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Hallo

Lied van de kinderboekenweek

‘En toen?’

Wat een verschil! Op Meander zijn we het schooljaar gestart met alle leerlingen in
hun klassen en alle leerkrachten ervoor. Oké, ouders komen nog niet binnen en
ouderavonden vragen extra aandacht wat betreft afstand tot elkaar, maar verder
lijkt het zo’n beetje business as usual. Hoe anders is dat op het Karel de grote
College: mondkapjes verplicht, leerlingen houden afstand, krijgen thuis les en
klassen zijn niet compleet. En dan staat er ook nog eens een grote verbouwing op
stapel.
En toch, we hebben een nieuwe redactielid namens het KGC: Bert Verhoek,
docent natuurkunde. Fijn! En er kwam ook kopij: van Eric Nieuwkoop over de
leerplanboom. Een interessant onderwerp en als je het leest is het goed je te
realiseren dat het leerplan begint in de kleuterklas en doorloopt tot en met de
twaalfde klas. En een leuk stuk over een euritmiestage van Juliette Reijnen.
Nederland wacht een herfstig tij. Maatregelen en reisverboden, geen feesten
en bijeenkomsten. Alle horeca gesloten. Er wachten onzekere tijden voor het
Middelbaar onderwijs.
En ook lezingen en cursussen liggen stil, de Vavoo bestaat nog wel maar alle
activiteiten zijn uitgesteld. Ik kreeg een mail van de organisatie van een concert
waar ik kaartjes voor had gekocht. Gepland in januari 2021 en nu verschoven naar
januari 2022.
Maar toch…
Op 1 oktober vierden we het herfstfeest van Michael voor de tweede keer in de
nieuwe stijl. Vorig jaar viel de eerste keer in het water dat de hele dag met bakken
uit de hemel stortte, dit jaar was het droog. Pas tegen het einde van de afsluitende
ceremonie begon het te regenen. De klassen 1, 2 en 3 vierden het samen op
loopafstand van de school, de hogere klassen fietsten naar de Beerendonck waar
een uitdagend circuit met spelen was uitgezet waarbij durf en samenwerking
centrale motieven vormden. De beide 6e klassen bouwden vier vlotten die
warempel allemaal bleven drijven.
Er was een eindceremonie met vaandels, vliegers, vlaggen, trommels en een rook
spuwende draak.
En het is ons weer gelukt: een Branding produceren in deze herfst zonder
herfstmarkt! Met daarin o.a. een interview met Joke Bijl-Lindhout, die samen met
dochter Erlinde een prachtig boek heeft afgeleverd met kabouterverhalen.
En dit jaar hebben we aandacht besteed aan de kinderboekenweek. Van de 1e tot
de 6de klas hebben we uit volle borst ‘En toen?’ gezongen. Mocht je de tekst nog
niet kennen? We hebben hem hiernaast voor je neergezet.
Frans Schobbe

Vroeger waren wielen vierkant
En de aarde was nog plat
Je mobieltje was een trommel
En je huisdier was een rat
Op je eten moest je jagen
En een beekje was de kraan
Je matras bestond uit strootjes
En je lampje was de maan
Ieder land, elke eeuw, elke taal
Iedereen schrijft zijn eigen
verhaal
refrein
En toen, en toen, en toen?
Nu mogen wij het gaan doen
Kijk omhoog en pluk de dag
Vul de straten met je lach
En toen, en toen, en toen?
Ik word een held of kampioen
Met een kwast of een gitaar
Maak ik al mijn dromen waar
En toen, en toen, en toen
Leonardo wilde vliegen
Marco Polo ging op reis
Ridder Arthur vocht met draken
En de Grieken waren wijs
En de stoerste astronauten
Stapten zo in een raket
En die slimme Albert Einstein
Nam zijn sommen mee naar bed
Ieder land, elke eeuw, elke taal
Iedereen schrijft zijn eigen
verhaal
refrein
En toen, en toen, en toen?
Nu mogen wij het gaan doen
Kijk omhoog en pluk de dag
Vul de straten met je lach
En toen, en toen, en toen?
Ik word een held of kampioen
Met een kwast of een gitaar
Maak ik al mijn dromen waar

Tekst: Tosca Menten
Muziek: Tjeerd Oosterhuis
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Voorstellen nieuwe docenten
Meander

Laurence
Juf Maron

Bonjour,
Ik zalkinderen,
mij even ouders,
voorstellen.
Dag
collega’s,
Mijn naam
Laurence
Cijnssen
vanaf
Graag
stel ikis mij
even voor.
Mijnen
naam
is
dit schooljaar
ik Frans
op het Karel
de
Maron
van dengeef
Heuvel,
sommigen
kennen
Grote
College.
vrijeschool
mij
al van
mijn Het
LIO-stage
vorigonderwijs
jaar in klasis3
nieuw
voor mij,
maar
na een paar
weken
van
Mirjam.
Ik heb
afgelopen
jaar de
studies
kan iken
zeggen
dat ik mijn
plekje heb
pabo
pedagogische
wetenschappen
gevonden!enNog
eerder hebmet
ik mee
afgerond
benniet
dit schooljaar
veel
mogen maken begonnen
dat zowel de
sfeer3B
alsop
dede
enthousiasme
in klas
leerlingen en de collega’s zo hartelijk en
Meander.
vertrouwd
Vol goede
moed ga ik
Ik
word blijaanvoelt.
van levendig
en betrokken
dit schooljaar
onderwijs,
mettegemoet!
aandacht voor actief leren
Cordialement,
in
een warme sfeer. Ik hoop er met de
Laurence dan ook een actieve, verbonden
kinderen
en plezierige tijd van te maken!
Je kan mij op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag treffen op de
Meander.

Juf Sylvia

Juf Marjolein

Hallo, mijn naam is Sylvia van Geel en ik
ben in augustus dit jaar begonnen als
onderwijsassistent. Sommigen kennen mij
al omdat ik vorig jaar voor mijn opleiding tot
onderwijsassistent al stage liep op Meander.
Het werken op Meander vind ik erg leuk.
Door de open en warme sfeer voel ik mij
thuis. Ik ben 52 jaar en ben oorspronkelijk
edelsmid. Ik gaf cursussen en workshops
edelsmeden aan volwassenen en later ook
lessen beeldende vorming aan kinderen.
Mijn nieuwe beroep heeft diverse aspecten,
ik vind het mooi dat ik kan bijdragen aan de
ontwikkeling van de kinderen. Samen met
mijn man en dochter woon ik in Kleef. Ik
ben graag buiten, houd van dieren en in het
bijzonder van paarden.

Onze oudste begon dertien jaar geleden
in de kleuterklas bij juf Ant. Harry Gubbels,
mijn man, werd directeur van Meander.
De afgelopen vier jaar heb ik met heel veel
plezier gewerkt op Vrijeschool de Zevenster
in Uden. Het reizen vond ik het enige
nadeel aan deze baan. Nu ben ik gestart
met een eerste klas op Meander en dat
is ontzettend leuk. Naast het feit dat het
heerlijk is om met de fiets in 10 minuten op
je werk te zijn, vind ik het heel erg leuk om
op deze school te mogen werken. Ik geniet
van de kinderen in de klas, het contact met
de collega’s en het contact met de ouders.
Als kers op de taart mag ik ook nog één
jaar genieten van het feit dat onze jongste
en ik samen op school zitten.

