
De meester is net zo trots als wij
Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen
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Leerkrachten, kinderen en ouders samen
Het was grappig, want wij wisten 
hoe het moest en de moeders 
moesten het eerst vragen
 Marvin uit groep 5

Ik wist niet dat je zo kon praten 
met kleuters
 Moeder Raisa

Fijn dat er zoveel ouders kwamen 
en dat ze elkaar en ons op deze 
middag beter leerden kennen
 Leerkracht van groep 3/4

Met dank aan de Gemeente Amsterdam, 
die ons in het Kunstenplan voor 2009-
2012 opnam, waardoor wij deze 
werkwijze konden ontwikkelen en 
uitvoeren.

Inleiding 

Op school werken leerkrachten hard om de kinderen zo goed mogelijk 
toe te rusten voor hun toekomst. Als het onderwijs goed is, werken ook 
de kinderen hard om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Positieve 
betrokkenheid van de ouders is daarbij van essentieel belang. 
Partnerschap tussen school en ouders staat steeds hoger op de 
prioriteitenlijst van scholen. Hoe geef je dat vorm? Bijna alle ouders 
hebben het beste voor met hun kind. In de praktijk zien we dat de 
hoeveelheid (voor)oordelen van leerkrachten over ouders én van ouders 
over leerkrachten groot is. En met alle voorkomende misverstanden kun 
je ook een straat plaveien. 
Veel scholen doen enorm hun best ouders meer bij het onderwijs te 
betrekken, maar zijn vaak teleurgesteld in de opbrengst van die 
inspanningen. 

In de afgelopen jaren heeft stichting Taalvorming met een aantal 
scholen een kunsteducatieve praktijk ontwikkeld, waarin leerkrachten, 
kinderen en ouders elkaar door middel van literaire, beeldende en/of 
drama werkvormen echt ontmoeten en samenwerken om kinderen meer 
kansen te geven. In deze brochure een aantal voorbeelden van onze 
manier van werken. De invalshoek is daarbij de behoefte van ieder mens 
(of ze nou leerkracht, kind of ouder is) om uit te wisselen over zaken die 
je bezig houden, om woorden te geven aan wat je denkt, ziet en hoort. 
De verbindende kracht hiervan kan zorgen voor begrip voor elkaar, voor 
lachen met elkaar en voor samen trots zijn op wat er is gemaakt. Het is 
een praktische manier om een visie over partnerschap tussen school en 
ouders vorm te geven, een goede basis om echt samen te werken, de 
twee werelden van school en thuis met elkaar te verbinden. 

We hopen dat u door de voorbeelden geïnspireerd wordt en zin krijgt om 
ook op uw school op deze manier aan de gang te gaan. 
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Over echte ouders en clichéouders
oordelen en vooroordelen van leerkrachten en ouders

Dan is er het probleem van tijd en beleid. Leerkrachten 
moeten veel taken uitvoeren en hebben weinig tijd 
voor contact met ouders. Als kinderen klein zijn is er 
nog de inloop en het ophalen in de klas, maar dan 
moet je als ouder ook al precies weten wat je wilt 
zeggen of vragen; als kinderen groter zijn, zijn er vaak 
alleen de 10-minutengesprekken. Beleid van de school 
t.a.v. ouderbetrokkenheid kan al veel van dit probleem 
oplossen, maar lang niet alle scholen hebben een goed 
doordacht ouderbeleid. 

De derde factor is eenrichtingsverkeer: vaak willen 
scholen ouders inschakelen op een manier die niets 
vraagt van het eigen denken van ouders; ouders 
moeten zich vooral verplaatsen in het denken van de 
school en opdrachten uitvoeren. Ook 
10-minutengesprekken zijn vaak eenrichtingsverkeer. 
Ouders voelen zich daardoor onzeker en een aantal 
haakt af. Dat wordt door scholen weer gezien als 
‘onvoldoende meewerken’. In sommige politieke 
partijen gaan stemmen op om ouders die niet 
‘meewerken’ te beboeten. Wij denken dat dit niet helpt. 

Nog meer hobbels

Naast deze drie belangrijke factoren, zijn er nog een 
aantal zaken die het contact tussen ouders en 
leerkrachten beïnvloeden: 
Op het gebied van ouders zijn dat:
-  Het niveau van Nederlandse taalvaardigheid;
-  De mate van geïntegreerd zijn in de samenleving;

Leerkrachten en ouders, het lijken natuurlijke 
bondgenoten die zich allemaal bezighouden met de 
opvoeding van kinderen. Maar toch wringt het vaak: 
leerkrachten voelen zich niet gesteund door ouders, 
ouders voelen zich niet begrepen door leerkrachten. 
Aan beide kanten veroorzaakt het contact regelmatig 
slapeloze nachten. 

Natuurlijk hebben ouders en leerkrachten verschillende 
posities in de opvoeding van kinderen. Ouders willen 
dat hún kinderen gelukkig worden (alle andere 
kinderen in de groep zijn toch voor ouders iets minder 
van belang); leerkrachten willen dat álle kinderen uit de 
groep leren naar hun vermogen. Dat kan wringen. Maar 
wij zien nog meer factoren, die het matige contact 
tussen leerkrachten en ouders op scholen beïnvloeden. 

Clichés, tijdgebrek en eenrichtingsverkeer

Leerkrachten en ouders zien elkaar vaak niet in al hun 
verscheidenheid, er wordt gedacht in clichéouders en 
clichéleerkrachten: ‘Ze komen niet op ouderavonden’ of 
‘De juffen zijn hier niet streng genoeg’. Er zijn 
honderden redenen waarom ouders niet op 
ouderavonden komen en de strengheid van juffen 
loopt in de werkelijkheid erg uiteen. Denken in clichés 
is comfortabel, omdat de schuld altijd bij de anderen 
ligt; denken in clichés verhindert zelfreflectie. Voor 
leerkrachten: is de vorm van de ouderavonden wel 
geschikt voor de ouderpopulatie? Of voor ouders: 
werkt mijn strengheid naar kinderen dan wel? 
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Kortom 

Elke leerkracht weet dat de mix van al deze factoren bij 
alle ouders weer anders is. Die verschillen bestaan ook 
vaak tussen ouders uit hetzelfde land van herkomst, 
zowel bij autochtone Nederlanders als ouders 
afkomstig uit andere landen. 
Clichéouders en clichéleerkrachten bestaan niet, ze 
zijn allemaal echt en allemaal verschillend. 
Net zoals in het onderwijs aan kinderen is het voor een 
effectieve ouderbetrokkenheid van groot belang om te 
differentiëren in vraag aan en verwachtingen van 
ouders. Dat kan en moet in het ouderbeleid van de 
school. 

Taalvorming ontwikkelde in de afgelopen jaren 
praktische manieren om elkaar te ontmoeten, om de 
kloof kleiner te maken, om meer begrip tussen 
leerkrachten en ouders te ontwikkelen. En om met 
elkaar plezier te hebben en trots te zijn op de kinderen. 

-  Communicatieve vaardigheden in het algemeen van 
ouders;

-  Ervaring met (Nederlands) onderwijs;
-  Praktische zaken en sociaal/economische 

omstandigheden die een positieve ondersteuning 
van kinderen thuis in de weg kunnen staan, zoals 
tijdgebrek door werkzaamheden buitenshuis, krappe 
huisvesting, financiële of andere problemen.

Op het gebied van leerkrachten zijn dat:
-  Communicatieve vaardigheden van leerkrachten
-  Onbekendheid van leerkrachten met cultuurgebon-

den verschillen in communicatie en andere manieren 
van communiceren dan de Nederlandse (bijvoorbeeld 
impliciete en expliciete taal, verbale en non-verbale 
taal)

-  Uiteenlopende visies op wat goed opvoeden is en hoe 
kinderen het beste leren. De Nederlandse norm van 
positief opvoeden wordt niet door alle ouders ge-
deeld.



