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6.  HOEZO PRATEN MET KINDEREN?
 Volwassenen en professionals zijn geneigd vóór kinderen te denken en 
 óver ze te praten. Wij vinden het veel beter en leuker om mét ze te praten 
 en samen na te denken.

12. GEWOON LEKKER ZELF AAN DE SLAG IN JE EIGEN WERKPLAATS.
 Verschillen in de klas.
 Check-in en check-out en doe research naar hoe dat in jullie klas werkt.

22. TIAGO IS NIET ZOMAAR EEN KIDZREPORTER. Zijn droom is later bij 
 de NOS te gaan werken. Tiago, zijn juf en zijn moeder aan het woord.

Naast Scholen met Lef, zijn er ook Samenwerkings-
verbanden met Lef! Lef betekent niet alleen moed 
hebben om het anders te doen, het staat ook voor:  
‘Laat je hart spreken.’ En Kindkracht doet dat; durft 
bruggen te bouwen terwijl ze er op loopt. Hier is 
de liefde en aandacht voor het kind het leidend 
principe dat in alle beslissingen en plannen door-
klinkt. Deze geïnspireerde club DOET waar ze voor 
staat en deinst er niet voor terug om nieuwe oli-
fantenpaadjes te maken. 

De werkwijze van Kindkracht is aanstekelijk. Voeg 
daar nog wat extra omdenk-Kracht van Het Pak-
huis voor Onderwijsinnovatie aan toe en de echte 
kansdenkers zijn opgestaan.
Als ervaren pioniers gaan we met elkaar op pad; 
kijkend door de bril van de leerling.

Hoe doe je dat? Nou, zeggen wij: “Gewoon, door 
kinderen echt actief te betrekken”. Laten we Kidz- 
Reporterz opleiden. Zet ze aan het werk met een 
gerichte opdracht en zet ze krachtig in hun rol als 
onderzoeker. 

Op deze manier passen ze ondertussen alle bruik-
bare 21ste eeuwse vaardigheden toe, die volledig 
aansluiten bij hun belevingswereld. En bij hun  
natuurlijke nieuwsgierigheid.

Voor scholen valt er veel te leren van de werkwijze 
van KidzReporterz... Maar vooral: Van wat kinderen 
ons laten zien. Kinderen vragen om betrokken en 
innovatieve leerkrachten om het onderwijs voor 
hen passend te maken.

Beste juffen, meesters, 

directeuren, bestuurders, 

staatssecretarissen, ministers 

en andere belangrijke mensen...

EEN SPECIAL 
OVER PASSEND ONDERWIJS 

DOOR DE BRIL VAN DE LEERLING.

DAAR ZIJN WE DAN, MET ONS MAGAZINE; 

LET’S DO IT!
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Onder begeleiding van Jet en Suus van Het 
Pakhuis van Onderwijsinnovatie, zijn in het af-
gelopen schooljaar zes kinderredactie-teams 
op poten gezet. Bovenbouwleerlingen van de 
Marimba, de Piramide, de Montessorischool uit 
Hellevoetsluis, Montessorischool uit Spijkenisse, 
Hendrik Boogaardschool en De Wateringe zijn 
aan de slag gegaan als KidzReporterz. Heuse re-
dacteuren die dagelijks nieuws vergaren en ver-
halen opschrijven die kinderen belangrijk vinden. 
Dat kan zijn in de vorm van een blog, een artikel 
of op camera; korte vlogs. 
Altijd zijn het onderwerpen die hen aangaan; be-
levenissen, ervaringen en vragen die er zijn bin-
nen en buiten. Het leven rondom school wordt 
vastgelegd en gedeeld.

Succeservaringen
De Reporterz gaan op onderzoek uit, vergaren 
kennis, overleggen in redactieverband en delen 
hun mening over onderwijs met de wereld om 
hen heen via diverse kanalen en met behulp van 
de nieuwe media. Terloops wordt door de leer-
ling Reporterz enorm veel geleerd op de redac-
ties; hoe leuk is dat, om jezelf de vragen te zien 
of horen stellen aan de burgemeester! Of om de 
coole muziek terug te horen onder jouw zorg-
vuldig samengestelde item. En eerlijk is eerlijk; 
welke leerling groeit nou niet van een hoop ple-
zier en een stapel succeservaringen?

Er zijn mooie en enthousiaste verhalen ontstaan, 
allemaal bekeken door de bril van kinderen. En 
juist dát was het uitgangspunt van Wil Bakker 
en Kees van Wel, op het bestuurskantoor van 
Kindkracht in Abbenbroek toen zij vorig jaar in 
zee gingen met Het Pakhuis voor Onderwijsin-
novatie.Kees van Wel is directeur en Wil Bakker 
onderwijskundig medewerker binnen het sa-
menwerkingsverband Kindkracht, een organi-
satie waaraan 61 scholen voor (speciaal) basis 
onderwijs in de regio Voorne Putten Rozenburg 
samenwerken. 
 

Wat heeft Kindkracht geleerd 
van de KidzReporterz 

Daarnaast onderstrepen Kees en Wil hoezeer 
zichtbaar wordt wat het belang is van samen-
werken, onderzoeken en kinderen laten doen 
waar ze goed in zijn.
Want, laten we eerlijk zijn: “Het maken van film-
pjes en het hanteren van devices en andere tech-
nisch snufjes, dat is kinderen op het lijf geschre-
ven. Daarin kunnen ze ons volwassenen nog wel 
het een en ander leren”, zeggen de twee lachend.

Vlammetjes ontsteken!

Kees: “De focus binnen het onderwijs moet 
worden gericht op de verantwoordelijkheid 
van kinderen. Niet de leerkracht moet moe de 
school uitlopen maar de kinderen; met de juis-
te sturing kunnen kinderen een heleboel zelf-
standig in gang zetten. En dat gegeven is heel 
helder naar voren gekomen tijdens de KidzRe-
porterz dagen. Vanaf nu is het gewoon DOEN!

Wil: “We streven ernaar om zoveel mogelijk 
vlammetjes te ontsteken. Als Kindkracht vinden 
wij het belangrijk dat je kinderen “ziet”, dat je 
naar ze luistert en hen serieus neemt. Op de 
Marimba, één van onze KidzReporterz scholen, 
werd “De stem van de leerling” in gang gezet 
door het  KidzReporterz traject. Dat is zo’n suc-
ces gebleken dat het nog dagelijks terugkomt 
binnen de school en ze gaan er mee door. 

We gaan ervan uit dat de kinderredactie 
teams binnen onze Kindkracht scholen zich 
uitbreiden als een olievlek en onze visie zicht-
baar maken:
“ ... We DOEN de dingen die waardevol zijn voor 
kinderen...”

KINDEREN HEBBEN ONS VOLWASSENEN 

NOG WEL HET EEN EN ANDER TE LEREN... 

“ ... We DOEN 
de dingen die 
waardevol zijn 
voor kinderen ...”