.
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De achtertuin van Meander
De achtertuin van Meander was een plek geworden waar spullen werden neergezet die naar de milieustraat
mochten. In de eerste klas kijken we uit op deze tuin, dus wilden we hem zo snel mogelijk hebben
opgeruimd. Zogezegd, zo gedaan. Conciërges Harald en Elmar zochten uit wat weg moest, op vrijdagmiddag
werd een container gebracht en op zondagmiddag kwamen drie sterke jongens hem vullen. Op maandag
kwam de oudijzerboer langs en zo was de tuin in één weekend weer leeg. Nu moet er gesnoeid gaan worden,
daarmee zullen de ouders van de eerste klassen binnenkort aan de slag gaan. We hopen er over een tijdje
een mooie tuin van te maken. Een appelboom vol met appels staat er in elk geval al!
Marjolein Gubbels, klas 1B
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Een Regenboog op school
De ene leerling is helemaal van slag en niet meer voor rede vatbaar. De andere leerling zet steeds de hele
klas op stelten. Wat kun je als leerkracht doen op zulke momenten als de situatie steeds weer net even
anders is? Op Meander wordt sinds enige tijd gewerkt met de ‘Regenboogtraining, spelen en interventies’,
een methodiek die is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. In een interview met
Branding vertelt Regenboogtrainer en klassenleerkracht klas 1a, Karlijn Willemsen, over deze methodiek en
waarom het belangrijk is dat zij op school wordt toegepast.
Jacco Schouw, ouder en redactielid
Van groep naar individu
Preventie
De Regenboogtraining, spelen en interventies zijn
De Regenboogtraining richt zich op het vroegtijdig
ontwikkeld door de Begeleidingsdienst voor vrijescholen
signaleren en verhelpen van problemen in het
(BVS). Zij wil hiermee een antwoord kunnen bieden op de
groepsproces om te voorkomen dat ze uitgroeien tot
handelingsverlegenheid die scholen en leerkrachten soms
ernstiger problematiek, zoals pesten. Karlijn noemt de vijf
overvalt wanneer het gaat om de sociale ontwikkeling
basisregels van de Regenboogtraining: “we helpen elkaar,
van leerlingen en de sociale processen in groepen op
we zijn te vertrouwen, niemand doet zielig, niemand speelt
school. “In eerste instantie is de Regenboogtraining vooral
de baas en niemand lacht uit. Als je deze regels vanaf de
ontwikkeld om pestgedrag te signaleren en te verhelpen”,
eerste klas invoert dan ondervang je al heel veel. Hier kun
vertelt Karlijn, ” je moet naar de groepsdynamiek kijken:
je met een eerste klas al goed over in gesprek gaan: wat
wat heeft deze klas op een bepaald moment nodig?”
betekent dat, ‘niet zielig doen’? Als iemand valt en begint te
Dat de methodiek zowel onderdelen bevat die op de
huilen dan betekent dat niet dat iemand zielig doet, want
groep zijn gericht of meer op het individu zien we
diegene heeft zich pijn gedaan.”
terug in de Regenboogcirkel. Een groot onderdeel is
Pesten op school is een onderwerp dat maatschappelijk
het voorbeeldgedrag van leerkrachten; zij leven actief
veel aandacht krijgt. Veel trainingen die zich richten op
voor hoe zij de onderlinge sociale verhoudingen graag
het verhelpen van pestgedrag hebben daarbij kinderen
vormgegeven zien. Een ander onderdeel in de cirkel is
van 10 – 12 jaar als doelgroep, echter vanuit onderzoek
het vertellen van spiegelverhalen:
is gebleken dat het aantal daders en
menselijke vraagstukken als
slachtoffers hoger is op jongere
Kunstzinnige
Het vertellen
goed en kwaad worden in
leeftijd. Het is dus zinvol om
activiteiten
van spiegelverhalen
beelden uitgedrukt en
vanaf de kleuterklassen
daarmee invoelbaar
te beginnen met sociale
gemaakt voor kinderen,
vaardigheidstraining.
zonder cognitieve uitleg
Spel en
en gemoraliseer. De
Op Meander werken alle
beweging
Voorbeeldgedrag van
verhalen zijn als een
kleuterleerkrachten met de
de leerkracht
spiegel voor het gedrag
Regenboogtraining voor
van de kinderen.
kleuters. Voor de kleuters
Gewoontevorming
Bepaalde kunstzinnige
is er geen lessenserie die
in de klas
oefeningen en spellen
als interventie kan dienen
Interventie
ontwikkelen bij de
voor sociaal-emotionele
kinderen in de onderbouw
problematiek. In plaats
en de kleuterbouw sociaaldaarvan zijn er spelletjes
Bijeenkomsten
emotionele vaardigheden.
en oefeningen waarmee een
Interventie
Door deze oefeningen en
leerkracht zijn eigen training
Ondersteuning
spellen regelmatig te doen
kan samenstellen. Er kan worden
kunnen veel problemen in de
gekozen uit zes categorieën,
groep worden voorkomen. Als er op
waaronder bijvoorbeeld ‘moedig zijn’,
de onderbouw desondanks toch ongewenste situaties
‘wikken en wegen’ of ‘hier sta ik’. De leerkracht begint met
ontstaan in een klas dan kan als interventie een training
het invullen van een klassenscan waaruit blijkt op welke
worden gegeven; deze bestaat uit een serie lessen die is
onderdelen meer stimulatie nodig is. Als uit de klassenscan
afgestemd op de problematiek in de klas.
blijkt dat een klas goed in balans is kunnen de spellen
Aan het einde van Regenboogcirkel staat bemiddeling. Dit
gerouleerd worden en daarmee als ‘onderhoudsbasis’
wordt slechts ingezet in uiterste gevallen waarbij er sprake
dienen.
is van serieuze problematiek in een klas, welke niet meer
Naast het doen van de spellen is het geven van de
via de groep opgelost kan worden maar alleen nog in een
training ook nuttig op bepaalde sleutelmomenten in de
traject dat is gericht op de individuele leerling.
schoolperiode van leerlingen. “We doen nu een pilot om
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een training standaard vanaf het einde van klas drie tot ongeveer halverwege klas vier te geven”,
zegt Karlijn. “Juist in de overgang naar de vierde klas zijn de kinderen sociaal-emotioneel heel erg in
beweging, om die reden willen we de training preventief inzetten.”
Licht uitblazen
Spel in de categorie ‘moedig zijn’
De kinderen staan in een kring. Binnen in de kring staan twee kaarsen die aangestoken zijn. Twee
kinderen worden geblinddoekt en gaan proberen de aanwijzingen te volgen van hun klasgenoten
en dan de kaars uitblazen. De kinderen in de kring roepen allerlei aanwijzingen maar zij mogen geen
namen noemen. Welk kind lukt het om als eerste de kaars uit te blazen?
Als het nog te eng is voor de kinderen dan kan er begonnen worden met 1 kaars en 1 geblinddoekt kind.
Training en interventie
Bij ernstige problematiek als pesten kan de Regenboogtraining als interventie worden ingezet.
Er wordt door de regenboogtrainer gewerkt met onderdelen van de Regenboog zoals
spiegelverhalen, spellen, kunstzinnige activiteit en gesprek. Tussen de lessen door krijgen de
leerlingen ook opdrachten en doet de klassenleerkracht met de klas de spellen.
Vertrouwen en veiligheid
Er moet in een klas voldoende vertrouwen zijn opgebouwd voordat bepaalde spellen in de training
gedaan kunnen worden. In de hogere klassen wordt bijvoorbeeld een spel gedaan in de categorie
‘moedig zijn’ waarbij je je achterover laat vallen en anderen je opvangen. Niet alleen moet je moedig
zijn om je te laten vallen maar ook om – als je het echt niet durft – nee te durven zeggen. Degene die
aan de beurt is moet zich veilig genoeg kunnen voelen om een eerlijke keuze te kunnen maken om
wel of niet mee te doen en de groep moet een ‘nee’ kunnen accepteren en diegene niet uitlachen.
Daarom zit deze oefening altijd aan het einde van een training, men heeft elkaar leren kennen en is
op elkaar ingespeeld. Het is niet de bedoeling dat een leerling niet wil meedoen omdat diegene geen
zin heeft, daar moet een trainer doorheen kunnen prikken. “Maar veiligheid staat voorop”, benadrukt
Karlijn. “Dit soort oefeningen doe je altijd in samenwerking met de klassenleerkracht omdat die de
leerlingen natuurlijk het beste kent.”
Het clowntje
Nog even terug naar het voorbeeld van de leerling die de hele klas op stelten zet, hoe zou Karlijn dat
met behulp van een spel uit de Regenboogtraining aanpakken? “Als iemand in de klas steeds zijn
stoel omgooit en de groep reageert daar steeds op door te lachen, dan wordt dat gedrag in stand
gehouden. Dus als je de groep leert dat ze niet meer hoeven te reageren dan is het voor diegene al snel
niet meer leuk.” Er is een speel waardoor de groep gaat inzien dat ze niet op alles hoeft te reageren. Dit
spel heet ‘het clowntje’: iemand gaat uit de klas met de opdracht om bij terugkomst de klas aan het
lachen te krijgen. Diegene mag zo gek doen als hij of zij wil. Maar ondertussen heeft de klas ook een
opdracht: wat de clown ook doet, je reageert niet! Daarmee wordt het een uitdaging. Het kind dat de
clown is en normaliter ontzettend gek kan doen weet het op een gegeven moment niet meer en geeft
op. Daarna wordt er met de klas gereflecteerd op het spel. Hoe voelde het voor de clown als de groep
niet reageerde? Vond de groep het moeilijk om niet te reageren en wat leverde het op?

9

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 9

De
32
Waarom doen we wat we doen, zoals

Het kind in de tweede klas
Als de kinderen van de tweede klas na de zomervakantie in hun nieuwe lokaal komen, kijken
ze vol bewondering naar de nieuwe afbeeldingen in het lokaal en op het bord en al snel
hebben ze er een mening over. De kinderen zijn blij om elkaar te zien en luisteren naar de
verhalen van elkaar.
Bij binnenkomst valt mij op dat ze gegroeid zijn en dat er gaten in het gebit zitten. Het
gesprek komt al snel op de hoeveelheid tanden die er in de vakantie uit het melkgebit zijn
gevallen. Sommige kinderen hebben opvallend grotere voeten gekregen en veel kinderen
hebben nieuwe schoenen.
In de tweede klas zijn de kinderen al een groep, als geheel. Ze voelen zich thuis op school;
kennen de weg naar de conciërge en de andere klassen. In de klas tasten ze hun sociale
omgeving af, ze krijgen oog voor de ander. De kinderen vertonen duidelijk hun (on)
hebbelijkheden en steken hun mening niet onder stoelen of banken. Ook mij beginnen ze
uit te dagen: hoelang wacht ze tot het stil is? Kan ik deze mop wel vertellen? Gelukkig zijn ze
met humor direct te vangen.

