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VAN DE REDACTIE 

In deze ZONE gaat het veel over ‘SAMEN’. Samen doen, samen handelen, samen spe-
len en samen praten en denken. Interessant, dat fenomeen samen in onze ik-gerichte 
maatschappij en school.Mooi ook dat er dus weer meer nadruk komt op gezamenlijk 
optrekken. Niet alleen voor jezelf opkomen, maar juist iets beleven aan het gesprek 
met anderen.

Professor Stevens is er duidelijk over in het interview dat hij met Hilbertine Bos en 
Hans Bakker heeft. Op de vraag wat er in het onderwijs zou moeten veranderen geeft 
hij leerkrachten een belangrijke opdracht. Zij zouden moeten ageren tegen het compe-
titieve en harde klimaat aangewakkerd door de neoliberale waarden van deze tijd.

Professor Bert van Oers opent een nieuwe rubriek ‘De Reeks’. De Reeks wordt een se-
rie korte artikelen, waarin belangrijke begrippen binnen Ontwikkelingsgericht Onder-
wijs de revue passeren. Studenten en leerkrachten hebben via Facebook aangegeven 
naar welke begrippen zij vooral nieuwsgierig zijn. We starten met het begrip sociaal-
culturele praktijk (SCP). Ook hier weer de nadruk op meedoen van alle leerlingen.

In de artikelen over historisch redeneren, lezen wij het resultaat van een langlopende sa-
menwerking van wetenschappers, nascholers en leerkrachten uit de midden- en boven-
bouw van verschillende scholen. Wytske Minnema, Lorien de Koning, Arnoud Neefjes en 
Niké Admiraal nemen ons mee in een nieuwe kijk op het geschiedenisonderwijs.

In de praktijkbeschrijvingen in deze ZONE, zijn het de leerkrachten, pm-ers en hun 
kinderen die samen spelen en leren. De spelverhalen gaan over groep 8 van Rianne de 
Kort die nadenkt over hulp bieden aan de buren, het hospice. Bij Lotte Blom worden de 
kleuters vuilnismannen en vrouwen, die ook nadenken over kwesties als afval sorteren, 
scheiden en verbranden. De kinderen van de groepen 1-2 van De Kluis tackelen een 
natuurkundige kwestie, namelijk hoe wordt ijs gemaakt en hoe werkt de ijsmachine. Bij 
Inge Dik, in groep 3, maken ze bij elk thema prachtige boeken. Alle kinderen doen er aan 
mee. Dit is goed te zien in het beeldverhaal hierover. Anne van de Salm ontwerpt met 
haar groep 8 een escaperoom voor de ouders. Die moeten maar eens ervaren hoe het zit 
met hun ‘eindtoetskennis’. Wat een mooie ‘samen belevenis’! Peuterleidster Kitty beleeft 
een heel bijzondere sociaal-culturele praktijk. Zij gaat samen met haar groep een bruiloft 
organiseren. Een nieuwe impuls in het spelverhaal over kleding.

Een ZONE vol inspiratie, geleverd door auteurs die het gezamenlijke voorop stellen. 
Geniet er van en doe met hen mee. Doe ook mee met de voorbereiding en uitvoering 
van onze tweejaarlijkse OGO Conferentie op 20 maart 2019 (zie voor verdere informa-
tie de OGO website). Zet de datum alvast in je agenda. Dat samenzijn kun je echt niet 
missen!

Namens de redactie van Zone, veel leesplezier.

Bea Pompert (hoofdredactie)
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