Kees van Wel en Wil Bakker
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Wil: “Wat ik heel bijzonder vond om 
te zien, was dat ieder kind tijdens de 
redactie bijeenkomsten de rol kreeg 
die bij hem of haar  past; als storytel-
ler, als regisseur, als filmer, als schrij-
ver,... en wat op die manier heel dui-
delijk werd, was dat kinderen meer 
begrijpen van de wereld om hen heen 
wanneer je hen erbij betrekt”.

Ze geeft een voorbeeld:” De kinder-
teams van KidzReporterz zijn zelf 
gaan onderzoeken wat passend on-
derwijs is in hun ogen. Ze hebben in 
redactieverband het onderwerp bij 
de kop genomen. Er met elkaar over 
gesproken en onderzocht wat het be-
grip nu eigenlijk precies inhoudt. De 
Reporterz kwamen ook daadwerkelijk 
terug met een uitkomst. 
In kindertaal was het:” Oh, nu snap-
pen we veel beter waarom iemand 
soms ‘gek’ doet, of anders is. Als we 
van elkaar weten hoe om te gaan met 
speciale dingen of eigenaardigheden 
van klasgenoten dan krijg je vanzelf 
meer begrip”.

Kees: “Om KidzReporterz duurzaam te bestendigen, vraagt dat vooral veel van de 
vaardigheden van leerkrachten, dus daar moeten we met elkaar op allerlei manieren 
in investeren. Dat doen we o.a. in periodieke inspiratiebijeenkomsten, scholing, ……

We nodigen regelmatig mensen uit met een verfrissende kijk op onderwijs, zeker nu 
een steeds groter appèl op scholen wordt gedaan ten aanzien van passend onderwijs. 
We willen graag dat iedereen binnen de club van Kindkracht op die manier kennis kan 
nemen van de verschillende manieren die er zijn om te kijken naar (passend) onder-
wijs. 

Kees vervolgt:” … er is een digitale werkplaats voor leerkrachten in het leven geroepen, 
maar het heeft kennelijk tijd nodig om iedereen daar op aan te sluiten. Dat is ook niet 
zo gek, dat soort veranderingen moet eerst zichtbaar worden. 
Het mooiste is dat de kinderredacteuren daar nu zelf een bijdrage aan kunnen leveren. 
Zij maken door kinderogen zichtbaar waar het nog aan schort en daar kunnen wij 
volwassen mensen van leren”.

Hoe krijg je voor elkaar dat KR wordt 

geïntegreerd binnen het onderwijsaanbod?

Afgelopen schooljaar deed een aantal scholen van het  

Samenwerkingsverband Kindkracht mee aan een traject 

van KidzReporterz.De visie van de grote onderwijsorga-

nisatie in Zuid-Holland sluit naadloos aan bij de aanpak 

van KidzReporterz en lijkt even simpel als doeltreffend.  

Namelijk: “Doe dingen die waardevol en leerzaam zijn 

voor álle kinderen...” . 

KidzReporterz Magazine gaat op 
bezoek bij Kindkracht om terug te 
kijken op een bijzondere samen-
werking:
Op deze druilerige woensdagmor-
gen zitten we aan tafel met twee 
bevlogen mensen in het gebouw 
van het Samenwerkingsverband. 
We worden hartelijk onthaald door 
twee onderwijs professionals met 
een buitengewoon vooruitstreven-
de visie op onderwijs. Én een groot 
hart voor kinderen, zo blijkt gaan-
deweg het gesprek. 



Het Kinderrechtenverdrag inzake 
de rechten van het kind.
Kinderen hebben het recht om mee te praten en mee te denken.
Hun rechten zijn sinds 1989 formeel vastgelegd in Het Kinder-
rechtenverdrag door de Verenigde Naties. In dit verdrag staan 
serieuze zaken als deze vermeld:

Praten met kinderen 
Dik een jaar geleden zijn wij, Harriët Kollen en Suzan Baldinger, 
gestart met KidzReporterz; initiatief van het Pakhuis voor on-
derwijsinnovatie. 
KidzReporterz geeft kinderen een stem over zaken die hen aan-
gaan. Wij vinden dat volwassenen en professionals te vaak ge-
neigd zijn voor kinderen te denken. En over ze te praten. Wij 
vinden het veel beter en leuker om mét ze te praten en samen 
na te denken. Met KidzReporterz geven we kinderen op scho-
len en elders in de samenleving een platform. KidzReporterz wil 
hen betrekken bij hedendaagse zaken, want kinderen zijn onze 
toekomstige volwassenen. 

KidzReporterz
Wanneer een KidzReporterz redactie van start gaat, verbindt 
de school kerndoelen met ontelbare moderne digitale oplos-
singen. Op die manier wordt een betekenisvolle leeromgeving 
gecreëerd binnen en buiten school.

Kinderen krijgen tools aangereikt om kritisch en bewust om te 
gaan met alle informatie die op ze af komt. We willen kinderen 
meegeven dat je niet alles zomaar voor zoete koek hoeft aan 
te nemen; door vragen te stellen en te onderzoeken vorm je je 
persoonlijke mening.

Op de redacties vinden jonge redacteuren antwoorden op vra-
gen en trainen hun maatschappelijk bewustzijn. We leren hen 
verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, en de wereld om 

hen heen. Samenwerken en iets bijzonders creëren, leert hen 
terloops ook om zich te kunnen verplaatsen in de ander. 

Democratisch burgerschap
Je zou het ook als een vorm van democratisch burgerschap 
kunnen zien. KidzReporterz betrekt kinderen bij maatschappe-
lijke discussies en ontwikkelingen als volwaardige, jonge bur-
gers van ons land en de wereld. Zij hebben ideeën en meningen 
die ertoe doen.
En het leuke is dat kinderen (nog) niet bevooroordeeld zijn of 
last hebben van kennis en verleden. Hun ideeën zijn fris, soms 
naïef maar zetten ons aan het denken wanneer wij volwasse-
nen vast zitten in onze patronen.
Juist ook binnen scholen, de oefenomgeving voor de maat-
schappij bij uitstek, vinden we het belangrijk om kinderen te be-
trekken bij de ontwikkelingen die er spelen. We nemen kinde-
ren serieus, als eerste en belangrijkste gebruikers van de school. 
Hun mening is onmisbaar. 

*Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen en jongeren onmis-
baar zijn bij onderwijsontwikkeling. Door hen op onderzoeken-
de wijze te betrekken bij de school, presteren leerlingen beter. 
En scholen dus ook. 

Leestip:
Smit, B. H. J., Verbeek, G., & Ponte, P. (2013). 
*Leerlingen als medeonderzoekers: participatie 
binnen en buiten de school. 
Den Haag: Boom Lemma.

Young Reporterz; 
het grote broertje van …
Vanwege de successen van KidzReporterz kon het niet uitblij-
ven; de variant voor het Voortgezet Onderwijs ligt ook klaar. 
YoungReporterz is inmiddels een feit en we hebben ook al een 
aantal mooie trajecten met YoungReporterz achter de rug.

KIDZREPORTERZ!

