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DEEL II

HOOFDSTUK 1.

HET ONDERWERP BLADEREN.

1. Inleiding.

Achter enkele protocollen wordt een korte samenvatting gegeven,
waarin getracht is kenmerkende stukken in beschrijvende termen te
vatten, eventueel ondersteund door aanhalingen uit de protocoltekst.
De protocollen vangen alle aan op een ogenblik, dat de materiaal-samen-
stelling door de leerlingen reeds is voorbereid. Ze beschikken dan over
een speciale bladerverzameling, waarmee op een later tijdstip het ordenen
zal worden beoefend.

Deze verzameling werd verkregen door per leerling tenminste twintig
verschillende boombladeren te laten drogen en opplakken. Het opplak-
ken steeds op afzonderlijke velletjes papier of karton.

De opplak-resultaten lopen nog al uiteen in kwaliteit van verzorging en
opvatting. Sommigen passen de opplak-papieren aan aan het formaat van de
bladeren. Anderen doen juist het omgekeerde, d.w.z. zij zoeken bladeren die
passen bij de opplak-kadertjes. Een derde groep plakt de bladeren op, maar
knipt dan de papieren uit langs de bladcontour. Sommigen gaan zeer nauw-
keurig te werk bij het drogen en opplakken — anderen doen het wel „effetjes".
(Het hoeft geen betoog, dat de slordigen aan hun werk wel iets verbeteren
moesten . . . . ) .

Het verzamelen en opplakken neemt ruim een week. Deze periode
wordt gebruikt voor vertellen over Linnaeus. Daaruit leren de leerlingen
dat ordenen belangrijk is. Gewezen wordt op ordeningen in het dage-
lijkse leven. De leerlingen komen met voorbeelden van zaken waarbij
geordend wordt. (Kantoorinrichting, administratie, postzegels, ver-
zamelen etc). Hoe het ordenen toegaat laten we buiten de discussie. Dit
gesprek leidt dan de opdracht tot ordenen in, in één klas spontaan: .,Lin-
naeusje spelen" genoemd. Op dat moment vangen de geprotocolleerde
lessen aan.

2. In de les geïntroduceerde materialen en opdrachten.

Opdrachten en materialen in deze lessen geïntroduceerd zijn gebaseerd
op voorafgaande ervaringen en proeflessen. De eerste twee opdrachten
na de sorteeropdracht zijn echter beide spontaan tijdens dergelijke lessen
opgekomen.
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Het betreft hier de tabel-opdracht (blz. 20) en de opdracht tot typen-
tekenen. Het vervaardigen van een tabel kan de leerlingen ertoe brengen
sneller de problemen te zien, door de vergelijkingen die ze kunnen maken.

Het tekenen van de typen heeft dezelfde uitwerking. Wanneer de
leerling op het bord de voorstellen ziet verschijnen voor het maken
van een groep, in de vorm van een type-tekening, wordt opnieuw
vergelijking mogelijk gemaakt, waardoor discussie kan ontstaan. In een
aantal gevallen introduceerde de proefleider op een geschikt lijkend
ogenblik een kunstmatige bladverzameling: gestencilde bladvormen, die
de leerling kon sorteren. Omdat hierbij elke leerling hetzelfde mate-
riaal heeft, kan het resultaat van een bepaalde sorteeropdracht nauw-
keurig worden vergeleken. (Elke bladvorm had daartoe een nummertje,
zodat op het bord de resultaten eenvoudig getabelleerd konden worden).

Deze blad verzamelingen zijn te vinden in de figuren 6.

De verschillende sorteermogelijkheden zijn er gemakkelijk in te vinden.
(O.a. de mogelijkheid om vanuit geheel verschillende tweedelingen tot gelijke
vierdeling te komen, in serie B).

Het stoeltjes-voorbeeld wordt door de proefleider gehanteerd om de
leerling duidelijk te maken wat nu eigenlijk een abstractie is, nadat hij
eenmaal tot kenmerk-abstrahering is overgegaan. Hierbij geeft de docent
een opdracht. Deze opdracht: „Teken snel een stoeltje", leidt tot de
bekende krabbeltjes, waaraan dit aspect van abstraheren gemakkelijk
is te demonstreren. (Zie verder blz. 13).

In hoofdstuk 3, deel I gingen we uitvoerig in op de doelstelling die
met dit ordenen werd nagestreefd. Daarom gaan we nu over tot het
weergeven van de eigenlijke protocollen.

De betekenis van de signering in de protocollen.

PI = proefleider. 11 = één leerling. LL = meerdere leerlingen.
klas = alle leerlingen van de klas. 11°: een tekentje of letter bij 11.
verwijst naar één en dezelfde leerling in één klassegesprek.
Het aandeel van PI. is door cursivering gereleveerd.

Parallel klassen geven we in de protocollen aan met een hoofdletter.
Achter de klasseaanduiding geven we het nummer van het klassegesprek
aan. Voorbeeld: 2B-3. Dit is een klassegesprek in klas 2. parallelklas B.
Het is de derde in de reeks van gesprekken over een bepaald onderwerp.
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3. Klassegesprekken van IA.

1A-1

PI: we gaan dus Linnaeusje spelen. Wat is dat ook weer?
LL: Linnaeus probeerde alles in te delen.
PI: dan gaan wij dat ook eens proberen met onze bladeren. Proberen

jullie in je bladeren eens groepen te maken.

De leerlingen mogen twee aan twee samenwerken. Er wordt hard gewerkt
en een tijdlang wordt er niets gezegd.

PI: (na ongeveer 10 minuten): ik zie al heel wat mooie sorteringen.
Er wordt ook wel erg hard en netjes gewerkt. Wie heeft er al een
groepje dat hij wel erg geslaagd vindt?

LL: (verschillende vingers gaan omhoog).
PI: (wijst 11. aan): dan mag jij eens een blad uit het groepje kiezen, dat

zoveel mogelijk op de andere bladeren uit dat groepje lijkt.
11: (de genoemde leerling overlegt even met zijn buurman. PI. heeft

de indruk, dat ze aan het ,,dezen-en-dieën" zijn. 11. komt nu naar
voren): Hier heb ik er een, meneer.

PI: was je buurman het er mee eens? . . . Dan mag jij die eens tekenen
op het bord.

11: (tekent vrij nauwkeurig en langzaam. De anderen worden er
ongedurig van).

PI: Weet je wat . . . we zullen er nog een andere leerling naast zetten.
Wie heeft er ook zó'n blad te tekenen?... Dat voor een groepje staat?

LL: (vele enthousiaste vingers. Onderdrukt de aandacht trekken, etc).
Achtereenvolgens verschijnen nu verscheidene typen op het
bord. Tijdens het tekenen worden in het begin weinig of
geen opmerkingen gemaakt. (Zie fig. 5).

1A-2

De klas vervolgt de type-tekeningen op het bord. Er worden
opmerkingen gemaakt die op problemen wijzen. Deze opmer-
kingen komen er voornamelijk op neer dat geconstateerd wordt
dat sommige tekeningen te veel op elkaar lijken. De op elkaar
gelijkende bladeren worden van een vraagteken voorzien, zodat
we later kunnen nagaan welke problemen er eigenlijk uit voort-
komen. PI. noemt dit probleem-vraagtekens. Ze geven de menings-
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verschillen aan onder de leerlingen, als sommigen een tekening wel
en anderen een tekening niet als een nieuw type aanvaarden.

Enkele opmerkingen die meer geven dan alleen de vergelijking:

Fig. 5.

VOORBEELD VAN EEN VERZAMELING BLADTYPEN
Elke klas tekende tijdens de bladsorteerperiode een dergelijke verzameling

bladeren op het bord. (Zie verder tekst blz. 3).
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11: (bij blad 13): de nerven zijn ongeveer gelijk.
11: alleen de punt is anders. (Vergelijkt blad 20 met 10).
11: het ene blad is van onderen wat magerder. (Vergelijkt 1 en 11).

De volgende bladeren worden als op elkaar lijkend door sommige
leerlingen aangegeven:
16/5, 20/5/10, 19/15, 21/4. (zie fig. 5).

1A-3

PI: waarom hebben we eigenlijk die meningsverschillen gehad? Hoe
komt het dat er zoveel verschillende aantallen groepen op de banken
aanwezig zijn?
Waar kijk je eigenlijk naar als je groepen maakt?

LL: (noemen rij kenmerken op; zie voor dergelijke rij protocol IC).
PI: (deelt zakje uit met gestencilde serie B v.d. bladvormen). Wie

ziet er wat bijzonders"! (Zie fig. 6).
11: er zijn blaadjes gelijk.
11: B6enB8.
11: BI en B7.
11: B5enB2.
LL: (zijn het er niet mee eens): Als je zó kijkt kun je wel doorgaan.

Het komt tenslotte tot een verdeling: een groep leerlingen wil
wel een aantal van de gestencilde vormen bijeenvoegen, de
anderen niet. De argumentatie is echter gebaseerd op „welles-
nietes".

PI: (triomfantelijk): ik heb jullie er een beetje tussen genomen. Ik
draag jullie op om er toch twee groepen van te maken.

De leerlingen gaan aan het werk. Het resultaat is als volgt
weer te geven:

22 leerlingen delen in volgens de categorieën gezaagd-gekarteld.
5 leerlingen delen in volgens de categorieën langwerpig-hartvormig.

1A-4

PI: we hadden dus gezien, dat we bij de sortering van serie B twee groe-
pen konden krijgen . . . Hoe kwam dat nou?

11: omdat ieder naar een ander kenmerk kijkt.
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Fig. 6.
BLADSERIES A EN B.

Deze series waren gestencild. In de klas kan hiermee verdere oefening in ordenen
worden gegeven. (Zie blz. 5 e.v.). Elk figuurtje is apart uitgeknipt en voorzien

van de aangegeven letters en cijfers.
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PI: Tja . . . Doen jullie eerst nog eens het volgende . . .
(Geeft de leerlingen de opdracht om, vanuit hun reeds ge-
vormde tweedeling nogmaals een tweedeling te maken, zodat
uiteindelijk een vierdeling ontstaat. De in de bank links-
zittende leerl. moeten uitgaan van de gekarteld/gezaagd in-
deling. De rechter leerlingen van langwerpig/hartvormig).

Na een ogenblik rustig werken:
PI: kijk nu eens bij elkaar.
LL: (roepen verbaasd doorelkaar): We hebben hetzelfde.
PI: Precies. Hoe komt dat nu?
11: het doet er niet toe hoe je begint. Je kijkt toch naar dezelfde eigen-

schappen.
PI: Ja . . . dat gaat weliswaar op, omdat ik het materiaal zo gemaakt

heb, maar het is dus wel duidelijk: als we hetzelfde kijken, dan doen
we ook ongeveer gelijk. Als we dus eerst maar meer weten van wat
we willen zien.
(PI. tekent nu op het bord de volgende figuur 7).

Ik zie hier een paar bomen in. Hoeveel?
Klas: drie natuurlijk.
PI: Je kunt er ook twee inzien . . . tussen twee lijntjes in.
Klas: Oh,. . . jaaaaaaaaaa
PI: zie je wel?
11: Dat heb je ook met gezichtsbedrog, met van die trappetjes.
PI: Ja, daar komt zoiets ook bij te pas. Wat hebben we bij de bladeren

nu willen zien?
11: kartels of rond.
PI: (tekent op bord fig. 8A): Dus twee groepen. En toen gingen we

verder met. . . .?
LL: langwerpig of rond.
PI: Dat ging dus zo (tekent fig. 8 onderste deel B) en voor de anderen

ging het zo . . . (tekent figuur 8 C).
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Fig. 8.

Nu is het zo, dat in de natuur de bladeren niet zo mooi zijn als op
de tekeningetjes . . . daar komt dat zo maar niet Uit. Het is alleen
maar zo in ideale gevallen. Stel eens dat Yvonne 100 bladeren had,
die ze moet sorteren. Dat doet ze: daarna gooit ze — nadat ze
eerst netjes heeft opgeschreven hoe ze heeft gesorteerd — weer
alles doorelkaar. Hoe kan een leerling dan toch weer dezelfde groe-
pen krijgen? Hoe moeten we gelijk uitkomen?

11: we moeten de kenmerken afspreken.
Il: we moeten naar hetzelfde kijken.
11: we moeten dezelfde kenmerken bekijken . . . de volgorde komt

later wel.
11: we moeten afspreken.
PI: wat moeten we bijvoorbeeld afspreken?
klas: (somt op): omtrek-vorm-aantal blaadjes-kartels dicht bijelkaar

of wijd uiteen.
11: ik vind kartels niet belangrijk.
11: nerven horen er bij.
11: ik vind de nerven niet belangrijk.
11: of ze breed of smal zijn.
LL: (meerderen): dat is hetzelfde als vorm.

(PI, die aantekening hield op het bord, maakt een verbindings-
lijntje tussen deze twee categorieën met een vraagteken erbij).

PI: laten we nu eerst eens kijken, of we in deze serie met de kenmerken
die jullie hebt genoemd kunnen werken. (Deelt serie A. uit; zie
hiervoor figuur 6).

11: (in apartje tegen PI.): Ik vind dit leuker dan algebra.
11: (valt haar bij): tenminste veel leuker.
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PI: (geeft opdracht): verdelen jullie serie A eens in drie groepen.
Klas: (vrijwel iedereen vindt de oplossing door de randinsnijdingen als

kenmerken te nemen).
11: ik heb 't al. Ik keek naar stomp en scherp.
pi: maar je moet drie groepen hebben.
11: o . . . dat is waar. (vindt nu ook oplossing).
pi: hoe hebben jullie nu gekeken?
LL: naar breed of langwerpig (5 leerl.).
LL: scherp of stomp (3 leerlingen zeggen dit).
LL: bladeren gedeeld of heel. (13 leerl. zeggen dit).

1A-5

pi: vorige les hadden we al enkele kenmerken op een rijtje staan en we
wilden geloof ik nerven tekenen? Of. . . eh . . . hoe zat het ook weer?

11: we moesten zelf kenmerken vinden.
pi: laten we nog even opnoemen.
11: blad en samenstellende delen.
11: vorm.
11: rand.
11: wat is dat nu? (de leerling doelt op het begrip rand).
11: maar dat is toch ook vorm?
11: nee, dat kun je apart tekenen.
PI: welke randvormen zijn er dan?
11: (tekent op het bord fig. 9).
11: de onderkant is ook belangrijk. Pig 9
PI: wat bedoel je?
11: bij het steekje. Zo. (Geeft met hand de beweging aan).
pi: (tekent deze beweging op het bord).
11: dat is weer vorm.
PI: ik zal er maar weer een vraagteken bij zetten?
klas: (is het hiermee wel eens).
11: de nerven.
LL: dat komt toch door de bladvorm?
11: toch moet het apart.
PI: {zet weer probleemstreep).
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11*: U zet telkens maar van die vraagtekens met strepen.
11: ja, maar de vorige strepen losten we toch ook zelf op?
11: ja (weifelend). Da's waar hè?
PI: Ja, ik geloof van wel. Denk maar eens aan al die meningsver-

schillen over de bladtypen. Jullie weet nu precies hoe dat kwam;
daarom zijn we nu hier mee bezig, of niet?

11: Ja, we praten nu veel precieser.
11:* We moeten er ook bij zetten, wat aan het blad vast zit; haren,

ruw, stekels en van dat wittige.
PI: zou je daar een naam voor kunnen maken ?
11: (proberend): bladhuid?
PI: dat is een leuke naam; die zet ik er bij. Later zullen we dat heel

officieel bladoppervlakte noemen, maar nu is het wel aardig om
te gebruiken.

11: we kunnen ook kijken naar nerven, dwars of uit een punt.
PI: Zo? (tekent).
11: Ja, precies.
11: de kleur is ook belangrijk.

Op het bord staat nu een schematisch overzicht van de gehele discussie,
zoals in figuur 10.

X b l a d er» samensWUode
X v o r m
x rCTnal

* Cfcr e n i

x WWor
Fig. 10.

