposofische geneeskunst. Na een tijdje 
werd de focus verbreed naar de andere antroposofische 
werkgebieden en volgden er gesprekken over de staat van 
de antroposofie in Nijmegen. Toen ontstond bij Els het idee 
om activiteiten te organiseren in samenwerking met alle 
antroposofisch georiënteerde instellingen in Nijmegen 
en hierover één keer per jaar een boekje uit te geven. 
Door de jaren heen zijn deze instellingen volgens José 
steeds meer op zichzelf komen te staan. “Als werkgroep 
is het ons ideaal om de afzonderlijke initiatieven weer te 
verbinden en zichtbaar te maken, zodat er een stroom 
is die mensen binnen maar ook buiten antroposofische 
instellingen kan inspireren en ondersteunen in hun 
werk.” Een van de activiteiten van Wegwijzer is het 
organiseren van informatiebijeenkomsten over het thema 
‘Vaccineren bespreekbaar maken’ in samenwerking met het 
Consultatiebureau van Hypericon. Daarbij zijn onder andere 
twee antroposofische artsen en een klassiek homeopaat 
betrokken. 

Ruimte voor alternatieve visies
Kijkend naar de activiteiten vallen de titels van een aantal 
lezingen op: “5G – Dringend of dwingend?”, “Gestolen 
welvaart” en “Orgaandonatie in relatie tot lichaam en ziel”, 
actuele thema’s waarover veel gediscussieerd wordt in de 
samenleving. Werkgroep Wegwijzer haakt daar graag op 
in door mensen te informeren dat er naast de reguliere 
visie op deze thema’s ook een andere visie mogelijk is, 
gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld. Ze gaan 
daarbij zelf het debat niet uit de weg; José haalt een 
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anekdote aan over een debatavond die ze twee jaar geleden met 
Els bijwoonde in Lux over het vaccineren van kinderen: “Er heerst 
in de maatschappij een bepaalde wetenschappelijke visie op 
dit thema. Dat merk je ook op zo’n avond. Ik heb toen over mijn 
ervaringen met een van mijn kinderen verteld en aangegeven 
hoe je er vanuit de antroposofie naar kunt kijken.”

De vrijheid om te kunnen kiezen
De werkgroep richt zich met haar activiteiten ook op jongeren en 
de ouder wordende mens. Jongeren en ouderen komen volgens 
José elk hun eigen vragen tegen. Ouderen vragen zich vaak af: 
“Hoe kan ik omgaan met deze nieuwe fase in mijn leven? Waar 
vind ik mensen waarmee ik hiernaar kijken kan?” Ze is blij dat er 
nu een groepje oudere mensen komt in Nijmegen dat zich actief 

bezighoudt met deze vragen. Voor jongeren is de vraag wat ze 
willen met hun leven en hoe zij plekken kunnen vinden waar er 
naast reguliere zienswijzen ook ruimte is voor alternatieve. Er 
komen steeds meer jongeren op de activiteiten af. Veel jonge 
mensen zijn zoekende naar iets waar ze zichzelf in herkennen. 
Jonge ouders kunnen het gevoel hebben: “Mijn kind zit op 
de vrijeschool. Hoe kan ik mijn kind een hele wereld bieden? 
Welke keuzes kan ik naast onderwijs nog maken voor mijn kind, 
bijvoorbeeld ten aanzien van voeding, kleding en gezondheid? 
Wat voelt kloppend voor mij? Als het niet goed voelt dan wil ik de 
vrijheid kunnen hebben om iets anders te kiezen”. 
Els, Rya, Jeanne en José hopen dat de activiteiten die Wegwijzer 
organiseert inzichten kunnen bieden die mensen helpen om hun 
eigen keuzes te maken in de wereld van vandaag.

De werkgroep van Wegwijzer bestaat uit Els van Dongen, Jeanne 
Zwart, José Schütt en Rya Ypma. Rya staat niet op de foto.

Er is ook een website, waarop je steeds de meest actuele 
informatie kunt vinden: www.wegwijzerantroposofie.nl
Ook kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan blijf 
je op de hoogte van de activiteiten die de werkgroep 
zelf organiseert en ook van de activiteiten uit de 
antroposofische werkgebieden. Stuur daarvoor een mail naar: 
wegwijzerantroposofie@ziggo.nl
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(Bijna) kerst op Meander
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Klas 3B maakt kennis  
met orkestmuziek

Op 27 november bezocht klas 3b van juf Maron de Lindenberg om kennis te 
maken met alle instrumenten die je ook in een orkest terugziet. Het uitstapje was 
onderdeel van het project “Muziek in de Klas”, waaraan Meander nu voor het derde 
jaar aan meedoet. Projectcoördinator Chamin Panapala legt uit wat het project 
inhoudt.