De kinderen weten het beste hoe alles gaat
Met ouders, kinderen en leerkrachten een boek maken voor nieuwe kleuters

Uit de bijeenkomsten in de 
kleuterklassen komen veel 
tekeningen met eten. Tientallen 
tekeningen van appels, 
broodtrommels, bekers melk 
enzovoorts. De tekeningen zijn 
prachtig bij elkaar maar te klein 
om in een foto van de klas te 
plaatsen. Dat ziet er rommelig 
uit. We bedenken dat we ook 
andere foto’s nodig hebben 
dan foto’s van plekken. Mooie 
gordijnstof bijvoorbeeld die als 
rustige achtergrond voor kleine 
tekeningen kunnen dienen.
Zo ontstaat de pagina over het 
eten; achter de tekeningen van 
boterhammen met beleg komt een 
detail van een vilten doek die een 
van de moeders voor de school 
maakte.

De directie van een school in Amsterdam-West wil graag meer nieuwe 
leerlingen uit de buurt aantrekken. We bedenken samen een plan voor 
een prentenboek, dat daarop aansluit. Ingang is ‘hoe kun je ouders uit de 
buurt stimuleren om voor deze school te kiezen?’ Dat betekent dat we 
dat ook moeten gaan vragen aan de ouders van de kleuters: ‘Wat had je 
nu eigenlijk graag willen weten bij het kiezen van de school?’ 
We besluiten om samen met ouders, leerkrachten en kinderen een boek 
te maken, waarin de school wordt voorgesteld aan de lezer. Wat doen de 
kinderen hier op school allemaal? Waar hang je je jas op? Hoe gaat het 
in de pauze? En met gym? En hoe pak je het aan als je met de auto’s wilt 
spelen en een ander kind wil dat ook?

Ouders helpen

De leerkrachten vragen welke kleuterouders mee willen denken. Op de 
eerste bijeenkomst zijn er 8 ouders die nieuwsgierig zijn en wel willen 
meehelpen. We stellen voor een boek te maken over een dag op de 
school: wat gebeurt er allemaal in de klas? Door het gesprek komen een 
aantal moeders er achter dat ze sommige dingen niet weten. Wat doen 
de kinderen in de kring? Hoe gaat het precies met het kiezen van 
spelletjes? Ze besluiten het eens aan de juffen te gaan vragen.

In de volgende bijeenkomst bedenken we welke momenten van de dag 
belangrijk zijn voor in het boek. We maken foto’s van plekken in de 
school. Idee is om de foto’s in het boek te gebruiken en tekeningen van 
de kinderen in de foto’s te plaatsen. Zo kan een getekende zandtafel uit 
groep 4 worden gezet in een foto die we van de gang maakten. 
 
We nodigen ouders uit als we als consulenten Taalvorming in de 
kleuterklassen werken: Wat doen de kinderen op die plekken? Wat 
gebeurt er bij de voordeur en bij het spelen in de speelzaal? We schrijven 

Met groep 4 spelen, schrijven en 
tekenen we over wat we ons nog 
herinneren van de gymlessen 
van toen we kleuters waren. 
‘Paaltjesvoetbal’, roept iemand. 
‘Nee’, roept iemand anders, ‘dat 
hebben we pas geleerd in groep 3’. 
We graven diep in ons geheugen 
wat we vroeger dan wel deden: 
touwslingeren, en over een balk 
lopen en in het wandrek! 
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Vooral over het touw weten veel 
kinderen nog precies hoe ze dat 
deden: dat je op een knoop moest 
gaan zitten en dan op een bankje 
gaan staan. En dan je afzetten en 
naar de volgende bank slingeren. 
Een meisje schrijft: ‘Ik kreeg altijd 
pijn in mijn handen van het 
touw. Maar het was wel leuk.’ De 
teksten en tekeningen gebruiken 
we voor de bladzijdes over de 
gymles. 

De kinderen tekenden vooral 
zichzelf en niet hun ouders. 
We misten nog tekeningen van 
ouders voor in het boek, die horen 
er ook in. We nodigden de ouders 
uit om ook te komen tekenen. Dat 
vinden veel ouders spannend. 
Daarom vragen we een illustrator 
om een korte workshop te geven 
aan de ouders. Ze laat zien dat 
je een tekening in stappen 
kunt maken. Het wordt een 
vrolijke bijeenkomst waar mooie 
tekeningen uitkomen van ouders 
op het schoolplein en ouders die 
kinderen naar school brengen. 

op wat kinderen vertellen, spelen kleine stukjes na. De kinderen weten 
het beste hoe alles gaat, de ouders zijn verschrikkelijk nieuwsgierig. Ze 
krijgen een kijkje in de keuken, dat is smullen. Samen met de ouders 
bekijken we later weer welke tekeningen en teksten van de kinderen bij 
welke foto’s passen. Ook de leerkrachten bekijken het boek steeds in de 
maakfase en leveren commentaar en ideeën. Zo wordt het boek van de 
kinderen, maar ook van de ouders en de leerkrachten.
Op het grote zomerfeest van 2012 is het boek klaar en komt 
burgemeester van der Laan het eerste exemplaar in ontvangst nemen. 
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Op de website van het Geheugen van West staan veel 
verhalen over Amsterdam-West van vroeger. 
Bijvoorbeeld over de snoepkar op de hoek van de 
Osdorper Ban waar je voor een dubbeltje zwart-wit en 
drop kon kopen bij een norse man die eigenlijk niet zo 
van kinderen hield. Of over dat ene partijtje voetbal 
met de jongens uit de buurt waarbij de garagedeuren 
van de buurman als doel werden gebruikt en de boze 
buurman, die gek werd van het geluid en uit woede de 
bal aan stukken sneed.
De verhalen van vroeger lijken soms heel ver weg, 
maar vaak voelen ze toch ook dichtbij. Waar koop je nu 
eigenlijk je snoep? Welke mensen uit de buurt zijn nu 
nors? Waar voetbal je nu? Is er ook wel eens iemand 
boos geworden toen je aan het spelen was? En van 
welke geluiden uit de buurt word jij nu gek?

Schrijven, tekenen en spelen over vroeger en nu

Stichting Taalvorming en het Geheugen van West 
ontwikkelden samen het project ‘Ik zag opeens dat 
alles anders was’, een manier om de verhalen van 
vroeger en de verhalen van nu met elkaar te verbinden. 
Op een school in Amsterdam-Osdorp schreven en 
tekenden we met de bovenbouw naar aanleiding van 
teksten en foto’s van Het Geheugen van West: over het 
nieuwe uitzicht vanaf je balkon omdat er opeens een 
boom gekapt is, over het speeltuintje in de straat waar 
je nooit meer speelt, over kattenkwaad dat je uithaalde 
toen je klein was. Om de verhalen zo helder mogelijk 
voor de geest te krijgen speelden de kinderen hun 
verhalen ook in de klas. Met behulp van 
spelwerkvormen als vertelpantomime, tableau vivant 
en dialoogspel zochten de kinderen naar woorden en 
zinnen, maar ook naar hun drijfveren om een verhaal 
te vertellen. Wat vind je belangrijk om te vertellen, en 
hoe doe je dat?
 
Een deel van de verhalen van de kinderen en de 
leerkrachten is op de website van het Geheugen van 
West geplaatst. Daarbij is ook aandacht besteed aan 
de consequenties hiervan in een les mediawijsheid: 
wat zet je op internet en wat juist niet? Bij elk verhaal 
bedacht de schrijver een lezersvraag die de lezers van 
de website aanspoort tot het achterlaten van een 
reactie op het verhaal.

