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1 “ Het werken in projecten heeft ons team 
hechter gemaakt. De hele school is met 
hetzelfde onderwerp bezig, van groep 1 tot 

groep 8. Daardoor hebben leerkrachten van de 
verschillende groepen veel meer contact met 
elkaar dan toen we nog met losse methodes 
werkten. De bovenbouw en onderbouw hadden 
toen hun eigen programma en hadden daardoor 
eigenlijk maar weinig met elkaar te maken.” 

“Het werken met projecten heeft dat veranderd. 
Iedereen is nu met hetzelfde onderwerp bezig. 
Dat maakt dat er een veel grotere betrokkenheid 
is ontstaan tussen de teamleden onderling. Ze 
zijn echt met elkaar bezig om het onderwijs 
in wereldoriëntatie vorm te geven. Ze helpen 
elkaar, stimuleren elkaar, vragen advies aan 
elkaar, zetten samen circuits op. Het geeft een 
enorme boost aan het team.”

“We bereiden de projecten op vaste momenten 
voor. Elk voorbereidingsmoment heeft een 
duidelijk doel. Op één bepaalde dag is het hele 
team bijvoorbeeld bezig met het arrangeren van 
de leerroutes. Als er dan iemand vastloopt, is het 
heel gemakkelijk om bij een collega naar binnen 
te lopen voor ondersteuning. Best een grote 
verandering ten opzichte van onze oude manier 
van werken, maar het is echt een verbetering.“

“Het team heeft een duidelijke visie op de 
manier waarop het zichzelf en het onderwijs 
wil ontwikkelen. In de ontwikkeling van die 
visie moet je in mijn ogen echt investeren. 
We hebben in een workshop een moodboard 
over Jeelo gemaakt dat we aan elkaar hebben 

gepresenteerd. Daarmee 
werd gelijk duidelijk 
wat de raakvlakken 
tussen de afzonderlijke 
teamleden waren. Uit de 
sessie kwam naar voren 
dat we graag mee willen 
in de ontwikkelingen 
die Jeelo doormaakt en 
Jeelo steeds meer in 
ons programma willen 
toepassen. Maar: stapje 
voor stapje. We doen 
alleen de dingen die we 
zelf als meerwaarde zien 
op dat moment.” 

“Uiteraard lopen we nog steeds soms tegen 
problemen aan. We hebben het bijvoorbeeld 
regelmatig over de vraag of een bepaalde 
tijdsinvestering in een project wel opweegt tegen 
het rendement. Is het nog wel in verhouding? 
Daar zijn we soms best nog zoekende in. We 
schuwen daarbij het stellen van kritische vragen 
aan elkaar niet. Maar doordat we met zijn allen 
heel duidelijk voor ogen hebben wat we willen, 
worden problemen gezamenlijk aangepakt en 
opgelost. Teamleden proberen anderen echt 
mee te nemen als het even wat minder gaat.”

Wilma van der Pol, directeur

“Het werken in 
projecten geeft 
een enorme 
boost aan het 
team”
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“ We willen graag op een andere manier met 
onze meerbegaafde kinderen gaan werken. 
Deze leerlingen worden nu iedere week 

buiten de groep op een bepaalde tijd begeleid 
door een leerkracht. We willen dit verder 
uitbouwen en bekijken wat de mogelijkheden zijn 
om deze leerlingen in de groep aan hun eigen 
leerroute te laten werken. De extra uitdaging die 
de kinderen nodig hebben, gaan we bieden met 
de nieuwe gele wijzers die bij de leerroutes van 
Jeelo zitten.”

“Er zijn twee soorten uitdagende wijzers. 
De ene wijzer bevat een opdracht van een 
‘echte’ opdrachtgever. De leerlingen bepalen 
zelf hoe ze die opdracht gaan aanpakken en 
presenteren. De andere wijzer gaat nog een 
stapje verder. Daarin bedenken leerlingen zelf 
een onderzoeksvraag. Met die wijzers kun je met 
meerbegaafde kinderen heel goed de diepte in, 
terwijl ze toch gewoon meedoen met het project 
dat de rest van de groep ook doet.” 

“Het werken met de gele wijzers heb ik al een 
keer uitgeprobeerd met de meerbegaafde 
kinderen bij het project Maken van je eigen 
product. De meerbegaafde kinderen hebben 
de opening van het project meegedaan met de 
rest van de kinderen. Daarna bedachten ze een 
eigen onderzoeksvraag. Ze wilden graag weten 
hoe een biologische bruisbal wordt gemaakt. Ze 
zijn gaan onderzoeken, hebben een moodboard 
gemaakt en zijn naar een winkel geweest om 
informatie te vragen. Uiteindelijk hebben ze zelf 
een aantal bruisballen gemaakt die ze tijdens de 
kerstmarkt aan de school presenteerden.” 