Chamin Panapala, projectcoördinator Nijmeegse Federatie  
van Muziekverenigingen’

“Muziek in de Klas laat kinderen onder schooltijd kennismaken met instrumentale 
muziek. Het project is een samenwerking tussen Meander en de Nijmeegse 
Federatie van Muziekverenigingen. In 16 weken krijgen de kinderen zes lessen 
algemene muzikale vorming; gaan ze een ochtend naar de Lindenberg en leren ze 
in 8 weken een écht instrument bespelen. De kinderen kunnen kiezen uit trompet, 
trombone, dwarsfluit, slagwerk, saxofoon of klarinet.” 

“Het is een uniek project in Nijmegen: in geen enkele andere schoolklas komt 
muziek zo uitgebreid aan bod als binnen dit project. Het doel is om kinderen 
kennis te laten maken met de klanken van orkestmuziek en ze te laten ervaren 
hoe het is om zelf een instrument te bespelen. De 16 weken worden afgesloten 
met twee mini-optredens, één op school en één met Jeugddrumfanfare De 
Stefaantjes. Voor deze editie staan de optredens gepland voor februari 2021, 
gezien de coronamaatregelen kiezen we hiervoor een gepaste vorm.”

“Door het project ervaren de kinderen hoe mooi het bespelen van een instrument 
is en hoe gaaf het is om samen muziek te maken. Voordat we starten stemmen we 
altijd af met de klassenleerkracht hoe we het beste kunnen aansluiten op de klas: 
hoe zit het met de muziekkennis? Wat kunnen de kinderen al op muzikaal vlak? Zo 
is het project elke keer weer op maat gemaakt.”
Zie ook de clip via de QR-code,

Bekijk voor meer  

informatie het clipje
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Met de Rijksmuseumbus  klas 6

Frans Schobbe, klas 6B en redactielid

Het Rijksmuseum en de overheid vinden het belangrijk dat leerlingen in het 
basisonderwijs kennis maken met de hoge Kunsten. Daarvoor trekken ze 
flink wat geld uit: ze geven je als school gratis busvervoer van school naar het 
Rijksmuseum en terug, het enige dat je moet regelen is dat de touringcar vol zit. 
Met 53 leerlingen lukt dat makkelijk. Op 26 november was het weer zover.

Eerst naar de Arena
Omdat het een lange rit is naar Amsterdam, en het bezoek pas om 13.00 uur 
begon, hadden we er weer net als vorig jaar iets voor geplakt. We gingen eerst 
naar de Johan Cruijff Arena, waar we een rondleiding kregen. Via de kleedkamers 
van gasten en Ajax konden we het veld betreden via de spelerstunnel. De 
kinderen mochten op de spelersplaatsen gaan zitten, en daarna bezochten 
we de schatkamer met alle gewonnen bekers. Zelfs de niet-Ajax-fans en 
voetbalhaters vonden het indrukwekkend. Zo’n enorm stadion, waarvan het dak 
gesloten was, daar kan iedereen met open mond staan te kijken.

De jonge onderzoekers
Toen naar de Teekenschool (nee, geen typefoutje): een gebouw naast het 
Rijksmuseum waar workshops worden gegeven. Daar werd de groep in 
tweeën gedeeld en kreeg iedereen een witte laboratoriumjas aan. De jonge 
onderzoekers kregen instructies. In kleine groepen van vier of zes leerlingen 
gingen ze aan het onderzoeken: welke kleuren gebruikte Rembrandt? Hoe 
maakte hij die kleuren? Probeer het zelf. 
Een uur lang waren ze bezig met buisjes, microscopen, maatbekers en 
kleurstoffen. En toen mochten ze met hun witte jassen naar het echte werk gaan 
kijken. In vier kleine groepen werden ze langs de topstukken van Rembrandt 
geleid en leerden ze goed kijken. De tijd om het hele museum te gaan bekijken 
ontbrak, jammer genoeg. Maar het was een topdag!
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Kunst aan de muur:  
Van je geloof gevallen?

Frans Schobbe doet verslag van het lopende kunstproject waarbij alle lokalen worden voorzien van een 
muurschildering met een thema uit de vertelstof van het betreffende schooljaar. Dit keer de derde klas en 
meteen de voorlopig laatste keer. De resterende lokalen van de klassen 1 en 2 hebben nog geen schildering; 
zodra die er wel staan, zal ik daar weer verslag van doen.