De humor van de fabels

De vertelstof in de tweede klas omvat de fabels en legenden. In de fabels worden de
menselijke ondeugden en tekortkomingen zichtbaar en bespreekbaar. Het houdt de
kinderen een spiegel voor, met humor en eenzijdigheid.
Bij het vertellen van een fabel heb je te maken met timing, je moet naar de clou toe vertellen
en die niet direct bespreekbaar maken. Je ziet de kinderen dan genieten van het dier en zijn
stoutigheden en na het nog eens verteld te hebben of met de kinderen gespeeld te hebben
krijgen ze door hoe het zit en kunnen ze de absurditeit echt beleven.
De eerste fabel die ik dit jaar vertelde ging over de schildpad en de haas, die samen onder
leiding van de vos een wedstrijd houden. De haas denkt het makkelijk te kunnen winnen
en doet tussendoor een middagdutje. De afloop laat zich raden. Nadat de kinderen de
fabel hadden gehoord en in hun schrift een korte tekst en tekening hadden gemaakt,
gingen we de fabel spelen. Wat een pret hadden de kinderen om die trage schildpad en die
opschepperige haas. Maar er was ineens ook een schildpad die twee rondjes liep; voor dat
kind was het spelen van de schildpad een echte opgave.
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we het doen? 32 artikelen over wat de vrijeschool inhoudt
Ankie Ebskamp, klas 2A

Bewegend leren

De kinderen hebben nog veel behoefte aan bewegen en het spelen
van spelletjes. In het rekenonderwijs zijn genoeg spelen te verzinnen
waarbij ze kunnen bewegen, vooral bij de rekenrijen (rekentafels).
Met voetgestamp, springen en klappen worden de rijen van
vermenigvuldiging uit het hoofd geleerd, net als een versje. Maar
ook in het taalonderwijs bewegen de kinderen iedere dag bij het
reciteren, zingen en spelen, bij spraakoefeningen, gedichten, drama
en zang.

De heiligenlegenden

Tegenover de fabels staan de heiligenlegenden. Naast de
(on)deugden van de fabels vertellen we de deugden van de
heiligenlegenden. Een heilige die bijzondere daden verricht en
die ‘nee’ kan zeggen tegen zijn impulsen. Woorden als offerkracht,
vertrouwen, moed, trouw, liefde en wijsheid komen naar voren.
In stilte luisteren de kinderen naar het verhaal van Sint-Joris en de

draak en een diepe zucht is hoorbaar als het verhaal is afgelopen.
Een van de meest favoriete heiligen is Franciscus van Assisi wiens
levensverhaal helemaal wordt verteld. Zijn verhaal spreekt kinderen
erg aan en het is natuurlijk leuk te weten dat zijn naamdag de
wereldwijde datum voor dierendag is geworden.
Het kind in de tweede klas is aan het zoeken en aftasten. De
boosheid naar een klasgenoot of naar juf kan een dag later omslaan
in sympathie. Soms kan het in de rij staan om naar binnen te gaan
al een probleem voor een kind zijn, als een ander kind naar zijn idee
voordringt. Wanneer ik dan nog zeg ‘iedereen komt binnen’ krijg ik
een boze blik terug. De volgende dag komt hetzelfde kind vertellen
dat de voordringer bij hem komt spelen.
We verheugen ons op een jaar met fabels en legenden, die de
kinderen kunnen inspireren in hun ontwikkeling.
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Kennismakings- en bedankborrel
Ouders die nog maar sinds kort bij Meander betrokken zijn en ouders van het
eerste uur troffen elkaar op vrijdag 18 september. De schoolleiding had een
groep voormalig en nog immer actieve ouders die zich schoolbreed inzetten,
uitgenodigd voor een kennismakings- en bedankborrel.
Van onze verslaggever
De laatste zomerzon maakt het een feestelijke middag. Op het schoolplein spreekt directeur
Bart Spijkerboer de genodigden toe: “Ouders vormen de kring rond de klas. Zoals dat in
de kleuterklassen zo zichtbaar wordt: elke ochtend sta je achter je kring. Links en rechts
medeouders. En op de centrale plek juf of meester die het geheel verbindt. En om alle klassen
staan ook ouders, die samen met het schoolteam een kring rond de school vormen. De
gemeenschap die we samen vormen staat door fysieke beperkingen onder druk. Juist nu vind
ik het belangrijk om een aantal sleutelfiguren uit de kring van actieve ouders te bedanken,
vandaar dat ik jullie heb uitgenodigd”. Bart vraagt iedereen op een rij te gaan staan met de
mensen die het langst aan Meander verbonden zijn aan de ene kant en de mensen die het
kortst verbonden zijn de aan de andere. Het lint reikt van 1985 tot 2018!
Aan één kant staat een groep die zich al sinds de vorige schoollocaties heeft beziggehouden
met de ontwikkeling van het groene schoolplein. Het grote project is inmiddels af. In mei
zijn de laatste stukken van het plein aan de Timorstraat aangelegd. “Het is nu tijd om echt
afscheid te nemen van jullie, jullie te eren en bedanken voor het geweldige werk dat jullie
hebben verricht. Als je in het systeem het oude kunt erkennen en vervolgens kunt laten gaan,
ontstaat er ruimte voor een nieuwe impuls. Dank Petra, Tim, Frans, Pjotr, Antoinette, Adriaan
en veel meer mensen die er nu niet zijn”.
Bart is blij dat de conciërges Elmar en Harald ervoor zorgen dat het Groene Plein ook groen
blijft en hij hoopt dat er een nieuwe groep opstaat die het plein verder ontwikkelt. Er is
genoeg te doen. Zo is bijvoorbeeld op initiatief van meester Christiaan en juf Marjolein
een begin gemaakt met het ‘schooltuin-rijp’ maken van de Oosttuin die grenst aan de
eerste klassen. “De mooiste plek om het Groene Plein te zien is halverwege de trap boven
de centrale ingang. In de pauzes zie je de kinderen krioelen over de paadjes en door de
gangetjes. Ze bewegen en beleven volop de natuur, ongemerkt, als deel van het plein.”
Paul Zuiker van de Stichting tot Steun is er vandaag niet. Toch zet Bart hem graag in
het zonnetje vanwege de inspanning die hij heeft geleverd om de besteding van de
ouderschenking zichtbaar te maken, en om de bedragen die ouders met oud papier en de
herfstmarkt verzamelen tot een goede besteding te laten komen. Bart noemt ook Marleen
van Swaay, die er helaas niet bij kan zijn. Na jarenlange inzet om een goed beeld over te
brengen in de school haar communicatie uitingen neemt Marleen afscheid. Veel dank voor
Paul en Marleen. Gelukkig blijven een aantal ouders actief in de stichting. Begin oktober komt
alweer het Magazine Bijzonder Meander uit.
Bart richt ook zijn aandacht op Hans van Vliet, die de school bij de verhuizing heeft bijgestaan
in het verkeersplan. Zijn kind zit niet meer op Meander. Een aantal nieuwe ‘verkeersouders’
zetten zich in voor de verkeersveiligheid, onder andere met een ‘dodehoek-cursus’ in de vijfde
klas. Er is aandacht voor de schoolbieb. “Leesplezier moeten we stimuleren, dat vraagt elke
dag extra aandacht. Toen twee van de ouders een paar jaar geleden in de boeken begonnen
te neuzen, troffen ze nog een verstofte verzameling met boekjes die de wereld schetsten
uit de jaren vijftig: vader met pijp en krant, moeder in de keuken. Zij brachten Meander in
contact met de Openbare Bibliotheek en inmiddels hebben we een vernuftig uitleensysteem.
Veel andere ouders helpen mee om de boeken te verspreiden.”
De herfstmarkt gaat dit jaar niet door maar de ouders die zich hiervoor inzetten worden
evengoed bedankt. “Jullie verzetten een hele hoop werk, jullie brengen de gemeenschap
bij elkaar. Kinderen kunnen zich inzetten en het beste van zichzelf laten zien. En jullie halen
een hoop geld op waar we mooie dingen mee kunnen doen”. De redactie van de Branding
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wordt uiteraard door Bart in het zonnetje gezet: “Ik weet hoe het
is, ik zat zelf in mijn oudertijd in de redactie. Je schrijft en knipt
en plakt, je leurt en je verzamelt. Na de deadline ben je blij dat
het gedaan is. En soms vraag je je af wie de zaak eigenlijk leest.
Ik ben heel blij met jullie en trots dat we zo’n mooi eigen blad
hebben voor de hele stroom van kleuter tot adolescent. Dank en
gaat voort!”
Bart dankt de medezeggenschapsraad voor de constructieve
relatie. “Na mijn eerste week hadden we zoom-contact en toen
klonk het: kom maar op! Ik dacht: o jee, Havanna aan de Waal,
de georganiseerde tegenmacht. Maar als snel blijkt onze relatie
constructief. Ik kan vragen voorleggen en jullie denken mee.
Dank je wel. Dit werkt fijn zo.”
Bart is niet compleet geweest. Naast alle genoemde bijdragen
zijn er nog veel meer ouders die zich op allerlei manieren
inzetten voor Meander. Ook dank aan hen en misschien wordt
deze borrel wel een traditie. Hij sluit af met een gedicht van Erik
van Os.

