
 
Klas 6 De Romeinse tijd  
 
In de zesde klas kondigt zich de puberteit aan. De vanzelfsprekendheid van de wereld gaat verloren. 
Het goede overwint niet altijd meer. Rechtvaardig zijn, consequent zijn, en de waarheid spreken staan 
hoog op de agenda in de klassengesprekken. Het is ook de klas waarin de kinderen opeens serieus 
willen werken. De kinderen vragen om duidelijke regels en sancties wanneer er wordt afgeweken van 
de afspraken. Ze willen inzicht in het handelen van de leerkrachten. Wanneer ze weten waarom ze de 
dingen moeten leren, kunnen ze een grote betrokkenheid tonen. Deze inzet vraagt van de 
leerkrachten een verandering in hun houding naar de kinderen toe, van autoriteit tot begeleider en 
bewaker van processen.  
Dat wat waar is, is belangrijk. Of iets ‘echt gebeurd is’, of iets meetbaar is, is van belang. Een spelletje 
buiten speel je niet voor de lol, je speelt om te winnen. Een voetbal of trefbalcompetitie met een 
andere school in de buurt, wordt uiterst serieus voorbereid en uitgespeeld. In de periode 
Middeleeuwen wordt de geschiedenis van het Christendom naast die van de Islam besproken. De 
biografieën van Mohammed en van Karel de Grote worden bijvoorbeeld bestudeerd. Encyclopedieën, 
informatie van het internet, informatieve teksten uit studieboeken worden gelezen en vergeleken. Wat 
is de waarheid? Hoe denken de volwassenen daar over? De kinderen beginnen zich in te leven in 
verschillende standpunten naast elkaar. Een ontwikkeling die de hele verdere puberteit nog zal 
doorgaan. Voor het eerst hebben de kinderen een natuurkunde periode, waarin fenomenen uit de 
gebieden licht, warmte, geluid, magnetisme en elektriciteit worden bekeken en conclusies worden 
getrokken: ik had, ik deed, ik zag en ik concludeerde. In de meetkundeperiode construeren kinderen 
hun meetkunde tekeningen heel precies. Ze leren dat daardoor de schoonheid ontstaat. Elke minimale 
afwijking van lijn of cirkel verstoord de geometrie. Op deze wijze scholen kinderen hun exacte 
waarneming. Wanneer deze tekeningen, die tenslotte met geduld en zorgvuldig gekozen kleuren zijn 
afgewerkt, op de gangen in school hangen, stijgen de zesdeklassers nog meer in aanzien in de hele 
school. Overal wordt hun werk uitgebreid bewonderd en besproken door kinderen uit andere klassen. 
Zij zijn met recht de klas geworden waartegen wordt opgekeken; ze zijn de oudsten van de school.   
 
Periode onderwijs 
Vrijescholen werken vanuit de visie op het mensbeeld, bestaande uit lichaam, ziel en geest. Die visie 
uit zich in een geïntegreerde onderwijsaanpak, waarbij het aanbod van de lesstof aansluit op zowel de 
innerlijke ontwikkeling van het kind, als op vragen die het kind vanuit de buitenwereld bereiken.  
Periodeonderwijs geeft de leerlingen vanaf klas 1 de gelegenheid zich gedurende een aantal weken in 
de eerste twee uren van de dag te verbinden met lesstof over één onderwerp (taal, rekenen, 
heemkunde of aardrijkskunde, plant- en dierkunde, geschiedenis, meetkunde, natuurkunde). Niet 
alleen met het hoofd, maar ook door beleving en beweging. De leerlingen maken in de verschillende 
perioden kennis met nieuwe leerstof. Tijdens de oefenuren en in de weektaak wordt hier verder mee 
geoefend en geautomatiseerd.  
De leerstof, die in het leerplan is opgenomen, komt in de verschillende periodes aan bod. De 
leerkracht maakt daarin een keuze en maakt een ontwerp. Door bij elkaar te plaatsen wat bij elkaar 
past en wat past bij de specifieke klas, wordt het aanbod dekkend.  



De leerstof wordt verwerkt in een periodeschrift. De kinderen houden hier zelf de aangeboden leerstof 
in bij in de vorm van teksten, gedichten en tekeningen.  
 
