
Ronde 7

EIs Schellekens
Hogeschool lNHolland
Contact: el s.schel leken s@i n hol I an d. n I

Onze Klas Mijn Wereld. Taal digitaal in groep 1 tlm 4

l. Inleiding

zcin25 jaar geleden werd het kleuteronderwijs - zo heerten groep I en 2 toen - opge-
nomen in de basisschool. Pogingen om de verworvenheden van her kleuteronderwijs
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door,te trekken naar de groepen 3 en 4strandden al snel op het overgewicht van de,
aanpak in de lagere school. Doorgaande leerlijnen met klassikale doelen (keurig ver-
pakt in methodes) dreigden het voormalige, meer kindgerichte, kleuteronderwijs te
vermorzelen. Maar veel 'oude' kleuterjuffen hielden dapper stand. Ze wisten zich
gesteund door traditionele vernieuwingsscholen, die de methodische mangel een gru-
wel was. Toch leren nog steeds verre\Meg de meeste leerlingen in groep 3lezen en schrij-
ven aan de hand van de methode met voorgebakken inhouden. En de ruime aandacht
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling uit het kleuteronderwijs slinkt in groep 3 als

spinazieblaadjes in een hogedrukpan: hier en daar een sliertje - onherkenbaar vaak,
zeker voor de leerlingen. Ze leren voor zichzelf, maar niet over zichzelf. Ze leren te
presteren, maar nauwelijks om samen te werken. Zelercn zich te gedragen, maar het
klimaat in de klas blijft een zaakvan de leerkracht.

2. Ontwikkelingsgericht onderwijs

In de methodiek van Onze Klas Mijn Wereld zyn de verworvenheden van her 'oude'

kleuteronderwijs op een eigentijdse manier uitgewerkt. Het is een methodiek om te
werken aan sociale competenties. De wereld en ervaringen van de leerlingen zijn het
startpunt van betekenisvol onderwijs, en de leedingen gebruiken digitale media zoals
de computer en de digitale calnera. Het project heeft een ontwikkel- en onderzoeks-

component en wordt uitgevoerd binnen het lectoraat 'Ontwikkelingsgericht
Onderwijs' aan de hogeschool lNHolland. Samen met leraren worden 'good practices'

op het gebied van sociale competentie ontwikkeld: in de eerste fase (2008-2010) voor
de groepen 3 en 4, en in de tweede fase (tot 2012) voor de kleuters. Het onderzoek

heeft twee componenten: evaluatie van het project door middel van interviews met de

deelnemende leerlcachten en in beeld brengen hoe leerlingen denken over hun socia-

le wereld door middel van interviews met de kinderen.
Onderstaand schema 'sociale competentie' vormt het kader voor de ontwikkelings- en

voor de onderzoekscomponent. Het is een bewerking voor de onderbouw van het

basisonderwijs van het schema van Tên Dam e.a. (2003) dat is opgesteld op basis van

het onderzoek en de bestaande meetinstrumenten voor sociale competentie. Enerzijds

is het een inspiratiebron voor de leerkrachten op de ontwikkelscholen: ze kunnen in
één oogopslag zien aan welke aspecten ze aandacht willen besteden. Anderzijds geeft

het schema een helder overzicht van de activiteiten waar de ontwikkelleerkrachten
positieve ervaringen mee opdeden.
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1. Basisonderwijs

Figuur 1: Schema tociale competentie'.

3. Resultaten en verspreid.ing

Tirssen 2007 en de zomer van 2010 is het project uitgevoerd op 5 scholen, in samen-
werking met 10 leerkrachten van groepen 3 en 4.In het lopende schooljaar zullen ook
twee kleuterleerkrachten de methodiek in hun groepen uitproberen. óp d. website
http://www.onzeklasmijnwereld.nl (in ontwikkeling) worden de verralelde good
practices' zodanigbeschreven, dat ook anderen .r-.. "* de slag kunnen. ook pabo-
docenten kunnen uit het materiaal putten bij het invullen van Áodules en het geven
van stageopdrachten.
Parallel aan het ontwikkelwerk wordt binnen Onze Klas MijnWereld onderzoek gedaan
naar de identiteitsvorming, de sociale vaardigheden en de groepsbeleving door Ëerlin-
gen van 4 tot 8 jaar, met speciale aandacht voor gender .n .trri.it.it. In 2011 zal een
boek verschijnen met een beschrijving van de mÀodiek en het ond.erzoeksverslag.
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4. Focus op taal en ICT