HOE? ZO!
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“Je mag je mening geven, zeker 
als het over jouzelf gaat. Je mag 
aangeven welke ideeën jij hebt 
over het oplossen van problemen. 
Naar jouw mening moet worden 
gevraagd en ook worden geluis-
terd, ook al zullen het uiteindelijk 
de volwassenen zijn die de beslis-
sing nemen (Artikel 12).”

Ben je nieuwsgierig. 

Wil je meer weten? 

Bekijk dan de websites 

www.KidzReporterz.nl

www.youngreporterz.nl

en onze filmpjes op de 

YouTube kanalen



WWW.PIRAMIDESPIJKENISSE.NL WWW.OBSDEWATERINGE.NL

‘Ik durf nu makkelijker op mensen af te stappen wanneer ik iets wil vragen’.

‘Ik leerde begripvol te kijken en 

rustig te luisteren’. ‘Ik leerde om beter samen te werken’.

Ik leerde om door te vragen’.

‘Ik heb geleerd hoe ik moet 

omgaan met een camera 

en hoe ik een mooi filmpje 

kan maken’.

‘Ik heb  het verschil geleerd 
tussen een feit en een 

interpretatie’.

EVEN VOORSTELLEN
In deze zes dynamische teams zitten bijzondere 

kinderen; met ieder een eigen gebruiksaanwijzing 

en met eigen talenten...

WWW.MARIMBA-VCPO.NL

WWW.RKBSHENDRIK-BOOGAARD.NL

WWW.PIRAMIDESPIJKENISSE.NL

WWW.MONTESSORISCHOOLHELLEVOETSLUIS.NL
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changemakers KINDEREN LEREN 
DOOR TE DOEN

FOUTEN MAKEN 

MAG. DAT 

HOORT BIJ 

LEREN 

KINDEREN LEREN ELKAARS 

GEBRUIKSAANWIJZING

ALLE TALENTEN KOMEN TOT HUN RECHT

SAMENWERKEN HELPT OM ELKAAR BETER TE LEREN KENNEN

‘We leerden om samen te werken in een team’.

‘Ik heb geleerd dat het ook leuk is om eens samen te 

werken met iemand die ik eigenlijk niet goed kende’.

‘Ik heb geleerd hoe ik een goede open vraag kan stellen’.

‘Ik heb geleerd om niet alles te geloven wat ik lees, zie of hoor’.

kidz
reporterz

aan het woord



Verschillen tussen kinderen zijn er gewoon, ze 
hebben geen naam. Ze weten goed wie hun 
vrienden en vriendinnen zijn en met wie ze 
goed kunnen opschieten en samenwerken. Ze 
lijken ze vaak te kiezen op grond van kenmerken 
die ze zelf herkennen en die bij ze passen (prin-
cipe ‘ons kent ons’).
Dat er grote verschillen zijn in een klas, dat is 
duidelijk en dat merken kinderen. Ze brengen op 
school veel uren met elkaar door, va  ak zelfs in 
een kleine ruimte.
In de klas wordt een groot beroep op het begrip 
van alle kinderen gedaan. De leerkracht maakt 
de leerlingen mede verantwoordelijk voor het 
pedagogisch klimaat, om het samenwerken en 
leren, prettig en succesvol te laten verlopen. Er 
worden vaak klassenregels of schoolregels op-
gesteld die daarbij een handje moeten helpen.
 

Een goede leraar 
zorgt ervoor dat:

> De klassenregels en schoolregels samen 
met de kinderen worden opgesteld.
> Er goede en eerlijke navolging van de 
regels plaatsvindt.
> Hij/zij uitgaat van dat wat goed gaat en 
daar de nadruk op legt.
> Hij/zij zelf het goede voorbeeld voorleeft.
> Duidelijke pedagogische oefenmomenten 
regelmatig in de week plaatsvinden en met 
elkaar besproken worden; om met elkaar 
van te leren.
> Hij/ zij verschillende manieren van 
leren organiseert gericht op verschillende 
intelligentievormen.
> Hij/ zij 21 ste eeuwse vaardigheden 
opneemt in zijn repertoire.
> Hij/ zij blended learning toe kan passen
> Hij/ zij  ruimte geeft aan kinderen om te 
bewegen

Dat samenwerken niet altijd even makkelijk 
gaat, dat is ook een gegeven. 
Soms vinden kinderen het erg lastig en wordt er 
ruzie gemaakt of vindt zelfs fysiek of emotioneel 
geweld plaats. Dat vinden kinderen moeilijk en
vervelend.

Een goede leraar /school
zorgt ervoor dat:

> Leerlingen leren over mediation en   
    conflictbemiddeling.
> Leerling mediators worden opgeleid en 
aangesteld op school, die ingeschakeld 
kunnen worden bij conflicten tussen 
leerlingen.
> Er een vertrouwenspersoon is aangesteld 
waar leerlingen terecht kunnen.
> Er een goed functionerend en 
multidisciplinair overleg is, waar ook 
ouders kunnen aanschuiven om de aanpak 
rond kinderen te bespreken.
  
Omgaan met verschillen 
gaat mis als:

Kinderen elkaar niet begrijpen en 
bijvoorbeeld een reactie op een gebeurtenis 
niet snappen. Dan weten kinderen niet hoe 
te reageren.
Er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, 
jegens henzelf of een vriendje. 
Als de leerkracht niet in staat blijkt te zijn 
om een veilige situatie in de klas te creëren.
In de klas een te strak regime heerst .
Er geen sprake is van een gezamenlijk 
gedragen verantwoordelijkheid door 
collega leerkrachten. 
Collega’s geen verantwoording nemen 
voor een kind dat ‘uit de rails loopt’ buiten 
het zicht van de leraar, in de gang of op het 
plein.

 

Wat weten we al:
We weten dat alle Nederlandse scholen sinds 
1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn voor alle 
leerlingen. Ook voor de kinderen die extra onder-
steuning nodig hebben. Dus: alle kinderen moeten 
dezelfde kansen krijgen op school.  
 
Wat willen we nog weten:
Hoe werkt dat nu eigenlijk in de praktijk volgens 
kinderen.

We doen research in Werkplaatsen naar 
de volgende onderwerpen:
• Begrijpend kijken
• Verschillen in de klas
• Jouw eigen gebruiksaanwijzing
• Droomschool 
• Omgaan met verschillen
• Onvergetelijke leraar

Verrassende inzichten:
Kinderen zijn over het alge-
meen positief als het gaat 
over Passend Onderwijs. 
Ze vinden dat het heel aardig 
lukt. Ze voelen zich prettig 
in de klas en vinden dat hun 
leerkracht goed rekening 
houdt met wat zij nodig 
hebben. Ze zijn positief 
over hoe hun juf of meester 
omgaat met de verschillen 
tussen kinderen.
 