Ik zag opeens dat alles anders was…
Samenwerken met een buurtwebsite
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Kinderen met hun ouders

Ook ouders deden mee in dit project. De teksten van 
de kinderen werden op de website van het Geheugen 
van West bekeken en voorgelezen op een bijeenkomst 
van ouders en kinderen samen. Naar aanleiding van de 
tekst over belletje trekken, vertellen de ouders over 
kattenkwaad dat ze zelf vroeger uithaalden: ‘In 
Marokko heb je geen bellen, maar wat wij deden was 
steentjes tegen de ramen aan gooien’. Kinderen zitten 
op het puntje van hun stoel bij deze verhalen: dat hun 
ouders ook ooit stout geweest zijn….

De bijeenkomst was verrassend voor de ouders. Die 
vertelden dat ze in de bovenbouw vaak niet meer 
weten waar de kinderen mee bezig zijn. Het contact 
met de school gaat over toetsen, schooladviezen en 
sociaal gedrag, maar bijna nooit over wat hun kinderen 
in de klas doen. Het was ook verrassend voor de 
leerkrachten: ‘Ik zie de ouders en kinderen nu opeens 
van een hele andere kant’. Het informele contact 
tussen leerkrachten, ouders en kinderen is belangrijk: 
zo leer je elkaar op een andere manier kennen. Samen 
kijken naar overeenkomsten en lachen om verschillen. 
Door praktisch te vertellen, te tekenen en te spelen 
over onderwerpen, waar elk mens iets over kan zeggen, 
ontmoeten kinderen, ouders en leerkrachten elkaar.
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Spelen:
-  Maak met een van je ouders een 

lijstje van spelletjes die de zij als 
kind vroeger vaak deden. Schrijf 
de spelregels op die er bij dat 
spel golden. Op school kunnen 
kinderen elkaar die spelregels 
vertellen en bekijken of ze het 
spel kunnen spelen

Dieren:
-  Maak samen een lijst van dieren 

die je ouders in hun jeugd veel 
zagen

-  Maak een lijstje van 
spreekwoorden, die je ouders 
kennen die met dieren te 
maken hebben. Dat mogen 
ook spreekwoorden zijn in een 
andere taal.

Ouder-kind-opdrachten
Thuis betrekken bij wat op school gebeurt

Op de vier scholen die meedoen aan het eerste pilotjaar van de 
Vakantieschool Taal, bedenken we met leerkrachten opdrachten die 
ouders en kinderen samen thuis doen. Het resultaat van die opdrachten 
wordt op school weer in de klas gebruikt. 
Samen een opdracht doen geeft plezier, het versterkt de band van 
ouders met de school en motiveert kinderen. Maar het moeten wel 
opdrachten zijn die alle ouders kunnen uitvoeren, ook de ongeletterden 
onder hen. Ook is het belangrijk dat ouders er zowel plezier aan beleven 
als het nut ervan inzien. Een voorbeeld uit onze praktijk.

Een thema op school is een thema thuis 

Het projectthema van de Vakantieschool Taal bij groep 7 is muziek. De 
leerkracht heeft een kist boeken besteld bij de bibliotheek en een 
projectopzet bedacht: hij wil dat elk kind na een korte oriëntatieperiode 
een eigen vraag bedenkt bij het onderwerp ‘Muziek’. Tijdens het project 
gaat het kind op zoek naar een antwoord op die vraag. Aan het eind 
rapporteert elk kind aan de rest van de groep; het mag d.m.v. een affiche 
zijn, een werkstuk, een powerpoint. Ouders zijn belangrijk bij de 
Vakantieschool. De leerkracht en de consulent Taalvorming brainstormen 
over zinvolle ouder-kind-opdrachten. 
We verzinnen samen de volgende opdrachten:
• interview een van je ouders over een muziekheld, die hij of zij vroeger 

had of nu heeft
• teken samen met een van je ouders een muziekinstrument dat vroeger 

voor hem of haar belangrijk was
Beide opdrachten zijn zinvol in de oriëntatiefase van het project, dus 
voordat de kinderen hun vraag formuleren. Wellicht komt er uit de 
interviews of tekeningen een vraag die een van de kinderen verder wil 
uitzoeken.

Opdrachten bij thema’s

Lezen:
-  Lees een kwartiertje 

tegelijkertijd met een van je 
ouders een boek of tijdschrift en 
vertel elkaar erover: wat heb je 
gelezen en wat vond je daarvan?

Film:
-  Bekijk samen een film, maakt 

niet uit in welke taal. Op welk 
moment begon het spannende 
stuk? En hoe kwam de 
oplossing?
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Eten:
-  Schrijf samen een recept op van 

eten, dat je moeder of vader 
vaak maakt en neem het mee 
naar school

-  Maak samen een tekening over 
hoe het vroeger bij een van je 
ouders thuis was tijdens het 
eten. Wat gebeurde er? Wie 
waren er allemaal bij?

-  Maak met een van je ouders een 
lijst van wat er allemaal in de 
koelkast staat en ligt. Verdeel 
het onder in: gezond, niet zo 
gezond maar wel lekker, de rest

Voor de interviewopdracht oefenen we eerst in de klas. De kinderen 
interviewen de meester over zijn muziekheld. Twee kinderen schrijven 
alle vragen, die gesteld worden op: wat vond je er fantastisch aan, 
waarom, hoe zag hij eruit, wanneer luisterde je ernaar, wat vonden je 
ouders ervan, zing eens een stukje. 
De vragen die de kinderen bij de meester bedacht hebben gaan mee 
naar huis. We praatten nog over het feit dat sommige ouders misschien 
niet een held op het gebied van muziek hebben, maar misschien wel een 
oom die heel mooi zong. Volgens de kinderen is dat niet zo, iedereen 
heeft dat toch!
De week erop hebben de meeste kinderen hun ouders geïnterviewd. Veel 
ouders hebben verteld over een muziekheld, over wijde broekspijpen, 
prachtig golvend zwart haar. Over dat hun vader die muziek maar herrie 
vond of over een muziekheld, die de kinderen nu ook nog kennen, omdat 
hij nog steeds heel beroemd is. Michael Jackson bijvoorbeeld, de 
moonwalk wordt onmiddellijk weer uitgevoerd. De paar kinderen die 
hun ouders niet geinterviewd hebben, zeggen dat hun ouders geen tijd 
hadden. 
Later in de bijeenkomst met ouders alleen, blijkt dat er inderdaad ouders 
zijn, die vroeger niet echt een muziekheld hadden. En de vraag naar een 
goed zingende oom is niet gesteld. Kennelijk vonden de kinderen het 
toch een afgang, een ouder die geen muziekheld had….

Museumbezoek:
- Neem een tekening van een 

voorwerp mee naar huis dat 
je in het museum hebt gezien 
(eerst op school maken). Vertel 
aan een van je ouders wat je 
hebt gezien, zoek een voorwerp 
uit je eigen huis dat daarmee te 
maken heeft en neem het mee 
naar school

Techniek:
- Maak samen met een van je 

ouders een stripverhaal over 
hoe een apparaat in huis werkt 
(op voorgedrukt papier met 4 
hokjes voor de strip)
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Alle ouders of zoveel mogelijk ouders

Ouder-kind-opdrachten passen goed in onderwijs, waarin regelmatig 
met thema’s wordt gewerkt. Een zinvolle context is dan snel gevonden 
en ook is het logisch dat uitgevoerde ouder-kind-opdrachten weer 
terugkomen in de klas. Maar ook in traditioneel onderwijs is er een 
prima plek voor te vinden, bv. gekoppeld aan wereldoriëntatievakken.
De volgende punten zijn belangrijk als u gaat werken met ouder-kind-
opdrachten:
- De koppeling van het thema aan de opdracht: het moet voor iedereen 

duidelijk zijn waarom de opdracht er is, zowel voor kinderen als ouders. 
De opdracht moet een hoog gehalte aan ‘noodzaak’ hebben: als je hem 
niet doet kan je kind niet verder op school.