Onderwijs dat uitgaat van de leefwereld van leerlingen genereert uit zichzelf betekenis-
volle taal. Leerlingen spreken en schrijven over hun eigen omgeving, ervaringen,
gedachten en kennis en wisselen die uit, in kleine groepjes of voor de hele klas. Al
doende leren ze zichzelf en elkaar beter kennen. Met publicaties op het internet berei-
ken de leerlingen een potentieel enorm publiek. Dat motiveert hen om hun teksten zo
mooi en correct mogelijk te maken. Een tekswerwerkingsprogramma met spellings-
correctie verleent daarbij goede diensten. Ook zijn leerlingen gemakkelijk te prikkelen
voor tekstrevisie. Naast vragen als: 'Heb ik zo precies mogelijk gezegdwat ik wil ver-
tellen?, 'Kan een lezer mijn verhaal begrijpen?' 'Zijn de woordjes goed geschrwen?'...
roept publiceren op het internet nog andere vragen op: 'Mag iedereen mijn tekst
lezen?', '\Vat wil ik over mezelf vertellen?', 'Zgn andercn blij met wat ik over hen
schrijÊ'... Op die manier leren kinderen op een veilige manier nadenken over priva-
cy en openbaarheid.

5. Je eigen taal, je eigen wereld in woord en beeld

Niet alleen de computer vergroot de schrijflust, ook de digitale cirmera vormt een bron
van inspiratie. Zelfgemaakte fotot, thuis of in de klas, maken verhalen los en roepen
vragen op bij anderen. Zo ontdekten de klasgenoten van Salima dat ze aanjudo doet
en aan echte wedstrijden deelneemt. Amira heeft drie eigen duiven in de til van haar
vader en er liggen drie eitjes in een nest. Voor het eersr ligt de klas aan haar voeten.
'Durf je die duiven te pakken?', vraagtAna$. Amira knikt glunderend.

De camera verleent ook goede diensten in de klas: plaatjes voor het digitale klassen-
dagboek - op de weblog van de klas - zijn er in een wip mee gepubliceerd. De makers
(in tweetallen) zijn de 'journalisten van de dag. In verschillende klassen werkten lera-
ren ook aan het klassenklimaat met de digitale carnera: leerlingen fotografeerden
m:m:lten dat het goed ging in de klas en schreven er een tekst bij. Met een digitaal
schoolbord kunnen de leerlingen samen terugkijken naar een mooi of belangrijk
moment. Dat is een betekenisvolle afsluiter van de dag - het 'klassendagboeli van
Freinet in een modern jasje. De leerlingen blijken prima in staat om waardevolle
momenten op te sporen. Er werden onder meer foto's gemaakt van twee leerlingen die
geconcentreerd samen aan het werk waren, een meisje dat haar tafelgenoot hielp met
rekenen, eenjongen die uit zichzelfhetlokaal veegde...

De digitale camera biedt nog veel meer mogelijkheden. Zo liet een leerkracht haar
leerlingen eigen conflicten beschrijven in drie scènes: hoe het begon, war er mis ging
en hoe het werd opgelost. Ze beeldden de scènes uit in tableaus, die de leerkracht fáto-
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grafeerde. Voorzien van tekstballonnen en onderschriften maakten de leerlingen er een
PowerPointpresentatie van, die op de website van de klas kwam. En passant lierden de
leerlingen dat er meerdere manieren zijn omeen conflict op te lossen of te voorkomen.

6. Ook voor kleuters

Het succes van onze Kla Mijn Vereld inde groepen 3 en 4deed de subsidiegever, de
Bernard van Leer Foundation, besluiten het project vanafaugustus 2010 verJer uit te
werken naar de groePen I en 2, zodat strals voor de ondeÁouw een basale leerlijn
'sociale comperentie' beschikbaar is, die samengaar met het ontwikkelen van t""i- ár,
digitale vaardigheden en ICTl-burgerschap.
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