Wij vragen onze 
KidzReporterz naar de 
kenmerken van een 
DROOMLERAAR.
En dit is hun reactie:

Een goede leraar 
zorgt ervoor dat:

> Kinderen hun eigen en elkaars ‘gebruiks-
aanwijzing’ leren kennen; dat helpt bij het 
begrip naar elkaar toe en bij het rekening 
houden met elkaar.
> Kinderen die elkaar niet vanzelfsprekend 
opzoeken, toch met elkaar leren samenwer-
ken met behulp van een doelgerichte, samen-
werkingsopdracht.
> De leraar vertelt aan de kinderen in de klas 
wat er met een speciaal kind aan de hand is. 
Dan weten ze ook wat zij zelf kunnen doen als 
er ‘gekke dingen’ gebeuren. 
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‘Passend Onderwijs is:
Onderwijs dat precies bij 
mij past, waar ik me fijn 
bij voel en dat mijn juf 
rekening houdt met wie 
ik ben.’

KINDEREN 
LABELEN 

NIET

PASSEND ONDERWIJS 

       DOOR DE BRIL 

               VAN KINDEREN.

Kidzreporter Laura:

‘In de KidzReporterz Werkplaatsen 

moest ik samenwerken met T Ik was de 

regisseur en T was de cameraman. Ik 

leerde dat samen een film maken heel 

goed kan gaan. We werkten samen en 

deden de dingen die we goed kunnen. 

Ik wist eigelijk niet dat samenwerken 

met T ook zo leuk kon zijn’.



Geef jouw school een cijfer van 1-10. 
Waar ga jij staan en licht toe.

Laat het filmpje zien van Typhoon ADHD 
https://youtu.be/o2A3Ld24d5s 
Brainstorm; hoe zit dat met verschillen in onze 
klas? Omgaan met verschillen in de klas heet 
Passend Onderwijs.

Research bevraag elkaar, je juf/meester. 
Welke verschillen zie je / merk je? Wat is er leuk 
aan verschillen?
Wat is er lastig aan?
Hoe doet jouw juf/meester dat met al die ver-
schillen tussen kinderen? Hoe doe jij dat zelf?

Zoek op wat Passend Onderwijs eigenlijk is. Ver-
zamel met elkaar zoveel mogelijk feiten. Put uit 
ten minste 3 bronnen.

Bekijk het filmpje Sil 
https://youtu.be/md7NfZCRK40
Wat is Sil voor een kind? Maak een mindmap.

Maak nu met het script van Sil een filmpje over 
jezelf. Vul onderstaand script daarvoor in. Leer 
het script uit je hoofd en laat het filmen met je 
mobiele telefoon of een I-pad.

Het script:
Dit is…..( vul je naam in)
(naam) is een lastig kind.
(naam)…..( vul in wat je doet als je lastig bent)
Maar je kunt ( vul je naam in) ook anders zien!
(naam) houdt van (vul in wat je graag doet)
(hij /zij) wil…(vul je liefste wens in)
hij/zij kan heel goed …(vul iets in dat je goed 
kunt)
Dit is ( vul je naam in)
( je naam) is een bijzonder kind.

Bekijk de filmpjes samen of in groepjes.
Geef elkaar tips en tops.

Laat kinderen hun naam schrijven op het bord 
en vraag of ze er een emoticon achter willen te-
kenen over wat ze van deze Werkplaats vonden.

DO IT YOURSELF!
KIDZREPORTERZ

WERKPLAATS

STAP 1 Check-in 2 minuten

STAP 5 Nabeschouwing 15 minuten

STAP 6 Check-out 3 minuten

STAP 2 Redactievergadering 10 minuten

STAP 3 Research 20 minuten

STAP 4 Werk in uitvoering 40 minuten

JE EIGEN

OMGAAN MET VERSCHILLEN

User stories to do’s done!

SCRUMBOARD

PLANNING
kidz

reporterz
changemakers

“LEARNING IS NOT A RACE FOR INFORMATION. 
IT’S A WALK OF DISCOVERY”

KIDZREPORTERZ SCRUMMEN IN 
PLAATS VAN VERGADEREN.

Scrum is een praktische projectaanpak uit 
de volwassenwereld waarmee in projecten 
sneller en beter resultaat wordt bereikt. 
De KidzReporterz-redactie werkt Scrum.
Het raamwerk bestaat uit Userstories, dat 
zijn de onderwerpen die we beet pakken, 
de To Do’s en de Done’s.
Op een geeltje komt een onderwerp of taak 
te staan en wie dat bij de kop pakt.
Is de taak gedaan dan verhuist het geeltje 
naar de kolom Done.
Scrummen doe je staand! Lekker actief en 
alles is zichtbaar voor iedereen.
Als alle geeltjes in de Done kolom staan,
vieren we de successen.
Scrummen is ook een geweldig alternatief 
voor iedereen die vergadermoe is ;-) in het 
onderwijs.
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Je mag kiezen uit wit of zwart!
Stuur je mailadres naar info@hetonderwijspakhuis.nl 

o.v.v scrumbord en welke kleur. Wij sturen je het pdf-bestand.

EEN GRATIS 

SCRUMBORD?



Als ik zo op een rij zet wat de kinderen allemaal 
hebben geleerd met dit traject dat onder school-
tijd plaatsvond, dan is het volgens mij geen enkel 
probleem dat er af en toe een rekenles is gemist…
 
CBS Marimba is een startende “The leader in me 
school”. Een school waar persoonlijk leiderschap 
centraal staat. Elke dag maak jij als leerling de 
keuzes in je werk, je gedrag en in de omgang met 
anderen. De stem van het kind hoort daar in de 
eerste plaats een plek in te krijgen. KidzReporterz 
is daar een prachtig voorbeeld van en we kijken 
uit naar een vervolg.

Toen mij vorig schooljaar als startend direc-
teur werd gevraagd om mee te werken aan het  
KidzReporterz traject was mijn eerste reactie: 
“Nee, er is zoveel meer dat ik wil oppakken als 
het gaat om passend onderwijs, dit heeft voor 
mij geen prioriteit.” Maar, na een goed gesprek 
met Jet en Suus, ben ik dieper in de bedoelingen 
van KidzReporterz gedoken en kwam tot de con-

clusie dat mee doen wel eens een unieke kans 
kon zijn voor onze school.  

We zijn het avontuur met elkaar aangegaan en 
wat hebben we genoten van onze leerlingen. 
Het enthousiasme was al gelijk aanwezig toen 
ik in onze bovenbouwgroepen langs ging met 
de vraag of leerlingen mee wilden doen aan dit 
traject. Heel veel “sollicitanten” zijn op gesprek 
geweest, hebben zichzelf gepresenteerd en de-
den hun best om die felbegeerde perskaart te 
ontvangen. Ik vond het ook mooi om te zien hoe 
leerlingen van alle niveau’s konden aanhaken; 
ook als leren bij jou wat minder snel gaat, dan 
kun je misschien wel heel goed filmen, intervie-
wen of in creatieve oplossingen denken.

