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Programma
19.30  uur

n Blokjes-opdracht
n Welkom + programmatoelichting
n Doelstelling
n Jenaplan -> animatie
n Educatief partner
n Naar stamgroep -> weekplan + gesprek
n Opsteker
n Terugblik
n Afronding: Hokjes
21.00 uur

Doelstelling

n Thuis en School op elkaar afstemmen. 
n De dialoog aangaan over opvoeding en onderwijs met het 

jenaplanconcept als vertrekpunt. Aandacht voor:
¨ Het jenaplanconcept (jenaplan in beeld op De Kruidenhoek)

¨ Motivatie (hoe doen we dat wel en hoe doen we dat niet)
¨ Begrenzen (zonder straf?)
¨ Educatief partnerschap (samenwerking school en thuis)



Een animatie over het jenaplanconcept

https://www.youtube.com/watch?v=_XqfJKk6aaw



Mindmap Jenaplan door Peter te Riele (AHA)
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It takes a whole village to raise a child.

Schoolthuis

n Samenwerken
n Voorleven
n Je thuis (laten) voelen
n Iets voor elkaar 

betekenen.



Dynamische driehoek
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© 2018, AHA, peter te riele
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In de stamgroep (30 minuten)

n In groepen naar de stamgroep of bouw
¨Een presentatie
¨Een activiteit
¨Een gesprek
¨Een cadeautje van uw kind

Opsteker

n Een compliment + argument = opsteker

n Argumenten verdubbelen de kracht van 
een compliment



Bij het geven van een opsteker
1. Adresseren: noem de naam van de 

ander
2. Maak oogcontact
3. Zeg duidelijk je opsteker en zeg 

waarom je die opsteker geeft 
(argumenten)

4. Zorg dat je non-verbaal de 
boodschap ondersteunt 
(lichaamstaal, mimiek, intonatie)

5. Let op een reactie: Is de boodschap 
goed overgekomen?

6. Zo mogelijk reageer je terug (vooral 
nonverbaal)
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Aansturen van gedrag doen we samen.

Gewenst gedrag
- Waarderen
(opsteker geven)
versterken

Ongewenst gedrag
- Aanspreken 
(spiegelen, corrigeren)
waarschuwen

Onacceptabel gedrag
- Stoppen 
(sanctie)
aanpakken



Als er over grenzen wordt heengegaan….

n Straf

n Sanctie

n Correctie

Iets vervelends bedenken om de ander te laten voelen dat 
deze te ver is gegaan. Je macht gebruiken om iets af te 
dwingen. Je wil de baas zijn en laat de ander dat ook voelen.

Iets bedenken waardoor het niet meer mogelijk is om over de 
grens heen te gaan. De persoon zelf of de ander/groep wordt 
beschermd. Je wilt beschermen en laat dat ook weten.

Iets bedenken om de persoon te helpen om het de volgende 
keer goed te doen. Je wil de ander helpen en maakt dat 
ook duidelijk.

Geen straf of beloning, maar…
n Correctie, sanctie
n Waardering & aandacht = tijd & timing
n Feedback, eerlijk zeggen wat je ervan vindt maar met 

respect
n Afremmen van afbrekers
n Stimuleren van opstekers
n Voorbeeldgedrag
n Wat je aandacht geeft, groeit!
n Zorg dat de lichaamstaal ondersteunt!
n Loon naar werken.
n Minimaliseer de regels en hou je je er als ouder ook aan.
n Maak regels & afspraken bespreekbaar.
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Regel
n Opgelegd
n Van bovenaf
n Eenzijdig
n Moeilijk te veranderen
n Soms zonder goede 

uitleg �omdat het 
moet� en op basis van 
macht

Afspraak
n Afgesproken
n Gelijkwaardig
n Samen
n Gemakkelijk aan te 

passen
n Gebaseerd op 

draagvlak en 
argument.

Het is verboden 
om te roken 

We helpen elkaar als 
iemand in problemen is.

Alles wat je aandacht geeft, groeit.



Het gaat pas écht goed, als het 
goed gaat als het fout gaat.



Fouten maken moet, maar alleen als je ervan leert.
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Het is te gemakkelijk om 
mensen in hokjes te stoppen!
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https://www.youtube.com/watch?v=UtIbBjMZxZA

Wij zijn allemaal uniek én gelijkwaardig. 
Juist van overeenkomsten en verschillen 
kunnen we leren: over de ander en over ons 

zelf! In de ontmoeting maken we elkaar 
sterker: 1+1=3 op onze jenaplanschool!
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