Taal  
De drie taalperiodes richten zich onder meer op het grammaticaal onderscheiden van woordsoorten 
en zich helder uitdrukken op schrift in verschillende stijlen, zoals de briefvorm. Het discussiëren en 
luisteren als sociale vaardigheid wordt geoefend in klas 6 en er wordt uitgebreid taalkundig en 
redekundig ontleed. Ook komen de leenwoorden aan de orde. De werkwoordspelling wordt verder 
geoefend. Vaak speelt het eindtoneelstuk een grote rol in een van de taalperiodes. Hier worden vaak 
ook zelf teksten geschreven en zijn voordracht en uitspraak van groot belang. 
 
Lezen & spellen. 
Voor het leren lezen en voor de spelling wordt in alle klassen de methodiek “Zo leren kinderen lezen 
en spellen” (ZLKLS) van José Schraven  gebruikt.  
ZLKLS bestaat uit drie delen: 
 
I. klankzuivere periode (kleuters en klas 1) 
II. niet-klankzuivere periode (klas 1 en 2) 
III. voortgezet (klas 2 t/m 6)  
 
Deel III: de aangeleerde categorieën worden herhaald en er komen categorieën bij tot uiteindelijk 35 
categorieën in de 5e klas. In de zesde klas worden alle categorieën herhaald.  
 
Het dictee 
Vanaf het begin van klas 1 wordt er in alle klassen dagelijks een kort dictee gegeven. In de 1e klas 
eerst 6 klanken/letters, 3 woorden en een korte zin, later 6 woorden en een zin. Dit laatste wordt 
voortgezet gedurende de gehele basisschooltijd van de kinderen. In het dictee toets je klanken of 
categoriewoorden die voldoende ingeoefend zijn. In de regel zit er een week tussen aanbieden en het 
opnemen ervan in een dictee. In de 5 dictees per week komen zoveel mogelijk categorieën aan bod. 
Na het opschrijven van de zin wordt bij de aangegeven woorden door de kinderen het nummer van de 
betreffende categorie geschreven. Het nakijken van het dictee gebeurt klassikaal.  
 
Lezen en spelling 
Het leren omgaan met grammaticale regels wordt voortgezet. Vervoeging van werkwoorden wordt 
herhaald en geoefend. Taal- en redekundig ontleden wordt voortgezet. De kinderen maken kennis met 
lijdende en bedrijvende zinnen. Er blijft veel aandacht voor het begrijpend lezen omdat dit ook in het 
vervolgonderwijs een grote rol blijft spelen. 
Begrijpend lezen bevordert de sociale vaardigheid. De kinderen lezen gezamenlijk en later individueel 
teksten, waarover ze vragen beantwoorden. De materialen voor begrijpend lezen worden uit 
verschillende methoden gehaald.  
 
Lezen van teksten 

Lezen van fictionele teksten Teksten met wisselend vertellers perspectief, daarbij oriënteren 
op zelfstandig teksten kiezen rondom een thema 

Lezen van informatieve teksten 
(begrijpend lezen) 

Zelfstandig verwerken van studieteksten (encyclopedie etc.), 
daarbij oriënteren op zelfstandig teksten kiezen rondom een 
thema 

Leespromotie Schrijvers op school 

Technisch lezen Zie bij verbale expressie, schema gespreksvaardigheden en 
spreekvaardigheden 

 
Schrijven 



In de vijfde en zesde klas komt het schoonschrijven tenminste incidenteel in de weektaak of in een 
oefenuur aan bod. Individuele kinderen krijgen indien nodig extra handschrift oefenmateriaal. 
Klas kan ter verrijking les krijgen in kalligrafie, miniaturen of een speciale schriftsoort als blok, koord- 
en bandschrift. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van een periode over poëzie of over de 
Middeleeuwen.  
In de loop van klas 6 kunnen de kinderen hun eigen individuele handschrift ontwikkelen. Hierbij blijven 
de leesbaarheid, herkenbaarheid van de letters, schrijfrichting en regelmatige letterafstand belangrijke 
aandachtspunten.  
 