KidzReporterz heeft ons veel gebracht. We zijn zo 
vaak aan het praten óver kinderen, terwijl zij heel 
vaak zelf de antwoorden wel weten. Dit traject 
zet kinderen in hun kracht, geeft ze professionele 
ruimte en neemt hen bovenal heel serieus. Wat 

mij vooral enorm raakt, is dat kinderen zo goed 
kunnen vertellen wat ze nou echt belangrijk vin-
den: “Alles valt of staat met de relatie tussen de 
leerkracht en de leerling.” 

Veiligheid
Leerkrachten die nooit vergeten worden, dat 
zijn degenen die naar je luisteren, die humor 
gebruiken, die je troosten en met wie je kan 
praten. Nergens zag ik terug dat een briljante 
uitleg als meest belangrijke eigenschap wordt 
genoemd. Als school vinden wij een veilige ba-
sis het uitgangspunt voor goed onderwijs; iede-
re leerkracht is zich daarvan bewust. Als je daar 
in investeert kun je met heel veel verschillende 
leerlingen aan het werk. Lesgeven vanuit je hart!

Nadat ik zelf jaren binnen het SBO werkzaam ben 
geweest, startte ik een paar jaar geleden in het 
reguliere onderwijs. Al snel kwam ik erachter dat 
daar het “Passend Onderwijs” vaak meer vragen 
oplevert dan dat het antwoorden geeft. Veel leer-
krachten zagen het in eerste instantie als een be-
dreiging voor het onderwijs en waren naar mijn 
idee niet goed op de hoogte over de inhoud van 
passend onderwijs. 

Onderwijsbehoeften
Een reguliere school kent grenzen op het gebied 
van gedrag; naar mijn mening is het belangrijk 
om te kijken naar de onderwijsbehoeften van 
leerlingen. Het is de kunst om te kijken naar wat 
wij daarin als professionals kunnen betekenen. 
Daarnaast vind ik het ook horen bij onze profes-
sionaliteit om duidelijk aan te geven dat wij be-
paalde zorg niet kunnen bieden aan een kind en 
dat een andere school met meer specialistisch 
onderwijs wellicht een betere oplossing is.
 

Hierover zijn veel gesprekken binnen onze school 
gevoerd. Maar de blik van kinderen op Passend 
Onderwijs is hierin nooit meegenomen. Toen 
ik de mogelijkheden van KidzReporterz besprak 
met het team werd er direct enthousiast gerea-
geerd. Het team zag kansen, maar vond het ook 
spannend. Een van de twijfels bij leerkrachten 
was: ‘Het traject duurt twaalf weken, dan missen 
ze veel. Maar als ik zo op een rij zet wat de kinde-
ren allemaal hebben geleerd, dan is het volgens 
mij geen enkel probleem dat er af en toe een re-
kenles is gemist ‘…

De gebruiksaanwijzing van juf
En wat kregen we inhoudelijk veel terug vanuit 
onze KidzReporterz! Zo zagen we dat kinderen 
zelf niet geneigd zijn om anderen te labelen. Dat 
een gebruiksaanwijzing maken van leerlingen 
handig is, maar dat leerlingen vooral ook be-
nieuwd zijn naar de gebruiksaanwijzing van de 
juf of meester. Dat het werken in de klas mooi is, 
maar dat buiten werken, muziek op de achter-
grond, of af en toe les krijgen van ervaringsdes-
kundigen ook als super fijn wordt gezien. 
De leerlingen van Marimba gaven aan dat ze wei-
nig last hebben van het gedrag van anderen als 
ze maar weten wat er van ze verwacht wordt. 
Ook moeten leerkrachten met een breed aanbod 
komen, want niet iedereen is goed in hetzelfde. 

Op de vraag, wat hebben jullie tijdens dit traject 
geleerd, kregen we de volgende antwoorden: 
interviewen, filmen, dromen, nadenken, creatief 
oplossen, aanspreken, feedback geven, fantase-
ren en out of the box denken.

KidzReporterz was echt een unieke kans en we 
zetten dit traject gewoon zelf door!

SCHOOLLEIDER AAN HET WOORD

KidzReporterz heeft ons veel gebracht. 
We zijn zo vaak aan het praten óver kinderen, 
terwijl zij heel vaak zelf de antwoorden wel 
weten. Dit traject zet kinderen in hun kracht, 
geeft ze professionele ruimte en neemt hen 
bovenal heel serieus.

“

”
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Annabelle van Wijk



Natuurlijk helpen we  graag mee 

om in jouw school KidzReporterz 

handen en voeten te geven en leren 

we je welke ingredienten je nodig 

hebt om dit voor jouw school, 

bestuur of samenwerkingsverband 

tot een succes te maken.

kidz
reporterz

changemakers

pg 16       Kindkracht Special       KidzReporterz Kindkracht Special       KidzReporterz       pg 17

SCHOLEN AAN ZET!  

KIDZREPORTERZ IN JOUW SCHOOL 

MAAR GEEN FLAUW BENUL WAAR TE BEGINNEN?

Wij hopen dat je met het lezen van dit magazine rechtop op je stoel bent gaan zitten.

JIJ bent degene die het mogelijk maakt dat kinderen op jouw school deze ervaring 

aan hun repertoire kunnen toevoegen. Pas als leerkrachten in dit concept geloven 

kunnen kinderen in KidzReporterz redacties ondernemend leren samenwerken. Met 

KR maak je de hele wereld tot een klaslokaal, stap je letterlijk uit de muren van de 

school. Daarbij geef je door gebruikmaking van technologie, de 21st eeuwse vaardig-

heden direct een flinke boost waarbij je gebruik maakt van dat wat kinderen al kun-

nen en weten.        Je zult zien wat een enorme leerervaring en motivatie dat oplevert, 

voor jezelf en voor je leerlingen.

Iedereen in zijn kracht! 

Kindkracht en Leerkracht!

Organiseer een alternatieve 

schooldag. 

De naam bedenken we samen. 

Een geweldig inspirerende dag waarbij 

de muren van de school voor één dag 

verdwijnen. Kijk ter inspiratie eens naar 

www.ditwillenwijdag.nl 

masterclasses en werkplaatsen. 

Haal KR je school in met speciale 

masterclasses. In onze masterclasses geven 

echte journalisten les, leer je de kneepjes 

van filmen van een professionele filmer en 

leer je monteren van bedreven editors. 

We geven je advies voor goede film 

equipment en dat hoeft helemaal niet zo 

heel duur te zijn ;-)

Masterclasses Seppo 

blended learning. 

Maak je eigen game. 

Zoek op: seppo.io 

Van vindplaats 

(database )
tot learning 

community

Talenten, sterke 

kanten, specialiteiten 

in beeld. Samen 

zetten we een 

database op van 

kinderen, leraren 

en ouders. Zo krijg 

je toegang tot het 

schoolkapitaal.

Leerlingenraad: 

de stem van de leerling telt

KidzReporterz spelen een belangrijke rol 

bij het opzetten van een leerlingenraad en 

de communicatie daarna. Ook kunnen ze 

polls maken om peilingen te doen binnen 

de school rondom diverse thema’s of 

eigen Battles organiseren waar bij je leert 

discussiëren.