Frans Schobbe, klas 6B en redactielid

Van je geloof gevallen?
De derde klas leerling kun je misschien wel het beste 
karakteriseren aan de hand van het geloof in Sinterklaas. 
We hebben dat jaarfeest net gehad en daarbij kun je zien 
dat vanaf de vierde klas het maken van een surprise voor 
een klasgenoot het feest maakt. Tot en met het tweede 
leerjaar maakt het bezoek van de goedheiligman het feest. 
In de derde begint bij een aantal kinderen de twijfel toe 
te slaan. Ze vangen op dat grotere kinderen niet meer 
geloven in de Sint en ontwikkelen zelf gedachten dat het 
toch eigenlijk niet kan: een oude bebaarde man die op 
een paard over de daken zou rijden. En die cadeautjes? Die 
komen toch gewoon uit de winkel of van Bol! Sommigen 
vallen helemaal van hun geloof en willen dat het liefst 
luidkeels verkondigen. Een aantal blijft nog standvastig en 
een deel weet het nog niet maar voor de zekerheid (je weet 
maar nooit) houden ze nog even vast aan hun overtuiging. 
Het is niet voor niets dat kinderen rond hun achtste van 
hun geloof vallen. Het is de vooraankondiging van wat 
zich in het negende levensjaar voltrekt in het innerlijk: 
het verloren gaan van het paradijs en de magie van de 
sprookjeswereld. 
Innerlijk speelt zich dit veranderingsproces af bij alle 
kinderen in de derde klas. Aan de wereld van het ‘oude 
geloof’ (de fantasiewereld waarin sprookjesbeelden echt 
konden zijn) wordt geknaagd door twijfel. Maar niet bij 
allen tegelijk, een groot deel blijft geloven dat de juf alles 
weet en volgt zonder enige twijfel de weg die zij wijst. En 
precies dat innerlijke proces dat zich bij het kind voltrekt 
is in beeld gebracht in de geschiedenis van de exodus. Het 
volk verlaat het vertrouwde Egypteland waar ze generaties 
lang in ballingschap leefden. In blind vertrouwen volgen ze 
hun charismatische leider Hij beloofde hen naar het land 
van melk en honing te leiden maar onderweg vervallen 
ze in twijfel. Ja, ze vallen helemaal van hun geloof en 
kiezen een gouden kalf tot hun nieuwe god. Jahweh kan 
ze wat. Als Mozes terugkeert met de tien geboden kan hij 
ze weer in het gareel krijgen en volgen ze hem naar hun 
uiteindelijke doel en gehoorzamen ze aan de wetten van 
hun grote god. Vertrouwen wint het van twijfel. 

Volg mij maar 
‘Volg mij maar’ is het devies van het schooljaar: vertrouw 
op de autoriteit van de juf of meester en je zult je doel 
bereiken. En soms wordt je als kind overvallen door twijfel 
of dat wel klopt en dan heb je een beetje hulp nodig, een 
steuntje in de rug. De verhalen van het oude testament 
bieden zo’n steuntje in de vorm van beelden. In één van de 
twee lokalen staat een afbeelding van de ark van Noach. 
Maar waar het hier echt om gaat is de figuur van Noach die 
vooraan staat op de afbeelding. Hij kijkt om naar de kijker 
die in de klas zit. Hij nodigt je met zijn blik uit om ook in 
te stappen en hem te volgen. ‘Ga mee op reis met mij’ lijkt 
hij te zeggen. En een hele rij dieren is al op weg gegaan 
om dat te doen. De oude wereld die op het punt staat om 
onder te gaan in een grote vloed kan voor een deel worden 
gered als je Noach in de ark volgt. Noach is een zinnebeeld 
voor de autoriteit van de juf of meester. 

En soms ook niet
En soms besluiten de kinderen de juf niet te volgen, dan 
willen ze het zelf beter weten. Dan bouwen ze hoge torens. 
Het motief van de bouw van de toren van Babel zal in het 
andere lokaal op de muur komen. De bouw als symbool van 
de mens die dichter bij de god van het Mozaïsche geloof 
wil komen. Naar de hemel wil reiken. Dan grijpt god in, door 
de talen zo te verwarren dat de mensen elkaar niet meer 
begrijpen. Hierdoor kunnen zij niet meer samenwerken om 
de toren te voltooien. Het voorbeeld voor die schildering 
vond ik bij Pieter Brueghel de oudere (1530 – 1569). Misschien 
kun je na de kerstvakantie zien hoe die geworden is…

Techniek

Voor de schilderingen maak ik gebruik van een soortgelijke 
techniek als waarmee we op school werken: aquarel in 
een sluiertechniek. Dat betekent dat er meerdere lagen 
over elkaar worden geschilderd met lichte aquarelverf. 
De verf mengde ik met een bindmiddel dat meteen ook 
bescherming biedt en een lichte glans geeft. 
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Even met een paar andere kinderen de klas uit om een boek uit de bieb te gaan halen, kan dat zomaar? Op 
Meander wel! Sinds een jaar of twee beschikken ze daar over hun eigen bibliotheek. ‘De Bibliotheek op 
school’ (dBoS) is een landelijke samenwerking tussen de bibliotheek en scholen in het basisonderwijs ter 
bevordering van leesplezier en taalvaardigheid. In dit interview vertellen coördinatoren van de bieb Elena 
van der Steen (remedial teacher) en Lisa Vens (leerkracht klas 2b) er meer over. Samen met ouders Anne-
Marie Lucker en Jacqueline Hogenboom namen zij het initiatief voor de bieb op school en zorgen ze voor 
een soepele gang van zaken.

