De Koolvlet nomineert voor de prijs Gouden@penstaart.
Van onze verslaggeefster HARMKE SNIJDEWIND
LANGEDIJK - Ze zijn er best trots op, de leerlingen van groep 7/8 van de r.-k. basisschool
De Koolvlet in Broek op Langedijk. Namens de provincie Noord-Holland hebben zij vorige
week inzendingen mogen nomineren voor de Gouden ©penstaart.
Omdat een van de leerkrachten van de Koolvlet iemand kent op de Alkmaarse Ipabo, en
omdat die de organisatie van de Noord-Hollandse verkiezing regelt, werd de Langedijker
school uitverkoren een van de voorrondes te' jureren. Acht gloednieuwe cd-roms kregen ze
voor hun neus en twaalf even nieuwe kinderwebsites. Met als opdracht van elke categorie een
Noord-Hollandse winnaar aan te wijzen. Op 17 maart is de landelijke selectie en alle vijftien
leerlingen van groep 7/8 van de Koolvlet zullen dan naar met spanning het Jeugdjournaal
daarover volgen.
Diepzee
Voor de jonge Koolvletters is de cd-rom Flipper & Lopaka, Het mysterie van de diepzee, de
allerbeste nieuwkomer. Op de voet gevolgd, met een stem verschil, door Lika & Timo met het
verhaal Taal en Tovertikken. Van de websites voor kinderen won Pepper Me volgens de Langedijkertjes. En niet de Nationale Kinder krant, die door het onderwijzend personeel eigenlijk
als winnaar werd aangewezen.
Leerkracht Fiona Pronk: „Uit educatief oogpunt won voor mij en mijn collega's de
kinderkrant. Pepper Me was bovendien commercieel. Je weet wel, van die frisdrank." Maar er
gebeurde wel veel in, zegt Nick; ,,Het gaat om een paar vage gast j es die van alles doen, op
het strand en in bad. En ze drinken alsmaar Dr. Pepper. Er zijn stripverhalen en als je op
dingen klikt, voorbeeld een vaas of een figuurtje, gebeurt er opeens weer van alles." De kinderkrant was veel serieuzer, vindt Nick. ,,Maar ook
een beetje saai. Net als de echte krant."
Met zijn vijftienen konden de leerlingen niet al het voorgese-lecteerde materiaal zien. Daarom
werkten ze in groepjes van twee of drie. Per groepje werden discussies gevoerd over de
kwaliteiten van de ene inzending boven de andere. Zo'n discussie past goed in het
leerprogramma, zegt Pronk. ,,Op school discussiëren ze ook, maar nu ging het echt ergens
over. Nu viel er resultaat te behalen."
Zo gingen Shane en Bas de confrontatie Flipper & Lopaka contra Lika & Timo aan en de
laatste liet zich overtuigen om toch voor Flipper te kiezen. Wat gaf bij Bas de doorslag? „Hij
zei dat het mooi was en ook leerzaam." Klasgenoot Roy is het roerend eens met deze keus:
,,Er is een jongetje dat het verhaal vertelt en je moet ook echt meedoen. Voor de geheime tafel
moet je sleutels zien te krijgen."
Nadat groepsgewijs keuzes waren gemaakt werden er voor de nominaties aanbevelingen
gemaakt. Bijvoorbeeld in de vorm van affiches, of door een klein stukje van de productie op
grootbeeld tv aan de rest van de klas te laten zien.
Nadat alles uit de kast was gehaald om de klasgenoten te beïnvloeden had de uiteindelijke
stemming in het geheim plaats. Jaimy: „We kregen alleen een papiertje om mee te stemmen."
Leerkracht Fiona: „Discussiëren is één ding, maar het was niet de bedoeling dat de kinderen
zich gedwongen zouden voelen met hun vriendjes mee te stemmen. Vandaar die stemming op
papier."
Alle leerlingen en de onderwijzeres van groep 7/8 hebben een certificaat -gekregen voor hun
moeite. Daarin staat dat
'bovengenoemd persoon zich heeft onderscheiden in doorzettingsvermogen om cd-roms en
websites te bekijken' en de klasgenoten worden geroemd vanwege hun

'beoordelingsvermogen om tot een eerlijk oordeel te komen en een uitmuntende
samenwerking met de overige juryleden'.
Dat ter herinnering. Maar voorlopig ligt de dag nog vers in het geheugen. Hard werken, dat
wel. Maar heel anders en dus veel spannender dan school. En geen boterhammen van thuis
maar een speciaal voor hen georganiseerde lunch. Met hot-dog.