KidzReporterz op onderzoek

Denk aan thema’s als Passend Onderwijs, 

leerlingtevredenheidsonderzoek en 

inspiratiesessies

KidzReporterz PR filmpje 

Zoals wij onlangs maakten 

voor de Impulsklas 

van Kindkracht 

https://youtu.be/v6q1j_z0eQc

KidzReporterz 

reportages 

Films over allerhande 

onderwerpen die 

in en om de school 

spelen. Wat dacht 

je van een film 

over pesten , of 

bijvoorbeeld als er 

een nieuwe school 

gebouwd wordt of 

hoe is je juf/meester 

als mens?

KidzReporterz  

testpanel 

Om bijvoorbeeld een 

rekenmethode 

of taalmethode te 

helpen kiezen.



AAN

UIT

kidz
reporterz

changemakers

MAAK JE EIGEN KIDZREPORTERZ MIKROFOON

1) KNIP DE HELE VORM UIT
2) VOUW LANGS DE WITTE GESTREEPTE LIJN
3) LIJM KANT A EN B AAN ELKAAR.
4) VOUW DE 3 BOVENSTE DELEN NAAR ELKAAR TOE NAAR BINNEN
5) EN INTERVIEWEN MAAR ALS EEN ECHTE KIDZREPORTER!
6) OF ZING GEWOON DE STERREN VAN DE HEMEL!!

A B
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MAAK JE EIGEN KIDZREPORTERZ MICROFOON

“LEARNING IS NOT A RACE FOR INFORMATION. 

IT’S A WALK OF DISCOVERY”

VACATURE
VOOR KINDEREN

VAN GROEPEN 7 EN 8

BEN JIJ NIEUWSGIERIG?

VRAAG JIJ JE ALTIJD AF

HOE DE DINGEN WERKEN?

DURF JIJ OP MENSEN AF TE STAPPEN?

STEL JIJ KRITISCHE VRAGEN?

DAN BEN JIJ ONZE

KANDIDAAT!

In onze Werkplaatsen gaan we bloggen, vloggen, filmpjes 

en boeiende reportages maken voor jullie eigen website. 

We werken deze periode met een belangrijke opdracht. 

We onderzoeken namelijk of het onderwijs wel past bij 

ieder kind.

Maak dan een mooi filmpje of schrijf ons een motivatiebrief 

waaraan wij kunnen zien dat jij de reporter bent die wij zoeken.

Als jij wordt toegelaten tot ons redactieteam, ga je vanaf 

half januari met ons op stap als een echte verslaggever. 

Want jij werkt mee om de stem van de leerling te laten horen!

Jullie mening doet ertoe en is belangrijk voor meesters, juffen, 

ouders en andere belangrijke mensen die met jullie school 

te maken hebben.

Wij zoeken 12 Kidzreporterz !

Wij selecteren 12 kandidaten.

Lijkt je dat wat? 

Het is een leuke maar ook een serieuze zaak.

kidz
reporte

rz
changem

akers

ZET HEM OP!

EN STUUR JE REACTIE VOOR 8 JANUARI  NAAR JET & SUUS 

KIDZREPORTERZ@GMAIL.COM

LAAT JE VAN JE 
BESTE KANT ZIEN: 
SOLLICITEER! 
Bij zes geïnteresseerde basisscholen van het Samenwerkingsverband Kindkracht is de KidzRepor-
terz- vacature uitgezet onder bovenbouw leerlingen. Net als in de echte wereld moesten de leerlin-
gen solliciteren op de reporterz functie. En…dat deden ze massaal! Er zaten prachtige brieven bij met 
mooie motivaties. Bijna alle kinderen konden een plek krijgen in de zes Reporterz teams. Hieronder 
een selectie van alle brieven die we hebben ontvangen. De sollicitatiefilmpjes kun je bekijken op ons 
KidzReporterz YouTube kanaal.



Met alle kinderen volgden korte mo-
tivatiegesprekjes. Daarna stelden we 
6 Reporterzteams samen. Teams die 
met ons 12 weken, 1,5 uur per week, 
aan de slag gingen in Werkplaatsen 
om Passend Onderwijs te onderzoe-
ken.  De dynamische teams bestaan 
uit bijzondere kinderen met ieder een 
eigen gebruiksaanwijzingen en eigen 
talenten. We leerden de kinderen heel 
aardig kennen en zij ons.
Het waren bijzondere weken waarin 
we bijzondere dingen hebben ge-
daan.
Dingen die kinderen vaak nog niet 
eerder deden. 

Na 12 weken; een hoop 
research, ideeën en 
bevindingen rijker, 
sloten we de laatste 
Werkplaats in stijl af. Alle 
reporters ontvingen een 
persoonlijk diploma.

Een mooi begin 
van hun C.V.
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“Ik wil meedoen omdat ik vind dat 

kinderen met een rolstoel ook ge-

woon naar een gewone school kun-

nen. Er moet misschien wel een 

lift komen. Maar het belangrijk-

ste is dat ze zich gelijkwaardig 

voelen. Het gymmen moet wel een 

beetje aangepast worden, zodat 

ook kinderen met een rolstoel mee 

kunnen gymmen. Buiten op het schoolplein moeten 

wel een paar dingen worden aan-

geschaft want ze kunnen niet als 

ons overal op klimmen. Daarom 

hebben ze ook hun recht om te 

spelen net als ons. Bij het buiten 

spelen moeten er wel kinderen met 

haar spelen zodat ze zich niet 

buitengesloten voelt maar thuis 

voelt. Als ze net nieuw op school 

is, moeten we haar niet pesten 

vanwege haar rolstoel want dan 

voelt ze zich hier op school hele-

maal niet fijn!”Amy

Hallo,
“Mijn naam is Damiën. Ik ben 10 jaar oud.
Ik zit nu in groep 7 van de Marimba.
Ik zou graag aan dit project met het thema ‘Passend On-derwijs’ mee willen werken omdat ik dit een interessant onderwerp vind en ik er meer over zou willen weten.Al mijn vakken op school gaan goed en daarom lijkt het me hartstikke leuk om er iets nieuws bij te doen. Het lijkt me interessant om samen met andere kinderen op onderzoek te gaan en hiervan een verslag of een filmpje te maken, zodat anderen hier ook meer te weten over komen.

Ik hoop dat u na het lezen van deze brief mij uitnodigt voor het gesprek op dinsdag.
groetjes”.
Damiën

“Hallo!

Ik ben Angelina. Ik wil kinderen 

helpen om normaal onderwijs te 

volgen. Ik heb een vriendin die Evi 

heet. Z
e heeft l

ast va
n oorkanker. 

Evi redde dit jaar niet.

Daarom wil ik ze graag helpen!”. 