Schrijven van teksten 

Oriëntatie op schrijven Maximaal doel- en publiekgericht (publiek onbekend) 

Schrijven van expressieve teksten Schrijven van een column + grote mate van zelfstandig 
werken 

Schrijven van informatieve teksten Schrijven van een recensie 

Bespreken en herschrijven van teksten Leiden van een tekstbespreking 

  
Spraak 
In het spelen van een toneelstuk spelen de spraak en de taal een belangrijke rol.  
Gedichten kunnen worden gereciteerd, maar ook door een enkele leerling worden voorgedragen. Het 
houden van spreekbeurten wordt voortgezet.  
 
Gespreksvaardigheid en spreekvaardigheid 

Communicatie Standpunt beargumenteren, daarbij oriënteren op 
overredend zijn 

Verslag doen van groepswerk, daarbij reflecteren 
op onpartijdig zijn 

Deelnemen aan diverse gespreksvormen Leiden discussie, daarbij oriënteren en reflecteren 
op voortgang bewaken 

Uit- en overdragen van gedachten, meningen, 
gevoelens, wensen in de eigen taal 

Deelnemen aan een rollenspel formele situaties 

Informatie geven Samenvatting van een studietekst geven, daarbij 
reflecteren op hoofdzaken / kern weergeven 

Verbale expressie Verhaal vertellen, prozatekst, gedichten uit de 
literatuur, daarbij reflecteren op vorm geven aan 
essentie uit tekst 

Spreektechniek Relatie spreektechniek en situatie 

 
Luistervaardigheid 

Communicatie Betrokken zijn in gesprek in context met veel ruis 

Luisteren naar huiswerkopdracht, daarbij 
oriënteren op creëren van optimale 
luistervoorwaarden 

Luisteren in diverse gespreksvormen Luisteren als leider discussie, daarbij oriënteren 
op creëren van optimale luistervoorwaarden 

luisteren naar informatieve teksten Luisteren naar presentatie 

luisteren naar fictionele teksten Luisteren naar hoorspel en Romeinse 
geschiedschrijving 

 
 
 
 



Sociale vaardigheden 
Op de Vrije School Utrecht vinden we sociale vaardigheden (sova) dermate belangrijk, dat we 
deze  - naast alle vanzelfsprekende oefening hierin in de periodes, vaklessen zoals euritmie en 
gymnastiek, toneel, uitstapjes, samenwerkingsprojecten en de dagelijkse omgang met elkaar - ook 
specifieke aandacht willen geven in de zogenaamde ‘sova’ les. Uitgangspunt hierbij is ‘voorkomen is 
beter dan genezen’. We willen de ontwikkeling van de sociale vaardigheden gedurende de gehele 
schoolcarrière van de kinderen verzorgen en hiermee al in de kleuterklassen beginnen, zodat er op 
het sociale vlak al vroeg een goede gewoonte ontstaat. Zo groeit er in de hele school een sociale 
cultuur waar gevoelens openlijk besproken worden. Hiermee scheppen wij een veilig klimaat, dat een 
basisvoorwaarde vormt voor het leren, en kunnen leerkrachten, ouders en kinderen, wanneer er 
werkelijk problemen zijn, binnen de  gewoontevorming van de klas en de school de zaken oppakken.  
 
In de klassen 1 t/m 6 wordt gewerkt met de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie 
lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te 
verbeteren (curatief).  
We streven de volgende doelen na:  

 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
 Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

Naast de activiteiten en lessen van de Kanjertraining kan de leerkracht ter ondersteuning van de 
aangeleerde vaardigheden ook andere activiteiten inzetten:  

- coöperatieve spelen  
- Regenboogspelen 
- massage, 
- sociale spelletjes,  
- rollenspelen, toneelspelletjes,  

(literatuur en lesideeën, zie de ‘Energizer’ boeken, het boek ’Speels omgaan met agressie’ 
van Rosemarie Portman, de methode ‘Aardig Vaardig”). 