- De opdrachten variëren voldoende van elkaar: niet steeds dezelfde soort 
opdracht.

- De kinderen vinden het leuk om wat ze gedaan hebben met hun ouders, 
in te brengen op school. Dat betekent dat de leerkracht altijd een posi-
tieve en opbouwende reactie geeft op wat er thuis gedaan is.

- Minder hoog opgeleide ouders hebben pre-teaching nodig voor de op-
drachten, omdat ze anders denken niet te weten wat ze moeten doen 
(onzekerheid, laaggeletterdheid, gebrekkige beheersing van het Ne-
derlands). Organiseer daartoe een ouderbijeenkomst vóór het project, 
waarin de opdrachten besproken worden.

Als je deze manier consequent een jaar lang elke maand volhoudt dan 
bereik je als school bijna alle ouders of opvoeders. Grote zussen en 
broers, tantes of ooms en oma’s en opa’s zijn als betrokken opvoeders 
natuurlijk ook prima, dan worden het ‘grote-mensen-kinderen-
opdrachten.
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ouders en kinderen samen vaak heen gaan: de 
bibliotheek, de kinderboerderij, de supermarkt. 
Samen met Elspeth Pikaar, beeldend kunstenaar, 
maken we een selectie van teksten en tekeningen uit 
de grote hoeveelheid materiaal. Zij verwerkt die in het 
gevelkunstwerk ‘Schooltijd’.
In het boek ‘Aardige buren is geluk hebben’ bundelen 
we meer teksten en tekeningen. Het boek gaat over de 
school, maar vooral ook over de buurt van de school. 
Niet alleen de kinderen komen hierin aan het woord: in 
het boek zijn ook teksten opgenomen van de 
leerkrachten, ouders, buurtwerkers en (oud) 
buurtgenoten. 
Op 20 januari 2011 werden het boek en het kunstwerk 
feestelijk gepresenteerd aan de ouders, kinderen en 
buurtbewoners. Na afloop leidden kinderen de 
genodigden rond.

Een goede gewoonte in Nederland: bij een nieuw 
schoolgebouw hoort een nieuw kunstwerk. Een 
basisschool in Amsterdam Osdorp krijgt een nieuw 
gebouw. Omdat we al jaren actief zijn op deze school 
zijn we al vroeg op de hoogte van de 
nieuwbouwplannen. Een kans om iets speciaals te 
doen met kinderen en ouders van de school. Samen 
met de school bedenken we dat mensen ook aan de 
buitenkant moeten kunnen zien wat er binnen in de 
school gebeurt. 

Aan de buitenkant zien wat er in de 
school gebeurt

Met alle kinderen, de leerkrachten en de oudergroepen, 
die bij de school betrokken zijn schrijven we teksten en 
tekenen we over de school en over de buurt. Teksten en 
tekeningen over: vrienden maken, vallen en opstaan, 
de eerste schooldag, jarig zijn, overblijven, elkaar 
helpen. We hebben een grote variëteit aan 
onderwerpen. In alle klassen vertellen, tekenen en 
schrijven we over iets anders. De teksten van de 
ouders, die we in de cursus Taal en 
Ouderbetrokkenheid schrijven gebruiken we in de 
klassen als inspiratiebron voor de kinderen en 
andersom.
Met een gemengde groep ouders en kinderen van 
groep 4 maken we grote tekeningen van plekken waar 

Taal op de gevel
Teksten en tekeningen in een kunstwerk
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De tekeningen zijn horizontaal 
gespiegeld. Soms moet je goed 
kijken wat het precies voorstelt 
en af en toe moet je een beetje 
fantaseren. Saber vertelt dat 
het ontwerp door een bedrijf 
in Friesland op ondoorzichtig 
glas is geprint in een hele grote 
printer. En nu lopen we met z’n 
allen langs het kunstwerk dat 125 
meter lang is en drie meter hoog. 
Saber en Soukaina laten zien 
waar hun teksten staan. Saber 
kan zijn tekst eerst niet vinden: 
zijn handschrift is veranderd 
dit jaar, omdat hij nu niet meer 
aan elkaar schrijft. We lezen 
af en toe een tekst en kijken 
naar de plaatjes. Wie ziet het 
rekenblaadje en wie ziet de 
theaterstoeltjes en wie ziet het 
pakje drinken?
Een mevrouw vraagt aan 
Soukaina hoe het nou voelt dat er 
een tekst van haar op dit gebouw 
staat dat misschien wel meer dan 
honderd jaar blijft staan, en dat ze 
dan later als ze oma is met haar 
kleinkinderen langs dit gebouw 
kan lopen en kan vertellen: 
‘Kijk, dat heeft oma geschreven.’ 
Soukaina moet lachen: daar had 
ze nog niet over nagedacht.
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Elke woensdagochtend ‘Leesinloop’ 
Ouderbetrokkenheid bij (voor)lezen

Elke woensdagochtend lezen ouders voor op een basisschool in 
Amsterdam Oud Zuid. Ze doen dat in alle groepen, van kleuters tot en 
met groep 5. In elke groep lezen gemiddeld zes ouders voor. In de 
bovenbouw is het moeilijk om voorlezende ouders te vinden, daar lezen 
de leerkrachten voor. Zowel ouders als leerkrachten en kinderen zijn 
enthousiast over deze vorm van ouderbetrokkenheid. 
De kiem voor deze leesinloop werd gelegd in het project Leesplezier dat 
de school samen met stichting Taalvorming bedacht. In dit project ging 
het om de vragen:
Hoe kunnen wij als school ervoor zorgen dat de kinderen meer en met 

meer plezier gaan lezen?

Wat kunnen de ouders op school en thuis doen om daaraan mee 

te werken en hoe kunnen wij als school hen daarin stimuleren en 

ondersteunen? 

Leesplezier: in de hele school wordt voorgelezen

Het project startte met een zogenoemde “voorleesochtend”. Overal in de 
school waren gezellige voorleeshoeken ingericht. Om 9 uur zaten alle 
kinderen in de hoek waar ze ingedeeld waren.
De bel ging en het voorlezen begon. Er daalde een grote rust neer in de 
school. Alleen de stemmen van de voorlezende ouders en leerkrachten 
waren te horen.
Overal aandachtig luisterende kinderen in allerlei houdingen: recht op 
een stoel, hangend over een tafel, onderuitgezakt in de kussens, lekker 
tegen elkaar aan leunend of voorover gebogen op het puntje van de stoel.
Na een kwartier ging de bel weer en was het voorlezen afgelopen. De 
ouders dronken nog even een kopje koffie met elkaar in de keuken. En waar 
gingen de gesprekken over? Over het voorlezen, maar ook over boeken die 
zij zelf lezen. Na de projectperiode van 2 maanden bleef de voorleesochtend 
in deze uitgebreide vorm nog een jaar bestaan. Daarna ontwikkelde de 

Een voorbeeld van het 
verloop van de leesinloop in 
groep 1-2:

Op de tafeltjes in het lokaal ligt 
een variatie aan boeken klaar: 
verhalende en informatieve 
prentenboeken, boeken zonder 
tekst, zelfgemaakte boeken. 
Daarbij zijn ook boeken die 
al vaker in de groep zijn 
voorgelezen. Die kunnen de 
kinderen nu zelf aan hun ouders 
voorlezen.
Juf Jeannette staat bij de deur 
om de kinderen en hun ouders 
te verwelkomen. Ze weet precies 
welke ouders uit zichzelf blijven 
voorlezen en welke ze nog eens 
expliciet moet uitnodigen.
Aan een ronde tafel zitten drie 
moeders met hun kinderen. Ze 
bekijken samen de platen of lezen 
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opzet zich tot de makkelijker te organiseren vorm van de leesinloop. 
Natuurlijk deden niet alle ouders direct mee. We zagen eerst vooral de 
ouders voor wie voorlezen vanzelfsprekend is. Tijdens ‘Leesplezier’ 
probeerden we ook de ouders, voor wie dat niet het geval is, te 
betrekken. We organiseerden twee ouderbijeenkomsten en een korte 
cursus voor deze ouders; ouders die, zo bleek, onzeker zijn over voorlezen. 