PI: Laten we nu eens kijken naar de nervenvormen. (Leerlingen krijgen
even gelegenheid om na te gaan wat voor nervenvormen er zo al
zijn. Vervolgens worden er door verschillende leerlingen enkele
op het bord getekend — zie figuur 11 — waarbij de volgende
discussie ontstaat):
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11: (als C op het bord komt): die hebben we al.
11: (d.i. de tekenaar): maar de nerven verspringen.
PI: we zetten er een probleemstreep bij. (Zet streep met vraagteken

tussen B en C).

Fig. 11.
LL: (Sommigen protesteren heftig.) Het is niet gelijk.

Wanneer E op het bord verschijnt analoge discussie:
11: die is gelijk aan de derde tekening.
11: maar de zijnerven zijn langer.
PI: (tot tekenaar van C): wat zeg jij daarvan?
11: de mijne mogen ook best langer.

Wanneer F op het bord staat:
LL: (de halve klas ongeveer): F staat er al, dat is A.
LL: (de overigen) zijn tegen.

Nu komt figuur 12 op het bord.
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LL:
11:
PI:
11:
PI:

11:
II:

11:
PI:
11:
PI:
11 :

hij tekent het gehele blad.
(tekenaar): nee, de omtrek laat ik weg.
neem eens een oranje krijtje en geef de omtrek aan.
(tekenaar): tekent nu de stippellijn in figuur 12.
wie doet er nu eens een voorstel om deze nerven wat meer bijelkaar
te krijgen?
we moeten naar de wijdte van de nerven kijken.
de hoek van de nerven met de hoofdnerf (geeft in de lucht met
handen aan).
zo en zo (geeft in de lucht veer- en handnervig aan).
teken dat eens op het bord.
tekent figuur 13.
teken nu de andere die je aangaf naast een die er eigenlijk al staat.
tekent nu figuur 14 naast figuur 1 la.

PI: kun je nu de overige tekeningen zo „verbeteren", dat het 't zelfde
is als deze?

11: (doet dit zonder aarzelen, zet stippellijnen in 11D en 11 F).

Klas: (en bloc): ja . . . zo is ' t . . . goed etc.
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PI: de biologen deden het ook wel zo ongeveer. Nu zullen we nog eens
naar de vormen kijken. Wie begint?

Nu komen de tekeningen uit figuur 15 op het bord.

1A-6

PI: we waren bezig met de vormen. Ik zal jullie eens een merkwaardige
opdracht geven.

PI. geeft dan de „stoeltjes"-opdracht": de leerlingen moeten zo snel
mogelijk stoeltjes tekenen, zonder lang na te denken.

Achtereenvolgens komen de tekeningetjes uit figuur 16 op het
bord. Na tekening 16A lachen de leerlingen. Er wordt geroepen
„ik ook, ik ook". Na tekening 16B:

Fig. 16.
PI: wat is het verschil met 16A?
LL: hij tekende langer en met meer détails.
PI: we zullen nu een meisje nemen, misschien kan die het nog beter.
LL: (de jongens lachen).
PI: Nou meisjes, wie? . . . Niemand? (tot jongens): Het is weer duide-

lijk wie hier de baas zijn (gelach). Weet je wat, wijzen jullie maar
eens een meisje aan. (van alle kanten wordt een meisje aangewezen).
Kom jij dan maar eens hier.

11: (tekent figuur 16C).
LL: ook teveel kleinigheden.
11: (tekent fig. 16 D).
11: (tekent fig. 16E; verbetert deze even later, zegt): het moet zo'n

draaistoel zijn (Figuur 16F).
PI: Wat hebben we eigenlijk gedaan?
11: silhouetten getekend.
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11: stoelen van opzij.
11: de hoognodige lijnen getekend.
11: we tekenen de hoofdlijnen.
PI: wat heeft dat nu met die bladeren te maken?
11: daar moeten we hetzelfde doen.
11: we moeten het duidelijk en gemakkelijk maken.
PI: (tekent figuur 17A; zegt tegen 11°): teken jij nu eens de „hoofd-

lijn".

Fig. 17.

11°: (vergist zich, tekent een hoofdnerf. Zie 17B).

Klas: (reageert fel:) Dat is stom . . . zo moet het n ie t . . .

PI: (wijst) jij dan maar.
11: (tekent figuur 17C).
PI: Is iedereen het daar mee eens? (Iedereen is het er nu mee eens).

Laten we dan eens een wat moeilijker blad tekenen. (Figuur 18).

Achtereenvolgens geven leerlingen — met behulp van
kleurkrijt — hun zienswijzen weer over de te trekken
„hoofdlijnen". Duidelijkheidshalve herhalen we in
deze publicatie steeds de blad-figuur met een andere
hoofdletter. Op het bord stond dus alles uit figuur 18
in één tekening. (Figuur zonder letter is uitgangsfiguur).
18B vindt slechts 1 verdediger. 18C: meerdere 11. voor.
Dito voor 18D. 18E heeft ongeveer 10 11. voor. 18F:
2 11. voor. 18G: één leerling voor. De klas vindt dit
laatste „onzin".

pi: iedereen heeft wel zó'n beetje een idee waar we naar toe moeten?
LL: gaan we goed, meneer? (Er is in deze klas veel spanning: een
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Fig. 18.

grote verwachting naar het te verkrijgen resultaat). Komen we
eruit?

PI: wat hebben die leerlingen eigenlijk allemaal geprobeerd?
11: kartels weglaten.
11: alles weglaten.
11: globaal tekenen.
LL: (vallen deze opmerking bij).
pi: Tekenen jullie als huiswerk eens bij twee verschillende bladeren

de vormen.

IA-7

PI: laat jullie eens zien wat je hebt gepresteerd, (n.a.l.v. huiswerk).
Er zijn vele vormen gevonden. Overheersend is echter de
ovale en driehoekige vorm.

Teken jij eens wat op het bord.
11: (tekent figuur 19, de streepjeslijn).
11: ik zou het anders doen.
PI: dat is dus precies ons probleem. Ga je gang maar eens.
11: (tekent het stippellijntje). Dit moet wel zo, anders kun je niet

meer zien hoe het eigenlijk hoort.
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pi: en niet dieper?
11: nee, want dan heb je de vorm niet.
LL: (zijn het er niet mee eens).
PI: hoe moet dat nu?
11: gewoon glad omtrekken.

Fig. 19. Fig. 20.

11: je niet storen aan de inhammen. Anders hadden we dat ook bij
de kartels moeten doen.

LL: juist. . . dat is zo . . . etc.
PI: jullie zijn logischer dan de biologen. Die hebben wel verschil ge-

maakt.
11: als je alles omtrekt, worden alle bladeren gelijk.
PI: wie tekent er nog eens twee heel verschillende op het bord?
11: (tekent de vormen uit figuur 20, met de stippellijnen).
11: die zijn allebei gelijk.
LL: (bijval van enkelen).
11: nee hoor.
klas: (deze blijkt verdeeld).
PI: wie ziet er verschil?
11: de een is breder.
11: de een is hartvormig.
PI: ik zal eens twee hulplijntjes tekenen (tekent figuur 21). Wie begrijpt

wat ik daarmee bedoel?
LL: (vele vingers gaan omhoog).
11: de breedte en de hoogte.
11: de een is breder van boven, de ander van onderen.
PI: dat doen we voortaan altijd zo. We geven met een lijntje of met
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woorden aan waar de grootste breedte is. Wat voor figuren krijgen
we als we zo doorgaan?

11: ovalen.
11: ellipsen.
11: cirkels.
11: vierkanten.
PI: bij welke les vinden we die figuren veel?
LL: bij de meetkunde.
11: (roept): Oh . . . bij meetkundige figuren.

pi: ja . . . zijn dat nu figuren die we veel tegen komen?
LL: ja.
pi: waar?
LL: we tekenen ze veel.
pi: in de natuur zien we ze niet zo veel. We zullen ze grondvormen

noemen.

Als huiswerk wordt opgegeven om bij enkele grondvormen
telkens een drietal bladeren te tekenen. (Zie figuur 22).

1A-8

Alle leerlingen zijn er goed in geslaagd om de bladeren bij de grond-
vormen te vinden.

PI. deelt nu mede, dat de biologen afspraken hebben gemaakt over de
grondvormen die geschikt zijn voor bladindeling.

Vervolgens geeft pi. een formele indeling met wat namen. (Volgt daarbij
IJSSELING en SCHEYGROND).
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4. Protocolsamenvatting klas IA.

Het Linnaeusje spelen wordt geïntroduceerd in aansluiting op de
voorafgaande lessen. (1A-1). De opdracht tot sorteren wordt gevolgd
door een actieve periode waarin de leerlingen vrijwel zonder opmer-
kingen te maken bezig zijn. Er ontstaan problemen wanneer de klas met
tekenen van de bladtypen begint. (1A-2). De leerlingen vergelijken. Dit
leidt tot scherper waarnemen en tot benoemen van bladonderdelen en
détails. („De nerven zijn ongelijk" — „alleen de punt is anders" - ..dit
blad is van onderen magerder"). Er worden verklaringspogingen ge-
daan n.a.v. de grote verschillen in de sorteerresultaten en type-tekeningen.
De leerlingen zien dat er meerdere mogelijkheden tot indeling zijn.
(O.a. experimentje met de uitgedeelde series A en B 1A-3). De leer-
lingen ontdekken dat dit komt omdat „ieder naar een ander kenmerk
kijkt" (1A-4). Dit leidt tot een hernieuwde aanpak. De leerlingen willen
afspreken waarnaar 7e willen kijken. „Je kijkt toch naar dezelfde eigen-
schappen" - „We moeten naar hetzelfde kijken" - „we moeten af-
spreken" — „we moeten dezelfde kenmerken afspreken, de volgorde
komt later wel.". Dit leidt in 1A-5 tot een uitvoerige inventarisatie van
de kenmerken die mogelijk zijn, gevolgd door een discussie o\er die
kenmerken. In het begin zijn de kenmerken van de leerlingen vooral
omschrijvingen („de onderkant, dat is bij het steeltje" — „wat aan het
blad vast zit"). Dit gesprek leidt echter tot kenmerk-abstrahering. In
1A-5 wordt het kenmerk ..de nerven" onder de loupe genomen. Enkele
vormen worden getekend en vergeleken. De leerlingen ontdekken dat
er overeenkomsten zijn. („Die hebben we al") „die (kort getekende)
nerven mogen best wat langer" (om op de andere te lijken). Tenslotte
wordt zonder moeite de abstracte nervatuur in de naturalistisch bedoelde
schetsjes ingevoegd. In 1A-6 zien de leerlingen nu ook dat de bladvorm
globaal van aard is. Via het zien van meetkundige vormen in de bladeren
(1A-7) wordt deze serie lessen tenslotte afgesloten met het bestuderen
van een schematische weergave van een bladindeling.

De bijdrage van PI. aan deze discussie bestaat vooral in het stellen
van vragen die leiden tot scherper formuleren, tot herhalen in iets andere
woorden, uit het stellen van vragen die een probleem levend houden en
uit het geven van informatie van feitelijke aard. (Zoals: namen of aan
het eind van de discussies: de schematische bladindeling).
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5. Klassegesprekken van IC.

1C-1.

pi: we gaan, net als Linnaeus probeerde voor alle planten, in onze
blaadjes wat ordening brengen. Daarvoor moeten jullie eerst eens
beginnen met je bladeren te sorteren. Je moet ze dus op hoopjes
leggen door ze bij elkaar te zoeken.

klas: (gaat aan het werk.)
11: (legt snel de handvormigen bij elkaar).
11: (geeft zijn groepjes eigen tekentjes).
11: (sorteert op totaalvorm en globale omtrek).
11: ik sorteer op de bladvorm. Waar ik deze (— wijst op blad —)

moet doen weet ik niet.
11°: (heeft o.a. twee groepjes op zijn bank, die hij tegen pi. van com-

mentaar voorziet): Dit groepje is gekarteld en dit is met puntjes.
(Over beide groepjes legt hij een blad dwars).

pi: waarom leg je dat blad nu er zo overheen?
11°: dat behoort bij alle twee de groepjes.

Nu volgt het type tekenen, zoals in klas IA. Dit is hier niet
weergegeven.

IC-2

(Een aantal leerlingen moet nog wat typen aftekenen van de
vorige dag. Intussen praten we wat over plantenverzorging).
Dan:

pi: laten we eens kijken hoeveel van die groepen er nu per bank zijn.

Tabel I, afgebeeld op blz. 20, komt nu op het bord:

pi: hoe komt dat eigenlijk, dat verschil in aantal?
11: ze hebben allemaal verschillende bladeren.
11: ze houden er andere ideeën op na.
11: er zijn allemaal andere vormen.
11: de een stopt een blaadje juist bij die groep, een ander juist bij een

andere groep.
pi: waar kijken jullie dan naar?
11: naar grootte of vorm.
11: of ze kartelig zijn of glad.
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Rangorde***

1
2
3
4
5
6
7
8
4

10
11

TABEL

Aantal bladeren**

45
43
43
40
40
40
40
40
40
40
40

1

Aantal groepen

15
13
13
12
10
9
8
7
7
7
7

Gr 100*

32
30
30
25
22
20
17
17
17
17
17

NB: Deze tabel is er voor de leerlingen, om de verschillen
in sorteren nog meer te laten uitkomen. Voor een systema-
tisch onderzoek, zou moeten worden uitgegaan van identieke
bladverzamelingen. Dan zou wellicht een verzameltypologie
te voorschijn komen. Vergelijk tabel 2, blz. 35.

* Gr/100 = aantal groepen omgerekend op 100 bladeren.
** Aantal bladeren dat per groepje leerlingen gesorteerd moet worden.

*** Rangorde vlgs. afnemende groepsfrequentie, zoals deze blijkt uit Gr/100.

11: of ze ovaal of rond zijn, en langwerpig.
11: naar de nerven.
11: dik of dun.
11: een rhodondendron is dik.
pi: tja. . . dat zijn nogal wat verschillen. En de vorige les hadden we

ook al die probleempijlen. We wilden juist als Linnaeus orde schep-
pen, nu blijkt dat we nog steeds geen overzicht hebben. Wat moeten
we daar mee nu doen?

LL: zorgen dat we hetzelfde kijken.
11: we moeten dezelfde groepjes maken.
11: we moeten het regelen.
11: ja . . . we moeten regels maken.
pi: ja, dat lijkt wel wat. Ik zal jullie eens een vraag dicteren, die je thuis

moet bestuderen. (Dicteert): „wat zou er moeten gebeuren, om te
zorgen dat er geen verschil van mening bestaat over de groepen?".

(na de les komt een leerling al bij pi. met een antwoord):
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11: dan moeten we eerst de bladverzamelingen omwisselen en kijken
of iedereen dezelfde groepen krijgt. Daarop moeten we uitkomen.

1C-3

pi: (naar aanleiding van het huiswerk en het gesprek van de vorige
les): Sommige leerlingen wilden wat afspreken om de meningsver-
schillen op te heffen, maar wat?

LL: we moeten de bladeren afspreken; we moeten gelijke bladeren
bij elkaar leggen, maar samen; we moeten het blad goed bekijken
en dan afspreken hoe we het zullen indelen.

pi: laten we eens een blad nemen.
11: (roept): dit.
pi: goed. . . hou maar omhoog.
LL: we kunnen het niet goed zien.
pi: dan zal ik het zo goed mogelijk op het bord natekenen. (Tekent

figuur 23).
Wat voor afspraak moeten we nu maken?

11: bladeren met vingers en hoeken moeten in één groep.
pi: (zet deze opmerking op het bord). Zo, dat is dus goed gehoord?

(herhaalt de opmerking nog eens). Nu moeten jullie nog meer
zulke voorstellen doen.

11: we moeten de gekartelde bladeren bij elkaar doen.
11: we moeten de gladde bij elkaar doen.

