ST. WILLIBRORDUSSCHOOL ZIERIKZEE:
VAN ZWAK NAAR BOVENGEMIDDELD

WAAROM IN DE KLEUTERGROEP
VOORLEZEN OVER TELLEN?
De kinderen van groep 3 mogen laten zien wat ze moeten
kunnen om te schrijven. Een hand moet tussen je buik en de tafel
kunnen, je moet op twee billen zitten, twee voeten op de grond
hebben en de pen of potlood in je schrijfhand houden met de
punt naar beneden. ‘Juist, heel goed!’ prijst de juf. ‘Dat hebben
jullie goed aan het bezoek laten zien.’
Het leerproces verdelen in stapjes, doelstellingen in subdoelen, dat zijn
belangrijke kenmerken van de vernieuwingen in leerprocessen die de
St. Willibrordusschool in Zierikzee heeft doorgevoerd. De school noemt
ze succescriteria en zelfs de kleuters kunnen die benoemen. Wendy
Spruit, intern begeleider op de school: ‘Om een huis te tekenen moet
je rechte en schuine lijnen kunnen tekenen bijvoorbeeld. De kinderen
weten deze zaken feilloos te benoemen en er ook het label ‘succescriterium’ aan te verbinden. Gekunsteld? Misschien, maar het werkt wel.
Want daardoor weten ze ook dat ze hun tekening kunnen verbeteren
als ze bijvoorbeeld extra oefenen met het maken van schuine lijnen. Een
mooi huis tekenen wordt ineens een haalbaar doel en niet iets wat ‘ik
toch niet kan.’ Zoiets als Austins Butterfly bijvoorbeeld, het filmpje waarin Austin een vlinder van een grote foto moet natekenen. De vlinder
wordt steeds een beetje beter nadat hij aanwijzingen heeft gekregen
van de andere kinderen. Totdat de vlinder heel erg lijkt op de vlinder
van de foto.

Austin’s Butterﬂy - YouTube

Juf Trudy Gunst–van den Dries van groep 1 verwondert zich nog elke
keer: ‘Dat kinderen uit groep 1 kunnen praten over doelen, dat vind ik
zo bijzonder! Zo las ik gisteren een verhaaltje voor over tellen. Ik vroeg
waarom ik dat gedaan had. En een jongetje antwoordde ‘Omdat we
deze week met cijfers beziggaan juf.’ Inderdaad, want dat is ons rekendoel van deze week, kijk maar, hier zie je dat op ons doelenlijstje.’
Leerlingen eigenaar maken van hun leren
Dit analyseren van leerdoelen, leerstof verdelen in stapjes en succescriteria formuleren om de leerdoelen te bereiken blijkt een van de krachtigste middelen te zijn om de impact op het leren van de leerlingen te
vergroten. Wendy en haar collega’s zijn inmiddels fan van deze theorie,
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evenals Monique van Ombergen, onderwijsadviseur van RPCZ. Zij heeft de school
begeleid bij het invoeren hiervan.
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