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de pu zze l va n C a r l

Wat is een leefschool?
Het is begin de jaren negentig. Carl zit achter zijn bureau te vorsen, te wikken en te wegen. Als pedagoog heeft
hij de evolutie van het onderwijs bestudeerd vanaf het begin van de twintigste eeuw. De opkomst van een aantal
vernieuwende vormen, zoals het onderwijs van Freinet en Steiner, bezitten volgens hem waardevolle ingrediënten.
En toch blijft het al die tijd bij eilandschooltjes, kleine groepjes die ronddobberen op de grote oceaan van het
onderwijs. Mei ’68 bracht wat schot in de zaak, maar het is allemaal zo extreem. Zowel het traditionele als het
alternatieve onderwijs lijkt hem net niet écht.
Dus gooit Carl het over een totaal andere boeg: hij schuift het onderwijs even opzij en bestudeert de mens.
Hoe zit die in elkaar en wat kan je er in optimale omstandigheden mee bereiken? Hij gaat te rade bij Freud,
Maslow, Rogers en Vossen, tekent vanuit hun ideeën een opgroeiende mens en schetst daarrond een school.
Het wordt een Leefschool, een school om in te leven. De puzzel van Carl Medaer is af: de blauwdruk van écht
onderwijs. Vijf belangrijke levensfasen liggen aan de basis. Je kan het een beetje vergelijken met een tent met
vijf zeilen. De binnentent is de eerste die je moet opzetten, dat is fase 1. Pas daarna kan je verder met de andere zeilen
tot de hele tent opgebouwd is.

‘Thuis zijn is zalig. Elk hoekje heeft weer iets anders

een Huis
met
vele kamers

te bieden. Met een boek duik ik onder de trap, voor het
jeugdjournaal kruip ik in dat ene hoekje van de bank

en ik heb mijn vaste stek aan tafel. Mijn kamer is mijn
wereldje apart en de keuken is gewoon om gezellig rond
te hangen. Als ik thuis ben, kan ik de wereld aan.’

fase 1

geborgenheid en veiligheid
Fase 1 is heel simpel. Als je wil dat kinderen de wereld aankunnen, moet je ervoor zorgen dat ze zich thuisvoelen.
Onze hele school is dus ingericht als een groot huis met vele kamers. De gebouwen zijn opgetrokken rond een grote
centrale ruimte, zeg maar een living, dé ontmoetingsplek bij uitstek. Net als thuis kom je er samen voor
een spel, een optreden, een praatje of een stevig gesprek, allerlei afspraken, overleg, tv-kijken enzovoorts.
De klasruimtes liggen als kamers rond de living, soms staat de deur open, soms is ze dicht. In de klas vind
je een zithoek voor een kringgesprek bij het begin van de dag of voor een informatief boek, een computerhoek,
een leerhoek met werktafels en een ruim bord, een keukenhoek voor alle mogelijke experimenten, grote
tafels om werkstukken te maken, onderzoeken te doen of een spel te spelen, en natuurlijk een plek om al
je ontdekkingen, experimenten, knutsels en frutsels tentoon te stellen.
Voeg daarbij nog een stel bonte gordijnen, wat kussens, een sfeerlampje, een plant of een echt klasdier,
en je kind voelt zich snel thuis. De binnentent staat op, de ontdekking van de wereld kan beginnen…

‘Als kringleider ben ik de leeuw van de groep. Ik leer

hoe je een gesprek moet leiden. Je moet ervoor zorgen
dat de andere kinderen niet door elkaar gaan praten

en dat iedereen naar elkaar blijft luisteren. Tijdens de

klassenraad kan het er soms wel hard aan toe gaan; dan
valt de een als een havik uit naar de ander en springt
die meteen als een steenbok in de verdediging. Maar
zo’n klassenraad is echt nodig omdat de sfeer en de

werking van de klas toch de verantwoordelijkheid zijn

van de hele groep. Het is ook ontzettend belangrijk dat

‘Dag mooie
Pauw,
verzucht
de wasbeer
bij zoveel
schittering

de anderen elkaar bemoedigende commentaar geven.

Een wasbeerrol noemen we dat. Het is ook leuk dat we

in leefgroepen zitten: de kleintjes kijken als wasbeertjes
naar ons op, maar wij zorgen ook voor hen als echte

bevers. En op vrijdag lijkt de hele living wel vol pauwen
te zitten: op het forum vertellen we iedereen wat we de
voorbije veertien dagen zoal gepresteerd of onderzocht
hebben en wie dat wil mag voor de hele groep iets

brengen, bijvoorbeeld een lied, toneel of een dansje.’