Onzekere ouders

Alle ouders weten dat de school het belangrijk vindt dat ze hun kinderen 
thuis voorlezen. Maar toch doen veel ouders het niet. Begrip voor de 
redenen waarom zij het niet doen, is een goed begin voor verandering. 
Ouders geven het zelf aan.
Zij kunnen niet of slechts gebrekkig Nederlands lezen, of zelfs helemaal 
niet lezen. Ze zeggen: ‘Ik weet niet hoe ik het moet doen.’ ‘Mijn 
Nederlands is niet goed genoeg’. ‘De juf kan het veel beter’. Ouders zijn 
onzeker en bang iets fout te doen en daardoor hun kinderen niet het 
goede te leren.
In de bijeenkomsten en de cursus praatten we veel: over het belang van 
vertellen in de Arabische cultuur, over positief contact met je kind, over 
lezen, voorlezen en het kiezen van boeken. Behalve praten oefenden we 
ook met de ouders in kijken en in zelf doen.
Want, hoe doe je dat, praten met je kind over een boek? In de 
ouderbijeenkomst deed onze consulent het voor met vier kleuters. De ouders 
kregen de opdracht goed te kijken en te luisteren. Na afloop benadrukten ze 
dat ze vooral heel erg hadden genoten van de kinderen. Die luisterden zo 
goed en keken zo geïnteresseerd naar de platen. En ze vertelden zo leuk over 
zichzelf. Sommige ouders realiseerden zich toen pas hoe leuk het kan zijn een 
boek voor te lezen en er met een kind over te praten.

De stappen naar voorlezen

In een korte cursus bereidden we de ouders stap voor stap voor op het 
voorlezen aan een klein groepje kinderen. De eerste stap was een bezoek 

zachtjes voor. Een moeder bekijkt 
met haar zoontje een boek over 
dieren. Ze weten de naam van 
het wild zwijn niet. Een varken 
misschien? Nee, dat ziet er anders 
uit. Een andere moeder weet het. 
Er ontstaat een gesprekje over de 
kenmerken van een wild zwijn 
en van een varken en dat het 
soms moeilijk is een dier goed te 
herkennen. 
Na een half uur is het voorlezen 
afgelopen. Jeannette bedankt elke 
ouder persoonlijk.
De leesinloop vindt zij hard 
werken, elke week weer. “Je kunt 
niet achterover gaan zitten. Je 
moet blijven investeren in het 
contact met de ouders.” Daar hoort 
bij dat je ouders weleens moet 
toespreken; als ze hun mobieltje 
aan hebben staan of met elkaar 
gaan praten over de hoofden van 
de kinderen heen. Maar vooral de 
onzekerheid van de ouders is een 
punt van aandacht.
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Het is belangrijk dat de leerkracht 
ouders geruststelt door te 
benadrukken dat het vooral gaat 
om een fijn moment samen met 
je kind - en met een boek. Je hoeft 
daarvoor niet te kunnen lezen of 
voorlezen in het Nederlands. En 
voorlezen hoeft ook niet altijd 
per se met een boek. Samen 
reclamefolders bekijken en lezen 
en erover praten is ook belangrijk 
voor de leesontwikkeling van 
kinderen. Het enge van voorlezen 
kan een leerkracht er op die 
manier voor ouders van afhalen.

aan de buurtbibliotheek waar de ouders leerden dat zij ook zelf boeken 
kunnen kiezen, en zo invloed hebben op wat ze voorlezen. Boeken die ze 
begrijpen, leuk vinden, die ze zelf kunnen lezen. Boeken over wat hun 
kind meemaakt of over het thema van de klas. Dat waren echte 
eyeopeners. Ze leenden twee prentenboeken om thuis voor te lezen. 
Daar bleek de week erop toch weinig van terecht te zijn gekomen. De 
onzekerheid van ouders kwam weer om de hoek kijken. Voorlezen thuis, 
daar hebben we als school of als stichting Taalvorming geen controle op. 
Wat we wel kunnen doen is met de ouders heel praktisch oefenen, zodat 
ze meer zelfvertrouwen krijgen. En dat oefenen deden we dus.
Eerst lazen de ouders elkaar in tweetallen voor, daarna lazen ze in een 
kleutergroep voor. Ze lazen alleen of in een tweetal, waarbij de ene 
moeder las en de andere keek hoe zij dat deed. In de uitwisseling daarna 
bleken de voorlezers het minder eng gevonden te hebben dan ze 
gedacht hadden. Naziha, die alleen had toegekeken, zei: ‘De volgende 
keer ga ik zelf voorlezen.’
De volgende stap was zelfstandig in de bibliotheek een boek te lenen en 
dat twee keer voor te lezen: eerst in de peutergroep en een week later in 
een kleutergroep. Hoewel op de cursus met dat boek eerst was 
geoefend, durfde Fatima toch nog niet voor te lezen. Ze bleef, toen het 
zover was, alleen in de ouderkamer achter. Uiteindelijk liet ze zich 
overtuigen. Enthousiast kwam ze na afloop terug in de ouderkamer. De 
kinderen wilden steeds dat ze een nieuw boek voorlas en toen ze 
wegging zeiden ze: ‘Dag juf Fatima.’ 
Nu waren alle ouders klaar voor het voorlezen op een voorleesochtend 
van ‘Leesplezier’. Allemaal lazen ze voor, soms met niet meer dan twee 
kinderen, maar wel alleen. Fatima durfde zelfs in groep 5 voor te lezen.

En nu: elke woensdag Leesinloop

Tijdens de leesinloop – zo heten de voorleesochtenden nu – lezen ouders 
en leerkracht in de klas voor aan groepjes kinderen. ‘Doordat ik zelf ook 
voorlees, voelen ouders zich vrijer’, zegt een leerkracht. Ik ga niet 
controlerend rondlopen, maar laat mijn eigen voorleesplezier zien.’
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In de afgelopen twee jaar maakten we van ouders en 
kinderen voorleesportretten op film. De fragmenten 
zijn korte uitsneden uit de werkelijkheid, ze laten niet 
‘ideale interactieve voorleesmomenten’ zien. De 
werkelijkheid is niet alleen maar ideaal, maar zit ook 
vol met dilemma’s en niet-ideale momenten. Dat is te 
zien bij acht heel verschillende ouders en hun 
kinderen.
De filmfragmenten gebruiken we voor gesprekken met 
ouders, voor workshops en gesprekken met 
leerkrachten en andere professionals over voorlezen. 
Een greep uit de onderwerpen die in de workshops aan 

de orde komen:
- voorlezen in twee talen
- honderd keer hetzelfde lezen
- betrokkenheid en aandacht van kinderen 
- als een broertje of zusje afleidt
- samen voorlezen met een kind, dat al kan lezen
- je kind uitdagen om te vertellen bij een boek