Voor mijn voeten
Dit blad viel van deze boom.
Dat was nog nooit gebeurd.
Ik zag het en wist: hier
gebeurt iets bijzonders.
Nu niet beginnen over
miljarden andere gevallen
blaadjes van bomen.
Moet je dit blad zien
liggen.
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Kamosj: verhalen uit je voet!
Joke Bijl was tussen 1990 en 2014 kleuterjuf op Meander. En ze kon verhalen vertellen. Verhalen over Robbedoes die
na verloop van tijd een naamsverandering onderging en verder als Kamosj door zijn kabouterleven ging. Nu zijn de
verhalen van Kamosj, van prachtige tekeningen voorzien door dochter Erlinde, uitgegeven. In eigen beheer. Wil je een
exemplaar? Kijk dan aan het einde van dit artikel waar je dat kunt bestellen. De Branding sprak met Joke en Erlinde.

Frans Schobbe, klas 6B en redactielid

Wanneer is het begonnen met die verhalen over de
kabouter Kamosj?
‘Eerder heette de hoofdpersoon Robbedoes, maar
aangezien deze naam al in andere verhalen voorkomt,
is voor deze bundel gekozen voor Kamosj, dat betekent
‘vriend’. Hij is wel de robbedoes van de kabouterwereld.
Als zesjarig meisje vertelde ik de schoolarts al vol
overtuiging dat ik later kleuterjuf wilde worden en stond
dan ook als negentienjarige juf voor een klas met veertig
kinderen. Daar ontstond mijn passie voor voorlezen,
maar nog meer voor verhalen vertellen.
Voor mij waren de verhalen een prachtig middel om
gebeurtenissen van de klas een plek te geven. Natuurlijk
moest ‘de bedoeling’ van mijn verhaal er niet te dik bovenop
liggen en zeker niet moralistisch zijn, maar eerder een hulp
of een voorbereiding. Zo bereidde ik ook de viering van de
feesten voor, want bij Kamosj werden de feesten iets eerder
gevierd dan bij ons in de klas. Natuurlijk kun je kinderen
ook gewoon vertellen wat er zal gaan gebeuren, maar dan
appelleer je aan hun voorstellingsvermogen en zal wat je
vertelt aan een heel aantal kinderen voorbijgaan. Met een
Kamosjverhaal neem je ze ook mee in de voorstelling, maar
dan op een heel beeldende manier, waarbij elke kleuter een
eigen voorstelling maakt.’
Wie is Kamosj voor jou?
‘Kamosj is een kabouter die, net zoals iedereen,
lief, ondeugend, vrolijk, verdrietig, boos, dom, slim,
meelevend, egoïstisch, vervelend kan zijn. Bijna al deze
eigenschappen noemden de kinderen van mijn klas dan
ook op als ze aan een stagiaire uitlegden over wie ik een
verhaal ging vertellen. Kamosj heeft een vader, moeder
en een jonger zusje Rozelle. Hij maakt van alles mee net
als alle kinderen. Spannende dingen, soms ondervindt hij
teleurstellingen, soms boft hij enorm (bofkont, noemden
wij dat in de klas), maar altijd loopt het goed af.’
Waar kwamen die verhalen vandaan?
‘Oh, dat ging meestal als volgt: Daar zaten ze dan, knus in
de kring met verwachtingsvolle gezichtjes. Meestal had
zich in de loop van de ochtend of in de voorafgaande
dagen iets voorgedaan, waar ik stof voor mijn verhaal
uit kon putten. Dit hoefde maar iets heel kleins te zijn.
Op zo’n moment dacht ik altijd “dank je wel”. Soms zei
ik het zelfs. Een heel enkele keer echter had zich niets
voorgedaan en waren er toch die verwachtingsvolle
gezichtjes. Geen nood, het verhaal werd altijd intens
verteld en kwam kennelijk uit mijn tenen.
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“Juf, je schoen!” begon er één.
Eerst werd er gekeken welke schoen bewoog. “Die
voet juf,” wezen ze. Voorzichtig trok ik de bewuste
schoen uit en voelde waar het verhaaltje verstopt zat
en ja hoor, daar had ik het. Dan de schoen weer aan,
maar dat viel niet mee als je ook nog in één hand het
verhaal vast moest houden. Altijd schoot er wel een
kind te hulp om het even van mij over te nemen. Als
de schoen weer aan was, stopte ik het verhaaltje in
mijn mond, zodat mijn wang ervan begon te bollen.
De kinderen keken gespannen toe, want slikte ik het
per ongeluk door, dan moest de ceremonie opnieuw.
Meestal ging het goed en zagen ze aan mijn gezicht
dat het verhaal goed was aangekomen.’
En de rol van Erlinde?
‘Tijdens de periode waarin ik werkte is mij vaak de
vraag gesteld de verhalen, die ik de kinderen dagelijks
vertelde, te bundelen. De drukke werkzaamheden
weerhielden mij er lange tijd van, maar het aanbod
van mijn dochter Erlinde om het voorleesboek van
illustraties te voorzien, zorgde ervoor dat ik overstag
ging. De tekeningen die met pastelkrijt zijn gemaakt
geven goed de sfeer weer die bij de verhalen past en
scheppen ruimte voor de fantasie.’
Hoe was het om met je moeder samen aan zo’n
project te werken?
‘Hoewel ik mijn moeder heb uitgedaagd haar
verhalen eens op te schrijven, bleek het voor mij ook
een enorme uitdaging om in de tekeningen de sfeer
en de fantasie goed in beeld te brengen.
Het is een heel gelijkwaardig proces geworden, omdat
we elkaars werk beïnvloedden, waardoor het steeds
meer één geheel werd.’

Wil je een boek bestellen?
Stuur een mail naar:
info@kamosj.nl
€ 17,50 gebonden,
exclusief verzendkosten
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Advertenties

ALWAYS
TRUST
YOUR GUT

Relaties laten opbloeien
MIRA BROUWER RELATIEPRAKTIJK
Relatietherapie & Opstellingen
Nergens worden we meer met onszelf
geconfronteerd dan in relaties. Doorbreek vicieuze
cirkels en investeer in vertrouwen, begrip en
verbinding.

BASISCURSUS INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Al 15
jaar
scho
de
ol om
jez
en je
intuït elf
ie t
ontw
ikkele e
n.

Relatietherapie: partners
Relatiecoaching: relatie-APK, familie, werk
Familie Opstellingen: individueel
www.mirabrouwer.nl
info@mirabrouwer.nl
06 2719 3558

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.

Vrijblijvend
Kennismakingsgesprek
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Advertenties

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

Creatieve en natuurlijke broedplaats
voor kinderen en volwassenen

Voor workshops, cursussen, projecten, inspiratiedagen en verhuur

ontmoet

ontdek

inspireer

creëer

Kijk voor meer informatie en het aanbod op www.debroederij.nl
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Hapskamp klas 6B
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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.
Colet Falke, ouder en redactielid

x
Deze keer Tara, klas 6A
juf Noelle en meester Martijn

1. Waar woon je?
Ik woon in Nijmegen oost, dicht bij het bos. Ik woon met mijn moeder
en 2 grotere broers en onze hond Wolfie en onze kat Nikki.
2. Hoe is het om het laatste jaar te doen?
Het is gezellig met een vriendengroep in de klas en het is leuk dat we
ons al voorbereiden op de middelbare school, bijvoorbeeld hoe je
een samenvatting moet maken. Ik kijk uit naar het kamp en naar de
musical, ik hoop dat ik een grote rol krijg.
3. Wat wil je nog meemaken op school?
Ik zou graag verstoppertje doen met de hele klas in een lege school,
waar niemand is. En dan met z’n allen een nacht in de gymzaal slapen.
4. Weet je al wat je na de Meander wil gaan doen?
Ik wil naar het KGC, samen in de klas met Juniper. Ik wil graag bij de
politie of zwemster worden.
5. Ha je zwemt, vertel daar eens iets over
Ik train 6 uur in de week en ik heb vaak een wedstrijd. Ik train ook
nog mijn lijf buiten het bad. Ik zwem 5 dagen per week. Door corona
mochten we helaas het zwembad niet meer in, toen moest ik zelf
oefenen op een grasveld. Nu kunnen we gelukkig weer zwemmen.
Voor wedstrijden doe ik het liefste borstcrawl, daarmee zwem je het
snelst. Volgend jaar ga ik nog meer trainen en hoop ik mee te mogen
doen aan de Nederlandse kampioenschappen.
5. Wat wil je met zwemmen bereiken?
Liefst wil ik topzwemster worden. Ja, de Olympische spelen zou
helemaal mooi zijn.
6. Wat doe je nog in je leven, als je tijd hebt?
Ik vind sporten heel leuk. Op maandag ga ik klimmen, ik maak graag
sieraden en ik teken graag. En ik doe soms lui, met m’n telefoon.
7. Heb je zelf nog iets te vertellen?
We hebben dit jaar geen herfstmarkt om geld te verdienen voor het
schoolkamp. We maken plannen wat wel kan. Misschien wel een drivein langs de school, met koffie voor de ouders die daar wachten. Dat
was een grapje van iemand uit de klas, maar ik vond het wel een goed
idee.
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Voor de volgende edities zoeken we een 4e en 6e
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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Foto: Norbert Voskens
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Michael
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Aardrijkskunde in klas 4A
Op de foto’s is het werk te zien van kinderen uit klas 4A tijdens de periode aardrijkskunde.
Deze periode zijn we begonnen in de eigen omgeving, dicht bij huis en hebben steeds
verder de blik verruimd naar buiten, tot heel Nederland. We hebben Nijmegen en
Nederland aardrijkskundig bekeken en besproken. Van landschappen tot grondsoorten,
rivieren etc. We hebben geschreven, getekend, een begin gemaakt met topografie, de
atlas leren gebruiken, kaarten lezen en zelf kaarten en plattegronden getekend.
Mirjam van Geest, klas 4A
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Geschiedenis in klas 5A
Jean Pierre van Groeningen, klas 5A