Fig. 23. Fig. 24.
LL: (doen verder de volgende suggesties): behaarde — naar de

randen kijken — naar de nerven kijken.
11°: naar de hoofdnerven moeten we kijken.
pi: wat is dat?
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11°: waar de andere nerven uitkomen.
pi: (tekent figuur 24; zegt:) Zó?
11°: ja.
11: alle hoofdnerven zijn toch gelijk? Dan bereik je niets!
ll(a): de nerven die middendoor het blad lopen zijn altijd gelijk.
11: de hoofdnerven zijn niet altijd gelijk.
ll(a): je moet hoofdnerf-vorm zeggen, dan kan het wel.
11: er zijn ook bladeren zonder hoofdnerven.
pi: wat bedoel je met: „naar hoofdnerven kijken?" Teken het eens.
ll(a): (tekent figuur 25, zegt): of ze hetzelfde lopen.
pi: wat bedoelt hij dus?
L L : h e t a a n t a l . . . o f z e g e d e e l d z i j n . . . d e s t a n d . . .
pi: we begonnen met over bladeren te praten. Doen we dat eigenlijk?
LL. we praten over onderdelen . . . over eigenschappen.
pi: dat lijkt er veel op, ja. Als huiswerk moeten jullie eens proberen het

rijtje „eigenschappen' uit te breiden.
Na de les komen nog enkelen met vragen en opmerkingen:

11: we moeten vast alle bladeren apart leggen. Elk blad is toch een
eigen groepje.

Fig. 25. Fig. 26.

11: ik zou alle bladeren in een groepje indelen, of elk blaadje dat ge-
karteld is tot een grote groep indelen. Niet eerst rekening houden
met lang. breed enz. Dat moeten we pas doen bij de onderverdeling.
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II:
11.

je moet de blaadjes van je buurman met die van jezelf omwisselen.
Wat niet uitkomt, daarover moeten we praten.
je moet naar de hoofdnerven kijken.
(tekent nog een belangrijke nerfvorm op het bord; zie figuur 26).

1C-4

pi: wat hadden we ook weer gedaan vorige keer?
11: we noemden een rijtje op, en dat moesten we afmaken thuis.
pi: laten we eens kijken wat daarvan terecht gekomen is. We moeten

dus allerlei dingen op het bord krijgen, waarover jullie een afspraak
wil maken; waarover jullie vinden dat we het eens moeten worden.

Er worden verschillende opmerkingen gemaakt. Op
het bord verschijnen deze in verkorte vorm. In het hier-
onder volgende stuk protocol zijn deze bordgegevens
in de marge geplaatst.

11: we kijken naar bladeren met dorens. Of
ze langwerpig of breed zijn.

11: de soort van boom, struik of plant.
11: bladeren die enkel zijn, samengesteld

of ingesneden.
11: de nerven, dikke of dunne bladeren.

11: of ze gezaagd zijn.
klas: (reageert met): ja . . . nee.
pi: we schrijven het op. Straks zien we wel.
11: of het blad afgesneden is.
pi: wat bedoel je daarmee?
klas: (valt bij): Ja meneer, van de vorige

les toch.
pi: teken dat eens.
11: (tekent figuur 27 op het bord).
11: dat konden we goed zien, want de nerf-

jes liepen niet tot de bladrand door.

Op het bord komt:

dorens.
langwerp. /breed,

soort (boom, strk. pi.),
enkel / sameng. I ingesn.

nerven,
dik/dun,
gezaagd.

afgesneden.
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11: grootte van het blad en of het een punt
heeft.

pi: wat bedoel je met punt?
11: hoe de bovenkant gevormd is. (Tekent

fig. 28).
vruchtdragende bomen.

grootte,
punt.

vruchtdrg. bm.

Fig. 27. Fig. 28.

pi: hoe bedoel je dat, vruchtdragende bomen?
11: je kunt dan zien of het een appel of een

peer is. Horizontale nerven en verticale
nerven.

pi: wat zijn dat?
11: (tekent figuur 29).
11: of de bladeren hoekig zijn.
11: het aantal hoofdnerven.
11: ovale bladeren moeten bijelkaar.
11: wanneer ze van dezelfde struik zijn.
11: wanneer ze van die grote ronde punten

horizont./vertic.
nerven.

hoekig,
aant. hoof dn.

ovaal,
zelfde struik.

Fig. 29. Fig. 30. Fig. 31.
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klas:
11:
11:
11°:

pl-
11°:

11:
11:
11:
klas:

11:
LL:

hebben, (tekent figuur 30, voegt eraan
toe): lobbig.
(lacht).
de dikte.
de steel.
de dienst van het blad verschilt.
hoe dan?
soms voor bescherming, soms voor
ademhaling.
harig aan de onderkant.
schubbig.
of het blad zittend is.
(lacht. De vorige leerling heeft het
„zittend" gezien van een tekeningetje
dat nog op het bord staat van vorige
les. Fig. 31).
leerachtig.
de vorige les hadden we nog opgeschre-
ven: (zie marge).

rond {„lobbig")

dikte.
steel.
dienst.

onderk. harig
schubbig.
zittend.

leerachtig.
gekarteld.
behaard.

glad.
nerven,

hoofdnerven.
glad.

nerven.
hoofdnerven.

pl: dat is zo langzamerhand een aardig rijtje geworden. Wat doen we
daar nu mee? (blik op de klok) . . . en het wordt al weer laat. Wie
doet eens een voorstel om nog vlugger te kunnen werken. Als we
over al deze zaken moeten afspreken, zijn we . . .

11: . . . over een eeuw nog niet klaar.
pl: precies; dat is vervelend, dus moeten we wat anders bedenken.
11*: je moet eigenlijk alles zover vereenvoudigen, tot je maar een paar

punten hebt, en daar mee werken.
pl: dat lijkt me een goede opmerking. Dicteer jij dat eens aan de klas.

(dit gebeurt).
11: waarom is dat nodig? Dan is al ons werk toch voor niets? Dan

hadden we het toch niet allemaal op hoeven te schrijven?
11: we hebben juist al die gegevens nodig.
pl: wie begrijpt wat zij (II*) bedoelde?
klas: ??????????
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pi: waar zijn we het meest bij gebaat? Weinig of veel groepen?
11: met weinig groepen.
11: tenminste in het begin. Later moetje dóórdelen.
pi: hoe moet je daar in onze afspraken nu rekening mee houden?
LL: eerst de belangrijke punten doen.
11: die moeten we uitzoeken.
pi: laten we dat eens doen. Ik zal met rood aanstrepen wat jullie erg

belangrijk vinden.
11: dorens moeten erbij.
11: maar nu komt er toch weer van alles, dat zul je zien.
11: als we dan eens bij-elkaar doen wat bijelkaar hoort?
pi: goed dat kunnen we doen. We strepen dus eerst aan wat bij elkaar

hoort.
11: dorens, dikte.
11: harig aan de onderkant.
11: schubbig.
11: leerachtig.
pi: dat is weer een heel rijtje. Wat doen we daar nu mee?
11: we moeten ze een naam geven.
pi: ja . . . wat hebben we hier eigenlijk bijelkaar staan? Wat zeggen

ze over een blad?
11: we moeten het hoedanigheid noemen.
pi: (schrijft met grote letters op): HOEDANIGHEID. Dat zijn dus

al die opgesomde punten bijelkaar. Wie kan nog eens zo'n groep
bijelkaar vinden?

Il: vormen.
pi: (schrijft op): VORMEN. Laten we het eens proberen.
11: langwerpig en breed.
pi: gek eigenlijk, kortwerpig gebruiken we niet.
11: zet u erbij meneer, dat is leuk. (pi. zet het er tussen haakjes bij).
11: soort.
LL: (meer dan de helft van de klas protesteert): dat kan niet —

dat hoort niet — soort is niks — dat is veel meer — dat weet je
nooit — etc.

pi: dan laten we dat weg.
11: enkelvoudig, samengesteld of ingesneden,
klas: (bijval).
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11: gezaagd.
LL: (weifelend:) nee.
11: waarom niet? Het is toch ook vorm?
pi: wat is eigenlijk vorm?
11: de omtrek.
pi: (schrijft dit tussen haakjes achter het woord vormen).
11: gezaagd is ook omtrek, het zit er toch in.
11: grootte en punt.
11: ronde en scherpe karteltjes.
LL: die ook niet.
pi: wat is eigenlijk gezaagd en karteltjes?
klas: ????????

pi: zitten ze niet op een bepaalde plek?
LL: de rand.
pi: is dat nu wat anders of niet?
11: de rand is juist de omtrek.
11: je moet de rand niet mee laten doen.
pi: weet je wat.' We zetten de rand en de vorm even bijeen, zo: VOR-

MEN PLUS RAND.
LL: ja, dat is het beste.
LL: hoekig — ovaal — rond.
pi: zo, dat is dat. (Op het bord worden al deze kenmerken apart aan-

gemerkt). Wat kunnen we nu nog doen?
11: de dikte hoort er nog bij.

(Toevallig hield pi. zijn hand op het tekentje dat al eerder bij
dit woord was gezet, bij de indeling onder „hoedanigheid").

klas: O ja, de dikte moet er nog bij.
pi: (haalt dramatisch zijn hand weg).
klas: O- o- -o- oh, het was al bij hoedanigheid.
pi: zijn jullie daar even fijn ingetuind. . . . en verder?
11: de nerven moeten ook.
pi: laten we die dan eens groen aanstrepen. (Gebeurt). Nog andere

voorstellen?
11: we moeten ook nemen houding en afkomst. (Bedoeld is bij houding

blijkbaar: plaatsing en stand van de bladeren).
pi: misschien bekijken we dat de volgende les nog eens.
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1C-5

LL: we snappen er niets meer van. Wat moeten we eigenlijk doen?
pi: dat ziet er naar uit. Wat hadden we ook weer voor woorden op het

bord staan? Waar we een afspraak over moesten maken?
11: vorm-plus-rand, nerven en hoedanigheid.
pi: we moeten nu natuurlijk eerst eens precies zeggen, wat we met deze

woorden bedoelen.
11: definiëren!
pi: zoiets. In ieder geval het zo zeggen, dat we elkaar precies begrijpen.

Doen we dat nu?
LL: (schudden hoofd en roepen ontkennend).
11: wat is nou hoedanigheid . . .
pi: jullie hadden opgenoemd zulke zaken als: dikte, behaard, leerachtig.
LL: ja, die waren erbij.
pi: waarom is dat zo lastig?
11: dik hoort er niet bij.
11: en breed of lang?
11: omtrek moet er wel bij.
11: nee, die niet. . . wel leerachtig.
11: en kartels ook of zo.
11: gekarteld hoort bij omtrek.
11: alles kan bij hoedanigheid.
LL: (stemmen in).
pi: hoe zou dat komen?
11: het woord is niet goed gekozen, we moeten een woord hebben

dat minder betekent. (Ze bedoelt blijkbaar, een begrip dat geringer
van omvang is),

klas: (en bloc eens).
pi: zou dat met vorm ook zo zijril
L L : ( n i e t e e n s ) : j a . . . n e e .
pi: dat zijn we dus oneens. Ik geloof, dat sommigen vorm en omtrek

aan elkaar gelijk vinden en anderen niet.
LL: (knikken toestemmend).
pi: dan zal ik jullie eens een merkwaardige opdracht geven. (Wijst 11

aan). Ga jij eens naar het bord. Nu moet jij eens, wanneer ik het
zeg, heel snel iets op het bord tekenen. Zo snel mogelijk. Ga maar
staan. Ja, . . . teken . . . eens . . . een . . . stoel. Vlug.
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11: (tekent snel een h-vormige stoel. Andere leerlingen komen ook
even aan bod. Er staan na afloop o.a. de volgende stoeltjes; zie
fig. 32).

klas: in het tweede stoeltje staan teveel détails.
pi: wat heeft ze gedaan?
11: te veel oppervlakte erbij getekend.
11: stoel nummer drie lijkt wel een krapoo.
LL: wat is dat?
11: oh, ik zie het al, een leunstoel. Dat voorste is de leuning.

Fig. 32.

pi: wat doen eigenlijk al die leerlingen?
LL: zo eenvoudig mogelijk tekenen. (18 LL. hiermee eens).
11: ze fantaseren. (8 LL. zijn hier vóór).
pi: wie zou kunnen zeggen, wat dit nu te maken heeft met de bladvorm?
LL: we moeten daar ook eenvoudig tekenen.
pi: (tekent op bord figuur 33). Wie tekent eens de vorm van deze te-

kening?
11: (zonder aarzelen; zie stippellijntje in figuur 33).
pi: (tekent daarna figuur 34) en wie tekent de vorm van deze?
11: (tekent stippellijn in figuur 34).
LL: aan de onderkant moet het een beetje anders.

Fig. 33. Fig. 34. Fig. 35.
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pi: laten we daar even niet op letten, is dan iedereen het eens?
11: maar nu zien we de echte vorm . . . (verbetert zich) de omtrek

niet meer.
11: we kunnen niet meer zien wat voor blad het is.
11: maar dat kan later weer. Het gaat nu om het groeperen.
11: ik zou het anders doen. (tekent in fig. 34 een lijn met dwars-

lijntjes. Het resultaat is apart getekend in figuur 35).
klas: (lacht) dat moet niet. De lijn is voldoende.
pi: wie zou nu eens kunnen zeggen, wat we onder vorm zullen verstaan?
11: de eenvoudigste vorm.
11: de vorm die we ons denken.
11: de omtrek zonder détails.
11: (roept) ik heb het. . . (leest van kladje op): Een vorm is de een-

voudigste vorm die we denken, met de moeilijkste détails wegge-
laten.

pi: dat vinden we allemaal wel zo ongeveer. Als we dat eens opschrijven?
(Dit gebeurt). Hebben jullie een idee wat voor vormen we krijgen
als we zo te werk gaan?

LL: ronde, ovale en vierkante vormen krijgen we.
11: ronde en ovale zijn gelijk. Rondige moet het zijn.
11: dat hangt van het blad af.
LL: ja . . . natuurlijk.
pi: tekenen jullie eens drie bladeren die bij eenzelfde vorm horen en

toch verschillend zijn. Doe dat eens voor drie verschillende vormen.
(Als huiswerk).

1C-6
Uit het huiswerk worden enkele gevallen op het bord gezet,
(fig. 36).

klas: (protesteert bij al deze gevallen).
11: (bij eerste figuurtje): we rekenen de steel ook bij het blad, maar

eigenlijk moesten we voor het deel zonder steel ook een naam
bedenken.

pi: dat doen de biologen ook; we spreken van bladschijf. (Geeft de vol-
gende tekeningen; zie figuur 37). Hoe zouden we dat nu indelen?
Nu hebben we dus wel vormen, maar hoe delen we ze in?
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LL:
pi:
11:
11:
LL:

77777??

(zet de gestippelde hulplijntjes er nu ook in).
door op de breedte te letten.
door op de hoogte te letten.
door op allebei te letten.

Fig. 36.

pi: ja, we doen dat door de verhouding van deze assen te nemen. We
moeten nog even naar de nerven kijken. Wie weet een belangrijke?

11°: (tekent een nervatuur; figuur 38).
klas: (tijdens het tekenen). Dat is niet goed. Je moet alleen de nerven

tekenen.
pi: doe het ernaast maar even. (Dat gebeurt. Fig. 39).

Fig. 37. Fig. 38.

klas: ze moeten doorlopen, aan elkaar vastzitten, in een punt uitko-
men e.d.

11°: (doet dit. Figuur 40).
klas: hè . . . hè-è-è.
pi: wat denken jullie, zouden het veel nervenvormen worden?
klas: (denkt van wel).
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pi: teken jij er nog eens een.
11: (tekent figuur 41).
11: ja, dat is een goede.
U(a): je moet alleen de hoofdstreep tekenen.

Fig. 39. Fig. 40. Fig. 41.

LL: nietwaar.
ll(a): wel, want dat is het belangrijkste.

Bij die andere zijn ook alleen de hoofdnerven getekend.
LL: Ja . . . eigenlijk wel.
klas: (volgt de nieuwe lijn): de hoofdnerf is belangrijk; de rest niet

tekenen.

Fig. 42.

11: (tekent figuur 42a).
11: (tekent fig. 42b).
klas: (reageert fel afwijzend op 42 b).
pi: Hoe dan?
11: (komt verbeteren): Zo, allemaal uit een punt. (Fig. 42c).
pi: ja. . . goed kijken valt niet mee.



