
Woensdag
17 februari
2016 Achtergrond

DeStadAmersfoort.nl

25

directeur van De Hoeve. ,,Op de eerste jena-
planscholen zaten alle leeftijdsgroepen in 
één klas. Nu zitten drie leerjaren bij elkaar 
in de zogenaamde stamgroepen. Het idee 
hierachter is dat in de klas de gezinssituatie 
wordt nagebootst. De oudste kinderen in een 
stamgroep kunnen leiderschapskwaliteiten 
ontwikkelen en als rolmodel voor de jongste 
kinderen dienen. De jongste leerlingen 

kunnen in de luwte rustig de boel wat ver-
kennen. En de middelste kinderen kunnen 
de mentorrol pakken, maar mogen ook nog 
even blijven leunen. Na drie jaar verandert 
de volgorde weer en wordt de oudste in de 
volgende stamgroep weer de jongste.”
 
erVArIngSgerIcht In het gedachtegoed van 
Petersen is school meer dan onderwijs ge-
ven. Hij zag school als een leefwerkgemeen-
schap waar de totale persoonlijkheid van het 
kind tot leven kan komen. In het jenaplan-
onderwijs worden vier basisactiviteiten on-
derscheiden waarin kinderen leven en leren. 
De activiteiten gesprek, werk, spel en viering 
wisselen elkaar in een ritmisch weekplan 
af. ,,Hierdoor is er een continue afwisseling 
tussen werken en ontspannen, dat ook goed 
werkt voor kinderen met ADHD.”
De Hoeve gebruikt voor taal en rekenen de 
gangbare methodes, maar de lessen gericht 
op wereldoriëntatie zijn ervaringsgericht. 
,,De leerlingen verkennen de wereld in haar 
totaliteit. Als we een les over waterdiertjes 
hebben, nemen we de kinderen mee naar de 
sloot om daar de diertjes te bestuderen.” 
Een centrale plek in de school neemt het 
podium in waar elke woensdag de midweek-
viering plaatsvindt. Kinderen vertellen in 
groepjes aan de andere leerlingen en ouders 
wat ze hebben geleerd. ,,Je ziet tijdens die 
vieringen zo mooi hoe kinderen er allemaal 
op hun eigen manier komen.”
 
WeLBeVInden De Hoeve is een oecumeni-
sche basisschool. De Graaff: ,,Het oecumeni-
sche karakter komt tot uiting in het verken-
nen van levensvragen dat we samen met de 
kinderen doen. En ook in de zorg voor het 
welbevinden van leerlingen. Als een kind 
in de pauze hard op zijn knie valt, zeggen 
wij niet: ‘Sta op en loop door’. We kijken met 
aandacht wat er aan de hand is. Vorig jaar 
dreigde er een wachtlijst te ontstaan. Ook dat 
hoort niet bij het karakter van de school. Het 
lerarenteam heeft hard gewerkt om ervoor 
te zorgen dat die wachtlijst niet nodig was, 
want iedereen hoort erbij.”

 p Het jenaplanonderwijs is ervaringsgericht: een les over waterdiertjes speelt zich af aan de waterkant.

 p Directeur Nancy de Graaff (l) en moeders Claudia en Sasja met hun kinderen op het podium waar de midweekvieringen plaatsvinden.

Als je een school inloopt 
moet het direct goed 
voelen. Dat advies kreeg 

Claudia van den Ham te horen toen ze op 
zoek ging naar een andere basisschool voor 
haar oudste dochter. Ze nam het ter harte. 
,,Indy zat in groep 3 van een basisschool in 
onze toenmalige woonplaats Zwartebroek. 
Ze is een heel vrolijk meisje, maar ze werd 
steeds onzekerder en stiller.” Van den Ham 
liep meerdere scholen af, maar voelde bij 
oecumenische jenaplanbasisschool De Hoe-
ve in Hoevelaken een hartelijke en gastvrije 
ontvangst. ,,Voor mij is De Hoeve zoals een 
school moet zijn. De hele inrichting straalt 
warmte en huiselijkheid uit. Mijn dochter 
begon al na drie dagen op deze school te 
veranderen. Hier staat zij haar vrouwtje.”
Sasja Elderman stapte ook met haar oudste 
kind over naar de jenaplanschool in de 
wijk Kantemars. ,,Mijn zoon Silver zat in 
het eerste kleuterjaar op een wijkschool in 
Vathorst, maar was daar niet gelukkig. Op 
De Hoeve bloeide hij helemaal op. Jongens 
mogen hier zijn zoals jongens zijn. Iedereen 
is hier uniek.” Beide gezinnen zijn inmiddels 
naar Hoevelaken verhuisd om dichter bij de 
school te wonen. ,,Maar al zou ik honderd 
kilometer om moeten rijden voor deze school 
dan zou ik dat met liefde doen.”
 
UnIeK De ouders verwoorden de kern van 
het jenaplanconcept dat het raamwerk is van 
waaruit De Hoeve werkt. De school telt ruimt 
350 leerlingen, waarvan vijftien procent van 
buiten het dorp komt. De basis van jena-
planonderwijs is dat ieder mens uniek is en 
het recht heeft  om een eigen identiteit te 
ontwikkelen. In 1924 werd in de Duitse uni-
versiteitsstad Jena door de hoogleraar Peter 
Petersen deze onderwijsvorm bedacht waar-
bij hij kinderen van verschillende leeftijden 
bij elkaar zette. In Nederland werd jenaplan 
in de jaren vijftig geïntroduceerd.
,,Het concept is niet vaststaand, maar groeit 
met de tijd mee”, vertelt Nancy de Graaff, 

Kies je voor een 
basisschool in de buurt 
of laat je je leiden door 
de onderwijsvorm? 
Komende weken 
portretteert 
DeStadAmersfoort.nl 
basisscholen waar ouders 
én hun kinderen graag 
een stukje verder voor 
fietsen.
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Serie: Bijzondere basisscholen

Jenaplanonderwijs: ieder kind is uniek
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