 
Spel en toneel   
Bij  het  vakgebied Taal is aangegeven dat de leerlingen een rol in een toneelstukje  leren spelen en  
improviseren.  Het  uitbeelden van leerstof of verhalen gebeurt al op de kleuterschool. Verhalen 
nemen in het vrijeschool onderwijs een belangrijke plaats in. Uit deze verhalen wordt van tijd tot tijd 
door de groepsleerkracht  een  keuze  gemaakt  voor  een  toneelbewerking.  In  de  lagere  klassen  
worden  allerlei onderwerpen uit de leerstof uitgebeeld. Het dramatiseren biedt een 
identificatiemogelijkheid bij uitstek en wordt daarom als een belangrijk didactisch en  pedagogisch 
middel gebruikt. Met behulp van kleding en attributen kruipen de leerlingen a.h.w. in de huid van wat 
ze  uitbeelden.   
Alle kinderen doen mee met spel en toneel. In de lagere klassen treden de kinderen meestal   
groepsgewijs op: enkele kinderen vertolken samen een rol, soms maakt één kind zich  los en spreekt 
solo, een 'koor' van kinderen reciteert het verhaal, verbindt de dialogen.   
In de hogere  klassen treden de leerlingen vaker solistisch op. De leraar houdt bij de  rolverdeling  
rekening  met  pedagogische  motieven.  Zo  wordt  niet  altijd  gekozen  op  grond  van  de  beste  
prestaties.  Er  wordt  naar  gestreefd  een  stuk  te  kiezen,  aan  te  passen of zelf te schrijven, 
gericht op bepaalde leerlingen of de hele groep, vanuit het besef wat voor psychosociale betekenis de 
identificatie met een rol kan zijn en wat voor   uitwerking    een   gedramatiseerde      'boodschap'    
kan   hebben.  Zo kan het toneelspelen  mede  een  functie  vervullen  om  bij  leerlingen  eventuele  
blokkades  te doorbreken of eenzijdigheden te harmoniseren.   



De toneelstukken worden opgevoerd voor de andere klassen en voor de ouders. Van  jongs af  leren  
kinderen  zodoende  het  podium  te  betreden  en  hun  zelfvertrouwen  op te bouwen door iets  'over  
het voetlicht' te brengen. In de hoogste klassen verzorgen de leerlingen in overleg met de   
groepsleerkracht decors en costumering zelf, eventueel met assistentie van ouders. Zij  beseffen  
meestal  terdege  dat  het  publiek  verlangt  dat  het  spel goed overkomt en zij zijn ontvankelijk voor 
toneelmatige aanwijzingen.   
 
Engels en Duits  
In klas 4 t/m 6 wordt de Duitse les verzorgd door een vakleerkracht en de Engelse les door de eigen 
leerkracht. Naast liedjes, tongbrekers, recitaties, toneelstukjes en spelletjes, kunnen de kinderen nu 
ook steeds beter  lezen en schrijven in de vreemde taal. Want naast het doen wordt ook het denken 
steeds belangrijker. Ze krijgen als huiswerk woordjes mee, die wekelijks overdreven uitgesproken, 
samen bestudeerd en schriftelijk overhoord worden. Hierbij gaat veel aandacht naar het leren leren. 
Ze lezen verhalen en maken werkbladen met speelse puzzels, invuloefeningen en spraakopdrachten. 
Ze gebruiken hierbij de woordjes en woordenboekjes als naslagwerken. Meerdere lessen staan steeds 
in het teken van een bepaald thema, zoals lichaam, kleding, uiterlijk en conversatie. Tijdens de Duitse 
les worden de naamvallen worden al doende geoefend en de kinderen leren over leenwoorden en 
Germanismen. Deze eenvoudige grammatica komt tegemoet aan de grote leerbehoefte en 
nieuwsgierigheid van de kinderen. Tijdens de Engelse les wordt aandacht geschonken aan 
communicatie en grammatica.  
 