11: (tekent fig. 43). Deze hoort bij die (wijst op 42c).
pi: Waarom ?
11: hij heeft allemaal van die vingers.
pi: ja, we spreken wel van handnervig. Wat is het kenmerk dat ze

allemaal hebben?
LL: hoofdlijnen uit één punt.
pi: we zeggen liever hoofdnerven.
11: die met de drie hoofdnerven hoort er ook bij.
pi: ja, die komen ook uit één punt. Precies. Zijn er nog meer belangrijke

nerven?
11: (tekent fig. 44). Allemaal met een bochtje.

Fig. 43. Fig. 44. Fig. 45 Fig. 46.

LL: die hoort bij de vorige.
pi: wie kan dat laten zien — in een tekeningetje — dat ze bij elkaar

horen?
11: (tekent figuur 45).
11: dat is niet goed. Bij die anderen komen de nerven niet altijd in

één punt uit.
pi: wat wil jij er bij hebben? . . . Dit? . . . (tekent fig. 46). Wat denken

jullie dat het meeste voorkomt? Deze of die?
LL: (zonder aarzelen): de linkse. (Dus zijnerven paarsgewijze uit één

punt).
pi: pakken jullie je bladeren nog eens en kijken jullie eens goed.
klas: (gaat aan het werk. Er is een duidelijk streven om toch gelijk te

krijgen. Duidelijk uit één punt ontspringende nerven worden niet
als zodanig gezien. Tenslotte komt echter toch de conclusie: de
eerste tekening is het meest algemeen).

pi: zullen we deze dus maar als veer- of vinnervig accepteren? Kan
iemand met een kleurkrijtje alle andere nerxaturen schematisch
intekenen? Zo. dat je kunt zien dat ze bij veernervig horen?
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klas: ????????
pi: niemand? Dan doe ik het. (Trekt dan met rechte lijnen de enigszins

naturalistisch uitgevoerde nerftekeningen over. Resultaat: analoog
fig. 11 in het protocol van klas IA),

klas: oh . . . ja . . . (ze schijnen het allen te begrijpen).
pi: hebben we nu nog meer nervaturen?
11: ik denk dat er weinig zijn.
pi: er zijn er inderdaad maar drie belangrijke. (Tekent schematje van

handnervig, veernervig en parallelnervig). Denk erom, dat Ginko,
gras en . . .

11: naalden.
pi: ja . . . en naalden, zó het zelfde zijn. Parallelnervig. Soms spreken

we van kromnervig, bij een heel kort en breed parallelnervig blad,
van de Tulp bijvoorbeeld.
(De lessenreeks wordt weer afgesloten met de bekende bladindeling.
Vlg. IJSSELING en SCHEYGROND).

6. Samenvatting klassegesprekken in IC.

Linnaeusje spelen leidt tot opdracht: sorteer. In 1C-1 blijkt dat er
uiteenlopende manieren zijn voor sorteren. (Merken van groepen; glo-
baal; juist op détail letten; een leerling legt één blad bij twee groepen).
Er ontstaan problemen n.a.v. het verschil in het aantal der groepen per
honderd bladeren. Verklaringspogingen: („ze hebben allemaal ver-
schillende bladeren" — „Ze houden er verschillende ideeën op na")
in de „ik-doe-het-zo-stijl". Er komen nu afspraaksuggesties: „we moeten
dezelfde groepjes maken" — „we moeten het regelen" — ..we moeten
bladverzamelingen omwisselen en kijken of we weer dezelfde groepjes
krijgen". In 1C-3 en 1C-4 komt het tot kenmerk-inventarisatie. De leer-
lingen zien in dat ze nu iets anders doen: ..we praten over onderdelen,
eigenschappen". Ook hier leidt het gesprek tot kenmerksamenvoeging
en daardoor tot kenmerk-abstrahering. In 1C-5 wordt de aard van deze
abstractie onder woorden gebracht: „Het is eenvoudig tekenen, — het
is globaal tekenen" e.d. Een leerling geeft als definitie van vorm: .,Een
vorm is de eenvoudigste vorm die ne ons denken, met de
moeilijke détails weggelaten". Vandaar volgt de stap naar de for-
mele indeling van de bladeren. De abstrahering van de nervatuur volgt
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pas nadat pi. hiervan een voorbeeld heeft gegeven. Dit wordt dan wel
door alle leerlingen snel begrepen.

7. Klassegesprekken van klas 1D

1D-1

pi: we gaan vandaag eens proberen te doen wat Linnaeus heeft gedaan:
ordening brengen in onze bladverzameling. Etc. etc. (Zie vorige
gesprekken. De leerlingen gaan over tot sorteren).

11: Meneer, mag ik naar de nerven kijken? Of moet ik naar de vorm
kijken?

pi: (reageert met schouderophalen en afwerend kijken).
11: dit is geen blad, hè meneer? (Over takje met schubvormige blaad-

jes).
pi: (reageert als eerder aangegeven).

(na enkele minuten, als de sortering zo ongeveer klaar is): we
zullen eens kijken hoeveel groepjes er per bank nu wel gevormd zijn.
(De resultaten van deze tellingen komen in de vorm van een
tabelletje op bord. De leerlingen nemen dit over).

Rangnummer***

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12

TABEL

Aantal bladeren**

55
38
55
45
60
43
45
42
40
100
40
100

2.

Aantal groepen

24
17
17
13
13
11
11
8
7
14
5
8

Gr 100*

47
36
33
27
25
24
23
18
17
14
12
8

* Gr/100 = aantal groepen omgerekend op 100 bladeren.
** Aantal bladeren dat per groepje leerlingen gesorteerd moet worden.

*** Rangorde vlgs. afnemende groepsfrequentie, zoals deze blijkt uit Gr/100.

N.B. Zie opmerking bij tabel 1, blz. 20.
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pi: hoe ontstaan die verschillen eigenlijk? 14 groepen op een aantal van
honderd is toch wel heel wat anders dan 24 groepen op de helft van
dat getal. Kijken jullie verder de tabel nog maar eens door.

11: de leerlingen met 17 groepen hebben meer ideeën.
11: (die de vijf groepen maakte): . . . dan heb je minder te tekenen.
11: wij zijn royaal geweest.
11: wij zijn veel kieskeuriger.
LL: (beamen dit laatste).
11: als ik niet zeker ben van een blad, dan doe ik die allemaal in

één groep.
pi: wie doet dat ook?
LL: (verscheidene LL. steken vinger op).
11: als ik 't niet zeker wist, dan deed ik 't bij de meest bijkomende

groep.
11: sommigen die we niet konden indelen deden we bijmekaar.
11: ik kijk naar de grove bladeren en de dunne.
11: ik juist naar de langwerpige, en de vorm.

(hier is een spontane overgang naar een discussie over het
„waarom" van de indeling. Eerst in de vorm van een opsom-
ming van kenmerken).

11: ik kijk naar de nerven
(achtereenvolgens zo genoemd): de kartels — hoe dik ze zijn —-
hoe groot ze zijn.

11: ik kijk naar van die hele dikke tropische bladeren.
pi: wat bedoel je daarmee?
11: dat zijn van die bladeren . . . anders schijnt de zon er zo fel op . . .

doorheen, door die dunne. Die dikke kunnen er tegen.

ID-2

(Er is gewerkt aan het tekenen van de bladtypen. Op gegeven
moment):

11: die hebben we al.
pi: welk blad bedoel je dan? (het blijkt een hulst-blad te zijn).
11: maar als je hulst plukt, dan prik je je. (Hiermee prikkend als

nieuw kenmerk invoerend).
11: hij is scherp en dik en hij heeft geen ,,tussennerfjes".
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11: de ander heeft botte punten.
LL: (lachen).
pi: laten we ze dan maar allebei laten staan, met een vraagteken er bij.
11: ik teken alleen de nummers van de bladeren op, thuis teken ik

ze dan.
11: maak er niet zo'n schilderstuk van.
11: dat blad is net een kerstboom.

(deze klas wordt erg enthousiast; iedereen wil tekenen).
11: die had ik willen tekenen, — dat kastanjeblad.
11: ach, jij hebt een heel andere, — die heeft hier nog wat zitten (wijst

op kleine blaadjes aan de bladsteel los van de hoofdbladschijf).
11: (tekent snel en grof zijn bladtype; vergeet de nerven te tekenen).
klas: (herinnert aan de nerven die nog getekend moeten worden).
LL: (vinden nog meer plaatsen waar probleemstrepen gezet kunnen

worden. Een leerl. wil twee bladtypen hetzelfde zien, omdat ze
allebei „grove en grote kartels hebben". Drie andere getekende
typen zijn eigenlijk gelijk omdat de vorm „ongeveer gelijk is",
„omdat ze allemaal van die karteltjes hebben" en „bij alle drie
(zijn) van die punten").

1D-3

pi: (releveert de moeilijkheden van de vorige les bij het tekenen).
Wat moeten we nu doen om van die ruzietjes af te komen?

11: we moeten allemaal naar de vorm kijken.
11: we moeten het aan U vragen,
klas: (gelach).
11: we moeten in een boek kijken.
pi: het is veel leuker om het zelf te doen. Waardoor kregen we ruzie?
11: we hebben het niet goed uitgezocht.
11: we wisten niet bij welke vorm de bladeren hoorden.
11: de een is nauwkeuriger, de ander niet.
11: we moeten precies zijn.
11: de een kijkt naar de nerven, de ander naar de vorm.
11: ik kijk of de bladeren gedeeld zijn of niet.
11: ik kijk of hij gekarteld is.
11: de een heeft minder bladgroepen gemaakt.
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11: je moet op de dikte en de dunheid letten en de kleur.
11: de kleine bladeren moeten in één groep.
pi: waarom zijn er zoveel verschillende groepen?
11: we letten op teveel dingen; we moeten samen doen. Vorm is

omtrek, en karteltjes is óók vorm.
11: je kunt het op zoveel manieren doen.
pi: laten we eens kijken of we er met een hulpmiddeltje niet meer van te

weten kunnen komen, (deelt serie B uit. Geeft vervolgens de
opdracht tot de tweedeling. In deze klas zijn evenveel leerlingen
die indelen naar de rand als naar de bladvorm).
Hoe hebben jullie het nu gedaan?

11: ik keek naar de nerven, (vond de détailafwijkingen belangrijk).
klas: (en bloc): nee.
pi: waarom niet?
11: die zijn toch allemaal gelijk?
11: je moet juist op de vorm uitzoeken.
klas: juist.
pi: laat nu weer de helft van de leerlingen de bladeren naar de rand

indelen, de andere helft naar de vorm. Vervolgens moet ieder de
gevormde groepen nogmaals in tweeën delen. Ook hier verbazing
over het feit dat nu alle groepen gelijk zijn.

ID-4

Er wordt nu aandacht besteed aan de gestencilde bladserie A.
PI. vraagt wat je nu met deze serie voor opdrachten zou kunnen
uitvoeren. Natuurlijk komt het voorstel „groepen maken" maar
ook zulke als: „je kunt ze kleuren". Dan:

pi: bedenk jij nu eens een voorstel voor het maken van groepen.
11: (geeft zeer onsamenhangende opdracht. Ongeveer): Je moet eerst

kijken . . . de ronde met de grove kartels en niet zo lang en dan
naar etc . . .

11: laten we scherpe en stompe kartels bij elkaar doen.
pi: goed, laten we dat eens doen.
Klas: (gaat aan het werk. Enkele 11. zouden graag meer groepen maken).
pi: wat zien jullie nu?
LL: we krijgen groepen die niet erg mooi zijn.
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11: waarvan de bladeren in één groep (onderling) erg verschillen.
11: ze lijken niet op elkaar.
pi: wat moeten we nu doen?
LL: ook naar andere kenmerken kijken.
11: bijvoorbeeld langwerpig of rond.
pi: wie geeft een oplossing die een betere oplossing is?
11: naar de delen kijken. Gedeeld of heel. En dan moeten we de groep

met de hele bladeren nog eens verdelen in kartels of niet.
pi: hoeveel groepen krijgen we dan?
LL: drie.
pi: dat doen we eens

(Na enkele ogenblikken): Is dit beter of slechter dan de vorige
indeling?

LL: veel beter.
pi: hoe komt dat nou?
LL: (eerst) ??????
11: (aarzelend) er zijn nu meer groepen.
pi: juist. .. dus?
LL: als je meer groepen hebt kunnen ze meer op elkaar lijken.
pi: ja . . . hoe hebben jullie eerst gekeken?
11: naar twee kenmerken.
pi: en nu?
11: naar drie.
11: vier.

De bel gaat. (De leerlingen zullen thuis over de kenmerken denken).

1D-5

pi: wat voor kenmerken hebben jullie alzo bedacht?
(Achtereenvolgens worden genoemd): Grof gekartelde bladeren —
(21 LL. vinden dit), — bladeren met stompe en scherpe
hoeken — de omtrek smal of breed — de nerven (dit laatste veel
bijval), dan:

11: groot of klein.
11: blaadjes die onderverdeeld zijn.
11: de kleur.
11: omliggende of/«liggende nerven.
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11: dik of dun.
11: hoofdnerven; of ze bloot zijn of niet.
pi: blote hoofdnerven? . . . Je kunt wel merken dat we het laatste uur

hebben, ik doe zo melig . . .
klas: U schrijft ook alles op; daar word je doodmoe van.
pi: anders kon ik jullie nooit zo goed helpen. Ik heb ook tien klassen.
klas: oooooh . . . oh.
11: en van iedere klas weet U precies wat ze allemaal doen?
pi: ja . . . tenminste dat hoop ik . . . Wie weet er nog wat na die blote

hoofdnerven?
11: of de nerven parallel zijn. of bij de hoofdnerf uitkomen.
pi: dat wordt al heel wat — en vorige keer ook al zo veel. Wat nu?
klas: ????????
pi: als we met groepen beginnen. Moeten we dan met veel of weinig

beginnen ?
LL: met weinig.
11: we moeten wel veel punten opschrijven.
11: elk blad is weer anders.
pi: hoe zat het ook weer. Waarom waren we het telkens oneens?
LL: we kijken anders.
pi: wat moeten we dus doen?
11: hetzelfde kijken.
pi: precies. Is dat rijtje daar goed voor?
11: ja. We moeten nu zeggen welke kenmerken we gebruiken zullen.
pi: wie zou nu eens een woord kunnen noemen, dat een aantal van die

kenmerken zo'n beetje samenvat?
11: vorm . . .?
pi: ja . . . dat. . . kan . . . wel.
LL: gekarteld.
11: verdeeld en gekarteld.
pi: wat voor naam krijgt dat?
LL: . . . ? ?
pi: als we . . . eh . . . eens over Rand gaan spreken?
klas: ja . . . ja.
pi: er is nog een speciale groep van kenmerken die weinig vormen te

zien geeft.
11: de nerven.

40



11:
II:
LL:
LL:
pi:

LL:
11:
II:
11:
11:
11:
11:

II:

pi:

11:
p i :

11:
klas:
pi:

bij de vorm hoort zeker kartels?
nee, natuurlijk niet.
wel.
niet.
dat is wat. Nu zijn we bezig om iets goeds af te spreken en nu is het
alweer mis. Wat is dan eigenlijk vorm?
de omtrek.
nou . . . daar hoort kartels bij.
en verdeeld ook.
verdeeld is wel omtrek, maar de kartels niet.
omtrek is de gehele lijn in de rondte.
ja, je mag niets vergeten.
ja, maar je mag toch zeker niet altijd teveel op de détails letten,
anders duurt het veel te lang.
de karteltjes horen er niet bijgetekend, die zie je in de schaduw
ook niet.
de ene leerling wil het er wel bij doen, de andere niet. Laat ik eens
wat op het bord tekenen, (tekent figuur 47).

Fig. 47.

