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Om half 9 kom ik aan op school, ik ben al wat 

vroeger want ik hou wel van de rust die er dan nog 

heerst in de lokalen. Vanaf 9 uur is het er best wel 

druk, je voelt de bedrijvigheid. Ik ga een gesprekje 

aan met een aantal medestudenten die ook al 

aanwezig zijn. We praten over de proeftuin maar 

ook over ons weekend. Ondertussen is iedereen 

aangekomen en we hebben nog een kwartier de 

tijd om met iedereen wat bij te praten. Best wel 

handig, zo zit je niet in de les met het brandende 

gevoel om nog te moeten vertellen wat je hebt 

meegemaakt in het weekend. 

 

Om kwart na 9 starten we in de kerngroep. 

Belangrijke zaken worden even overlopen en de 

meeste vragen die al in mijn hoofd zaten tijdens de 

autorit naar de proeftuin zijn ineens beantwoord. 

De vragen die nog niet beantwoord zijn kan ik nu 

stellen. Zo is dat ook al uit mijn hoofd en is er 

ruimte voor alle input die we vandaag gaan krijgen.  

Het is maandag, we gaan dus werken rond OPO2: 

samen verwonderd zijn. Wat vandaag precies de 

opdracht is zal zo meteen wel duidelijk worden. 

Alhoewel helemaal helder is het nooit, het is steeds 

een zoeken en worstelen doorheen een opdracht. 

Het houdt mij bezig op school en ook nog thuis. 

Maar het komt op het einde wel goed en op deze 

manier heb ik er meer uit geleerd.  

’s Morgens heb ik meestal wel een nieuwsgierig 

gevoel: ‘wat gaan we vandaag doen’. De ene week 

is voorspelbaar, bijvoorbeeld wanneer we werken 

aan een grote groepsopdracht. Dan weet ik zeker 

dat we er die week tijd voor krijgen. Een andere 

week zit vol verrassingen. In het begin had ik het 

hier wel even moeilijk mee, met de 

onvoorspelbaarheid. Maar ik heb geleerd hiermee 

om te gaan, en verrassend genoeg lukt het ook nog.  

 

Maar vandaag OPO2 dus. We werken rond 

verwondering bij kleuters en bij mezelf. Ik zit in 

een groepje met 1e, 2e en derdejaarsstudenten, in 

het begin was dit wat zoeken. Maar het was 

eigenlijk wel leuk, we zochten naar wat 

verwondering brengt bij onszelf en bij de kleuters. 

Zo kunnen we hier op inspelen tijdens de stage. Ik 

ben het niet altijd eens met mijn medestudenten en 

probeer een evenwicht te zoeken tussen mijn 

mening laten gaan en mijn mening opdringen. Ik 

wil wel een aandeel hebben in de groep, maar 

natuurlijk de rest ook zijn zegje laten doen. Dit heb 

ik in de proeftuin ervaren als een van de 

waardevolste lessen. Leren samenwerken is erg 

belangrijk in onze job en proeftuin is constant 

samenwerken.  

 



Tussendoor nemen we even gezamenlijk pauze, 

iedereen loopt weer door elkaar en we polsen bij 

elkaar hoe de opdracht lukt. Hierna gaan we verder 

tot de middag, na zwoegen en veel nadenken staat 

er al een grote brainstorm op ons blad.  

 

Tijdens de middag spreken verschillende mensen 

mij aan: “Hoe is het op stage geweest?” en “Welk 

thema doe jij volgende week”, “Hoe was het 

weekend?” Ondertussen kent iedereen elkaar en 

kan je aan iedereen hulp vragen. Ik herinner mij 

mijn eerste dag nog in de proeftuin, toen al voelde 

ik de spontaniteit van iedereen. Ik heb nog nooit zo 

weinig tijd nodig gehad om mij ergens aan te 

passen en een plaats in de groep te vinden.  

 

Namiddag gaan we werken aan OPO1: Samen 

kinderen zien. We werken hierbij als eindproduct 

aan een klasscreening van onze stageklas. Ter 

voorbereiding hebben we al verschillende 

oefeningen gedaan rond het observeren en 

interpreteren van gedrag en handeling bij kleuters. 

We bekeken filmpjes en dienden een 

‘oefen’klasscreening in. Het is rustgevend dat er 

zoveel oefenkansen zijn, dit geeft mij een 

geruststellend gevoel. Ik ben van nature nog al snel 

zenuwachtig, maar in de proeftuin kan ik dit 

redelijk goed onder controle houden. Dit door de 

steun van medestudenten, docenten en de 

methode van evalueren in de proeftuin. We 

werken niet met de gekende examens, maar er 

wordt vooral gekeken naar je groeiproces.  Zo word 

ik niet verlamd bij de presentaties, taken, werken 

die ik moet afgeven. Omdat ik weet dat niet alles 

hiervan afhangt. Maar een gezonde spanning is er 

natuurlijk nog altijd .  

 

Als de dag in de proeftuin gedaan is gaat het 

denkwerk thuis verder. Sinds de proeftuin denk ik 

dieper na over de zaken die ik doorheen de dag 

ontdekt en ervaren heb.  In de auto wordt er nog 

wat nagepraat en thuis nog wat nagedacht. Ik werk 

nog wat voor stage of aan mijn klasscreening. Ik 

heb thuis eigenlijk nooit echt het gevoel dat ik het 

niet meer onder controle heb. Als ik alles goed 

bijhoud en mijn tijd in de proeftuin benut weet ik 

dat ik evengoed zaterdag naar de repetitie kan en 

zondag naar de Chiro. Wat voor mij ook erg 

belangrijk is. Ik kijk nog wat TV en ga slapen, wat 

zal morgen weer brengen?