Jacco Schouw, ouder en redactielid

Hoe komt de bieb hier op school?
“Enkele jaren geleden hadden we wel een eigen collectie 
boeken”, vertelt Elena, “maar dat waren voornamelijk de 
vrijeschool klassiekers met bruin geworden bladzijden. 
Het was lastig om de collectie goed op peil te houden 
en er bleven veel boeken in de klassen liggen, een goed 
systeem ontbrak. We wilden het lezen aantrekkelijker 
maken met een moderne collectie die aantrekkelijk is 
voor kinderen. We hebben toen de afweging gemaakt: 
gaan we zelf boeken aanschaffen of halen we de bieb in 
school? Dat is dus dat laatste geworden. Nu beschikken 
we over een divers aanbod boeken in verschillende genres 
en leeftijdscategorieën. De leesniveaus zijn veel beter te 
bedienen. Het aanbod wordt gerouleerd. Kinderen en 
leerkrachten kunnen boeken reserveren en het team van 
dBoS is heel behulpzaam.” 

Je hoort dat kinderen steeds minder boeken lezen, was 
die ontlezing een reden?
“Het was niet dat er minder gelezen werd op onze school”, 
zegt Elena, “de voornaamste reden om de bieb naar school 
te halen was dat er geen leesplezier meer was door de 
verouderde collectie boeken. Toen ik nog een klas had 
merkte ik dat duidelijk; sommige kinderen namen zelf 
boeken mee van thuis. Ik ben toen elke week met mijn klas 
een middag naar de bieb in de stad gegaan en zag het 
enthousiasme voor lezen toenemen. Nu is het leesplezier 
ook duidelijk toegenomen. Dat vinden we ook heel 
belangrijk voor kinderen met dyslexie: voor hen zitten er 
ook geschikte boeken in de collectie. Deze kunnen we in 
overleg met hun ouders voor hen reserveren.”

Hoe werkt het?
“Klas 1 t/m 6 gaat één keer per week een boek uitzoeken. 
Niet alle kinderen tegelijk, steeds mag een klein groepje 
de klas uit onder begeleiding van een bieb-ouder. 
Wat de kinderen heel leuk vinden is dat in de bieb een 
zogenaamde ‘bieb-expert’ aanwezig is: een zesdeklasser 
die ze helpt met uitzoeken en het boek voor hen over de 
uitleenplaat haalt. De boeken blijven op school. Kinderen 
en leerkrachten hebben een eigen account waarop ze 
kunnen lenen en reserveren. 
Regelmatig komt de ‘vliegensvlugge verteller’ langs in de 
klassen. Dat is iemand van dBoS die de kinderen razendsnel 
en met veel enthousiasme bijpraat over een aantal boeken. 
Dat werkt heel goed: daarna zien we duidelijk een piek in 

Leesplezier uit eigen bieb

de reserveringen voor die boeken.
Reserveren is trouwens heel belangrijk. We krijgen wel 
elke week een levering boeken op school, maar dit is een 
minimale basiscollectie. Het aanbod wordt gerouleerd 
tussen scholen. Als op andere scholen veel boeken 
gereserveerd worden kunnen die uit onze collectie 
worden genomen, waardoor ons aanbod afneemt. Het is 
dus fijn als ouders met hun kind boeken reserveren, die 
worden dan op school geleverd en helpen onze collectie 
op peil te houden”, aldus Elena.
 
Hoeveel tijd besteden de kinderen op school aan 
lezen?
“Er is nog geen afspraak binnen de school over hoeveel 
tijd er elke dag gelezen wordt, dat is aan de leerkrachten 
zelf”, vertelt Lisa. “In mijn klas lezen de kinderen drie keer 
een kwartier per dag. Als ze van buiten naar binnen gaan 
bijvoorbeeld, dat is een mooi moment voor ze om met 
hun boek weer even tot zichzelf te komen.”

Is het aanbod speciaal afgestemd op de vrijeschool?
“Het aanbod is wel anders dan vroeger”, zegt Elena, 
“meer regulier en minder Christofoor. Maar om het 
leesplezier voor zoveel mogelijk kinderen te vergroten 
moeten we zorgen dat kinderen zelf een boek uit de kast 
willen pakken. Dat lukt ons alleen met een gevarieerde 
collectie die aansluit bij deze tijd. We krijgen wel eens 
kritiek dat er geen antroposofisch aanbod meer is maar 
dat is niet zo: docenten lenen veel boeken voor in de 

Wat zijn de populairste boeken?
1. Dagboek van een muts
2. Niek de Groot
3. De waanzinnige boomhut
4. Spekkie en Sproet
5. Warrior Cats
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klas die aansluiten bij de lessen of het thema van het periode 
onderwijs. Ook kunnen ouders kijken of door hen gewenste titels 
te reserveren zijn.”