De filmpjes zijn te vinden via 
www.samenmeteenboek.nl

Samen met een boek
Voorlezen is meer dan taalontwikkeling

In gesprek met ouders

We bekijken na elkaar twee filmfragmenten van 
twee verschillende ouders. Eerst kijken we naar 
Karima, die voorleest aan haar twee kinderen. Ze 
spreekt goed Nederlands, leest de zinnen goed voor. 
We kijken ook naar wat de kinderen doen: zijn ze 
eigenlijk wel betrokken bij het boek? Ze reageren 
niet op het boek en niet op hun moeder, ze zitten te 
wiebelen, ze lachen niet. En als we opletten zien we 
dat Karima ook niet naar de kinderen kijkt, maar 
alleen naar het boek.
Daarna bekijken we een fragment van Nuriye, die 
met haar dochter Gamze samen een boekje leest. Hoe 
is de betrokkenheid daar? Nuriye reageert op haar 
dochter die dicht tegen haar aan op schoot zit. Nuriye 
wijst, kijkt naar haar kind en Gamze reageert ook op 
haar moeder, lacht en praat. 
Iedereen ziet heel goed wat het verschil is. De 
conclusie is dan ook: tijdens het voorlezen moet je 
niet zo naar het boek kijken maar wel naar je kind. 
Een van de moeders vertelt haar tip aan de anderen: 
als je kind afgeleid is, zeg dan iets verkeerds, iets wat 
helemaal niet in het boek staat, dan gaat het gelijk 
weer kijken! 
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In gesprek met ouders

We bekijken een filmfragment van Drifa, een moeder 
die slecht Nederlands leest, maar wel een boek 
bekijkt met haar dochter. Het gaat over een hondje. 
Samen praten ze over honden. Drifa vertelt dat ze 
vroeger bang was van honden en samen praten ze 
over de hond van de buurman. Ze wijzen in het boek, 
doen een hond na en lachen. Drifa doet van alles 
behalve voorlezen.
Met de ouders maken we na het kijken een lijst van 
alle dingen die je kunt doen met een boek zonder dat 
je een tekst leest. De ouders zijn opgelucht: dat kan 
allemaal ook en het is ook goed voor je kind: gezellig 
samen met een boek zijn.

In gesprek met semi-professionals

We bekijken met de voorlezers van Voorleesexpress 
het filmpje van de moeder van Tunahan. In het 
fragment zijn ze in de bibliotheek, Tunahan is een 
fan van een heel groot en ingewikkeld boek over de 
Titanic. Je ziet dat zijn moeder het ingewikkeld vindt 
om samen met hem met dat boek bezig te zijn.
Na het bekijken gaan we met de voorlezers bedenken 
waarom de moeder van Tunahan voorlezen 
ingewikkeld vindt, waar kun je dat aan zien? Daarna 
hebben we een gesprek waarom de ouders in de 
gezinnen waar de Voorleesexpress voorleest, het 
ingewikkeld vinden. Hoe kun je de drempels lager 
maken voor deze ouders?



TIP
Kies een goed boek uit om voor te lezen:
Kies een boek dat je kind leuk vindt 
Kies een boek met veel plaatjes
Kies een boek met weinig woorden

TIP
Het is gezellig en handig als 
de kinderen dichtbij jou en het 
boek zitten, dan kunnen ze goed 
kijken in het boek.

TIP
Je kan samen de kleuren in het 
boek benoemen.
Welke kleur heeft de broek?
En welke kleur heeft de kip?
Wat is allemaal blauw op het 
plaatje?

TIP
Je hoeft de woorden niet voor te lezen. 
Je kan ook alleen vertellen en praten bij een boek. 
Je kan dus ook voorlezen als je niet zo goed kan 
lezen.

Voorleestips 
Van ouders voor ouders

De moeders van de oudergroep van een school in Amsterdam West besteden 
heel veel tijd aan voorlezen: hoe doe je dat nu precies als je zelf niet zo goed 
kunt lezen. Tot slot maken ze samen met Lisa van der Winden een tipboek voor 
alle peuter- en kleuterouders over voorlezen. De tips komen van de moeders 
zelf, nadat ze thuis en in de peuter- en kleutergroepen voorgelezen hebben. 
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TIP
Je kan dingen in het boek 
aanwijzen en samen de 
woorden benoemen. Wat 
heeft het jongetje in zijn 
handen?
En wat doet hij daarmee? 



TIP
Je kan vragen stellen aan je kind over de plaatjes 
in het boek:
Ga jij ook wel eens naar de winkel?
Mag je dan zelf iets kopen?
Hoe ga je dan betalen?
Hebben jullie dan ook een boodschappenmandje?

TIP
Je kan soms even stoppen met 
voorlezen en je kind verder 
laten vertellen.
Ze hebben een taart gemaakt.
Wat denk je dat er op de 
volgende bladzijde gebeurt? 

TIP
Je kan soms iets expres verkeerd zeggen, zodat je 
kind weer goed gaat opletten en goed gaat kijken 
naar de plaatjes. 
“Kijk: De beer speelt met een vliegtuig.”
“Nee, mama, met de bal!”

TIP
Kinderen vinden het leuk om af 
en toe te kunnen bewegen.
Kijk: het jongetje is aan het 
roeren in de kom. 
Zullen we met z’n allen even 
roeren in de kom?

TIP
Kinderen vinden het leuk om af en toe geluid te 
maken.
Kijk: daar zijn de kippen: wat voor geluid maken de 
kippen?

TIP
Als je klaar bent met een boek, 
kun je samen terug kijken naar 
het boek.
Wat deed het jongetje in het 
boek?
Wie kwam hij allemaal tegen? 
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Mijn zoon houdt van dieren. Hij 
wil een huisdier. Hij wil net als 
zijn vriend een poes. Hij vraagt 
altijd: ‘Mag ik een poes?’ Ik zeg: 
‘Het kan niet, want ons huis is 
te klein en je broer is allergisch.’ 
Hij zegt: ‘Ik vraag aan mijn oma 
of de poes daar mag.’ Het mag. 
Maar na een tijdje denk ik: ‘De 
poes kan daar niet blijven want 
ze zijn oud.’ Dan komt de poes bij 
ons. Ik wen aan de poes. Maar na 
een maand denk ik: ‘Het kan echt 
niet. Mijn zoon is allergisch en 
hij krabt overal.’ We brengen hem 
terug. Mijn zoon is verdrietig. Ik 
ook, maar ik laat het niet zien. 
Ik laat mijn zoon eerst huilen. 
Daarna praten we. Ik zeg: ‘Je hebt 
iets goeds gedaan. De poes is nou 
terug bij zijn moeder en broertjes 
en zusjes.’ Nu is mijn zoon niet 
meer verdrietig, maar we praten 
nooit meer over poezen. 

Veerkracht en positief opvoeden
Ouders en school dichter bij elkaar

Ouders als partners, dat wil elke school wel. Hieronder twee verhalen uit 
Nieuw-West, waar scholen zoeken naar verbinding tussen opvoeders. 
Lisa van der Winden en Esther de Koning vertellen.

Pre teaching voor ouders

Op de school waar Lisa van der Winden met ouders werkt, krijgen de 
ouders van de school de Triple P methode aangeboden, een methode 
voor positief opvoeden. Er worden themaochtenden over deelthema’s 
georganiseerd, die voor alle ouders interessant moeten zijn. Ouders, die 
laag taalvaardig zijn, kunnen deze ochtenden niet zomaar volgen. 
Daarom krijgen zij rondom elke themabijeenkomst drie keer een pre 
teaching en verwerkingsles: allereerst een mogelijkheid om het thema 
te verkennen, zodat de ouders beter voorbereid zijn op de ochtend zelf 
en vervolgens een mogelijkheid tijdens en na de bijeenkomst met elkaar 
uit te wisselen over wat er niet begrepen is en waar nog vragen over zijn. 