Rekenen 
In drie periodes rekenen staan sommen naar aanleiding van het praktische leven centraal. Breuken en 
procenten worden praktisch toepasbaar gemaakt aan de hand van geld en bankzaken. Nieuw zijn de 
verhoudingstabellen en het rekenen met formules als inleiding op de algebra. In de meetkunde 
worden de figuren, bij het vormtekenen uit de hand getekend, nu geconstrueerd. Al doende leren de 
kinderen de voornaamste eigenschappen ontdekken van cirkels, drie- en veelhoeken. 
Het onderwerp procenten wordt aangeboden vanuit een praktijksituatie. De procenten worden in 
verband gebracht met breuken, kommagetallen en verhoudingen. Niet alleen de renteberekening 
maar een veelheid aan aspecten rondom de procenten komt aan de orde. Aan het eind van het 
schooljaar kan een begin worden gemaakt met de eerste algebra, voortkomend uit het gebruik van 
formules. De breukbewerkingen worden uitgebreid tot bewerkingen met samengestelde breuken. 
Verschillende hoofdrekenopgaven worden door elkaar gegeven, variërend in moeilijkheidsgraad. Het 
schaalbegrip wordt nu aan de hand van praktijksituaties toegepast. De verhoudingstabel wordt 
veelvuldig toegepast. 
In de meetkunde wordt eerst uitgegaan van de centrale rol van de cirkel. Daarbinnen worden de 
driehoek, vier- en zeshoek geconstrueerd. De soorten hoeken worden behandeld en het meten 
daarvan. De vijf basisconstructies (lijnstuk doormidden delen, loodlijn neerlaten, loodlijn oprichten, 
hoek middendoor delen, hoek overbrengen) worden uitgewerkt en beschreven. 
De soorten driehoeken (gelijkzijdige, rechthoekige, gelijkbenige en onregelmatige) worden ontdekt 
evenals de soorten vierhoeken (vierkant, rechthoek, parallellogram, ruit, vlieger, trapezium). Er kan 
een begin gemaakt worden met het verkennen van de eigenschappen van de vierhoeken. 
 
 
 
Breuken en procenten Decimale breuken en procenten met elk in verband brengen 

Stambreuken: kennen van bijbehorend percentage, bv. een zesde is 
16 2/3% 
Verschillende praktijksituaties rondom procenten oplossen 
Breukbewerkingen worden uitgebreid tot bewerkingen met 
samengestelde breuken adhv verschillende aanpakken 
Breuken omrekenen naar kommagetallen en leren afronden 



Meetkunde  Leren omgaan met passer en gradenboog 
Constructie van drie-, vier- en zeshoek 
Soorten drie- en vierhoeken kennen 

 
  
 

 
Vormtekenen 
Vormtekenen doet een beroep op de fijne motoriek, de vormkracht en het voorstellingsvermogen. Het 
kan immers behoorlijk lastig zijn om een vorm in spiegelbeeld te tekenen of het juiste perspectief op 
papier weer te geven. 
In klas 6 verandert het vormtekenen geleidelijk in meetkunde en perspectieftekenen. 
 
Geschiedenis 
In de twee geschiedenisperiodes wordt vooral de vertelstof gebracht; de Romeinse cultuur en de 
karakteristieken van de Middeleeuwen met hun invloed tot in deze tijd. Verder is er aandacht voor de 
islam en de confrontatie van christendom en islam tijdens de kruistochten. 
 
Heemkunde (biologie) 
In twee periodes biologie komen de gesteenten en mineralen aan bod, zoals kalk en graniet in hun 
karakteristieken. Ook wordt er een begin gemaakt met atmosferische verschijnselen, zoals we die 
terug zien in de klimaten en het weer. 
 
Natuurkunde 
De periode natuurkunde begint bij de dagelijks waarneembare verschijnselen. Het zelf waarnemen en 
beschrijven van verschijnselen met betrekking tot geluid, licht, warmte, magnetisme en elektriciteit zijn 
belangrijk. 
 
Handwerken  
In het leren beheersen van verschillende technieken, het afmaken van het werk en het hanteren van 
natuurlijke materialen zijn de drie ontwikkelingsgebieden – het denken, voelen en willen – terug te 
vinden. De leerstof van het vak handwerken is gerelateerd aan de leer- en vertelstof in de 
desbetreffende klas. 
De zesdeklassers maken werkstukken die aansluiten bij hun belevingswereld. De techniek is vooral 
stofdruk. Zo ontwerpen de leerlingen een eigen logo en creëren ze samen een werkstuk voor een 
kleuterklas met deze techniek. Als afsluitend werk ontwerpen ze een decoratie voor een eigen T-shirt. 



Technieken zoals poppen maken, natvilten, spinnen, borduurtechnieken, raamweven en vlechten zijn 
de rode draad gedurende de zes schooljaren. Uiteraard vormen creativiteit, plezier en de voldoening 
van het maken van een werkstuk een belangrijk aspect voor de leerling. 
 