(bekijkt linker bladfiguur): die is mooi symmetrisch.
(tot 11.): kom jij nu eens voor het bord en geef met je vinger in de
linker tekening aan wat de vorm is.
(volgt met zijn vinger zeer precies de getekende contour).
ja, juist.
(geeft dit in de tekening met een stippellijntje aan. Zie A). Zo.
Nu in de rechtse tekening.
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11: (volgt opnieuw zo precies mogelijk de getekende contour).
Klas: (de bijval duidelijk minder).
pi: (tekent ook hier een stippellijntje. Zie A). Wie zou het anders doen?
11: (geeft in de rechtse tekening een veel meer globale lijn aan).
pi: (tekent ook deze lijn in. Zie B). Merkwaardig, dat zulke leer-

lingen zo verschillend doen. Hoe komt dat nou?
11: hij tekent maar zo ongeveer. Hij tekent de gemakkelijke manier.
11: dat mag je niet doen. Je moet echt de omtrek tekenen.
pi: wie zou in de linker tekening hetzelfde kunnen doen, dat hij in de

rechter deed?
11: (tekent stippellijn C).
pi: hoe heb je dat nu gedaan?
11: nou gewoon. Zo ongeveer.
11: dat kan toch niet.
pi: (tekent figuur 48).

(tegen leerling): teken nu eens de vorm.
klas: (lacht).
11: kan allebei.
pi: als ik dit blad nu eens teken, dan doen vast alle leerlingen hetzelfde

(tekent figuur 49).

Fig. 48.

LL: wat een gek blad.
pi: ik heb het expres links een beetje anders getekend dan rechts. Wie

tekent de vorm?
11: (tekent volgens in de figuur aangegeven stippellijn).
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klas: (grote bijval).
pi: zien jullie? Jullie zijn het nu allemaal eens.
11: nee hoor, ik zou toch nog die spleten tekenen.
pi: dus toch nog enkelen die de strijd vol houden. Dat is maar goed ook.

Daarom eerst wat anders: wie van jullie — dus ook degenen die
tegen zijn — zou kunnen zeggen, hoe die gemakkelijke vorm ont-
staat?

11: door de omtrek te tekenen, zonder de uitsteekseltjes.
11: de onregelmatig uitsteeksels aan de andere kant moetje vergeten.

2D-6

pi: nu moeten we eens precies zeggen, definiëren, wat vorm is. Daar
zaten we de vorige les mee. Als we een aj"spraak maken, moeten
we precies weten waar we over spreken, (tekent figuur 50). We
gebruikten twee woorden, omtrek en vorm. Wat is nu de een, wat
de ander?

11: Dit is vorm (wijst stippellijn 2 aan) en dit is omtrek (lijn 1).
pi: eh . . . ik zal jullie eens met een malle opdracht komen . . . Kom jij

eens voor het bord. . . Neem eens een krijtje . . . Nu moet je eens
vlug tekenen wat ik zal aangeven. Zo snel als je kunt. zonder
aarzelen. Binnen een seconde. Nou, daar gaat ie dan . . . (de leer-
lingen zijn gespannen) Teken . . . een . . .
stoel.

11: (tekent zeer snel figuur 51). ! >->.
LL: (lachen) dat is een ,,h". I__X a

pi: ja, daar lijkt het veel op. En toch is het
een stoel, waar of niet?

LL: (knikken bevestigend).

Fig. 50.

h
Fig. 51. Fig. 52.
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11:
LL:
11:
LL:
11:
klas:
11:
11:
11:
LL:
pi:

klas
pi:
11:
LL:
pi:

klas:
pi:
LL:
11:

11:
pi:
klas:
pi:

klas:
pi:

ik kan dat ook, maar wat anders (tekent fig. 52a).
wat is dat?
een kantoorstoel,
o, ja, zo'n stalen . . ijzeren . . . etc.
ik ook (tekent 52b).
(lacht): wat is dat?
(verbetert zijn tekening als in figuur 52c): nee, het moet zó.
nou is de zitting dik getekend,
en deze? (tekent figuur 52d).
een leunstoel.
wie kan me nu eens vertellen, wat dit te maken heeft met de blader-
tekeningen?
(bijna zonder uitzondering): we moeten het eenvoudigste tekenen.
teken jij nu eens zo snel mogelijk een blad.
(tekent figuur 53).
dat is een lus . . . een strik.
(tekent figuur 54 de bladvorm. Vervolgens tekent hij langzaam
de in deze figuur aangegeven stippellijn. Wanneer bij punt A
aangekomen vraagt pi.): hoe gaan we nu hier door heen?
gewoon recht naar beneden.
dat weten jullie dus allemaal? Hoe komt dat?
dat hoort er niet bij.
het is een gezwel. (Klas lacht).

Fig. 53.

dat is niet bij de omtrek. Fig. 54.
we moeten dus onre
onregelmatigheden weg laten.
nu moeten jullie eens vier bladeren tekenen. Dan moeten jullie
daarvan vier vormen tekenen, maar die mogen niet gelijk zijn.
Je krijgt er wel even de tijd voor.
(aan het werk).
(gaat intussen met spreken door): We zien dus iets dat we niet
zien . . ., of juist wel?
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11:
11:
11°:
pi:
LL:
11°:
pi:
11:

11:
11:
pi:

je ziet wat U gezegd heeft.
ik zie wat ik bedenk.
je ziet globale figuren.
wie is het daar mee eens?
wat zijn globale figuren?
wat je ongeveer ziet, zonder de kleinigheden.
wie tekent er nu eens vier?
(tekent: figuur 55, a, b, c, en d. De bladeren worden in groen
krijt aangegeven, de vorm wordt in rood aangegeven).

Fig. 55.

pi: ja, dat zou wel eens kunnen. Wat zie je er eigenlijk in? In deze teke-
ningen?

11: watje bedenkt.
11: ja, maar wat voor figuren zijn dit?
11: gladde figuren.

Fig. 56.

ellipsen of ovalen.
(schiet plotseling hardop uit): meetkundige figuren.
7W799?
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11: ja, al die figuren die we daar tekenen.
klas: (valt hem bij).
pi: ja, zo is het. Als huiswerk wil ik, dat jullie eens bladeren tekent bij

de volgende vier figuren, die vormen voorstellen. (Tekent de figuur
56).

8. Samenvatting van de klassegesprekken in 1D.

Na de voorafgaande samenvattingen kunnen we hier met enkele
opmerkingen volstaan. Het patroon is geheel hetzelfde. Na de inleiding
volgt het Linnaeusje spelen. De tabel waarin verschillende ordenings-
resultaten worden vergeleken is hier een goed uitgangspunt voor de
discussie. Naast verklaringspogingen in de trant van de vorige proto-
collen komt nog het typisch argument: „met weinig groepen heb je
minder te tekenen". Twee ,.kenmerken die voor de 11. die ze opnoemt
significant zijn: „ik kijk naar van die hele dikke tropische bladeren . . .
. . . . dat zijn van die bladeren . . . anders schijnt de zon er zo fel op . . .

doorheen, door die dunne. Die dikke kunnen er tegen." . . . maar als
je hulst plukt, dan prik je je.", de overige kenmerken geheel in de lijn
van het vorige protocol. Bij de discussie over de definiëring van het
begrip vorm valt de sterk aan het concrete gebonden argumentatie op:
„de karteltjes hoeven er niet bij, die zie je in de schaduw ook niet" en
„op détails letten duurt te lang."

9. Een gesprek tijdens de bladsortering.

Van het allereerste begin van de gesprekken over de bladordening
ontgaat de waarnemer in de normale klassesituatie bijna alles van het
gesprokene. Daarom werd van dit begin - - het bladsorteren zelf -
een apart protocol gemaakt. Een vijftal leerlingen werd daartoe apart
genomen. Deze leerlingen hebben uiteraard nog geen sortering gemaakt.
Deze leerlingen worden bijeengezet rond een grote tafel.

De bladeren van deze leerlingen zijn tot een hoop samengevoegd. Nu
krijgen ze de opdracht om gezamenlijk deze bladeren te ordenen. Het
gesprek dat ze voeren wordt nu opgenomen op de bandrecorder. Het
volgende protocol werd gemaakt:
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pi: (legt eerst in het kort de reden van hun apart nemen uit).
LL: (vertonen een duidelijke houding van ,,oh-is-dat-alles")

Er is geen sprake van een formele poging om het probleem verbaal
te benaderen. De groep begint zonder meer met sorteren. Tijdens de
sortering blijkt dat een reeds gevormde indeling - - op voorafgaande
kennis berustend - - door de groep wordt onderdrukt. Leerling K.
beschikt over een blad van de amerikaanse- en de gewone eik. Voor K.
is het vanzelfsprekend dat ze bijelkaar behoren:

„Het zijn toch eiken?" De groep beslist echter anders; ze moeten
op verschillende groepjes. Dit „gebeurt" eenvoudig; er is geen echte
discussie, geen informatie om na te gaan of men het wel eens is. Tijdens
de sortering worden allerlei opmerkingen gemaakt. Genoteerd werden:
11: deze lijkt nergens op (houdt blad omhoog).
11: ik nummerde ze allemaal (d.w.z. de 20 die hijzelf verzamelde).
11: die lijken wel wat op elkaar.
11: die kan daarbij, die ook.
11: dit is een stekelblad.
11: deze . . . en deze . . . en deze bij mekaar.
11: heb jij zoiets? (laat een blad zien; gevolgd door druk zoeken).
11: dat is geen stekelblad, kan er niet bij.
11: dit zijn vetleerachtige bladeren.
11: heb jij nog iets wat hier op lijkt?
II: . . . en hier nog een gladde.
11: heb jij nog wat van deze gelijkenis?(!)
11: wie heeft er zoiets?
11: wie heeft een kastanje blad?
11: hier ligt een stapeltje waar deze op lijken.
11: wat een stapel hebben we hiervan.
11: heb jij nog zo'n prik? (ze hanteert een hulstblad)
11: zijn deze gelijk? Ja, wel zoiets ja.
11: de gladde bladeren moeten ook op een stapeltje.
11: die is helemaal glad . . . wat aardig hè?
11: daardoor komt hij hier wel bij.
11: wie heeft een twee-kleuren blad?
11: heb jij hierbij nog zo'n lange?
11: (zoekend): en deze?
11: en hier is nog zo'n vettige, zo'n stekelblad.
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11: en die? Een vingerblad, héé.
11: deze en nog zulke.
11: hier ronde bladeren.
11: die kleine zijn bijna allemaal hetzelfde.
11: zeg D. is di t ' t niet?
11: hier, wie heeft dit blad, hé?
11: hier nog een langwerpig blad.
11: d i t . . . (onleesbaar in oorspronkelijk protocol) heb ik ook.
11: waar deze nou bij hoort, dat snap ik niet.
11: hier, de stekelbladeren.
11: dit blad is vochtig, net of opa je een zoen geeft. Dit is een zoen-

blad . . .! (gelach).
11: hier is nog zo'n leerachtig iets.
11°: dit is ook een kastanje.
11: nee, hoor, een andere soort.
11°: nou, 't lijkt er toch wel op.
11: dit is een hart-vorm.
11: en nu de stapeltjes gaan onderzoeken.
11: deze hoort er absoluut niet bij.
pi: nu jullie hiermee klaar zijn, moeten we de verschillende typen op

het bord tekenen (Weidt erover uit als in de andere klassen).
11: (tekent een blad op het bord).
11: nou, ik vind dat niet op het stapeltje lijken.

(Er ontstaat een verschil van mening. Het gaat over het
stapeltje waar ook handvormige bladeren op gelegd zijn.
Tenslotte is er toch eenstemmigheid: het getekende blad is
het type).

pi: (nadat vele typetekeningen gemaakt zijn): hoe sorteren jullie
eigenlijk?

11: gewoon op stapeltjes leggen. Naar de vorm kijken.
11: als ze op elkaar lijken.
pi: maar jullie hebt toch verschil van mening. De een wil nummer 9

(een blad op het bord getekend) niet tekenen, de ander wel.
11: het ligt er maar aan waarnaar je kijkt.
pi: waar kijken jullie dan naar?
11: de vorm.
11: kleur, en het aantal delen.
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11: de grootte.
(De bel gaat).

Het is wel duidelijk, dat van een echt lopend gesprek geen sprake is.
Er zijn veel begeleidende handelingen, zoals omhoog houden van de
bladeren of aanwijzen. Het gesprek is eigenlijk voor een deel als een
vocaal verlengstuk van deze handelingen te beschouwen. De tijdelijke
benamingen hebben niet meer dan een (aan-)duidende functie. Het
gesprokene verwijst steeds naar de concrete objecten. Bij het voorbeeld
van het eiken-blad blijkt dat deze kinderen het differentiërende be-
langrijker vinden dan het samenbrengende. In dit geval!!. Dat de eige-
naar weet dat ze bijeen horen maakt op de andere vier geen indruk.

10. Enkele aanvullende opmerkingen.

In 1B komt, wanneer de leerlingen aan de kenmerk-inventarisatie toe
zijn, het gesprek op de aard van de kenmerken. Er wordt gevraagd of
je nu op de rand, de „karteltjes" of de omtrek moet letten. Een 11. zegt:
„we moeten op alles letten", een 11. vraagt: „We moeten zeker vorm
plus rand plus karteltjes nemen?". Een 11. antwoordt dan: „Je kunt dan
alles wel gelijk maken. Met zoveel dingen zijn ze altijd wel gelijk."

In klas 2C komt het begrip tussenvorm — door 11. zo geopperd — op.
Er wordt gevraagd „of je die ook kunt afspreken."

In 2D wil een van de 11. een handleiding maken voor het gebruik van
de zeer lange lijst van kenmerken die in die klas op het bord komt. De
leerlingen zijn verbaasd over het feit, dat een indeling naar de nerven
het kleinste aantal groepen oplevert.

Bij de abstrahering van de kenmerken ontspint zich in 1B een
diepgaand gesprek over het kenmerk vorm. Een fragment uit die
discussie volgt hier:

pi: we hadden onder andere wat af te spreken over de vormen. Wat
is eigenlijk vorm?

11: als je helemaal om de punten heentrekt.
11: een lijn langs de buitenste punten heentrekken.
11: je moet er afgerond om heengaan.
pi: laat ik deze opmerkingen eens op het bord zetten. Iedereen neemt

dat in zijn schrift over. (Dit gebeurt. Vervolgens tekent pi. enkele
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bladvormen op het bord. Zie figuur 57). Wat is nu (in 57 A) de
vorm ?

11: je moet de punten er dan afhalen.
pi: (tekent in 57 A de stippellijn) Zo dus?
LL: ja. LL: nee. (ongeveer half om half).

Fig. 57.

pi: dan eerst eens bij deze. Teken jij de omtrek eens.
11: (tekent stippellijn in figuur 57 B).
LL: ja . . . natuurlijk . . . vanzelf. . . etc.
pi: hoe moet het hier dan?
11°: je moet vereenvoudigen.
11: dat is dat je er wat af moet doen.
11°: nee, zo bedoel ik het niet. Je moet er wat af doen, en dan op de

indeukingen er weer bij doen.
pi: oh . . . hoe wordt het dan?. . . Zo?.... ( t ekent cirkeltje m e t pijl

zoals in fig. 57 C).
11°: (knikt goedkeurend)
pi: hoe zit het hier nu mee? (tekent 57 D).
11: (tekent de beide stippellijntjes:) zó.
LL: nee, die linkse moet langs de punten, anders wordt hij veel te

s m a l , . . . . te d u n , . . . . te langwerpig.
klas: (is het hier duidelijk mee eens).
pi: (tekent figuur 58). Hoe moet het hier nu mee?
11: (tekent stippellijn 1 en 2).
LL: ja, zó moet het.
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11: ik doe het zo. (tekent stippellijntje 3).
LL: nietes . . . welles etc.
pi: wat moeten we nu doen?
11: ze kijken niet op dezelfde manier. We moeten allebei de manieren

afspreken.
11: ja. Omtrek en vorm.
pi: is dat dan niet hetzelfde?

Fig. 58.