In de ouderkamer hangt een poster met een aankondiging: 

‘Themaochtend voor ouders over veerkracht.’ Poeh, wat een moeilijk 

woord! Zouden de ouders dat woord kennen? En als ze het woord 

kennen: hebben ze een beeld bij wat de themaochtend gaat inhouden? 

Ik denk eigenlijk van niet. Als ik met een groepje ouders praat, blijkt 

mijn vermoeden gedeeltelijk waar. De school heeft net als veel scholen 

verschillende soorten ouders: van verschillende nationaliteiten en 

daarbinnen ook weer met verschillende niveaus van beheersing van 

de Nederlandse taal. De hoger taalvaardige ouders snappen waar het 

woord mee te maken heeft. Maar een overgroot deel van de ouders 

heeft nog nooit van het woord ‘veerkracht’ gehoord. 

We starten het gesprek in de groep simpel: wat is veerkracht eigenlijk? 

Een moeder weet wel wat een veer is: van een vogel. Dat het woord 



Mijn dochter is haar speen kwijt. 
We zoeken op straat: niks. Ze is 
verdrietig en huilt hard. ‘s Avonds 
koopt mijn man precies dezelfde. 
Ze zegt: ‘Nee, deze is veel harder.’ 
Ik kook hem in water. Hij is nog 
steeds niet hetzelfde. In de nacht 
wil ze hem wel. Ze went eraan.

Mijn man is gefrustreerd. Mijn 
dochter van tien maanden is 
druk. Het lukt hem niet om haar 
aan te kleden. Ze draait steeds 
om en gaat weg kruipen. Mijn 
man zucht steeds harder en zegt: 
‘Lig eens stil!’ Ik zeg: ‘Moet ik je 
helpen?’ We doen samen haar 
broek aan.

meer betekenissen heeft, weten de ouders niet. Ik leg uit dat er in 

sommige banken en matrassen een veer zit: bij oudere versies voel je 

die wel eens in je billen prikken. Een moeder zegt gelijk: ‘In sommige 

pennen zit ook een veer.’ Dan het volgende stukje van het woord: 

kracht. Ze kennen het niet. Ik teken een poppetje op het bord met 

een grote spierbal. En wat zou een combinatie van die twee woorden 

betekenen? Ik maak er een beeldspraak van. Stel je voor dat je kind een 

veer is: als er een tegenslag is, wordt de veer in elkaar gedrukt. Als je 

kind dan veel kracht heeft, dan krijgt de veer weer dezelfde vorm als 

de tegenslag weer voorbij is. Maar als het kind niet veerkrachtig is, dan 

blijft de veer ingedeukt, net als bij een oud bankstel. Ze snappen het 

woord. 

De week erna begint met een moeder die zegt: ‘Ik zag een reclame 

over veerkracht op televisie! Voor een shampoo voor mooie krullen. 

Ze is haar huis aan het verbouwen en ze vindt het niet erg dat steeds 

alles mis gaat. Ze heeft veerkracht.’ We bekijken op YouTube met z’n 

allen de reclame. Fijn: het begrip is binnen gekomen! In de rest van 

de les lezen we de eerste drie regels van de Triple P folder over het 

onderwerp. Daarin worden al veel moeilijke begrippen genoemd waar 

we met elkaar over kunnen uitwisselen. We praten over wat gevoelens 

precies zijn en wisselen uit over een keer dat wijzelf of onze kinderen 

boos of verdrietig waren of gefrustreerd. In de derde week schrijven we 

over gevoelens en een keer dat je kind veerkracht liet zien en wat jij als 

ouders daar aan bijgedragen hebt. 

De maatschappelijk werkster van de school geeft de themabijeenkomst 

over veerkracht. Die ochtend zijn zowel de taalvaardige ouders 

aanwezig als de minder taalvaardige ouders van mijn cursus. De 

maatschappelijk werkster heeft een hoog tempo en gebruikt moeilijke 

termen. Af en toe breek ik in en verwijs ik terug naar de eerdere lessen 

en halen we met z’n allen een term terug. Na afloop vraag ik of ze 

de bijeenkomst konden volgen. Dat konden ze. Een moeder van mijn 

cursus zegt: ‘Ik ben wel blij dat ik bij jou geweest ben, want nu wist ik 

al waar het over zou gaan en dan kan ik het beter begrijpen.’

24
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Positief opvoeden

Ook op de school waar consulent drama Esther de Koning werkt, wordt 
aan ouders de Triple P methode aangeboden.

De groep ouders waarmee ik daar werk is iets anders samengesteld: 

het is een groep betrokken ouders, die graag willen dat de school 

verbetert, maar waarin ouders ook veel commentaar hebben op 

school: ‘Wij doen dat anders! Jullie moeten gewoon veel strenger zijn 

op school.’ Cultuurverschillen in denken over opvoeding en onderwijs 

tussen leerkrachten en ouders spelen een grote rol. Boosheid en 

bezorgdheid zijn een belangrijke drijfveer voor de groep als ik begin.

In de groep gaan we niet alleen zitten en praten: we doen veel met 

elkaar. Ik gebruik andere werkvormen, waardoor we even van een 

andere kant naar een probleem kijken. We doen soms een spelletje, een 

gespreksvorm met regels; alles is gericht op onderlinge uitwisseling.

Voorafgaand aan de bijeenkomst voor alle ouders van de school 

over positief opvoeden, heb ik een bijeenkomst met de betrokken 

oudergroep. De grote groep verdeel ik in kleine groepjes. Op de centrale 

tafel staat een kookwekker. Opdracht in de groepjes is: vertel over een 

keer dat je ‘nee’ zei tegen je kind. Na twee minuten gaat de wekker en 

gaat iemand anders uit het groepje vertellen. In razend tempo vertelt 

iedereen aan elkaar. In de groep is dat belangrijk, omdat een aantal 

goedgebekte ouders anders het gesprek domineert. Na het vertellen 

schrijft iedereen op een strookje één zin over een keer dat je ‘nee’ zei 

tegen je kind, maar dat je kind het toch deed. 

We gaan weer in de grote kring en trekken om de beurt een zin uit 

de stapel. We bespreken: wat zou jij doen als er zoiets gebeurt? In 

het gesprek wordt veel gelachen, alle ouders hebben inbreng en we 

zien dat er een heleboel verschillen zijn tussen hoe ouders problemen 

oplossen. Zo gaat het gesprek over wat je kunt doen als je kind steeds 

te laat thuis komt. Een van de moeders zegt dat ze met haar man 

afspreekt dat hij zijn zoon erop aan zal spreken. Maar ze merkt dat 
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hij dat lastig vindt, omdat hij zijn zoon te goed begrijpt. Een andere 

moeder geeft aan dat ze met haar oudste zoon afspreekt dat hij niet 

achter de computer mag, maar het lastig vindt om met zijn boosheid 

en verveling om te gaan wanneer ze consequent is. 

Conclusie van de bijeenkomst is dat het misschien wel niet waar is, dat 

ouders het anders doen en dat de school strenger moet zijn. De grote 

bijeenkomst over positief opvoeden kent hierdoor minder polarisatie 

en meer gesprek.