Geschiedenis vormt een zintuig om de
wereld waar te nemen in een groter verband
dan onmiddellijk gegeven is. Geschiedenis
geeft voedsel aan de diep in de jonge mens
zittende behoefte om te willen vereren en te
willen bewonderen. Geschiedenis draagt bij
aan enthousiasme voor persoonlijkheden,
die zich boven de grote stroom verheffen.
In de geschiedenis leren de kinderen met
liefde in het rond te kijken, wegen en paden
te onderscheiden door de wereld van een
ver verleden uit haar slaap te verlossen.
Geschiedenis als leerstof welke zij met
hun leerkracht op een kunstzinnige wijze
doormaken.
De blik wordt in klas 5 bewust gericht op
niet-Europese culturen. Via mythologische
verhalen komen de oude, oosterse culturen
van China, India, Perzië en Mesopotamië aan
bod, na de Egyptisch cultuur komt als laatste
de Griekse cultuur in alle grootsheid aan bod.
Al deze culturen hebben geografisch gezien
een groot bereik gehad en hebben grote
delen van de mensheid beïnvloed.
Door gebruik te maken van de literaire
tradities en andere artistieke uitingen
van deze culturen worden de leerlingen
in aanraking gebracht met veelvuldige
levensmotieven en waarden.
Het geschiedenis onderwijs in klas 5 is
onderverdeeld in twee periodes van 4 weken.
Het geschiedenis onderwijs krijgt meestal
een praktisch vervolgd in een echt Grieks
Vijfkamp en een groot toneelstuk over de
Griekse Mythologie.
Alle informatie wordt door de kinderen
tijdens en na de lessen geschiedenis
verwerkt in een eigen periodeschrift: teksten,
tekeningen, plaatjes etc.
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Kunst aan de muur:
Edda, knopen en draken
Frans Schobbe doet verslag van het grote schilderproject, waarbij alle klaslokalen een schildering krijgen op
basis van motieven uit de vertelstof van die betreffende klas. Dit keer gaat het over de muurschilderingen in
de lokalen van de vierde klassen. De verhalen in de vierde klas hebben met name de Edda tot onderwerp en
daarnaast kunnen ook riddermythen en verhalen uit de Middeleeuwen worden verteld.
Frans Schobbe, klas 6B en redactielid
Knopen en draken
Voor de schilderingen heb ik gekozen voor een combinatie
van scenes uit de verhalen van de Edda en het belangrijkste
thema bij de vormtekenlessen. In de vierde klas staat het
kruisen van lijnen centraal en dat motief vinden we vooral
veel in de Keltische knoopvlechtmotieven. Daar is het
onder-boven van het lijnenspel tot grote kunst verheven.
De Ierse kunstenaar Jim Fitzpatrick maakte in de jaren
zeventig van de vorige eeuw naam met heel gedetailleerd
vlechtwerk gebaseerd op de Keltische tradities. Ik heb
mij op mijn beurt weer door hem laten inspireren bij het
ontwerp van de muurschilderingen voor klas 4.
In het lokaal van 4B heb ik daar een heel oud motief van de
levensboom aan toegevoegd, boven de deuropening. Het
knoopwerk zelf blijkt bij nadere beschouwing een draak te
zijn die zich verbergt in de vlechtmotieven.
Links staat een van de hoofdrolspelers in de Edda. Hij is de
bewaker van de Bifrostbrug, de brug die een verbinding in
stand houdt tussen de wereld van de mensen (Midgard)
en die van de goden (Asgard). Zijn naam is Heimdal en hij
heeft de Gjarrarhoorn in zijn bezit. Met deze hoorn kan hij
signalen doorgeven van de goden naar de mensen. Op
de dag des onheils, als de Bifrostbrug (regenboogbrug)
instort, laat Heimdal de hoorn luid weergalmen, zodat
alle goden en hun volgelingen weten dat de beslissende
strijd is aangebroken en dat ze zich naar de Vigrid-vlakte
moeten begeven, de vlakte waar de strijd tussen goed
en kwaad zal worden uitgevochten. Maar in de Noordse
mythologie is dit geen strijd tussen goed en kwaad zoals
in de christelijke betekenis. Het is eerder een strijd tussen
chaos en kosmische orde.
Heimdal is de ultieme wachter: hij kan 100 mijlen ver zien,
zowel overdag als ’s nachts, hij kan gras horen groeien en
heeft minder slaap nodig dan een vogel. Boven zijn hoofd
is een vogel afgebeeld maar dat is niet zomaar een vogel:
het is een adelaar. De adelaar speelt een rol als alziende
wijze vogel die boven in de top van de wereldboom, de
Ygdrasyll, de wacht houdt.
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Thor met de bokkenwagen
Een van de populairste goden uit de Edda is Thor, de
hamerzwaaier. Hij beleeft spannende avonturen en redt
zich altijd uit penibele situaties. Thor is tegenwoordig
vooral bekend als filmfiguur uit het Marvel Comic
universum. In 2011 verscheen de superheldenfilm Thor en
daarna is Chris Hemsworth nog enkele keren in de huid van
deze superheld gekropen. Ook zonder die Thor is de held
uit de Edda heel geliefd bij kinderen die de verhalen horen
in de vierde klas.
Thor is de god van de donder, een zoon van de oppergod
Odin en de aardgodin Fjorgyn. Hij is berensterk en als kind
was hij al onverslaanbaar en zeer moeilijk opvoedbaar.
Alleen twee bliksemgeesten konden hem aan en
verzorgden zijn opvoeding. Thor werd als man bijna zo
groot als een reus. In de Edda wordt hij beschreven als de
sterkste onder de goden en als beschermheer van zowel
goden als mensen. Hij rijdt door de lucht op een wagen
getrokken door twee bokken, Tandgniostr en Tandgrisnir
(tandenknarser en tandenvermaler). Thor kan die bokken
ook opeten als hij onderweg is. Na de maaltijd legt hij de
botten in de vellen van de beesten en die komen dan weer
tot leven.
Hij heeft nog enkele attributen die hem nog sterker en nog
gevaarlijker maken voor zijn vijanden. In de eerste plaats is
er de machtige Mjölnir, een magische hamer door dwergen
gesmeed. Wanneer Thor zijn hamer werpt ontstaan er
bliksemschichten. Mjölnir keert na iedere worp naar Thor
terug. Verder heeft hij een gordel die zijn van nature al
overweldigende kracht nog eens verdubbelt, en ijzeren
handschoenen (Járngreipr) voor een stevige greep op zijn
hamer. Hij wordt voorgesteld als een zeer forse man met
bliksemende ogen en een rode baard. Zijn stem klinkt als
de donder en zijn eet- en drinklust is enorm.
Thor en zijn bokkenwagen zijn afgebeeld en boven de
ramen staat een tekst in runentekens over Thor en zijn
bokkenwagen. Als je wilt weten wat er staat dan moet je
zelf gaan kijken en het raadsel oplossen. Het is een gewone
Nederlandse tekst maar dan geschreven met runentekens.
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Fotograaf Norbert Voskens

Steiner zei: ‘Sluit je niet af
van het moderne bestaan’
De coronacrisis heeft een bliksemse revolutie veroorzaakt in de vrijescholen. In een vloek en een zucht rolde
de digitale wereld de school in en werd ontdekt door kleuterleerkrachten, juffen en meesters en docenten
die normaal het karakteristieke lerarenkenmerk, krijtsporen, dragen. Oh, wees gerust, onze krijtborden
hangen er nog en zullen ook in ere blijven. Maar dat we zo snel digivaardig konden zijn mag toch wel
verbazingwekkend worden genoemd.
Frans Schobbe,, klas 6B en redactielid

Groen en digibeet?

Coronadwang?