De bieb op school bestaat nu twee jaar, hoe vinden jullie het 
gaan?
“De bieb is een succes gezien het enthousiasme van de kinderen”, 
zegt Elena, “daar doen we het voor. Natuurlijk vergt het ook veel 
tijd en inspanning om dat mogelijk te maken; het is continu kijken 
wat wel en niet werkt”. Lisa is blij dat er zulke betrokken ouders 
zijn: “daar zijn we ze heel dankbaar voor! En”, vervolgt ze, “naast 
betrokken ouders vraagt het ook flexibiliteit van de leerkrachten. 
Het is niet altijd makkelijk als er tijdens je les groepjes leerlingen 
uit de klas gehaald worden. Dat was in het begin wel even 
afstemmen: aanvankelijk lieten we open op welke tijden de bieb 
door een klas bezocht kon worden, maar de leerkrachten hadden 
liever dat daar een vaste indeling voor is. Dat is natuurlijk voor hen 
veel makkelijker plannen”.
“We hebben er als school voor gekozen om niet te toetsen of te 
zien of de leesvaardigheid is toegenomen”, zegt Elena. “Dat is wel 
iets dat dBoS aanbiedt. Maar het gaat ons om het leesplezier, en 
dat is er.” 
“Iedereen weet de bieb te vinden”, lacht Lisa. “Het reserveren 
moet wel meer aandacht krijgen zodat we gevulde boekenkasten 
houden. Doe daar maar een oproepje voor.”

Hoe reserveer je een boek?
•	 Ga naar de website van 

Meander
•	 Klik op het tabblad ‘Onderwijs’ 

en dan op ‘Bieb op school’
•	 Klik op de link naar 

Schoolwise en log in 
(inloggegevens voor 
leerlingen worden via de 
school verstrekt)
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Advertenties

Hertogstraat 102
 6511 SE Nijmegen

024 - 2046000
www.regenboog-nijmegen.nl

Welkom in onze prachtige winkel 
met speelgoed van vertrouwde 

én van nieuwe merken!  

Nieuw adres!
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www.BSONijmegen.nl

www.Toverster.net

• Baby-, dreumes-, en peuteropvang: Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes
• Peutergroep de Toverster
• Buitenschoolse opvang voor kleuters: de Toverfluit en de Bosbengels
• Buitenschoolse opvang voor sportieve kinderen: Oberon-Sport
• Buitenschoolse opvang voor buiten kinderen: Keizer Karel, de Bosbengels  

en de verkenners
• Buitenschoolse opvang voor creatieve en muzikale kinderen: de Flierefluit

Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes en BSO Nijmegen 
Een warme en veilige plek voor uw kind(eren)

Wij laten ons inspireren door de pedagogische visie 
van Rudolf Steiner.
  
Voor meer informatie kijkt u op de websites of neemt 
u contact op met ons kantoor:  
Fransestraat 30, 6524 JC Nijmegen.  
Telefoon: 024 844 33 47

www.Zonne-straaltjes.nl

Warme opvang voor baby, dreumes en peuter. Adres: Burghardt vd Bergstraat 114, 6512 DR Nijmegen

Fijne speelochtenden op de peuterspeelzaal. Adres: van Gentstraat 106 Nijmegen

Buitenschoolse Opvang Nijmegen: waar u en uw kind echt keuze hebben!

Hexxje Design

Advertentie
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Blijf lezen!

Ardan Aldershof, rector KGC 

Om over te brengen waarom volgens mij lezen zo mooi en belangrijk is, begin ik graag 
met een citaat uit het boek “Een seizoen met Hellas Verona” van Tim Parks. In dit boek gaat 
Parks op pad om de lotgevallen van voetbalclub Hellas Verona te volgen. Voor mij als 
sportliefhebber is dit heerlijk om te lezen, omdat de beleving van voetbal in Italië prachtig 
beschreven wordt. Maar dat is niet de belangrijkste reden dat ik dit boek aanhaal. In dit 
boek beschrijft Parks in een passage namelijk ook wat voor mij de kern is van het lezen van 
een boek en wat dit met je doet. In de passage heeft hij zitting in een doctoraal commissie 
in Milaan en gaat het gesprek op een bepaald moment over de vermeende voordelen van 
lezen via moderne media of via een traditioneel boek. Dan stelt Parks de volgende vraag aan 
de studente in kwestie:

‘U hebt ook gesuggereerd dat de niet-lineaire en interactieve aard van het medium superieur 
is aan de saaie en verouderde lineaire opvolging van de bladzijden in een boek, bladzijden die 
de lezer tot zich moet nemen in de volgorde zoals ze worden aangeboden. Ik vroeg me af of het 
misschien niet juist dóór dat verplichte volgen van de gebeurtenissen, dat het geschreven verhaal 
zo dicht bij onze eigen levenservaring staat, en daarom zo verleidelijk is. Uiteindelijk blijken we 
allemaal betrokken te zijn bij verhalen waarvan we de afloop niet kennen en waarover we weinig 
controle hebben. We slaan de bladzijden om in een kwellende verwachting, omdat we willen 
weten hoe het zal aflopen’. 