Een probleem op school is, dat leerkrachten te weinig tijd nemen voor 

contact met ouders en zich vaak ook niet realiseren hoe hun vragen 

overkomen. Een poster, waarin aan ouders gevraagd wordt om voor 

te komen lezen in de groep is snel gemaakt, maar het is een moeilijke 

vraag en er komt dan ook weinig respons op. Ouders voelen zich tekort 

schieten en leerkrachten krijgen niet de steun die ze willen. Er wordt 

niet bedacht dat aan ouders gevraagd kan worden wat ze wel te 

bieden hebben, waar zij goed in zijn en hoe ze dat in school kunnen 

inzetten. Daarom vragen wij in de loop van het jaar alle leerkrachten 

een keer om te komen vertellen in de oudergroep waar ze in hun klas 

mee bezig zijn. Deze contactmomenten tussen leerkrachten en ouders 

maken wederzijds begrip mogelijk en worden door beide groepen zeer 

gewaardeerd. 
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Goed om elkaar beter te leren kennen
Ouderavonden met Taalvorming

Op een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs 
in Nieuw-Sloten werken de leerkrachten al jaren 
met de werkwijze van Taalvorming in hun groepen. 
Kinderen vertellen, tekenen en schrijven teksten bij 
de projecten in de klas. De school wilde de ouders 
op een ouderavond laten meemaken waarom ze dat 
doen, wat er inspirerend aan is. De beste manier 
daarvoor is: zelf doen.
De directeur vertelt eerst hoe ze zelf geniet van 
kinderen, die elkaar verhalen vertellen, die schrijven 
voor hun plezier. En waarom deze manier van 
werken bij de onderwijsvisie van de school past: 
kinderen leren vanuit hun eigen vragen.
Dan gooien we de kring door elkaar: alle ouders 
gaan op volgorde zitten van de eerste letter van hun 
naam; dat is even onwennig maar ook hilarisch: je 
moet opeens een naam vragen aan een andere ouder 
die je niet kent, echtparen splitsen, groepen ouders 
die elkaar nooit spreken zitten opeens door elkaar. 
Daarna gaat de kring over boodschappen doen: een 
keer dat je kind zeurde in de supermarkt, over je 
portemonnee vergeten zijn, over een karretje dat niet 
goed rijdt en over ongelukjes die je kind veroorzaakt. 
We lachen veel, praten in de grote kring en in 
tweetallen, tekenen en schrijven een korte tekst. 
Afbraak van stereotypen van ouders onderling en 
van leerkrachten en ouders: bij boodschappen doen 
lijken we allemaal op elkaar en ook weer niet. 
Ouders waarderen de avond zeer: ‘Goed om elkaar 
beter te leren kennen’ en ‘leuk om te weten hoe de 
kinderen het doen’. 

Een ouderavond, waarbij ouders met elkaar en met 
leerkrachten in gesprek komen, plezier hebben, elkaar 
leren kennen en uitwisselen. Op twee scholen leverde 
Taalvorming een bijdrage aan zulke ouderavonden in 
nauw overleg met de directie. 
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Als scholen met elkaar worden vergeleken, gaat het bijna altijd over 
cijfers en (cito)toetsresultaten. Wij geven scholen de gelegenheid om 
zich ook anders te presenteren: hoe wil je vanuit de kunst laten zien 
waar de school voor staat? Kinderen, leerkrachten en ouders maken in 
het project “Amsterdamse Prentenboeken” samen een prentenboek.
 
Met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst maken we op 7 
scholen een boek vol tekeningen, verhalen en foto’s van ouders, kinderen 
en leerkrachten. In bijeenkomsten samen met een docent van Stichting 
Taalvorming, soms aangevuld met een beeldend kunstenaar wordt aan 
elkaar verteld, worden verhalen geschreven, toneel gespeeld, tekeningen 
gemaakt. Ouders helpen mee en hebben hun eigen inbreng. Tijdens en 
na de activiteiten is er steeds ruimte voor reflectie. Is dit wat we willen 
vertellen, is dit wat we willen laten zien? Hoe moet het boek er uit gaan 
zien?

Het onderwerp voor het boek is samen bepaald met elke school, net als 
met welke groepen van de school we het boek maken. Tot nu maakten 
we boeken over: water, vrienden, kinderliedjes, deuren, dansen, 
elektrische apparaten en over wat je allemaal met je handen doet. 
Elk boek is uniek, en een aantrekkelijk product waarmee de school kan 
laten zien waar ze voor staat. Het is al duidelijk dat het niet bij deze 7 
boeken blijft. Ook zonder steun van het AFK, zien scholen mogelijkheden 
om een dergelijk project te financieren. 

Boek bekijken? Dat kan via www.amsterdamseprentenboeken.nl of vanaf 
eind mei 2013 in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Daar kunnen de 
boeken ook worden geleend.
 
Ook een boek maken met de school? Neem contact op! 

Amsterdamse Prentenboeken
Vanuit kunst laten zien waar de school voor staat
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Makkelijk is het niet om ouders binnen te krijgen. 
De leerkrachten en de kinderen (waarmee we al drie 
keer hebben gewerkt) lokken de ouders naar binnen 
op de wekelijkse inloopochtend: ‘Kom meedoen, het 
wordt gezellig en leuk’. 
Gelukkig laten een aantal ouders zich lokken, vooral 
ook door hun eigen kinderen. Het zijn er te weinig 
om een echt gemengde groep van kinderen en ouders 
te maken, dan streven we naar een gelijk aantal en 
moeten er minstens acht ouders zijn. Dat halen we 
niet, dus we doen een taalronde in de klas, de ouders 
doen mee. We vertellen elkaar verhalen over iemand 
anders helpen. Hoe doe je dat als je je kind moet 
helpen met rekenen maar je kunt het zelf niet zo 
goed? En als je van je moeder mee moet helpen met 
afwassen, maar je wilt buiten spelen? 
Het is een goed effect dat de kinderen de 
deskundigen zijn, zij hebben al drie keer met 
Taalvorming gewerkt en weten hoe het gaat: 
vertellen in de kring, dan lijstjes maken en in 
tweetallen praten en dan tekenen en schrijven. 
Moeders vinden het moeilijk om te tekenen, 
kinderen niet. Kinderen moeten helpen. Ouders 
vinden het leuk om in de klas mee te doen. Ze zijn 
verbaasd dat kinderen het zo goed kunnen. Ze 
hadden ook de boekjes gezien, die de kinderen in 
de lessen Taalvorming hadden gemaakt; nu ineens 
snapten ze hoe de boekjes ontstaan zijn.
Een week later presenteren de kinderen het project: 
de koffer vol verhalen is klaar. Er zijn veel ouders 
op de presentatie, ze zijn ook zelf bij het project 
betrokken geweest. Ze zijn trots op de producten van 
de kinderen, maar ook op hun eigen verhalen, die in 
een echt boek terecht gekomen zijn. 

Een koffer vol verhalen
Aansluiten bij de Vreedzame School

Het project ‘Een koffer vol verhalen’ sluit aan op de 
methodiek van de Vreedzame School, die gericht is op 
een beter sociaal-emotioneel klimaat op de school. 
Vanuit verschillende kunstdisciplines (uitgevoerd door 
stichting Taalvorming en het Maakmuseum) maakten 
we met een aantal klassen en hun ouders koffers 
gevuld met verhalen en beeldend werk.
De thema’s van de koffers sluiten aan op thema’s van 
de Vreedzame School. De koffers kunnen bij die 
thema’s zelfstandig in de klassen gebruikt worden.

Een consulent van Taalvorming werkt drie keer met 
een groep, verzamelt verhalen, de kinderen maken 
tekeningen. Daarna gaat een consulent van het 
Maakmuseum aan de slag, soms beeldend, soms met 
fotografie en soms met drama. 
In het project werken we ook twee keer met een 
gemengde groep ouders en kinderen, 
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Colofon

De activiteiten die we in deze 
brochure beschrijven vormen slechts 
een deel van wat Stichting 
Taalvorming doet.
We hebben 3 programma’s:
- Taal en kunst
- Taal en verbetering van kind- en leer-

krachtvaardigheden
- Taal en ouderbetrokkenheid.

Kijk voor meer informatie op 
   www.taalvorming.nl