“We zien per project ook kinderen die meer 
kennis hebben over het onderwerp of er meer 
interesse in hebben. Als een onderwerp een 
kind interesseert, kun je hem prikkelen met 
zo’n uitdagende wijzer. Een leerling die normaal 
misschien wat zwakker is, krijgt dan ook eens 
de gelegenheid om op een hoger niveau aan 
de slag te gaan en te laten zien wat hij kan. Die 
flexibiliteit heb je als je de groep bij elkaar houdt 
en extra uitdaging in de leerroute arrangeert.” 

“De komende tijd ga ik 
samen met de kinderen 
meer ervaring opdoen 
met het werken met de 
uitdagende wijzers. Ik ben 
heel benieuwd hoe dat 
gaat! Door de projecten 
goed te evalueren en steeds 
aan te passen komen we 
verder. Kunnen de kinderen 
uit de voeten met de 
opdrachten, zijn ze niet te 
open of juist toch nog te 
ingevuld? Mijn ideaal is dat 
de kinderen in de toekomst 
zelf gaan arrangeren. Ze 

bepalen dan zelf wat ze nodig hebben om tot 
een oplossing van de onderzoeksvraag te komen. 
Daar zijn we nog lang niet, maar het is wel een 
mooi doel om naartoe te werken.”

Kim de Jong, leerkracht groep  
1/2, 7 en coördinator

“Meerbegaafde 
kinderen 
voldoende 
uitdagen, maar 
wel in de groep 
houden. Dat is 
wat we willen.”

2

30

Thijske Verdaasdonk, 
leerkracht groep 3 en 
onderbouwcoördinator

“Kinderen zijn 
bij het werken 
in een circuit 
veel meer 
betrokken dan 
bij de klassikale 
aanpak”

“ Toen we met Jeelo gingen werken, merkten 
we al snel een verschil tussen bovenbouw 
en onderbouw. In de bovenbouw konden 

we de kinderen loslaten en zelfstandig aan 
het werk zetten. Groep 7-8 werkte ook al heel 
snel groepsoverstijgend. Uiteraard moet je dat 
zelfstandig werken wel eerst aanleren, ze kunnen 
dat niet uit zichzelf. We introduceren stenen vaak 
klassikaal en daarna gaan ze zelfstandig aan de 
slag. Dat werkt goed, die werkwijze hebben we 
eigenlijk op een heel natuurlijke manier ontdekt.” 

“Bij groep 3-4 stoeiden we veel meer met de 
aanpak. We boden de stenen en stappers klassikaal 
aan, maar dat werkte niet. De kinderen vonden 
het saai en de betrokkenheid was niet groot. Dus 
toen zijn we op zoek gegaan naar een andere 
manier van werken. We zijn begonnen met het 
werken in circuits en hoeken. Voor groep 3 maken 
we een hoekenbord, net als in groep 1-2, waarop 
staat welke hoeken er allemaal zijn. Op die manier 
werken we drie keer in de week een dik uur met 
Jeelo.” 

“We zijn nu bezig met het project Beleven van 
onze planeet. Die leerroute gaat voor groep 3-4 
over het weer. In een hoek maken de kinderen 
een regenmeter met behulp van een stapper, in 
een andere hoek zijn kinderen met het weer bezig 
op het krijtbord, in de volgende hoek werken de 
kinderen op het digibord aan hun kennis met de 
interactieve steen over de verschillende soorten 
weer. Ze zijn echt handelend bezig.”

“Tegelijkertijd vind ik 
het wel belangrijk dat je 
kinderen niet alleen maar 
de hoeken instuurt, maar 
dat ze ook een instructie 
krijgen. Want aansluiten 
bij dat wat ze kennen 
uit groep 2 is belangrijk, 
maar het vooruitkijken 
naar groep 5 ook. Ze 
zullen toch langzaam naar 
het zelfstandig leren toe 
moeten groeien. Ze weten 
nu: eerst moet ik even 
luisteren, daarna mag ik 

zelf aan de slag. En na het circuit hebben we altijd 
een kwartiertje waarin de kinderen aan elkaar 
presenteren wat ze hebben gedaan en geleerd.”

“We zijn heel tevreden over deze manier van 
werken. We merken dat de kinderen veel meer 
betrokken zijn dan bij de klassikale aanpak. En 
ook voor de leerkracht is het een vooruitgang. Je 
kunt kinderen heel goed observeren. Als je met 
de hele klas een regenmeter gaat maken, moet je 
alle kinderen tegelijk observeren. Nu observeer ik 
telkens een groepje van maximaal 6, en ik hou tijd 
over om bij de andere groepjes te coachen. Ook 
voor het verzamelen van materialen is het werken 
met hoeken echt handig. We hebben achter in de 
klas een soort Jeelo-winkeltje met allerlei materialen 
die ik regelmatig aanvul. Kinderen kunnen daar zelf 
de dingen uitzoeken die ze nodig hebben voor een 
stapper.”

3

31