Handvaardigheid 
Concentratie, inspanning en doorzettingsvermogen zijn nodig om ruwe materialen als hout en klei 
vorm te geven. 
Door (gebruiks)voorwerpen te maken, worden leerlingen handig en oefenen ze de fijne motoriek en 
het voorstellingsvermogen. 
Ook in de zesde klas krijgen leerlingen houtbewerking aangeboden en maken ze gebruiksvoorwerpen 
of speelgoed. Dit gebeurt door middel van gutsen van holle en bolle vormen. 
 
Muziek 
Om muziek te kunnen maken, ernaar te kunnen luisteren en ervan te kunnen genieten, is de 
allereerste voorwaarde de ontwikkeling van het muzikale gevoel, van muzikaliteit.  
Muzikaliteit  is  het  bij  kinderen  van  nature  aanwezige  vermogen  zich  te  uiten  in  niet verbale 
klankvormen en -reeksen of belevenissen te hebben bij het horen daarvan. Bij het  jonge  kind  gaat  
dit  gepaard  met  bewegingsdrang.  Later  is  het  muzikaal  beleven een meer innerlijke activiteit 
Beoefening  van  muziek  is  tegelijkertijd  een  innerlijk  horen,  het  luisteren  naar muziek  een  
innerlijk  beleven  en -bewegen.  Spelen  en  luisteren  zijn  direct  op  elkaar betrokken  en  van elkaar  
afhankelijk.  In  die  zin  is  muziek  een  sociaal  verschijnsel.  De sociale  component  komt  tot  uiting  
in  het samen zingen,  spelen  en  luisteren.  Bij koorzang en het  spelen  in  een  orkest is  
samenwerking  een  absolute voorwaarde. 
Het  muziekonderwijs  op  de vrijeschool heeft een opbouw die aansluit bij de ontwikkeling van de 
kinderen. Zo gaat bij de jongste kinderen, klas 1 en 2, de muziek samen met de beweging en zijn er 
ook liedjes in pentatonische stemming.  
De vijfde- en zesdeklassers oefenen meerstemmigheid en intervallen. 
Klas 5 & 6 vormen samen het schoolkoor dat menig jaarfeest en klassenpresentatie van een 
feestelijke noot voorziet.  
 
Euritmie   
Euritmie  is  een  bewegingskunst  die  in  het  begin  van  deze  eeuw  ontwikkeld  is  door   Marie von 
Sivers en Rudolf Steiner, als een vernieuwing van de traditionele Europese danskunst. Wat met 
euritmie beoogd wordt, is het in beweging tot uitdrukking brengen van wat in teksten en muziek 
hoorbaar wordt uitgedrukt. Het gaat er in de euritmie namelijk om dat wat er aan wetmatigheden en  
kwaliteiten leeft in   taal en muziek beleefbaar  en zichtbaar  te maken in bewegingsvormen en 
gebaren.   
Anders dan bij ballet is het lichaam geen expressiemiddel van emoties, maar van wat in de klanken 
van woord of muziek zèlf belevingskwaliteiten zijn. Kortheidshalve wordt euritmie beschreven als 
'zichtbare taal en muziek'. Ritme is daarbij een essentieel bestanddeel. De naam euritmie brengt dit tot 
uiting: 'eu rhythmos' betekent 'goed ritme'. In pedagogisch opzicht biedt euritmie vergelijkbare 
mogelijkheden als dans, waarbij het gaat om aansluiting bij de bewegingsdrang van kinderen dn hen 
de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam te leren kennen, die te vergroten en gericht toe te 
passen.  Evenals  dansen  is  euritmie  meestal  een  groepsactiviteit,  waarbij   samenwerken en 
reageren op elkaar belangrijk zijn.   Euritmie wordt gebruikt  als  middel  om  de  leerlingen  een   
goede verbinding te geven met hun eigen lichaam en een verhouding tot de ruimte om hen heen. Ook 
spreekt euritmie de mogelijkheden in de leerling aan zich niet alleen in woorden maar ook in 
bewegingen te uiten, met name gericht op de elementen van poëzie of muziek: (het verschil tussen) 
klinkers en medeklinkers, maat, ritme, melodie,   tonen, intervallen, majeur, mineur. Euritmie vraagt 
een grote innerlijke activiteit. Door   invoelend  te  luisteren  naar  de  taal,  waarbij klank en woord 
innerlijk worden beleefd, dient de gehele houding in de bewegingen van de armen tot uitdrukking te 
komen. Het vraagt initiatiefkracht om telkens opnieuw die bewegingen bewust uit te voeren. In het 
onderwijs is dit een belangrijk aspect voor de groeiende mens: de ontwikkeling van de wil.   