Lange tijd was het gebruik van moderne media zoals
computers, tv schermen, digiborden en touchscreens een
heikel punt in de vrijescholen. En educatieve software
gebruiken tijdens je lessen was een ondenkbaar idee. En
volkomen terecht kun je argumenteren dat het voor een
gezonde ontwikkeling beter is de natuur te ervaren dan een
digitale les. Liever een groene speelplaats dan een digitale
omgeving. Maar is het verstandig je van die wereld volkomen
af te sluiten en kinderen digibetisch op te voeden?
De hele discussie hierover werd in één klap bijzaak toen we
door de realiteit gedwongen werden naar die nieuwe media te
grijpen: lesgeven op afstand, YouTube, Zoom, Microsoft Teams
en andere tools werden ineens dagelijkse kost. Kleuterjuffen
en meesters maakten filmpjes, klassenleerkrachten zoomden,
en gaven digitaal les. Voor de docenten van het KGC was de
aanpassing het grootst, mede omdat die nog altijd voortduurt.
Maar grosso modo lukte het om met de nieuwe realiteit te
dealen. Maar hoe hebben vrijescholen het afstandsonderwijs
vormgegeven? Welke digitale tools zijn ingezet en wat
vonden leraren daarvan? Wat is grandioos mislukt en wat
waren juist inspirerende vondsten? En in hoeverre heeft
het afstandsonderwijs een blijvende plek gekregen binnen
het vrijeschoolonderwijs? Deze vragen hebben geleid
tot een samenwerking van Bureau Jeugd & Media met de
Begeleidingsdienst voor vrijescholen en de Vereniging van
vrijescholen. Samen hebben ze een onderzoek in zowel PO
als VO opgezet. In het onderzoek wordt gekeken naar de wijze
waarop scholen hun afstandsonderwijs hebben vormgegeven en
worden inspirerende voorbeelden verzameld die zijn ontwikkeld
tijdens de Coronacrisis.
Leraren worden
geïnterviewd over hun
ervaringen en vondsten.
Die worden verzameld
en gerubriceerd naar
leeftijdsfase aangeboden
op de vrijeschoolwiki, zodat
leraren in de toekomst
inspiratie kunnen halen uit
de geleerde lessen in het
verleden.

Elke vrijeschool moet zich de vraag stellen hoe
mediawijsheid, ook wel digitale geletterdheid genoemd,
op school wordt vormgegeven. De coronadwang heeft
ons in ieder geval praktisch gezien in het diepe gegooid.
De vraag wordt nu: hoe gaan we om met de digitale
uitdaging als corona ons niet meer dwingt?
Mediawijsheid is iets anders dan alle kinderen aan een
laptop of in alle klassen een digibord. Mediawijsheid
is leren goed en verstandig om te gaan met de
toegangen tot de digitale wereld. Wij hebben geen
computerlokaal op Meander maar als het goed is voor
een kind, bijvoorbeeld bij dyslexie, kan een leerling
een persoonlijke laptop gebruiken. We gebruiken geen
digiborden en educatieve software maar we laten wel
eens een film zien ter illustratie bij een onderwerp van
een les of periode in de klassen 5 en 6. Dat doen we nu
door een beamer aan te sluiten maar dat zou ook kunnen
met een scherm.
Actueel is de kwestie, en zal dat steeds dringender
worden, dat we kinderen ook moeten opvoeden in digitale
geletterdheid. Ze hebben allemaal een telefoon in klas 6 en
elke zesde klas heeft een klassen app. Weet u wat ze daar
allemaal in uitwisselen? Wilt u dat weten? Er zijn ouders
die zich daar niet in willen mengen en het beschouwen als
een privéding van hun kind. Anderen willen kunnen volgen
wat hun kind doet op het net. En sommigen zien het als
vanzelfsprekend gespreksonderwerp in de opvoeding. En u?
Steiner zei: ‘We moeten ons bewust zijn van deze grote
opdracht. We mogen niet slechts pedagoog zijn, maar
we zullen cultuurmensen bij uitstek moeten zijn, in de
hoogste zin van het woord. We moeten een levendige
belangstelling hebben voor alles wat zich in deze tijd
afspeelt, anders zijn we slechte leraren voor deze school.
We mogen ons niet alleen inzetten voor ons specifieke
taakgebied. We zullen alleen goede leraren zijn wanneer we
een levendige belangstelling hebben voor alles wat er in de
wereld gebeurt. Juist door deze interesse voor de wereld
kunnen we het enthousiasme krijgen dat we nodig hebben
voor onze school en voor ons werk. Daar hebben we een
flexibele geest voor nodig en overgave aan onze taak.’ 1

Algemene menskunde, 20 augustus 1919.

1
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Bezoek van NPO Radio4
Dinsdag 6 oktober 2020. De klassen
4, 5 en 6b stonden klaar op het
achterplein en keken vol spanning
naar de bus van de radio die kwam
aangereden. Er stapten mensen uit
die zeiden: “Over veertig seconden
gaan we live!”. Meester Teun bracht
alle kinderen binnen korte tijd in
stilte en in rust. Daarna werd hij
geïnterviewd over de muziek in
de school, daarna Jinthe en Kiki
over het muziekproject in klas 3 en
vervolgens zongen de vijf klassen het
lied Panis Angelicus van componist
César Franck.
In mei hoorde onze schoolleider
Bart dat de klassieke radiozender
NPO Radio 4 met een busje door
het land zou reizen om de Klassieke
Top 400 samen te stellen. Meester
Teun schreef een welkomstbrief
aan de radio. Op onze school
doen wij veel met muziek en
zoals de leerlijn is gebaseerd op
de mensheidsgeschiedenis, is de
muziekleerlijn gestoeld op de
muziekgeschiedenis. Hiernaast de
brief die meester Teun aan de radio
schreef. Het radiofragment is terug
te luisteren via de website van NPO
Radio4. Zoek op het programma ‘De
klassieken’ van 6 oktober en sleep
naar 11.30 uur. Of scan de QR-code.
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Advertenties

Welkom in onze prachtige winkel
met speelgoed van vertrouwde
én van nieuwe merken!

N i eu w

!
adres

Hertogstraat 102
6511 SE Nijmegen
024 - 2046000

www.regenboog-nijmegen.nl
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Advertentie

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

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

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

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

www.Zonne-straaltjes.nl
Fijne speelochtenden op de peuterspeelzaal. Adres: van Gentstraat 106 Nijmegen

www.Toverster.net
Buitenschoolse Opvang Nijmegen: waar u en uw kind echt keuze hebben!

www.BSONijmegen.nl
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Hexxje Design

Lukt het ons om te blijven
ontdekken?
Ardan Aldershof, rector KGC
Toen in maart de scholen dicht gingen kwamen we allemaal in een situatie terecht waar
nog niemand ervaring mee had. Je kunt je dan niet terugvallen op kennis en intuïtie, maar
toch moet je besluiten nemen waarvan je de exacte impact niet overziet. Dat hebben we
gedaan en dat vind ik misschien nog wel het meest bijzondere van deze tijd. Alles zo goed
als mogelijk proberen af te wegen en dan proberen het juiste te doen. In die zin gaat het in
de eerste plaats over de goede intentie, om vervolgens het denken aan te spreken voor een
plan en ten slotte de wilskracht aan te spreken om het werkend te maken.
Ik heb de afgelopen maanden vele uitdagingen voorbij zien komen. Maar de grootste
uitdaging is toch wel het digitale vrijeschoolonderwijs (op afstand). Hoe pakken we dat
aan? Hebben we hier voldoende vaardigheden voor? Hoe leren en ontwikkelen we hierin?
Ofschoon we daarin mooie stappen hebben gezet, werden we ook aangesproken op een
gebied dat we nog niet helemaal in de vingers hebben. Inmiddels is voor iedere les een
Microsoft Team ingericht en hebben alle docenten een goede laptop om hun lessen te
kunnen streamen. We inspireren elkaar wekelijks met gouden momenten en proberen te
zorgen voor adequate ondersteuning wanneer docenten ergens tegenaan lopen.
Dit is een proces van doorlopend anticiperen, inrichten en communiceren. Bovendien is
iedere docent uniek, heeft ieder vakgebied zijn eigen kenmerken en hebben leerlingen
uiteenlopende behoeften. En dan vind ik het mooi om waar te nemen dat het ons lukt om
onder de gegeven omstandigheden onze lessen en activiteiten vorm te geven. De grootste
opbrengst is in mijn ogen dat we op een soort ontdekkingsreis zijn en ons gaandeweg
steeds verder ontwikkelen.
Nieuwsgierigheid en de bereidheid ‘om het eens anders te willen doen’ zijn dan ook
prachtige eigenschappen in deze tijd. Niet voor niets liet Rudolf Steiner een eeuw geleden
zijn eerste docenten juist in een vakgebied aan de slag gaan dat ze nog niet beheersten;
zoeken en ontdekken zijn heel krachtige elementen in een leerproces. Dit brengt ook een
zeker risico met zich mee: dat het niet meteen lukt, of niet meteen volmaakt is. In dit geval
zouden we dat risico moeten willen nemen omdat er immers geleerd wordt. Precies zoals
onderwijspedagoog Gert Biesta betoogt in zijn boek ‘Het prachtige risico van onderwijs’.
Wanneer leerlingen zien dat leren – ook voor hun docenten – een zoektocht is vanuit de wil
om jezelf optimaal te ontwikkelen, dan geef je hen een enorme rijkdom mee. Dus laten we
blijven ontwikkelen vanuit nieuwsgierigheid! Ondanks dat de omstandigheden regelmatig
heel sturend aanwezig zijn, blijft deze kernboodschap exact hetzelfde. Ik ben ervan
overtuigd dat wij dit in het vrijeschoolonderwijs tot in ons diepste wezen weten, maar het in
de dagelijkse praktijk misschien nog wat meer in ons bewustzijn mogen houden.
Warme groet, Ardan
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De leerplanboom
Enkele jaren geleden, tijdens een bezoek aan een vrijeschool in India, trof ik aldaar op het prikbord een
kleine afbeelding die het leerplan van het vrijeschoolonderwijs weergaf in de vorm van een boom. Deze
kleurrijke afbeelding is door de makers erg goed en doordacht samengesteld. De boom geeft een prachtig
overzicht van de horizontale leerlijnen (per klas) en verticale leerlijnen (per vakgebied) waarbij iedere
tak een vakgebied representeert. Daarnaast wordt dit verenigd met diverse uitgangspunten van het
vrijeschoolonderwijs. Het probleem van de afbeelding is echter dat hij niet kloppend is…