11: bij vorm doe je de rand niet, bij omtrek wel.
pi: daar kan ik wel voor voelen.
klas: (is het daar wel mee eens).
pi: als we insnijdingen zien, waarbij de nerven niet beïnvloed worden,

dan spreken we wel van randinsnijdingen. Maar dat gaat niet altijd
op. Wat voor figuren zijn het eigenlijk die we willen tekenen?

11: ovalen. 11: cirkels. 11: rondjes.
11: niet waar. Afrondingen.
pi: tekenen jullie eens drie bladeren die naar de vorm verschillend zijn.

Zou het kunnen?
LL: (weifelen) misschien . . . ja . . . nee.

klas: (gaat aan het werk. Ze vinden allemaal mogelijkheden)

pi: (laat een van de leerlingen een oplossing tekenen)

11: (tekent figuur 59).

pi: precies, dat was nu een van de problemen. Hoe moet het nu? Kan
het zo?

LL: (allemaal eens. Het mag van velen zelfs niet meer anders)
pi: eigenlijk zijn jullie nu logischer dan de biologen. Die kijken eigen-
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lijk alleen nauwkeurig naar de vorm bij de ongedeelde bladeren.
De gedeelde bladeren beschouwen ze apart.

11: maar als je het bij een blad met insnijdingen mag doen, dan mag
je het altijd.

11: ja, de insnijdingen . . . de inkervingen vergeet je; dan de grote
spleten ook.

Fig. 59.

pi: wat voor figuren zochten we ook weer?
LL: ovalen, ellipsen etc.
pi: zie je die echt?
11: nee, we fantaseren ze.
11: we tekenen ze maar.
11: maar we gebruiken toch het blad erbij.
11: je ziet het nu beter, voor de groepen.
pi: ja . . . waar vinden we die figuren nog meer?
11: de wiskunde.
LL: de meetkunde.
pi: noem nog eens een paar?
LL: driehoeken, cirkels, vierkanten, etc.
Dit gesprek laat bijzonder duidelijk de uitloop op de bladindeling zien.

Klas IE — een recidivisten klas — geeft op dit punt moeilijkheden.
Enkele leerlingen hebben grote bezwaren tegen het weglaten van de
détails om tot abstractere vormen te komen. De leerlingen kunnen de
naturalistisch getekende nervaturen moeilijk loslaten. Wanneer een van
de leerlingen in een dergelijke tekening uiteindelijk komt tot het in-
tekenen van de abstracte visgraat figuur, „begrijpen" enkelen dit niet.
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Wat later komt zelfs een van de leerlingen nog met een nieuw voorstel
voor een nerf. Deze blijkt gelijk te zijn aan de abstracte weergave voor
veernervig. Tenslotte komt ook in IE de conclusie, dat ..we moeten
zorgen, dat we de vormen gelijk zien" anders kunnen we geen klein
aantal groepen krijgen." .. . „ Wel moet je oppassen (wanneer) je de
omtrek in grote lijn tekent, (anders) wordt alles gelijk." Voor één van
deze leerlingen blijft tot op het laatst een groot probleem bestaan:
„als je de schaduw van een blad tekent, zie je toch ook de détails?'"

In klas 2C en 2D vinden sommige leerlingen het moeilijk om tot het
onderscheid in handnervig en veernervig te komen. In 2C is een zeer
gedetailleerd handnervig blad getekend. Sommige LL vinden hem nu
veernervig, „want hij heeft van die zijnerven". De tekenaar vindt het
geen probleem: „dan laten we de zijnerven maar weg(!)" Zegt een 11:
„maar dan wordt veernervig alleen maar een streep." Tenslotte wordt
besloten om dan in veernervig de zijnerven maar dun te tekenen.

In 2D wordt dezelfde moeilijkheid door de tekenaar dadelijk opgelost.
Hij dikt n.1. in de voltooide tekening de hoofdnerven met een krijtje
extra aan. Iedereen „ziet" het nu plotseling.

In beide klassen ontspint zich ook een discussie over de belangrijkheid
van de verschillende kenmerken. De leerlingen zijn het er over eens, dat
je het best eerst naar de nerven kunt kijken, dan krijg je weinig groepen,
maar sommigen vinden toch eigenlijk de vorm belangrijker dan de
nerven.

11. Terugblik op het onderwerp bladeren.

Globaal kunnen we uit de protocollen en de toelichtingen het volgende
beeld zien:

In het begin komen de leerlingen in aanraking met de opdracht sorteren
naar aanleiding van de motivatie geleverd door het Linnaeusje spelen.
Dit sorteren levert niet onmiddellijk een probleem. Integendeel, de
leerling gaat meestal nogal blijmoedig aan het werk. Tijdens het sorteren
wordt het gesprek gekenmerkt door een zeer los taalgebruik, dat nauwe-
lijks andere dan aanduidende betekenis heeft. Er is hoogstens een op
het moment zelf ontstane terminologie.

Vervolgens ontdekken de leerlingen dat er problemen zijn. Deze pro-
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blemen leiden tot verschillend geaarde reacties. De leerling tracht te
verklaren hoe hijzelf tot handelen kwam. Sommigen trachten uit te
leggen hoe anderen gedacht hebben. Er zijn er die reeds nu proberen te
analyseren hoe de problemen zijn ontstaan. Het geheel leidt tot een
verscherping van het taalgebruik. Er worden kenmerken genoemd, de
leerling realiseert zich dat hij niet meer over de bladeren maar over
delen ervan spreekt. De kenmerken moeten worden „afgesproken",
daarvoor moet eerst een overzicht worden verkregen van de mogelijk-
heden. Er volgt nu een selectie van de kenmerken. Tot op dat moment
refereert de leerling nog steeds bewust aan de concrete uitgangsmaterialen,
grijpt daar ook herhaaldelijk op terug. Nu komt echter de kenmerk-
abstrahering. De kenmerken worden gegroepeerd, en vervolgens ge-
definieerd. Dit laatste kost over het algemeen grote moeite. Om van
het concrete beeld — de nerfvormen — te komen tot de generaliserende
abstractie — de nervatuur — blijkt moeilijk. Het inzicht daarvoor
noodzakelijk lijkt bij enkelen sprongsgewijze te komen.

54



HOOFDSTUK IX

HET ONDERWERP LEDEMATEN

1. Inleiding

Voor de docent is de doelstelling niet sterk afwijkend van die bij het
onderwerp bladeren. PI. wil dat de leerlingen zover komen, dat ze de
ledematen van de gewervelde dieren als één groep zullen zien. Deze
groep wordt dan gekenmerkt door de abstracte weergave, het z.g.
bouwplan. Voor de leerlingen zijn er echter enkele verschillen met de
vorige situatie. Allereerst hebben zij nu de ervaring met de bladeren
achter de rug, d.w.z. met een ordening, die ze nu bewust hebben. Verder
is het uitgangsmateriaal zodanig, dat er maar één groep van gemaakt
kan worden. Ook was in deze experimentele situatie de motivatie iets
anders. Het onderwerp is namelijk zo geïntroduceerd, dat de leerling
er toe komt de vraag te beantwoorden: „Wat is een ledemaat?" Deze
vraagstelling leidt op een veel gemakkelijker en geleidelijker manier tot
het inventariseren en vergelijken van verschillende ledematen.

De pi. zorgt voor het materiaal. Aan het begin van de lessenreeks wordt
de leerlingen gevraagd, om enkele dieren en de mens op het bord te
tekenen, en daarin de overeenkomstige delen met een kleurtje aan te
geven. Dit leidt tot het stellen van de vraag: „Wat is een ledemaat?"
Vervolgens worden enkele skeletten uitvoerig bekeken (hond, mens),
waarna pi. opdracht geeft om de arm van de mens volgens voorgeschre-
ven tinten in te kleuren. Vervolgens, wanneer de leerlingen hebben ge-
zien dat arm en been ..hetzelfde" zijn, wordt getracht dit kleurschema
ook op andere poten toe te passen.

Aan het einde van de discussie wordt de leerlingen opgedragen nu
zelf een algemeen geldend schema te ontwerpen voor de poten die ze
hebben bestudeerd.

Het materiaal waarmee de leerlingen moeten werken bestaat uit enige
volledige skeletten — mens, hond, slang, vogel — en skeletdelen (poten
van koe, paard, bruinvis, wervels van diverse dieren). Daarbij worden
aan de leerlingen stencils uitgereikt, waarop afbeeldingen van skeletten
(zie figuur 60 op pag. 56 en 57: Olifant, kikker, mens, vogel, slang, mol,
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Fig. 60.
DE GESTENCILDE SKELETAFBEELDINGEN.

Deze werden aan elke leerling uitgedeeld. (Zie tekst blz. 55).



Fig. 60.

walvis, paard, koe). Deze kunnen worden gekleurd. Meestal is er naast
deze skelet-afbeeldingen ook het opgezette dier of een naturalistische
plaat voorhanden. Steeds wordt de gelegenheid benut om iets van de
levensgewoonten en bijzonderheden van het dier in kwestie te vertellen
(niet in protocollen opgenomen). Ook de eigen armen en benen dienen
voor nader onderzoek.

De volgorde waarin de skeletten in de klas werden behandeld werd
bepaald op basis van de erbij te verwachten moeilijkheden. Skeletten
die sterk t.a.v. de mens afwijken zullen moeilijker te interpreteren zijn.
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2. Klassegesprekken van 2A

2A-I

pi: we moeten nu eens wat meer over dieren en mens gaan pralen.
De bladeren hebben ons geleerd hoe je kunt groeperen. Maar de
biologie is wel een beetje meer dan bladeren alleen.

LL: fijn, mensen en dieren.
pi: het is ook wel leuk weer eens iets heel anders te doen. Laten we

eerst eens kijken hoe dieren en mensen er ongeveer uit zien. (tegen
11): Teken jij eens een mens op het bord, met de onderdelen erbij
geschreven; de grote onderdelen bedoel ik. Dus zoals romp en zo.
Je mag wel luciferspoppetjes tekenen als je wilt.

Fig. 61. Fig. 62.

11: (tekent figuur 61).
pi: ja . . . hoe noemen we arm en been wel samen?
11: ledematen.
LL: waarom eigenlijk?
II: omdat ze op elkaar lijken.
pi: oh . . . (gaat over op ander chapiter). Wie doet hetzelfde eens voor

de hond?
II: (tekent figuur 62; bijschriften voor staart en hals ontbreken eerst).
pi: hij heeft iets vergeten.
LL: de staart.
pi: dat moet er maar bij vind ik. (Dit gebeurt). Heeft de mens ook een

staart^
L L : ( l a c h e n ) j a , een kle in s t o m p j e . . . e en kle in t je . . . d e s tu i t .

pi: nu heb ik warempel iets vergeten te zeggen. We moeten de hals ook
aangeven.
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11: (doet dit met een pijltje; zie figuur 62).
pi: teken jij nu ook eens een hagedis.
11: (tekent figuur 63).

Fig. 63.

pi: en nu eens een slang.
11°: (tekent figuur 64). Deze figuur wordt zonder enige aarzeling ge-

tekend).

Fig. 64.

11: maar hij heeft toch geen hals?
pi: en waar begint zijn staart?
LL: hij heeft geen staart.
11°: (wijst het uiterste puntje aan; zegt): als je het daarbij zet, zal het

wel goed zijn.
11: dat is niks . . . (minachtend gezegd).
11: als de wervels vergroeid zijn . . . dat is de staart.
11: vroeger had hij een staart nodig, nu niet meer. Hij behoeft er

niet meer op zitten, een hond wel. Een kat ook.
11: een hond heeft zijn staart niet om op te zitten. (Dit blijkt een

emotioneel onderwerp te zijn: er volgt althans een hevige uit-
barsting).

klas: nietes — welles — nietes — welles etc.
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11: (tekent snel een caricatuurtje van een op z'n staart zittende hond;
houdt deze tekening omhoog. Figuur 65).

JJ
i

Fig. 65.

11: (naar plaat wijzend): op die kaart kun je het zien; er zitten van
die hele kleine dingetjes in. (bedoelt de wervels).

11: en de hals kun je ook goed zien . . . waar het skelet op houdt,
(klaarblijkelijk dat er geen ribben meer op de halsplaats te zien
zijn).

11: heeft de hagedis ook geen staart?
11: wel. Daar is het toch dunner?
11: (laat plaatje van krokodil zien): ik heb een plaatje waarop

je duidelijk kunt zien, dat het daar niet dunner wordt.
pi: dat is geen salamander.
11: geeft niet; hiervoor zal het wel ongeveer gelijk zijn.
11: meneer, . . . de plaats waar de staart kan afbreken, daai zal het

staartbegin wel zijn.
11: nee, waar de poten zitten, daar begint de staart.
11: bij de hond zit nog een stukje lijf achter de poten, — is dat dan

ook staart?
LL: huh . . . de tekening is ook niet precies!
11: de romp zit tussen de kleine werveltjes en het hals-begin (kleine

werveltjes = staartwerveltjes).
pi: nou, nou wat een moeilijkheden. Het leek zo gemakkelijk, alles

wat we moesten doen is die romp, staart, hals en ledematen aange-
ven. Dingen die we elke dag noemen en zien. Het valt niet mee . . .
Waar zit bij de mens de hals?

LL: tussen schouders en hoofd.
pi: en bij de slang?
60
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11: dan moet je naar iets anders kijken.
pi: zouden er nog meer van die moeilijke dieren zijn?
11: een worm.
pi: ik wil eigenlijk even bij dieren blijven die een . . .
11: (vult snel aan) . . . een geraamte hebben.
pi: ja precies. Noem nog eens wat?
LL: kikker, salamander, vlinder — vis — haai — tijger . . . .
pi: laten we eens . . . de een vis nemen. Teken jij eens een vis

op het bord.
11: (tekent figuur 66).

Fig. 66.

LL: zijn ledematen zijn te weinig. Hij heeft er meer. Kijk maar naar
de plaat.

11: (ze mag nu naar de plaat kijken). O, ja. (tekent nu vin A, later
vin B).

11: een vis heeft geen hals, meneer. Een hond of mens moet zijn hoofd
veel draaien, maar een vis is zo snel wendbaar, die heeft dat niet
nodig.

pi: en een kikker dan? en een slang?
LL: die wel. Maar je kan het van buiten niet zien. Een kikker kan

ja-knikken.
11: ledematen??? Loopt een vis dan op zijn vinnen?
pi: we hebben allemaal woorden, die we kennelijk nogal eens onnauw-

keurig gebruiken. Als we het over de romp hebben van een slang,
dan weten we wel ongeveer dat die in 't midden moet zitten, maar
waar precies . . . Wat moeten we daar nu aan doen?

11: we moeten beter kijken.
11: we moeten de dieren van binnen bestuderen.
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11: we moeten ze ontleden.
LL: we moeten veel dieren zien . . . ontleden . . . vergelijken . . . naar

artis gaan, e.d.
pi: we zullen dan maar eens beginnen met de zaken nauwkeuriger te

bestuderen. Als huiswerk . . . etc . . . (de leerlingen moeten thuis

arm en been bestuderen. Tekening maken en er de draaipunten

in aangeven).

2A-2

pi: als huiswerk hadden jullie de draaipunten in arm en been opgezocht.
(tekent arm- en beenomtrek op het bord; geeft leerlingen de beurt
om de draaipunten aan te geven).

11: (tekent de draaipunten in; figuur 67).

Fig. 67.

11: (is het hier niet mee eens. Tekent een derde punt in de duim erbij.
Zie fig. in 67).

klas: (op twee na hier mee eens).
pi: waar precies moet dat punt nu komen.'
klas: ??????

pi: laten we er even een vraagteken bij zetten. Wat vinden jullie van de
draaipunten in het been?

klas: (ongeveer de helft is het er mee eens).
pi: doe jij het eens anders, (tegen leerling die het er niet mee eens is).
11: (tekent oplossing als gegeven in figuur 68).
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pi:
11:

pi:
11:
pi:
II:
pi:
LL:
pi:
11:
pi:
klas:

/>/:

11:

/>'••

II:

hoe moeten we nu de kootjes tellen?
vanaf de rode stip, en dan steeds ertussen. (Hij telt steeds drie
kootjes; bij de grote teen twee).

