REGGIO EMILIA

ANITE VAN OIJEN EN CAROLYN NAGTZAAM

Een aantal groepsleiders van Jenaplanschool Antonius Abt bezocht Reggio Emilia. Daar wordt aan het onderwijs aan
jonge kinderen veel verdieping gegeven vanuit de kunst en cultuur. De onderbouwleidsters zijn geïnspireerd en laten
met een voorbeeld zien hoe zij nu met hun kinderen werken.

Reggio Emilia
In de stad staat een standbeeld van een leeuw.

In het centrum wordt daarvoor gebruik gemaakt van ateliers, lichtbakken, overheadprojectors, heel veel kosteloos materiaal, kunstenaars, het buitenterrein enz.
Beeld in Reggio Emilia

Jenaplanschool Antonius Abt

Leidsters en kinderen gaan een aantal keren naar het beeld toe om

Deze manier van werken hebben we overgenomen en gebruikt in

het te voelen, ruiken, aan te raken, op te klimmen, onder te hangen,

de Sinterklaastijd, waarin we de staf van Sinterklaas centraal gesteld

omheen te lopen, van een afstand te bekijken, er naar te luisteren,

hebben.

het beeld te proeven. Kortom alle zintuigen worden ingezet om het
beeld te verkennen.

Na de eerste verkenningsfase buiten (die gerust weken kan duren)
begint de verwerking binnen de muren van het Reggio Emilia kindercentrum.

Kinderen bekijken alle Sinterklaasboeken en –folders op zoek naar de
staf van Sint. Er blijken vele varianten te bestaan.
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Er komt een echte staf in de stamgroep. En zelfs nog een. (Sint blijkt
reserve-exemplaren te hebben)
De echte staf kun je ook voelen, ruiken, horen, uitproberen, bekijken,
meten, wegen enz….
Een staf ontwerpen…
En dan maken we een staf van klei

Op de lichtbak wordt in verschillende soorten zand de krul van de staf

*goed kneden

nagemaakt.

*meten hoeveel klei je nodig hebt,
*meten hoe lang de staf moet worden
*vervolgens verfijnen
*in vorm brengen
*versieren
*laten drogen
*verven
*en mooi tentoonstellen
Er wordt een foto gemaakt voor in het portfolio en de echte staf mag
natuurlijk mee naar huis.

Met je linkerhand, je rechterhand en met beide handen tegelijk
Dan gaan we ook krullen tekenen op papier.

Anite van Oijen en Carolyn Nagtzaam zijn onderwijskundig
schoolleider en onderbouwgroepsleider van jenaplanschool
Antonius Abt te Engelen
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