Erik Nieuwkoop, docent aardrijkskunde, KGC
Hoewel de uitgangspunten van vrijwel alle vrijescholen wereldwijd
overeenkomen, bestaat er niet iets universeels als ‘het leerplan van de
vrijeschool’. De culturele en maatschappelijke diversiteit is daarvoor immers
veel te groot. De afbeelding van de boom is gebaseerd op vele aanwijzingen
die Rudolf Steiner gegeven heeft in zijn lezingen over onderwijs. Na de
dood van Rudolf Steiner bundelde Karl Stockmeyer, docent van de eerste
vrijeschool, deze uitspraken in het boek “Angaben Rudolf Steiners für den
Waldorfschulunterricht”. Dit boek wordt op vele Waldorfscholen wereldwijd
nog steeds gebruikt als basis voor het curriculum.
Vrijeschool of Waldorfschool
Vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn niet helemaal
meer ‘Vrijeschool’ volgens de oorspronkelijk betekenis van de naamgeving.
Met ‘vrij’ werd en wordt namelijk niets anders bedoeld dan ‘vrij van
overheidsbemoeienis met de inrichting en de uitvoering van het onderwijs’.
Sinds 2000 moeten vrijescholen van overheidswege hun leerlingen ook
voorbereiden op het eindexamen, ook al wordt dit binnen de scholen zeker
niet gezien als de belangrijkste taak. De naam Waldorfschool - zoals deze in
vrijwel alle andere landen wereldwijd wordt gebruikt - is wellicht dus beter
passend.

Om bovengenoemde redenen was het ‘aan de tijd’ om het
curriculum van het Karel de Grote eens goed onder de
loep te nemen. Gedurende de afgelopen jaren is er met
het gehele college gewerkt aan het verkrijgen van een
dieper inzicht in het curriculum zoals dat dagelijks zijn
gestalte krijgt. De eenvoudige vragen “waartoe?”, “wat?”,
“wanneer?” en “hoe?” stonden hierbij steeds centraal.
Geïnspireerd door het oorspronkelijke gedachtengoed
van Rudolf Steiner en onderzoekend vanuit de huidige
tijdsgeest ontstond uiteindelijk de leerplanboom van het
Karel de Grote College. De boom representeert de rijkdom
van het curriculum, de uitgangspunten van het onderwijs
op Waldorfscholen en maakt een meer holistische blik op
onderwijs inzichtelijk.
Bladeren, takken en ontwikkeling
De leerplanboom heeft inmiddels in zijn fysieke gestalte
een prominente plek in de personeelskamer van de
school gekregen zodat hij ook ondersteunend kan
zijn in de dagelijkse werkpraktijk. In de leerplanboom
hangen bladeren, waarbij ieder blad een klas op school
representeert. Gedurende het schooljaar ‘verhuizen’ de
bladeren aan het begin van iedere hoofdonderwijsperiode
naar een andere tak. Op deze manier is dus meteen
zichtbaar welke hoofdonderwijsperiode iedere klas
volgt. Op de achterkant van ieder blad is een logboek
bevestigd. In de logboeken noteren docenten hun
bevindingen van, en ervaringen met de klassen op
klasniveau zodat de ontwikkeling van de klas inzichtelijk
wordt. In wezen vormt de boom dus ook een pedagogisch
klassenvolgsysteem.
Zoals dat ook in de natuur het geval is, ontwikkelt
de boom zich steeds weer. Wellicht zijn er soms
snoeiwerkzaamheden noodzakelijk en misschien
verschijnen er nieuwe scheuten. Diepgeworteld en stevig
verankerd in de basis van ons onderwijs staat de boom
rotsvast. Wanneer we er met zijn allen goed voor zorgen,
mogen we er ook de vruchten van plukken.
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Voorstellen nieuwe docenten KGC

Mevrouw Cijnssen

Meneer van Boxtel

Meneer Mennen

Bonjour,
Ik zal mij even voorstellen.
Mijn naam is Laurence Cijnssen en vanaf
dit schooljaar geef ik Frans op het Karel de
Grote College. Het vrijeschool onderwijs is
nieuw voor mij, maar na een paar weken
kan ik zeggen dat ik mijn plekje heb
gevonden! Nog niet eerder heb ik mee
mogen maken dat zowel de sfeer als de
leerlingen en de collega’s zo hartelijk en
vertrouwd aanvoelt. Vol goede moed ga ik
dit schooljaar tegemoet!
Cordialement,
Laurence

Graag wil ik me aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Jay van Boxtel en sinds dit
schooljaar werk ik als economie docent op
het Karel de Grote college. Ik ben 23 jaar
oud en woon op het moment in Beuningen.
Mijn vrije tijd besteed ik voornamelijk aan
voetballen en de komende tijd ook aan het
klussen in mijn nieuwe huis. Na een studie
accountancy op de Hogeschool Arnhem en
Nijmegen ben ik de kopopleiding gaan doen
tot economie docent. Tijdens deze opleiding
heb ik mijn stage gelopen op het Karel de
Grote College. Naast het werken op het
Karel de Grote College volg ik momenteel
nog de master algemene economie op de
Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Mijn naam is Mike Mennen. 37 jaar oud,
jong, wat je het wilt noemen. Woon sinds
vorig jaar zomer in Nijmegen. Heb de
andere jaren van mijn leven gesleten in
Heeze, een dorpje bij Eindhoven. Sinds
januari 2020 ben ik werkzaam bij het KGC.
Fijne, vriendelijke school, maar de school
op slot gooien en de leerlingen een aantal
maanden naar huis sturen is nieuw voor
mij. Op de bijgevoegde foto zie je mij
tijdens het beoefenen van mijn grootste
hobby: met de motor op reis gaan. Zonder
plannen met mijn tentje achterop kijken
waar ik uitkom. Daarnaast sport ik graag:
wandelen, mountainbiken, fitness, voetbal,
ijshockey en joggen. Mijn jongste hobby is
het bespelen van een didgeridoo. En verder
ben ik heel aardig ;)
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Mevrouw Seuren

Meneer Peters

Fons Giesen, conciërge

Mijn naam is José Seuren en sinds februari
ben ik werkzaam als docent geschiedenis
op het KGC. De vrije school was onbekend
terrein voor mij. Maar toen ik de school
binnenliep voor het sollicitatiegesprek
dacht ik meteen: dit zit goed. De sfeer, de
leerlingen, de collega’s, ik voel me hier als
een vis in het water en leer iedere dag. Als
docent sta ik meer stil bij de essentie van
het lesgeven en kan ik veel meer creativiteit
kwijt in mijn lessen. Kortom: geen moment
spijt gehad van de overstap en ik hoop nog
vele mooie jaren tegemoet te gaan op het
KGC.

Mijn naam is Ben Peters, sinds kort
afgestudeerd gymdocent en een van de
nieuwste toevoegingen aan het Karel
de Grote college. Ik ben 23 jaar oud en
woon in het mooie Oss. Ik heb destijds
gekozen voor de opleiding tot gymdocent
omdat ik veel energie kreeg van het delen
van mijn passie: Braziliaans Jiu Jitsu. Als
vechtsporter in het onderwijs staan thema’s
als zelfvertrouwen en respect centraal in
mijn lessen. Ik streef naar het verzorgen van
goed en passend onderwijs, waarbij het
interpersoonlijk contact met de leerling een
belangrijke voorwaarde is. Ik kijk uit naar
mijn tijd binnen het vrijeschool onderwijs
op het Karel de Grote college!