fase 2

zelfbewustzijn en sociaal leven
Je thuisvoelen beperkt zich niet tot de huiselijke sfeer. De hele familie draait als een raderwerk rond je
kind, waardoor het gewoon kan zijn wie het is. Met z’n ochtendhumeur en verlegenheid, z’n koppigheid
en creativiteit of z’n onnoemelijke bezorgdheid voor anderen.
Diezelfde vertrouwdheid hangt als een beschermend dekzeil over de binnentent. Iedereen is welkom,
papa’s en mama’s lopen in en uit, springen bij, begeleiden of komen gewoon meegenieten. Jij en je
kind hebben het recht er te zijn en je mening te zeggen, waardoor je kind voelt dat het erbij hoort.
In onze Leefschool is het belangrijk dat het zijn sociale rol mag evalueren, dat het zelf aan andere kinderen
kan uitleggen hoe hij of zij is, zodat die anderen hem op hun beurt leren appreciëren. Heel snel krijgt je
kind ook inzicht in de verschillende manieren waarop je met anderen kan omgaan.
Zelfs de jongste kleuters leren hoe in de dierenstad van Axen elk dier een stuk van hun gevoelens en
gedragingen weerspiegelt. De leeuw, de poes, de bever, de schildpad, de pauw of de kameel…, je kind
komt ze in zijn schoolleven steeds weer tegen, en ze helpen het zijn eigen kleine zelf te zijn en te groeien
in een betere sociale omgang.

‘Een project zelf kiezen vind ik goed, want dan worden
mijn vragen tenminste opgelost. Ik kies ook dingen die
me interesseren. En als ik toch pech heb en mijn favoriete
onderwerp niet gekozen wordt, dan moet ik daar ook
leren mee omgaan. Als de juf of meester kiest, zoals op
veel gewone scholen, is het wel meer zo dat niemand
echt geïnteresseerd is. Hier is het altijd minstens voor
een deel van de groep goed. Bovendien kan ik mijn eigen
onderwerp nog altijd naar voren brengen tijdens een
korte uiteenzetting in de expokring.
We beslissen ook zelf wie wat van het project uitwerkt.
Doordat we het project zelf kiezen brengen we sowieso
al veel informatie mee van thuis. We leren telefoneren

Hoe zit de
Ruimte
eigenlijk in
elkaar?

om onze uitstapjes te regelen, maken in groepjes infoof werkblaadjes over deelonderwerpen. Daardoor leer
je meteen al heel wat meer dan wanneer je gewoon een
invulblaadje van juf of meester zou krijgen. Je leert
ook gericht opzoeken en kiezen uit de overvloed aan
informatie, ook op internet.’

fase 3

kritisch kiezen
Elk kind is van nature uit nieuwsgierig en geboeid door zijn omgeving. Lesgeven is al te vaak antwoorden op
vragen die je kind (nog) niet gesteld heeft. In de Leefschool kiest het voor een stuk zelf met zijn leefgroep
waarover het wil leren.
Het is heel bijzonder hoe democratisch het er daarbij aan toe gaat. Het begint met een berg losse ideeën.
De leukste worden weerhouden en verder uitgewerkt voor een reclameronde. Daaruit wordt het nieuwe
project gestemd. Dan begint de zoektocht naar de hamvraag: een vraag waar je je hersenen op breekt.
Er zijn een aantal voorwaarden: iedereen moet kunnen meedoen, het moet uitdagend maar uitvoerbaar zijn,
het moet aansluiten bij het seizoen én je moet een eindproduct kunnen vooropstellen. Zo bracht de hamvraag
‘hoe zit de ruimte eigenlijk in elkaar?’ ons na een lange zoektocht door massa’s naslagwerken, een dag volkssterrenwacht, een avond telescopisch sterrenkijken en het lanceren van waterraketten, uiteindelijk tot het
bouwen van een stille ruimteplek in een hoek van de klas.
Natuurlijk kan niet over alles gestemd worden...
Het al dan niet krijgen van rekenen of taal staat niet ter discussie! Maar ook daarbij heeft je kind enige
keuzevrijheid. Bij het begin van leefgroep 2 krijgt het nog een heel gestructureerde weekindeling.
Op het einde van de schooltijd kiest het kind zelf of het vandaag alleen rekent, of liever toch begint met taal…
Maar tegen het einde van de week moet alles af!

‘Nu ik in leefgroep 3 zit, vind ik met pakketten werken
heel goed omdat ik dan zelf kan kiezen wat ik het eerst
doe, taal of wiskunde. Ik moet de opdracht grondig
lezen om te weten hoe ik eraan begin. Dat is anders
dan wanneer je allemaal met hetzelfde bezig bent.
Dat we onze opdrachten zelf moeten verbeteren, vind
ik ook zeer goed. Ik leer daardoor meer want ik moet
soms lang zoeken naar de oorzaak van mijn fouten.
Wat ik echt niet snap, kan ik ook gewoon gaan vragen.

Morgen wil
ik graag
mijn toets
meetkunde
afleggen,
meester!