Fig. 68.

en hoe bij de hand?
(telt in de hand).
/70e zit het nu met de derde stip bij de duim?
(verplaatst de stip naar de polskant; zie kringetje in fig. 67).
hoe kom je erachter of die stip goed staat?
het skelet bekijken . . . uit elkaar peuteren . . etc.
(haalt geraamte voor de klas). Waar zit het draaipunt nu?
(wijst aan).
in de pols zitten een heel stel kleine beentjes. Hoe heten die?

dan zal ik '? maar verklappen. De handwortelbeentjes.
als er bij de duim drie gewrichtjes zitten, dan zitten er bij de rest
toch ook vier? (protocol laat niet zien hoe hierop werd gereageerd).
hoe zijn de draaipunten eigenlijk bij andere dieren?
(tekent een hondepoot; zie figuur 69).

Fig. 69.

pi: hoe buigt hij die poot?
11: naar binnen.
11: wij doen dat naar buiten.

Fig. 70.
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pi: ga maar eens op tafel hurken en doe het voor. (Deze 11. gaat op tafel
op handen en voeten staan. Gehele klas kan dit bekijken. Een
van de 11. tekent het. Zie figuur 70).

11: die armen zijn fout. (Mag het verbeteren; zie stippellijn).
pi: wij kruipen met de knieën en ellebogen naar elkaar toe gericht.

Hoe is dat bij de hond?
klas: andersom.
pi: teken eens een poot. Je mag een plaat als voorbeeld nemen.
11: (tekent kameelpoot; zie fig. 71).

Fig. 71.

Ook hier worden de draaipunten in gezet. Er volgt nu een
stuk protocol dat voor dit onderzoek niet belangrijk is,
Naar aanleiding van de kameelpoot krijgen de leerl. de
opdracht om thuis eens een kattepoot of hondepoot af te
voelen naar de draaipunten. Deze opdracht was echter veel
te moeilijk, daar het aftasten geen duidelijke resultaten geeft.

2A-3

II:
pi:

64

Daar de leerlingen tot de conclusie komen, dat het van
buiten af onderzoeken van de dierenpoot erg moeilijk is,
wordt besloten om skeletten te gaan bestuderen. Vervolgens:

het is moeilijk want je kunt het haast niet voelen.
wat moeten we daar aan doen.'



LL: bij het skelet de scharnieren opzoeken.
pi: als we dus de verschillende skeletten eens bekijken, komen we ver-

der ...?
klas: ja . . . we moeten eerst de skeletten bekijken . . . uitzoeken bij

geraamte, etc.
pi: (deelt nu stencils uit met skeletfiguren; fig. 60J.

De leerlingen bekijken deze aandachtig, proberen de ver-
schillende skeletten op naam te brengen.

pi: als we een beentje, ons vingerkootje bijv., bekijken, wat merken
we dan op over de vorm?

LL: in het midden dun . . . knobbels aan het eind.
11: dik-dun-dik.
pi: ja, dat klopt wel. Ik zie enkelen aan hun vingers voelen. Waar

zitten die dikke stukken?
11: bij de gewrichten.
pi: laten we nog maar even van draaipunten en scharnieren spreken.

Wat gewrichten zijn weten we nog niet precies. Wie ziet in de te-
kening nog meer beenderen die zo dik en dun zijn?

klas: (noemt van alles op).
11: een vis niet.
11: een slang niet.
11: jawel, zijn rug toch . . .?
pi: ik weet nog wat beters . . .
11: . . . het skelet echt bekijken.
pi: precies. (Haalt skelet van adder; gaat er mee rond.) Zien jullie

die wervels in de rug? die zijn . . .
LL: (vallen in de rede) — dik-dun.
11: van achteren naar voren is hij dik-dun.
11: (buurman van vorige): nee sufferd, je moet zo'n klein stukje

bekijken.
pi: hoe heet zo'n klein stukje?
11: een wervel.
pi: die zijn dus ook een beetje smaller in het midden.
11: bij de mens ook. (Kijkt naar andere tekening).
11: ja. die grote wervel is een beetje hol opzij.
pi: welke beenderen zijn het vooral, die zo dun-dik zijn?
11: die aan het einde een draaipunt hebben.
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11: die kunnen draaien.
11: die kunnen bewegen.
11: de gewrichten die zijn dik, de rest is dun.
pi: is het ook wel eens niet zo?

(Leerlingen bestuderen de platen en tekeningen).
11: bij de olifant. . . bij de vis ook niet.
pi: hoe zit dat bij de olifant?
11: die is zo zwaar.
11: de benen moeten het gewicht kunnen torsen.
pi: zou je zo'n verschil ook bij de mens kunnen zien?
klas: ????????

pi: ik bedoel: zijn er van zulke beenderen wel eens dikker terwijl je
het eigenlijk niet verwacht?

11: bij arm en been.
LL: o . . . ja. Het been draagt, de arm niet. . . het been moet alles

tillen, etc.
11: het dijbeen is veel dikker.
pi: . . . dan wat?
11: het armbeen.
pi: wie kan in de stencils een dijbeen vinden dat goed getekend is?

(Op een van de stencils staat een goed getekend dijbeen),
klas: (ieder vindt het).
pi: wat een been om onze voorouders tot knuppel te dienen . . . Zo'n

been heeft veel aan die vorm, want?
11: het moet dik zijn om de draaipunten te kunnen maken.
pi: ja . . . en in het midden zit dus veel minder. Waarvoor?
Il: dan is het eleganter, (een meisje).
11: als het dikker was, zouden we het niet weten, dan zou dat eleganter

zijn.
11: maar de dikte kan wel gemakkelijke bewegingen moeilijk maken.
11: het is zo ook lichter,
klas: (valt hem bij).
pi: ja, dat is een voordeel. Hoe dunner, hoe lichter.

(pi. geeft nu kleuren op waarin de armbotten moeten worden
ingekleurd op het stencil).
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2A-4
De leerlingen hebben skelet van hond en mens vergeleken en
gezien, dat daarin overeenkomsten zitten.

pi: we hebben dus gezien, dat bij de voorpoten van de hond de been-
stukken van de mens weer terug te vinden zijn. Bij de achterpoot
gaat dat niet zo mooi. Daar is een beentje heel dun.

11: dat beentje gebruikt hij niet meer.
11: hij hoeft (dat been) maar in één vlak te buigen — naar voren.
pi: ja . . . er werkt dus een andere spier. Die loopt over de knieschijf.

(geeft vervolgens wat informaties over het ontstaan van de knie-
schijf). Welk skelet zouden jullie nu willen bestuderen?

LL: de olifant.
pi: wat is daarvan de reden?
11: de poten hebben dezelfde delen.
pi: heeft iemand bezwaren?. . . Dan gaan we nu de olifantspoot be-

kijken. (Wijst op plaat met naturalistische afbeelding). Je ziet
er een aantal draaipunten in (geeft ze met een krijtje even aan).
Wat voor been zit er precies onder het schouderblad?

11: het dijbeen.
pi: iedereen eens?
11: ik zou het opperarmbeen noemen . . . of opperbeen.

pi: Frenk wil dus een voorpoot met een bovenarm vergelijken. Wie
heeft daar bezwaar tegen? In het begin vonden jullie „dijbeen" heel
gewoon.

11: als de olifant op zijn achterpoten gaat staan, dan zouden zijn
voorpoten armen zijn.

11: als ik op mijn handen ga staan, dan zeg ik toch niet, dat het mijn
voorpoten zijn?

11: het dier heeft geen handen.
11: vroeger heeft de mens wel op zijn handen en voeten gelopen . . .

misschien.
pi: mag ik dit (wijst op opperarmbeen) nu een dijbeen noemen, of niet?
klas: nee!
pi: dan gaan we verder. Hoe heet het tweede dikke been onder het

opperarmbeen ?
11: het scheenbeen.
11: het spaakbeen.
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11: de onderarm is niet meer gescheiden bij de olifant.
pi: hij mist dus iets, maar wat?
11: hij mist twee draaipunten.
11: dat knobbeltje van de elleboog, waar het andere been mee draait.
pi: maar mag ik dan, als ik één been zie, zeggen dat het er twee zijn?
11: . . . eh . . . ze hebben wel een grote inhoud.
pi: je kunt aan zó'n been — al is het nog zo raar van vorm — niet

altijd zien of het vergroeid is. Je moet zeggen: „het zou wel eens
kunnen zijn . . . dat. . .", de bioloog doet dat ook. Daarna probeert
hij zijn veronderstelling naar te maken. Door bijv. naar het embryo
te kijken. Nu eens kijken naar de volgende beentjes. Zien we de
handwortelbeentjes zitten?

11: je ziet eerst drie kootjes, de volgende zijn middenhandsbeentjes.
Wat overblijft zal dus wel handwortel zijn.

pi: als je naar de olifantspoot kijkt zie je vijf kootjes — hoe is dat bij
een paard?

11: een paard heeft geen vingers, het heeft een stomp been.
11: een varken heeft twee tenen.
pi: hoeveel tenen heeft een koe in elke hoef?
11: één.
11: het is één vinger, of twee halve.
11: ze zijn saamgegroeid. Het zouden er ook twee of drie kunnen zijn.
pi: hoe kunnen we dat nu weer nagaan?
11: zoals U straks zei: ..naar het embryo kijken".
pi: juist. Bij het embryo blijkt hier wel het een en ander van, het fijne

ervan zal ik jullie nu nog niet vertellen.

2A-5

pi: wat is het spaakbeen eigenlijk?
11: het been aan de kant van de duim.
pi: en het spaakbeen van je been?
11: aan de kant van de grote teen.
pi: is dat vanzelfsprekend? Hoe komt het dat we de beenstukken van

arm en been in dezelfde kleuren kunnen aangeven?
11: nou, ze komen met elkaar overeen.
pi: wie . . . eh . . . kan .. . eh . . . een poot noemen, of arm, waarvan

68



je kan zeggen, dat ze met arm en been van de mens overeenkomen?
11: bij de olifant. . .
11: bij de vleermuis, maar dan moetje wel splitsen.
pi: wat splitst er bij die poten?
11: de vingers.
11: bij de kikker.
11: nee meneer, ik vind van niet, daar (bij die kikker dus) zijn het

twee dijbenen.
pi: of zijn het twee onderarmen? Hoe zit het met die kikker? Komt

het overeen?
LL: (stuk of tien): ja.
pi: stemt het compleet overeen?. . . Wie noemt me een klein verschil?
11: bij de kikker kan je het onderste van de twee dijbenen wel zo

noemen en de rest daarvan een verlengde.
11: er zijn veel meer kootjes, de rest is middenhandsbeentjes.
pi: wie noemt er nog meer dieren bij wie het grotendeels overeenkomt?
LL: de olifant.
11: een vis — een na/vis.
pi: hoeveel vissen staan er op het stencil?
LL: (vier): twee vissen.
11: o nee, . . . een walvis is geen vis.
pi: wat voor beest het ook is . . .
11: (ertussendoor) een vogelbekdier. (n.a.v. het walvisskelet).
pi: . . . komt het overeen?
klas: ja meneer.
pi: waarom kan het geen vogelbekdier zijn?
11: het heeft maar twee poten.
pi: (wijst op het geraamte van de mens): je kunt in het skelet dezelfde

draaipunten terug vinden als we vorige maal getekend hebben.
Hoe zou dit nu zijn met de andere dieren? Als nu een achterpoot van
de vogel bijv. overeen zou komen met het been van de mens. Hoe zien
we dat dan? Zien jullie een moeilijkheid? Heeft een vogel voorpoten?

11: ja, zijn vleugels.
11: nee, geen voorpoot.
11: vleugels zijn een soort poten.
11: de vogel heeft wel voorpoten, maar deze zijn vergroeid met de

vleugels.
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pi: en als je nu eens bij de vlinder kijkt? Dan zegje toch ook niet dat
vleugels voorpoten zijn? Hoe zien jullie dat eigenlijk?

11: 't Is precies als bij de kikker; bij een vogel is het vlies tussen de
tenen echter meer uitgegroeid, tot een vleugel.

pi: is dat zo? Kun je dat zien? Staat er nog een ander vliegend dier
op het stencil?

11: een vleermuis.
pi: hoe kun je zien, dat dat geen vogel is?
11: hij heeft vier poten.
11: een vleermuis heeft voorpoten. Hij heeft een onderarm, een

bovenarm, een duim en vier lange vingers.
pi: is dat een goed kenmerk? Hoe zit dat bij de vogels?
11: bij een eend zie je het ook.
pi: nu nog een goed antwoord op de vraag: hoe maken jullie uit dat

een vogel een voorpoot heeft.
11: dan moetje naar de bouw kijken.
11: aan de buitenkant kun je het niet goed zien, je moet dus wel naar

de bouw kijken.
pi: de plaatjes moeten eigenlijk een antwoord op die vraag kunnen

geven, die geven toch de binnenkant weer? in de achterpoot van de
vogel konden we allemaal een kootje aangeven. Kunnen we ook
een dijbeen aanwijzen?

LL: de tweede van de grote beenderen.
pi: en een schouderblad?
11: het allerlaatste.
11: hij heeft geen handwortelbeentjes.
LL: heeft hij niet nodig.
pi: je zegt dit op een manier alsoj je zeggen wil. . .
11: alsof hij ze verloren had.
pi: bij een vlinder zeg je dat toch ook niet. alleen omdat hij er anders

uitziet? Trouwens: jullie hebt het allemaal verkeerd. Hoe zou dat
komen ?

11: we gaan uit van het skelet van de mens, en daarmee vergelijken we.
pi: . . .ja, waar hebben jullie nog meer naar gekeken?
LL: dezelfde draaiing — dezelfde ligging — de vorm.
pi: doen jullie dat eens bij de vleermuis, de naam bij de verschillende

onderdelen zetten.
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11: hc. gemakkelijk . . . hij heeft ook handwortelbeentjes.

pi: is dat belangrijk?
11: dan weetje waar zijn hand zit.
pi: als ik de vogelpoot vergelijk met de kikkcrpoot, liggen de draai-

punten dan gelijk? (telt er hardop zeven). Hoeveel heeft de mens er?
klas: (telt er zes).
pi: en toch komen de beenstukken overeen. Zou er een splitsing kunnen

zijn' Waar zou die dan het beste kunnen zitten?
11: bij het dijbeen.
pi: als er een draaipunt bij zou moeten komen, waar zou dat het beste

kunnen zitten?
11: bij de voet.
pi: er zit bij de hand een extra draaipunt.
LL: bij de duim (aarzelend).
pi: ligt het voor de hand dat het daar zit? Is het logisch?
11: dan kan je de bewegingen beter regelen.
11: de beenstukjes zijn allemaal al aanwezig. Alleen de spieren moeten

anders aangehecht worden.

2A-6

pi: de vraag is dus: „Hoe lijken de verschillende ledematen van de
verschillende dieren op de arm van de mens en hoe lijken ze onderling
op elkaar?" Nemen jullie nu eens de stencils voor je . . . Als je
nu, na al onze vorige gesprekken eens mocht kiezen welk skelet
je zou nemen om in te kleuren . . . welk nam je dan?

klas: (vlot; unaniem): de kikker.
pi: dan doen we dat. Wie ziet de kootjes?
klas: (iedereen ziet ze).
pi: welke kleur moeten ze hebben?
11: grijs.
pi: jullie moet het nog niet echt inkleuren. Eerst moeten we alles be-

keken hebben. Wie ziet de middenhandsbeentjes?
11: (ziet er vijf).
klas: (iedereen ziet het).
pi: Wie ziet de handwortelbeentjes?
klas: (iedereen ziet ze).
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11: ze zitten aan de middenhandsbeentjes; ze volgen erop.
pi: wie ziet het spaakbeen en de ellepijp?
11: dat zijn die kleine dingetjes (wijst op de in deze poot twee sterk

verlengde wortelbeentjes; zie figuur 72).

Fig. 72.
a: „spaakbeen en ellepijp?"
b: „hulpdijbeen"; „is dit een vergroeid spaakbeen?"

(Zie verder tekst).