Ik ben Fons Giesen. Twintig jaar geleden
ben ik begonnen in de bouw als
ambachtelijk timmerman en daarna als
leermeester. Het timmervak met al zijn
charme geef ik graag door aan de nieuwe
generatie mensen die graag een stukje
ambacht uit de handen laat komen.
In mijn vrije tijd heb ik een parttimebaan
binnen defensie als Natres militair. en ik
ben vrijwilliger bij het Artillerie museum in
Het Harde als chauffeur en ook als monteur
aan het groot en rollend materieel zoals
rupsvoertuigen en tanks.
Na een medisch traject, vanwege mijn
schouder, heb ik de bouw achter mij
moeten laten. Ik ben op een werk- en
ervaringsplek bij het KGC als conciërge
geplaatst. Het is een fijne werkomgeving
waar ik het erg naar mijn zin heb.
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Euritmiestage op de bovenbouw
Juliette Reijnen, voormalig stagiaire KGC

liedje ‘Smile’ euritmiegebaren bedacht en een voetbalwedstrijd
euritmisch uitgewerkt.

Wij, derdejaars studenten van de euritmie opleiding in Leiden,
kregen de kans om van dichtbij een kunstzinnig euritmieproject
op de bovenbouw mee te maken. Deze stage vond plaats op het
Karel de Grote College in Nijmegen. Eén van de euritmiedocenten,
Karsten Timm, werkt met een gemengde 10e en 11e klas aan
een euritmieopvoering. De leerlingen gaan meedoen aan het
euritmiefestival in Witten, Duitsland: Forum Eurythmie Witten. Dit
jaarlijkse festival biedt een podium aan leerlingen, studenten en
professionals. Vorig jaar was het dan ook op dit betreffende festival
dat bij ons als euritmiestudenten de wens ontstond om leerlingen
te begeleiden bij hun kunstzinnige proces voorafgaand aan het
Forum Eurythmie. Karsten was dat jaar ook aanwezig, weliswaar
zonder klas, maar hij had wel plannen om het volgende jaar met
een klas een optreden te verzorgen. Wij
als studenten raakten in gesprek met
Karsten en daaruit ontstond het idee dat
hij wel wat hulp bij de voorbereidingen
zou kunnen gebruiken. Wij graag wilden
helpen; een plan voor een stage was
geboren. Door grote inzet van onze
docent Magali Müller Peddinghaus is het
gelukt om deze stage tot werkelijkheid
te maken.

Het was voor mij heel waardevol om van dichtbij te zien hoe je te
werk gaat wanneer je een euritmie uitvoering met een klas gaat
voorbereiden. Ik vond het fijn de balans te zien tussen wat een
docent inbrengt en wat de leerlingen zelf inbrengen. De leerlingen
hebben niet alleen een uitvoerende rol maar werken actief mee
aan het creatieproces. Naar mijn mening is dat het mooiste wat er
is: de mogelijkheid om met leerlingen kunst te maken.
Helaas kan het euritmieoptreden van de klas van Karsten Timm
in Duitsland niet gerealiseerd worden vanwege de huidige
situatie met het coronavirus. Vanwege deze zelfde reden is onze
stage helaas vroegtijdig gestopt. Hoe ga
je nu verder met de euritmielessen als
fysieke lessen niet meer mogelijk zijn? Als
alternatief voor de fysieke euritmielessen
hebben de leerlingen van Karsten Timm
opdrachten voor thuis gekregen. Eén
opdracht hield in dat de leerlingen één
van de vijf gezondheidsoefeningen
moesten kiezen en deze thuis gedurende
meerdere dagen achter elkaar oefenen.
Met behulp van een filmpje van collega
Martine Meursing konden de leerlingen
zelfstandig met de oefeningen aan de slag.
De instructies voor het oefenen waren: “Per
oefensessie herhaal je de oefening een
aantal keren zodat je je de oefening echt
eigen maakt. Doe de oefening langzaam
zodat je goed kunt navoelen wat er in
de beweging en in je lichaam gebeurt.
Schrijf na iedere oefensessie in enkele korte
zinnen wat je opmerkt. Voeg deze beschrijvingen samen, trek een
conclusie en lever dit in.”

Karsten is met zijn klas aan de slag
gegaan met de Holberg Suite van
Edvard Grieg. Hij had de klas in vijf
verschillende groepen opgedeeld die elk
aan een verschillend onderdeel van het
muziekstuk werkten. Wij als stagiaires,
ook met vijf, werden gekoppeld aan
deze groepjes en zo had ieder een
eigen groepje om te begeleiden.
Enerzijds kregen de leerlingen een door Karsten bedachte
vorm (choreografie) om mee te werken, anderzijds mochten de
leerlingen zelf vormen bedenken. Na een gezamenlijke start van
de les mocht elk groepje afzonderlijk aan het werk gaan. Wij als
stagiaires gingen dan met ons ‘eigen’ groepje mee. Aan het einde
van elke les, die veel te snel voorbijging, lieten de leerlingen
aan elkaar zien waaraan ze gewerkt hadden. Daarna konden de
getoonde vormen met hulp van Karsten weer verder uitgewerkt
worden.
Naast dat we in Nijmegen Karsten mochten helpen zijn we
ook twee keer bij euritmiedocent Dicky Dubbelman in de
les aanwezig geweest. Een klas had euritmie als examenvak
gekozen en werkte aan hun eindvoorstelling. Ook in deze klas
mochten we helpen bij het creatieproces. We hebben o.a. met
de leerlingen aan een gedicht gewerkt, voor het welbekende

Persoonlijk vond ik het erg bijzonder om de ervaringen van de
leerlingen te lezen en ben ik dan ook erg blij dat ik wat ervaringen
mag delen. Hier volgen enkele fragmenten van de persoonlijke
ervaringen van leerlingen. Met dank aan Noëlle, Yasha, Lara en
Meike die hiervoor toestemming hebben gegeven.
Ik wil Karsten Timm en Dicky Dubbelman van harte bedanken
voor de kansen die ze onze klas hebben gegeven en dat ze
ons zo open in hun lessen hebben ontvangen. Ook dank aan
alle leerlingen waar we helaas maar kort mee hebben mogen
samenwerken. Ik heb ervan genoten!
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‘Liefdevolle E’:
“Dag 5: De oefening heet liefde/e en de letter ‘e’
in euritmie was voor mij altijd iets vanbinnen.
Met deze oefening daarentegen was een groot
deel naar buiten gericht. Vooral de laatste dag
realiseerde ik me dat het buiten ook een deel van
jezelf kan zijn. Zo zit dat met liefde ook wel een
beetje. De oefeningen zijn anders dan normale
oefeningen. Waar ik nooit echt de rust kon vinden,
vond ik die nu wel. Dit was dus, zeker in deze
tijden, een erg fijne afwisseling.” Noëlle
‘Hoopvolle U’:
“Dag 1: ik was bewust bezig met mijn lichaam.
Ik stelde me voor dat warmte van de aarde mijn
armen optilde en naar het licht toe duwde.
Dat licht liet ik binnen dringen en ik pakte het.
Ik ‘duwde’ het in mijn lichaam, dat vervolgens
losser/ lichter aan voelde.
Dag 2: na de oefening voelde mijn lichaam en
geest ‘gezuiverd’. Ik voelde moed en ook vrijheid.
Het bracht me tot rust.” Yasha
“Dag 1: we hebben de oefening ongeveer 10 keer
gedaan. Ik voelde bij de eerste keer al dat mijn
armen vanzelf een beetje naar boven gingen.
Daarna voelde ik ook licht toen ik mijn armen
omdraaide naar boven. Ik voelde me ook rustiger
worden. Ik werd me meer bewust van mijzelf.”
Lara

“De afgelopen vijf dagen heb ik iedere dag
dezelfde euritmieoefening gedaan. Om eerlijk
te zijn had ik er in het begin niet heel veel zin in
omdat ik het zo druk heb de laatste tijd. Toch
vond ik iedere dag wel tijd om de oefening te
doen. Ik had deze oefening gekozen omdat ik
de beweging mooi vond. Na het doen van de
oefening vind ik dit nog steeds. Ook heb ik de
bewegingen een beetje eigen kunnen maken. Het
doen van de oefening iedere dag gaf mij veel rust.
Ik vond het fijn om heel bewust ergens mee bezig
te zijn. Voor mij was deze oefening dus zeker een
succes!” Meike
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Advertenties

WINKELCENTRUMMOLUKKENSTRAAT
“Kwaliteit, service en winkelgemak in de buurt “

en natuurlijk
een uur
vrij parkeren !

Bloemenveld
drankenspeciaalzaak

Email:

info@deknollentuin.nl
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Advertenties

Duurzaam, biologisch
en fairtrade winkelen op
twee locaties in
Nijmegen.

Van Nature | Hét duurzame warenhuis
Burchtstraat 126
Van Nature | Dé biologische speciaalzaak
Gerard Noodtstraat 135-137

www.vannature-nijmegen.nl

Tegen inlevering
van deze
waardebon
ontvangt u
een mueslibol
naar keuze bij
Bakker Arend

Ambachtelijk Biologisch
Brood en Gebak
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Kom jij bij
de redactie?
De redactie van de Branding is opzoek naar jou!
Heb jij nieuwe ideeën en schrijf je graag
of ben je een taalfanaat die onze artikelen kan redigeren?
Mail ons dan; redactie@branding-nijmegen.nl

Een keertje in
de Branding?
Je tekening, reactie, artikel en wat je leuk
vindt, is altijd welkom!
De brievenbus vind je bij de ingang
van Meander.
Ook die van ouders en docenten:
redactie@branding-nijmegen.nl