Angelina

Ontroerende        Brieven

We vroegen ze: 
Wat leren KidzReporterz in 
de Werkplaatsen?

iedereen is anders en kijkt anders
elkaar beter begrijpen
presenteren
samenwerken
doordenken
naar elkaar luisteren
leren fantaseren
omgaan met camera’s, I-pads en apps

mening vormen
teamwork
met mensen werken die je niet kent
jezelf zijn
vragen stellen en doorvragen
op mensen afstappen
leren hoe je moet leren
meer lol te hebben en plezier
nieuwe woorden
filmpjes maken
research doen



“Tiago is wel een beetje zenuwachtig voor het interview met 
jullie, want hij neemt zijn taak als KidzReporter heel serieus. Ik 
heb al tegen hem gezegd dat jullie hele aardige interviewers 
zijn”, knipoogt juf Irene, wanneer wij in de lerarenkamer wach-
ten tot de bel gaat. Vandaag gaan de journalisten van Het Pak-
huis voor Onderwijsinnovatie in gesprek met de tienjarige Ki-
dzReporter Tiago Breuer, zijn juf Irene en moeder Simone. 

Tiago solliciteerde als één van de eerste bovenbouw leerlingen 
van Montessorischool Spijkenisse; het was zijn wens om een 
plekje te bemachtigen in de kinderredactie van KidzReporterz. 
Hij schreef een brief waarin hij vertelde over zijn grote interesse 
voor het NOS Journaal. Uit alle inzendingen sprong de motiva-
tie van Tiago eruit.

Hoe ging dat solliciteren?
Tiago: “Ik werd uitgenodigd voor een gesprek omdat Jet en 
Suus mijn sollicitatie heel goed vonden. Toen heb ik een ge-
sprek gehad en ze vroegen mij wat ik zou verwachten van een 
KidzReporter en waarom ik heb gereageerd. Ik wist wat de be-
langrijkste dingen waren om mee te mogen doen, ten eerste: 
Je moet het heeeeeel graag willen. En verder mag je meedoen 
als je onderzoekend bent en het leuk vindt om samen te wer-
ken. Je moet ook goed kunnen overleggen en naar elkaar kun-
nen luisteren als je in de redactie wilt. Want, dat is natuurlijk 
wel heel belangrijk”, voegt de inmiddels ervaren KidzReporter 
er serieus aan toe. 

Wat doet een KidzReporter?
“In het redactielokaal gingen we vergaderen over de planning 
en er werden met het hele team onderwerpen voor filmpjes 
bedacht. Als regisseur moest je aftellen, spullen naar de juiste 
plek verschuiven en goed kijken hoe alles op het scherm kwam. 
Daarvoor moest de camera man of vrouw verder weg gaan 
staan, anders kwam niet alles in beeld natuurlijk “, glundert Ti-
ago. 

“In het speellokaal hebben we onderwerpen opgenomen met 
Magisto, een app waarmee je vrij makkelijk mooie filmpjes kunt 
maken. 
Iedere bijeenkomst gingen we bespreken welke rol je had, om 
de beurt kon je presentator of technicus of ‘wat dan ook’ zijn. 
Ikzelf vond het leuk om de camera te doen en om regisseur te 
zijn. En ik kon ook goed de tijd bewaken.”

De kinderen gingen binnen en buiten de school 
op onderzoek. Eerst werden er  onderzoeksvra-
gen bedacht en dan werd met elkaar beslist aan 
wie die vragen het best gesteld konden worden. 
Dat kon zijn de conciërge, een ouder, de me-
dewerker van de buurtwinkel of een leerling. 
Tijdens het filmfestival Rotterdam werd de pre-
sentatrice geïnterviewd en in het kader van de 
‘ideale school’ hebben de KidzReporterz de on-
derwijs inspecteur aan de tand gevoeld.

Wat leer je als KidzReporter?
Op woensdag hadden de reporters de Werkplaats 
met Jet en Suus.
Iedere week werden nieuwe dingen uitgelegd en 
uitgeprobeerd. Wie iets wilde zeggen of vragen, 
kon de microfoon pakken. Ook het wachten op je 
beurt en omgaan met uitgestelde aandacht zijn 
vaardigheden die getraind worden. Als je met zo-
veel mensen bent en allemaal iets wilt zeggen, 
kun je niet allemaal tegelijk aan de beurt komen. 
De rest van de week werd er in de klas vaak ge-
sproken over onderwerpen uit de kinderredactie; 
ook als andere kinderen onderzoeksvragen had-
den, dan zei juf: “Die vragen kun je stellen aan de 
KidzReporterz.”

Waaraan heb je thuis gemerkt dat Tiago op 
school een KidzReporter is?
Moeder Simone: “Tiago maakt nog regelmatig 
filmpjes thuis. In I-movie en Magisto, die gebruikt 
hij om vlogjes te maken. Tiago is veel aan het 
filmen en opnemen. Hij is een grote fan van de 
NOS. Tiago is van de details, dus als er een ande-
re opstelling in de studio is van het journaal dan 
valt hem dat op. Zijn interesse in alles wat met tv 
en film te maken heeft is echt sterker geworden 
sinds hij KidzReporter is.”

Tiago betrekt ook anderen bij zijn film ideeën. Zo 
ging hij eens met opa en oma naar het park en 
liet ze vertellen over de natuur. Of ze gingen op 
pad met de metro, dan regisseert hij het zo: ‘Jullie 
komen met de roltrap naar beneden en dan sta ik 
daar om te filmen’. Na de opnames verwerkt Tia-
go direct zijn verhaal en zit hij te monteren. Moe-
der Simone lachend: “Aan mij moet je dat niet 
vragen, maar hij doet dat heel handig en snel.”

Tiago vult aan: “Dan een titel erin en soms een 
muziekje eronder. Als je tenminste niet door het 
praten heen gaat. Ik had ook een keertje Editie.
NL nagemaakt, toen was oma de weervrouw. We 
hadden het zogenaamd met autocue gemaakt 
en dat ging veel te snel voor oma, toen hebben 
we gezegd dat er storing was.”
Juf Irene, Wat heb jij geleerd van KR?
Ik heb erg genoten van het enthousiasme van 
de kinderreporters in de bovenbouw. Ze hebben 

me echt af en toe verrast met hun onderzoeken 
en uitkomsten. Dat is mede te danken aan Jet en 
Suus, omdat zij heel duidelijk konden uitleggen 
aan de kinderen wat er van ze verwacht werd. 
Zij hebben de KidzReporterz in hun kracht gezet 
en inhoudelijk heel duidelijk gestuurd. Zij gaven 
richting en ruimte; juist met een gemêleerde 
groep kinderen heb je die goede sturing wel no-
dig.”

Kun je de KidzReporterz aanpak meenemen in je 
lesprogramma?
Juf Irene: “Jazeker. Het kritisch kijken naar onder-
werpen en overleggen, vragen stellen en door-
vragen, dat sluit al aan bij wat we in de groep 
belangrijk vinden en veel doen. Kinderen bewust 
maken van de wereld om hen heen en nieuwe 
inzichten laten verwerven door ze zelf in char-
ge te laten zijn op een onderzoekende manier. 
Ik heb als juf ook geleerd van de aanpak van J&S. 