Dit is exact wat er met mij gebeurt als een boek mij te pakken heeft: de kwellende 
verwachting om te willen weten hoe het zal aflopen. Goede schrijvers krijgen dit voor elkaar, 
en als het verhaal dan ook nog eens aansluit bij mijn belevingswereld of levenservaring dan 
ben ik niet meer te stoppen. Of het nu Knausgard is, die zijn gevoel tot de diepste laag weet 
te beschrijven in zijn zesdelige autobiografie, of Murakami, die verschillende verhaallijnen 
op zeer intelligente wijze weet te laten samenkomen. Het verrijkt mijn leven enorm wanneer 
ik hun verhalen mag lezen. Dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste: lezen verrijkt. 
Lezen prikkelt je voorstellingsvermogen. Lezen laat je vanuit andere perspectieven naar 
de wereld kijken. Daarom bij deze mijn oproep: blijf lezen! Enthousiasmeer elkaar door het 
geven van tips over boeken die je zou moeten lezen, of nog beter: geef de ander dat mooie 
boek. Een waardevoller cadeau bestaat er volgens mij bijna niet.
Ardan Aldershof
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Rowan 10E

Sterrenbeeld Draak

gemaakt door docent Joris Veugelers In de 

periode sterrenkunde in de 7de klas staat 

de gehele periode het landschap met de 

sterrenhemel op het bord. Tijdens Michael 

heeft hij dit sterrenbeeld voorzien van een 

echte draak. 
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Activiteitenweek KGC

Tijdens de activiteitenweek eind oktober  was er een landmeetproject van het Julianapark, het KGC en een 
gedeelte van de omgeving. Leerlingen leerden daarbij om met een theodoliet, een waterpas en een prisma te 
werken en de resultaten te verwerken tot een technische en nauwkeurige tekening.

Gideon en Janne  10F
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Creatieve werken  
klas 7D
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Ontlezing op het KGC:  
de leerling enquête 

Onlangs is onderzoek gedaan naar de mate van ontlezing op het KGC, en mogelijke oorzaken hiervan. Hoe ervaren 
leerlingen van het KGC het lezen van boeken in de middenbouw? Er is onder de leerlingen van de zevende en achtste 
klassen een schriftelijke enquête afgenomen om erachter te komen of ze meer of minder zijn gaan lezen na de overgang 
van onderbouw naar middenbouw. Ook werd de leerlingen gevraagd naar hun motieven voor die veranderingen. 

Bert Verhoek, docent Natuurkunde KGC en redactielid

De zevende klassen
Uit de antwoorden blijkt dat 55% van de leerlingen minder 
is gaan lezen sinds ze op de middelbare school zitten, 30% 
leest even veel en 4% is meer gaan lezen. De resterende 
11% geeft aan nooit (uit vrije wil) te lezen.
Bijna alle leerlingen die minder zijn gaan lezen, verklaren 
dat dat komt door tijdgebrek. De veruit meest genoemde 
oorzaak hiervan is het huiswerk in al zijn vormen. In veel 
mindere mate worden andere factoren genoemd, zoals 
lange schooltijden of het lang moeten reizen met het 
openbaar vervoer. Op de vraag naar ‘ verleidingen’ die een 
leerling van het lezen kunnen houden, worden de volgende 
antwoorden gegeven. Het lezen moet concurreren met 
televisie en Netflix (21% van de genoemde verleidingen), 
het mobieltje (ook 21%), met vrienden afspreken (18%), 
gamen (13%) en ook hier werd weer het huiswerk genoemd 
(10%), hoewel dat nauwelijks een ‘verleiding’ is te noemen. 
Een leerling schreef: ‘Ik ben moe van de dag en de week en 
dan ga ik niet een boek lezen, maar een filmpje kijken’.
Een andere vraag ging over de redenen waarom lezen 
leuk is. Uit de antwoorden blijkt dat deze vraag het 
enthousiasme van veel kinderen aansprak. De twee meest 
aangedragen argumenten waren dat het spannend is en 
‘dat je helemaal in een goed verhaal op kunt gaan’, ‘dat je 
terechtkomt in een andere wereld’, ‘dat je het verhaal voor 
je ziet door je eigen beeldvorming en je soms niet meer kan 
stoppen met lezen’. Een leerling schrijft zelfs: ‘Met een boek 
kan ik de echte wereld ontvluchten. Als ik me niet goed 
voel ga ik lezen om me in een andere wereld te bevinden.’ 
Een andere leerling omschreef het zo: ‘Ik word meegesleurd 
in een spannend verhaal en het lijkt voor mij net alsof ik het 
avontuur zelf beleef. Ik leer er veel van’. 
Er was ook de vraag ‘Wat vind je niet leuk aan lezen’? Op 
deze vraag bevatten de meeste antwoorden het woord saai. 
Bijvoorbeeld als je verplicht wordt een saai boek te lezen, 
als het pas helemaal aan het einde even spannend wordt 