Aangezien de euritmie steeds klassikaal wordt beoefend, heeft hij ook een grote sociale waarde: elke  
leerling  maakt  deel  uit  van  een  groter  geheel,  waarbij  ieder  als   individu  een  bijdrage  levert.  
Euritmie  vindt  namelijk  vaak  plaats  aan  de  hand  van   vormen  die  gelopen  moeten  worden.  
Een  leerling  loopt  bijvoorbeeld  een  ronde  of   hoekige vorm alleen, in een groepje, unisono, in 
canon of door elkaar. Daarbij dienen ze uiteraard nauw op elkaar te letten.   
De euritmie begeleidt de leerling door de hele schooltijd heen, steeds harmoniserend werkend in de 
verschillende leeftijdsfasen. Deze activiteit schept een innerlijke beweeglijkheid, die fantasie-  en  
initiatiefkracht in het latere leven tot ontwikkeling kan brengen. Euritmie  heeft  invloed  op  beide  
polen  in  een  leerling:   enerzijds leert hij zich sociaal opstellen, anderzijds wordt hij ook als individu   
aangesproken.   
 
Spel en gymnastiek: zintuiglijke en lichamelijke oefening   
Lichamelijke  opvoeding vormt  een  bijdrage  in  de  persoonlijkheidsontwikkeling. Het ingroeien in de 
lichamelijkheid is in deze ontwikkeling  een natuurlijk proces dat door opvoeding en onderwijs wordt 
ondersteund en verder gevoerd. Dit proces uit zich in verschillende functies, zoals het gericht kunnen   
gebruiken  van  de  zintuigen en  het  beheersen  van  verschillende bewegingsmogelijkheden, zoals 
ritmische bewegingsvormen en sportieve handelingen.   
In  het  speluur  van  de  jongere  kinderen  ligt  het  accent  op  ritmisch  bewegen  in  kringspelen en 
reidansjes, naast behendigheidsspelen. In de hogere klassen wordt meer het gymnastische en 
atletische element beoefend.  
In het bewegen is de mens ruimtelijk georiënteerd. Daarbij treft men anderen aan.   
In het samenspel wordt dit gegeven tot sociale uitdaging gemaakt.  
In dit vakgebied gaat  het  er  dus  om  de  bewegingsvaardigheid  te  ontwikkelen  als  bijdrage  in  de  
persoonlijkheidsvorming en de sociale opvoeding.  
 
In de eerste klas is het bewegen gericht op ruimtelijke oriëntatie. Het spel bestaat onder andere uit 
kringspelen, touwtje springen, bal werpen en vangen. 
In de tweede klas is het bewegen gericht op ruimtelijke oriëntatie. Het spel bestaat onder andere uit 
kringspelen, touwtje springen, bal werpen en vangen. 
Spel wordt gymnastiek vanaf de tweede klas, waarin ook aandacht is voor het bewegen aan de 
toestellen. 
In klas 3 wordt er tijdens gymnastiek steeds meer aandacht gegeven aan het bewegen aan de 
toestellen. 
Vanaf klas 4 krijgen de spelen steeds meer een ‘sport’ karakter. In de lessen is er veel aandacht voor 
techniek, tactiek en samenspel en sportiviteit.  
 
Huiswerk 
In klas 6 zijn de kinderen al meer ervaren met het maken van huiswerk. Naast praktische oefening van 
de leerstof helpt dit een brug te slaan tussen school en thuis. Het wekelijkse huiswerk voor 
bijvoorbeeld vreemde talen en topografie draagt eveneens bij aan een soepel verlopende overstap 
naar het vervolgonderwijs. Daar wordt er immers vanuit gegaan dat je je huiswerk kunt plannen.  
In klas 6 oefenen de kinderen met het gebruik van een agenda. Ook wisselen ze met elkaar uit hoe je 
kunt leren. 

 