Het vraagt van kinderen, de leerkracht en ouders 
enthousiasme en inzet om KidzReporterz in te 
voegen en voort te zetten binnen je schoolpro-
gramma.
Het is heel leuk om kinderen op deze manier te 
laten leren, hen te horen en te zien. Ze serieus te 
nemen als KidzReporterz. 

Er is binnen de school en je bestuur wel draag-
vlak nodig om dit met elkaar te doen.
“...Ik vond het een intensiever traject dan ik van 
te voren had bedacht, maar daarom was het ook 
veel beter dan ik had verwacht!” 

DRIELUIK INTERVIEW
 MONTESSORISCHOOL

TIAGO BREUER (10 JAAR)

SIMONE BREUER (MOEDER VAN TIAGO)

IRENE GOTTMERS ( BOVENBOUW JUF VAN TIAGO)
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“Ik vond het 

leuk om de 

camera te 

doen en om 

regisseur te 

zijn... “



Iedere Werkplaats starten we met een check-in 
en we eindigen met een check-out.
Een check-in is bedoeld om in de sfeer te komen 
van wat gaat volgen. Een pas op de plaats om 
van daaruit weer iets nieuws op te pakken. Je 
hebt actieve vormen en meer passieve vormen; 
je kunt kiezen voor beweging en ontmoeting of 
juist voor stilte. De check-out vraagt vaak naar 
wat geleerd is, wat is blijven hangen en wat kin-
deren vonden van een les of activiteit.

Leuke vormen van check-in/out die je zo kunt 
toepassen. Ze kosten je 5 minuten.

How are you today? 
In de klas hangt een lijst met de namen van de 
kinderen.
Bij binnenkomst tekent ieder kind een emoticon 
die aangeeft hoe het met met hem of haar gaat 
vandaag. Je kunt daar als leerkracht dankbaar 
gebruik van maken door een gesprekje aan te 
knopen met individuele kinderen of een groep. 
Je kunt ook kinderen wijzen op de lijst om zicht 
en begrip te krijgen voor elkaars gedachtenwe-
reld.

ABC-tje
Laat kinderen op een blaadje het alfabet schrij-
ven. Je vraagt ze te brainstormen over een on-
derwerp mbv de letters van het alfabet. Laat 

kinderen in kleine groepen hun brainstorm door-
nemen of behandel de gevonden woorden klas-
sikaal. Je vraagt 1 kind de gevonden woorden te 
noemen. Als andere kinderen hetzelfde woord 
horen strepen ze het weg van hun lijst. Zo blijven 
bijzondere woorden over en kun je een woor-
denlijst aanleggen bij een thema.

Geleide meditatie
Sommige onderwerpen lenen zich bij uitstek 
voor geleide meditatie.
Je neemt de kinderen mee in een kort verhaal en 
vraagt ze met hun ogen dicht te luisteren.
Na afloop vraag je hen naar beelden en gedach-
ten die het verhaal bij ze opriepen.

Line-up
Sommige onderwerpen lenen zich voor een op-
stelling in de ruimte. Je maakt een denkbeeldige 
lijn op de grond of legt daadwerkelijk een stuk 
draad neer. Aan de ene kant van de lijn is het cij-
fer 0, aan de andere kant het cijfer 10. Je vraagt 
kinderen een plek in te nemen op de lijn.
Je kunt line-ups maken mbt leeftijden in een 
groep, meningen over bepaalde onderwerpen, 
of als feedback van je les. Je kunt de line up ana-
lyseren met elkaar. De meeste kinderen staan… 
wat zegt dat over… Er is 1 kind dat …. wat bete-
kent dat….

Kaarten check-in
Zorg dat je een doos met beeldende kaarten / 
plaatjes hebt.
Je vraagt kinderen een afbeelding te kiezen die 
past bij de les, het thema of een kringgesprek. De 
kinderen vertellen waarom ze juist deze afbeel-
ding hebben gekozen.
Wat deze bij hen opriep, waar ze aan moesten 
denken, wat de afbeelding voor ze betekent.
De kaarten kunnen worden uitgestald of opge-
hangen.

Wat is blijven kleven?
‘Wat is blijven kleven?’ schrijf je op een groot vel.
Je deelt 3 geeltjes uit aan ieder kind en vraagt 
kinderen op ieder geeltje een woord of korte zin 
te schrijven over het onderwerp dat aan de orde 
is geweest. 
Zo ontstaat een poster die je inzicht geeft in dat 
wat het meest is blijven kleven bij de kinderen. 
Doe er je voordeel mee!

CHECK-IN

CHECK-OUT

CHECK-IN

CHECK-IN CHECK-OUT

CHECK-IN CHECK-OUT

CHECK-IN

CHECK-IN CHECK-OUT

kidz
reporterz

changemakers
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activerende werkvormen en afsluitingen

‘Ik check-in als ik de Werkplaats van 

KidzReporterz binnenga. Jet en Suus 

hangen altijd een lijst op, daar schrijf 

ik m’n naam op met een emoticon er-

achter. Iedereen kan zo zien hoe het 

met me gaat. Soms maken Jet of Suus 

dan een praatje met me. Als de Werk-

plaats voorbij is doen we een check-

out. 
We mogen bijvoorbeeld een cijfer ge-

ven en Jet vraagt wat ze moet doen 

om bijvoorbeeld van een 7 een 8 te 

maken in de volgende Werkplaats. 

Ik geef dan mijn tip’. 

Passend Onderwijs is ...
Onderwijs dat bij je past...
Hoe je bent en waar je 
je fijn bij voelt.
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Jullie hebben ons geïnspireerd en we weten het 
nu zeker; Leren is Fun. 
Het wordt nog leuker als je samen nieuwe 
dingen leert en het 1000x mag uitproberen, 
net zolang tot je het in de vingers hebt. Samen 
creatief denken en lekker buiten de lijntjes 
kleuren. Gebruik maken van elkaars sterke 
kanten en de wereld van buiten, binnen de 
school halen.

Met jullie was alles mogelijk ! 
Die ervaring gunnen we elke school, elke leraar 
maar vooral elk KIND.
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Leren 
 is fun

Buiten 
de lijntjes

De 
wereld is 
de school



HET PAKHUISHUIS VOOR 

ONDERWIJSINNOVATIE

VOOR DE INNOVATIE SCHOOL!

10 GOUDEN TIPS VAN 
DE KIDZREPORTERZ:

 1.  De mening van kinderen vragen 
 2.  Beter naar ons luisteren zodat je onze wereld leert kennen
 3.  Meer grappen en plezier maken (YOLO)
 4.  De school en het schoolplein gezellig maken
 5.  Leuke lessen* geven en meer kunnen en mogen
  doen met je handen en techniek
 6. Pesten altijd voorkomen en goed aanpakken
 7.  Aparte ruimtes maken om rustig te kunnen werken
 8.  Meer vrijheid om zelf dingen te ontdekken 
  en mee te experimenteren
 9.  Kleinere klassen
 10. Meer gastlessen en lessen op speciale locaties buiten de school

*Minder leren uit het boek* gebruik maken van apps en spelletjes* meer 
muziek en dans in de klas* verschillende talen leren* koken op school