of als het boek te langdradig is. Ook werd door enkele 
leerlingen genoemd dat het moeilijk is om een echt goed 
boek te vinden. 
Op de vraag wat school zou kunnen doen om het lezen 
aantrekkelijker te maken voor leerlingen antwoordde 62 % 
van de leerlingen met ‘niets’ of ‘ik weet het niet’. Er werden 
ook veel interessante suggesties gedaan: een bieb of 
leesruimte maken, minder huiswerk geven, boekverslagen 
laten maken over boeken die een leerling leuk vindt, een 
leesuurtje instellen, posters van leuke boeken ophangen, 
een leesmomentje in de klas, leuke boeken voorstellen en 
ook vertaalde boeken toelaten. 
Tenslotte was er nog een vraag over het gebruik van de 
bibliotheek in het dorp of de stad van de leerlingen. Van 
hen gaf 67% aan niet van de bibliotheek te lenen. Een veel 
genoemde reden hiervoor is dat ze thuis veel leesboeken 
hebben en/of dat ze boeken lezen van oudere broers of 
zussen. De resterende 33% van de leerlingen leent nog 
regelmatig boeken uit de bieb. Het aantal boeken varieert 
van één tot negen per maand, met een gemiddelde van 
ongeveer drie per maand.

De achtste klassen
Dezelfde enquête is ook aan de leerlingen van de achtste 
klassen voorgelegd. Op de vraag of ze meer of minder zijn 
gaan lezen antwoordt 63% dat ze minder zijn gaan lezen 
sinds het verlaten van de basisschool. De ontlezing zet zich 
in de achtste klas dus nog licht voort ten opzichte van de 
zevende klas. Een deel van de leerlingen, 20%, geeft echter 
aan evenveel te lezen en 10% zegt juist meer te zijn gaan 
lezen. Ongeveer 7% van de leerlingen schrijft nooit (uit vrije 
wil) een boek te lezen. 
Op de vraag waarom de leerlingen minder zijn gaan lezen 
geeft 53% aan dat dit komt door tijdgebrek, vooral door het 
druk zijn met school en huiswerk. Andere redenen zijn dat 
ze minder geïnteresseerd geraakt zijn in lezen, er geen zin 

Er is al veel gezegd en geschreven over de ontlezing bij leerlingen na de overgang van de onderbouw naar de 
middelbare school. Onder de term ontlezing wordt een vermindering van het lezen verstaan. Er zijn allerhande 
argumenten en factoren genoemd die als (deel)oorzaak worden aangewezen voor deze ontlezing. De opkomst van 
elektronische spelletjes, de mobieltjes en sociale media worden vaak genoemd. Daarnaast speelt mee dat de middelbare 
school een ander curriculum heeft voor het vak Nederlands dan de basisschool. Op de basisschool ligt het accent meer 
op het leren schrijven en lezen. Op de middelbare school wordt de grammatica belangrijker en het lezen wat minder 
belangrijk. In de middenbouw van de vrije school hoeven de kinderen maar twee boeken per jaar te lezen. 
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Leeshoek in het KGC door klas 10C

Hier volgt een artikeltje dat twee leerlingen van 10C geschreven hebben, waarin ze hun ongerustheid uitspreken over de 
ontlezing, maar er tegelijkertijd ook iets aan doen. Ze hebben een leeshoek en een leesmeubel gecreëerd!

Wij als 10C hebben met de klas een leeshoek gemaakt omdat steeds meer jongeren een leesachterstand hebben. Dit komt doordat ze 
steeds minder lezen en boeken vaak niet interessant vinden. Wij zijn begonnen met een overleg met de conrector en we hebben als 
klas de taken verdeeld. Een groepje is aan de slag gegaan met de boeken verzamelen, dit hebben ze gedaan door bij boekenwinkels, 
tweedehandswinkels en bij mensen thuis langs te gaan. We hebben boeken gekregen van Dekker van de Vegt, van mensen thuis, 
leraren et cetera. Het tweede groepje heeft meubels verzameld. Ze zijn naar de kringloop geweest en hebben op marktplaats gezocht. 
Ze hebben een gratis tafeltje gekregen en opgeknapt. Khalid Boudou kwam vertellen over schrijven en heeft meteen op de tafel een 
leuke tekst geschreven. Jullie kunnen er zelf ook leuke teksten op schrijven. Het derde groepje heeft de kast gemaakt. Het laatste 
groepje was het management. Zij hebben met alle docenten overlegd en hebben dat weer verteld aan de andere groepjes. Zo hebben 
we overlegd waar de leeshoek komt, hoe die er komt, of er genoeg geld is voor alles en we hebben geprobeerd de Gelderlander te 
bereiken. Als je een kijkje wil nemen of boeken wil doneren of ruilen dan kun je in de kantine een kijkje nemen.