Natuurlijk geeft de meester ook wel groepsintructies als
er iets nieuws aan bod komt
Soms is dat weinig, soms is dat veel over een blad.
Het is wel leuk dat ik mijn pakketten op mijn eigen
tempo kan afwerken, maar ik moet wel proberen het
tempo van de klas bij te houden en daar ben ik zelf
verantwoordelijk voor. En als ik toch nog vind dat
het te traag of te snel gaat, dan wordt er samen naar
een oplossing gezocht.’

fase 4

het zelf doen: leren door ervaren
Je kind kan kiezen, dus krijgt het stilaan zicht op de relatie tussen oorzaak en gevolg, tussen middel en doel.
De tent wordt verstevigd met een vierde zeil. Je kleine ontdekkingsreiziger leert nu zelfstandig oplossingen
voor problemen te vinden. Natuurlijk wordt het kind daar van op de zijlijn bij begeleid. Het warme water is
al uitgevonden, dat hoeft het dus absoluut niet nog eens te doen.
Hoe ouder een kind wordt, hoe makkelijker de tocht naar de oplossing verloopt. Dan leert het ook zijn tijdsgebruik
te ordenen. Pas in leefgroep 3 maakt het zelf zijn weekplanning en moet het er op zelfstandige basis in slagen
de taal- en rekenpakketten tijdig klaar te stomen. En oh ja, eerst loopt elk kind een aantal keer geweldig met zijn
neus tegen de muur. Pijnlijk natuurlijk. Maar wees gerust, het zal geen zeven keer de eerste helft van de week
wegkletsen om de tweede helft als een speedy gonzales te moeten opboksen tegen een veel te grote portie
taal- en rekenwerk.
Ook de projectuitwerking barst van het zelf doen. Van jongsaf aan leert je kind in groep een planning op te stellen.
Het krijgt een realistische kijk op zijn eigen mogelijkheden, die van de ander en op de mogelijkheden van ‘tijd’.
En het draagt bewust de verantwoordelijkheid voor zijn deel.

‘Als een project voorbij is, kijken we in groep hoe alles
verlopen is, of het wel dat geworden is wat we verwacht
hadden. Soms zit ik dan wel eens op mijn neus te kijken
als ik merk dat ik iets niet helemaal gedaan heb zoals
bedoeld waardoor er een onderdeel mislukt is. Maar
dat kan iedereen overkomen en dat onthou ik dan
ongetwijfeld voor de volgende keer.
Iedereen afzonderlijk maakt een evaluatie. Ik denk
dan even na over hoe ik mezelf voelde tijdens het project, wat ik eruit geleerd heb en waarom ik zus of zo heb

Oops …

gewerkt. Soms kan het zijn dat ik bijvoorbeeld minder
meewerkte omdat het niet mijn project was, maar dan
weet ik ook van mezelf dat dat maar stom was.
Ook in elk rapport mag ik een zelfevaluatie schrijven.
Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de juf vindt dat ik
heel goed ben in rekenen, terwijl ik veel liever taal doe.
Dan schrijf ik dat ook in mijn rapport, want dat is
veel meer hoe ík ben.’

fase 5

ingrijpen in eigen leef- en leeromgeving
Het vijfde tentzeil valt bijna vanzelf als een dekentje over het vierde. Je kind ziet steeds meer resultaten van
zijn kennis en creativiteit. Met zijn hele tentenwinkel kan het zich nu botvieren op de wereld om hem heen.
Met een kritische blik en een heel eigen kleur gaat je kind authentiek op zoek naar de essentie.
Het weet dat dingen kunnen lukken of mislukken. Maar het weet ook wat zijn deel daarin is en dat
er steeds wel een mouw aan te passen valt, zolang je je verantwoordelijkheid opneemt. Zijn hoed vult zich
met pluimen want in de Leefschool is ruimte genoeg om te scoren. Je kind wordt bevestigd in zijn zijn en
bloeit open tot een rijke mens die zichzelf evalueert en becommentarieert.
Je kind zit achter zijn bureau te vorsen, te wikken en te wegen. Het struikelt af en toe nog wel, maar de wereld
ligt voor hem open…

Het is hier
allemaal
zo echt!

een school om in te leven
Wie niet goed in zijn vel zit, komt tot niets. Alles in de Leefschool is er om je kind een gevoel van welbehagen
te geven zodat het kan worden tot een honderdvoud van wat het al is. Het wordt omgeven door wat hem lief is,
zijn hele familie mag meebouwen aan zijn school en het team draagt zorg voor zijn zorgvuldig opgezette tent.
We geven hem structuur, maar geen keurslijf. Openheid, maar beleefd en correct. Creativiteit, maar geen
onnoemelijke slordigheid. We leren hem durf, maar geen overmoed. We leren hem thuis zijn in de wereld.
Een moeilijke opdracht waar we in slagen door veel inspraak, maar nog meer vanuit een bijzondere motivatie
van de leerkrachten, die de toch veeleisende methodiek van de Leefschool met hart en ziel ondersteunen.
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Als leren vertrekt vanuit de ogen van het kind,

is het doorgeven van kennis vooral een creatieve

uitdaging,
methodisch onderbouwd en gedragen door de motivatie van de leerkrachten.
Als leren effectief de persoonlijkheid vormt,

is het een opdracht met inspraak van iedere betrokkene:

kind, ouder en school.
Keiberg 11
9860 Oosterzele
Tel. 32 0(9) 362 49 63
directie@leefschool.be
www.leefschool.be
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