meer in hebben, het saai vinden (28%) en meer bezig zijn 
met hun vrienden en hun sociale leven (19%). Een aantal 
leerlingen zegt juist meer te zijn gaan lezen doordat ze 
verplicht zijn boekverslagen te maken voor school. 
Uit de vraag over de verleidingen die de leerlingen van 
het lezen af houden, komen ook nog enkele factoren naar 
voren. De meest genoemde afleidingen waren gamen 
(26%) en het mobieltje/sociale media (21%). Ook huiswerk 
werd 21% van de keren genoemd als ‘afleiding’. Daarna 
kwamen ‘met vrienden afspreken’ (18%) en sporten (9%). 
Er lijkt in de achtste klas een lichte verschuiving plaats te 
vinden naar meer activiteiten met vrienden. Gamen en 
communiceren via mobieltjes zijn beide activiteiten die 
vooral op vrienden zijn gericht. Maar hetzelfde geldt voor 
‘afspreken met vrienden’ en ook voor de meeste sporten. 
Dit gaat vooral ten koste van het meer familiale tv kijken of 
‘netflixen’. Dit wijst er misschien op dat hier zich de eerste 
bewegingen richting puberteit aan het voordoen zijn.
De antwoorden op de vraag wat er leuk is aan lezen 
lijken nog wel veel op die van de zevende klas. Ook deze 
leerlingen willen een boek lezen dat spannend is en 
dat je meeneemt naar een andere wereld waar je al die 
personages eruit kan laten zien zoals jij je dat voorstelt. 
Een leerling omschrijft het lezen als: ‘Ik vind het leuk, 
interessant, een mooie afleiding, niet weg te denken uit 
mijn leven’.
Ook wordt weer de vraag gesteld wat er niet leuk is aan 
lezen. Er zijn veel leerlingen die antwoorden dat boeken 
vaak ‘saai’ en ‘langdradig’ kunnen zijn. Sommigen vinden 
vooral dat het zo veel tijd kost om een boek te lezen, 
anderen hebben soms moeite met ‘in het verhaal te komen’ 
of vinden dat het zoveel denkwerk of concentratie kost. 
Ook zijn er enkelen die hoofdpijn krijgen of pijn in hun 
ogen van lezen. En meer dan eens wordt ook genoemd dat 
veel boeken te voorspelbaar zijn of te kinderachtig.
Op de vraag wat school zou kunnen doen om het lezen 

aantrekkelijker te maken werd ook hier veel met ‘niets’ of ‘weet 
niet’ geantwoord. Enkele suggesties waren: meer boekentips 
geven, ook thrillers laten lezen, interessantere boeken 
aanbieden en ook luisterboeken laten horen.
Tenslotte werd de vraag over het gebruik van de bibliotheek 
in het dorp of de stad als volgt beantwoord. Van de leerlingen 
geeft 32% aan boeken uit de bieb te lenen. Dit is ongeveer 
evenveel als in de zevende klas. Gemiddeld lezen ze ongeveer 
drie bibliotheekboeken per maand. Een ander deel, 47%, 
geeft alleen aan geen boeken te lenen van de bieb en zegt 
verder niets over het anderszins lezen van boeken.

Conclusies
•	 Er	vindt	inderdaad	een	ontlezing	plaats	bij	een	meerderheid	
(55%) van de kinderen. Dat wil niet per se zeggen dat ze 
helemaal niet meer lezen, maar wel dat ze minder zijn gaan 
lezen na de overgang van onderbouw naar middenbouw. In 
de achtste klas loopt dit op tot 63% van de leerlingen die zegt 
minder te lezen dan op de basisschool. Toch is er ook een deel 
van de leerlingen die in de achtste juist meer zijn gaan lezen 
door het maken van boekverslagen voor school.
 
•	 De	grootste	oorzaak	van	deze	ontlezing	is	het	gebrek	aan	
tijd. Zowel de zevende als de achtste klassen geven aan dat 
het maken van huiswerk de meeste tijd kost. Het lezen moet 
daarnaast concurreren met o.a. TV/Netflix, het mobieltje, met 
vrienden afspreken en gamen.

•	 Leerlingen	geven	goede	suggesties	om	het	lezen	
toegankelijker en interessanter te maken.  In het algemeen 
komen deze suggesties neer op meer flexibiliteit in de 
boekenkeuze, het willen krijgen van meer en betere tips 
over ‘goede’ en spannende boeken en minder huiswerk. Dit 
laatste klinkt als een inkoppertje van de leerlingen, maar deze 
enquête laat zien dat het huiswerk wel degelijk een serieus te 
nemen argument is van veel leerlingen.
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Advertenties

drankenspeciaalzaak

WINKELCENTRUMMOLUKKENSTRAAT
“Kwaliteit, service en winkelgemak in de buurt “ 

en natuurlijk
een uur 
vrij parkeren !

 Email:    info@deknollentuin.nl
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Ambachtelijk Biologisch

Brood en Gebak

Tegen inlevering 
van deze 

waardebon 
ontvangt u 

een mueslibol 
naar keuze bij
Bakker Arend



Geen kerstfeest op 

school dit jaar. 

Hele fijne 

feestdagen allemaal 

en tot volgend jaar!!