11: ja, en het spaakbeen is het naar het lichaam gekeerde been.
pi: hoe zou dus het andere been gekleurd moeten worden?
klas: blauw; het is de ellepijp.
pi: (houdt zich op de vlakte. Geen van de leerlingen zag de moeilijk-

heid van het overtollige been). Hoe heten nu de volgende beenderen?
11: dijbenen, meneer.
pi: ja . . . en het volgende?
klas: ???????
11: (fluistert hardop): een hulpdijbeen.
klas: (lacht).
pi: ja . . . Charles kijkt nu wel wat verbaasd rond; hij denkt natuurlijk:

„hoe moet dat nu?" En dat is de vraag. Hoe zit dat met die been-
deren ?

11:* dat hulpdijbeen is gevormd uit de gewrichtsknobbel van het
dijbeen, en dit stuk is langer geworden. (Zie figuur 73). Tussen

Fig. 73.
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INKLEURPOGINGEN VAN DE KIKKERACHTERPOOT

ƒ/! rf/f voorbeeld is te zien, dat de topologie er reeds „in" zit, maar dat de leerling zich nog laat
leiden door de uiterlijke overeenkomst met de mensenarm. Figuur D geeft de juiste oplossing.
In de figuren A, B en C zijn de noodoplossingen erop gericht om de spaakbeenlellepijp combinatie
(geel/blauw) op de zelfde plaats te houden. In alle gevallen leidt dat tot een verdubbeling van
een bot. Figuur E geeft een verschuiving van spaakbeen t.o.v. ellepijp te zien.



dat lange been en het dijbeen is een nieuw gewricht ontstaan.
11: die twee kleine beentjes zijn geen spaakbeen en ellepijp, maar

de pols. Daar draait de poot o.a. in. De onderkant van de hand
is langer geworden, dat is voor de zwemvliezen nodig. (Deze 11.
ziet kennelijk de „handvorm" in de poot).

klas: (protesteert): nee, want de vliezen zitten daar niet tussen.
11: ik voel het meest voor de theorie van 11*. Het is een springbeen,

daarom is een extra been uit het dijbeen ontstaan.
pi: ja, het is wel een springpoot en die moet lang zijn. Hoeveel draai-

punten zijn er?
klas: (telt): een, twee, drie . . . vier.
pi: precies. Zo'n poot kan gemakkelijker ingetrokken worden, zoiets

als een veer. Hoeveel van die grote draaipunten vinden we bij de
mens?

klas: drie.
pi: ja. We zitten nog steeds met de moeilijkheid. . . als we eens met

de andere kant begonnen?
LL: maar dan hebben we meteen de moeilijkheid.
pi: (ziet 11. vinger opsteken) of. . .jij, G.?
11G: dan zou het hulpdijbeen een vergroeide spaakbeen en ellepijp

moeten zijn.
pi: als we zo'n moeilijkheid hebben, hoe controleren we dat ook weer?
klas: bij het embryo kijken.
pi: dat kunnen jullie zelf niet. Dus verwachten jullie van mij wat in-

lichtingen. Die geef ik niet. . . Wel zeg ik jullie nu wat anders:
„Die kikkerpoot is net zo als de mensenarm". Net zo als alle
andere poten, d.w.z. er is geen bot je extra of minder; er is ook geen
gebroken bot met een extra gewricht tussen de delen. Hoe zou
het nu zitten? Nu kunnen jullie er achter komen!

11: bij de mens zit hier een been (wijst op heup), dat zou wel eens
uitgegroeid kunnen zijn (tot een extra dijbeen).

pi: ja, dat zeg jij . . . maar eigenlijk is het niet passend bij mijn vraag.
LL: nee, want het bekken hoort er niet bij.
pi: hoe zit het bijvoorbeeld met spaakbeen en ellepijp? (Wijst op

skelet van de mens).
11: die zijn bij de kikker nu achter elkaar geschoven; een is het extra

dijbeen geworden.
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klas: nee, nee . . . dat is niet zo, etc.
11: meneer, het zouden wel eens handwortelbeentjes kunnen zijn. Bij

de kikker zijn ze (de niet verlengde n.1.) zo verschrikkelijk klein,
maar het zijn er maar drie. Het moeten er echter meestal meer
zijn. Die grotere zijn er misschien wel uit ontstaan.

pi: kijk . . . kijk. Die gaat bij Frenk's opmerking over de pols aansluiten.
Die zei toch dat spaakbeen en de ellepijp (van de kikker, d.w.z.
zoals de leerlingen dat eerst interpreteerden) eigenlijk pols waren.

klas: (de leerlingen stemmen en bloc in. Op de bandrecorder is duidelijk
deze plotselinge instemming te horen. Er klinkt bewondering
voor de leerling die de oplossing gaf. Plotseling zien de leerlingen
ook hierin de handvorm).

11: (roept hard). . . dan zijn spaakbeen en ellepijp tot één been ver-
groeid.

klas: (stemt hiermee in).
pi: nu kunnen we dus deze poot in gaan kleuren. Het dijbeen dus?
klas: groen.
pi: juist. . . enzovoort. Hoe zullen we het vergroeide deel kleuren?
11: gestreept geel/blauw? (hij bedoelt als een soort kapperspaal).
11: nee; want als ze vergroeid zijn dan is het in de lengte; dan moeten

de kleurstrepen ook in de lengte naast elkaar.
klas: (met algemene stemmen daartoe besloten).

Huiswerk: afkleuren en verder poten inkleuren die nog niet be-
handeld zijn.

2A-7

pi: we hebben aan het kikkerskelet gezien, dat de hand-
wortelbeenderen soms konden uitgroeien met het
gevolg dat de poot vier draaipunten heeft. Laten
we nu de paardenpoot eens bekijken (tekent achter-
pootomtrek op het bord). Wie zou hierin, zonder
verder onderzoek, de beenderen in kunnen schetsen?
Als lijntjes, de vorm is niet belangrijk.

11: (tekent in als in figuur 74).
pi: hoe zit het met het onderste stukje? Houdt het daar op':
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11: hij heeft de onderste lijntjes misschien aangezien voor drie kootjes.
pi: er moet misschien nog iets bij? of niet?
11°: wat moet er nog met het stuk gebeuren? Hij (de tekenaar) heeft

met dat onderste lijntje de handwortelbeentjes bedoeld,
klas: (verontwaardigd): nee.
pi: wat dan? Wie weet het?
11°: (wijst één voor een de beenderen aan) bovenbeen of dijbeen -

spaakbeen en ellepijp - - handwortelbeentjes — middenhands-
beentjes — . . . . dat lijntje is dus de kootjes.

pi: hoeveel zou men er tekenen?
11°: twee — eh — o ja, drie.
pi: (tekent figuur 75 op het bord). Wie heeft verder nog opmerkingen?
11: ik zou de middenhand nog iets verder door trekken.
11: spaakbeen en ellepijp moeten nog iets verlengd.
11: ja, dan kan het bovenbeen nog iets naar achteren, zodat het bij

het bekken uitkomt. (Als in figuur 76).

Fig. 75. Fig. 76.

pi: waarom zou het zo het beste zijn?
klas: dan kan hij goed achteruit met poot — kan hij goed optrekken —
11: dan kunnen de spieren beter lopen.
11: het zit bij de hond ook zo.
/;/: het is dus voordelig deze vorm, want . . .?
klas: dan kan hij meer kracht zetten.
LL: voor de vering.
pi: ja, dat lijkt er wel op . . . Nu eens een vogel. Welke poot is het

gemakkelijkst?
11: we moeten van beneden af beginnen.
pi: goed. (wijst achtereenvolgens de beenderen aan).
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klas: (min of meer in koor): kootjes — handwortelbeen — spaakbeen —
dijbeen.

pi: hoeveel handwortelbeenderen heeft hij dan?
klas: één.
11: hij zal er wel meer hebben, maar een is er uitgegroeid,
pi: hoeveel kootjes zijn er?
LL: drie.
pi: ja, dat lijkt dus allemaal wel zo, maar-r-r-r .. . 't is helemaal fout.

Jullie probeert er uit te komen, maar dat kan niet. Dit skelet is
n.l. zo anders geworden, dat ik alleen nog maar kan vertellen hoe
het gebeurd is. (PI. laat nu vogelskelet bekijken. Wijst op de
ellepijp-resten. Vertelt vervolgens dat de handwortelbeenderen
gedeeltelijk met middenhandsbeenderen en gedeeltelijk met
scheenbeen vergroeid zijn. De rest is kootjes, daarvan zijn er dus
meer dan normaal).

11: de handwortelbeenderen hebben de vogels ook niet zo nodig.
Ze zijn minder soepel dan onze handen en voeten.

pi: wat je wel ziet, is dat de poten zover naar achteren staan. Het
grootste deel van de poten zit bovendien schijnbaar in de romp,
d.w.z. in het verenkleed. Etc. etc.

In de nu volgende perioden bespreekt pi. de
skeletten van de overige dieren. Daarbij levert
de mol vooral de moeilijkheid van het ver-
lengde schouderblad, dat sommigen voor boven-
arm aanzien. De walvis geeft problemen, omdat
de poot zo gedrongen is; daardoor worden
spaakbeen en ellepijp door sommige leerlingen
niet herkend, of wel de gehele poot wordt als
hand geïnterpreteerd.
Tenslotte laat pi. hen al de verschillende op-
lossingen vergelijken en koppelt er de opdracht
aan vast, om er een algemeen geldend schema
voor te ontwerpen. Na de les tekenen twee
leerlingen nog snel even hun versie van zo'n
algemene poot. (Zie fig. 77a en 77b).

Fig. 77.
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2A-8

we hadden opgekregen, om een algemeen schema te maken.
ja. We moeten dus niet een tekening maken van een poot, maar
proberen een plattegrond te ontwerpen van „de" poot. Laten we
eens bekijken wat jullie alzo bedacht hebben.

(Er verschijnen diverse tekeningen op het bord. Zie daarvoor
figuur 78).

11:
11:
11:
11:
pi:
11:
11°:
pi:

LL:
11 :
11:

Fig. 78.
Enkele ontwerpen voor een bouwplan, door leerlingen uit klas 2A.

sommige lijken teveel op de mens.
A heeft het wel goed, maar het is veel te ingewikkeld. (Fig. 78A).
er ontbreekt nog iets, de handwortelbeentjes zijn vergroeid,
ik vind A niet overzichtelijk.
ik ben het wel met jullie eens . . . bovendien: er klopt iets niet.
het opperarmbeen staat in de andere richting,
volgens mij moet een schema geen bochten hebben.
heeft iemand wel eens gezien, dat het dijbeen in het bekken vastzit?
(n.a.v. een door de leerling ontworpen tekening, hier niet ge-
geven).
(aarzelend): nee.
(tekent nu als ontwerp figuur 79).
er moet één streep i.p.v. spaakbeen en ellepijp.
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pi: hoe kan ik nu van deze poot een dier met vijf tenen afleiden? . . . Van
de andere ontwerpen kan ik wel een dier met één teen afleiden.
(Vervolgens vertelt pi. van de evolutie van het paard en de be-
tekenis van de rudimentaire botten.)

11°: (wil zijn tekening goed maken, zodat alle skeletten er van kunnen
worden afgeleid. Er ontstaat een tekening als in figuur 80).

klas: fout!!!!!
llx: (helpt; tekent figuur 81).

klas: fout.
pi: (laat nog eens het skelet van mens en hond zien).
llx: (tekent nu figuur 82; geeft de volgende toelichting): de stippel-

lijnen zijn wat je weg kunt denken.

Fig. 82.

pi: ja, nu zijn we er vlak bij, zo vlak bij, dat ik nu wel het officiële
schema kan geven. (pi. tekent vervolgens het bouwplan). . . Zien
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jullie dat er veel meer kootjes staan, dan we eigenlijk gewend zijn?
Wie weet waarom? (Zie voor bouwplan plaat C, tegenover blz. 105).

11: de walvis bijvoorbeeld, heeft meer kootjes.
pi: ja . . . Waarschijnlijk hebben de dieren vroeger veel meer kootjes

gehad dan thans. . . . Zo'n schema noemen we een bouwplan,
maar het is eigenlijk een-plan-achteraf. We kunnen het pas maken,
wanneer we veel dieren hebben vergeleken. Is het eenmaal ont-
worpen, dan hebben we er echter veel gemak van . . . We kunnen
bijvoorbeeld zeggen wat een ledemaat is . . . en wanneer een bepaald
uitsteeksel een ledemaat is.

klas: o ja, dat is waar ook, etc.
11: dan moet je er natuurlijk zo'n bouwplan van kunnen tekenen.
11: van de staart kunnen we dat niet.
pi: precies. Een ledemaat heeft het bouwplan. (PI. vertelt dan, dat ook

voor gehele dieren en planten het bouwplan-idee kan gelden.
Geeft als voorbeeld het bouwplan van een geleed dier en tekent
een splijtpoot).

3. Samenvatting van de klassegesprekken van 2A.

Dit klassegesprek draagt, vooral in het gedeelte waarin de bespreking
van enkele skeletten valt, een wat langdradig karakter. Veel herhaling,
veel gezoek. De oorzaak daarvan moet worden gezocht in het feit, dat
dit, zowel voor de klas als pi. een eerste gesprek is over dit gebied.

Juist daarom is dit gesprek opgenomen. De analyse maakt n.1. duide-
lijk, dat ook hier een ontwikkeling in het gesprekspatroon is waar te
nemen. Deze ontwikkeling verloopt als volgt:

De inventarisatie van mens en enkele dieren leidt tot de vraag naar
een definitie van de staart. Bij de slang is „het uiterste puntje" de staart.
Vlgs. sommige leerlingen is het „een ding om op te zitten". Bij de hagedis
wordt de grens tussen staart bepaald door de plaats waar de staart kan
afbreken. In het algemeen: zeer uiterlijke of functioneel gerichte ken-
merken.

Een belangrijke conclusie volgt: „we moeten de dieren van binnen be-
kijken". Daarop gaan klas en pi. over tot het bestuderen van skeletten.

Eerst komt de draaipunten-opdracht, waarbij blijkt, dat de juiste
bepaling van de draaipunten in hand en voet nogal moeilijkheden op-
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levert (m.n. van duim en grote teen). De buiging van de ledematen komt
ter sprake, deze wordt vergeleken met die van de hond. Een leerling
gaat daarbij zelf op handen en voeten lopen om op die manier de ver-
gelijking te vergemakkelijken. De vergelijking van ledematen wordt ge-
ïntensiveerd; pi. deelt daartoe stencils uit met tekeningen van uiteen-
lopende skeletten. Door inkleuring van overeenkomstige delen wordt
vergelijking van de ledematen in de hand gewerkt. Deze inkleuring leidt
regelmatig tot het ontstaan van problemen. Herhaaldelijk botst de
functionele interpretatie met de zuiver vergelijkend-anatomische. Bij-
voorbeeld: wanneer een van de leerlingen opmerkt: Wanneer hij (de
olifant) op zijn achterpoten zou staan, dan zouden z'n voorpoten armen
zijn. Of, bij de kikker, wanneer een leerling spreekt van twee dijbenen.
De oppervlakkige vergelijking van de skeletten met mensenarm levert
eveneens moeilijkheden op. Iedere leerling ziet aanvankelijk in de kikker-
achterpoot geen probleem, omdat deze zo overduidelijk op de mensen-
arm lijkt. Pas wanneer blijkt, dat er dan botten teveel zijn, komt het
probleem, dat, na aanvankelijke noodoplossingen, wordt opgelost.
Hulpinformatie van de pi. hierbij: er zijn vergeleken bij de andere
ledematen, geen botten bijgekomen of afgegaan. Door deze discussie
wordt de oppervlakkige interpretatie langzamerhand vervangen door
enkele meer fundamentele regels voor de vergelijking. Het topologisch
begrip breekt zich baan, de plaats van het bot ten opzichte van de andere
botten is belangrijk; tellen en rangorde worden belangrijk. Vergelijk
b.v.: „Je ziet eerst de drie kootjes, de volgende zijn de middenhands-
beentjes . . . wat overblijft zal dus wel handnortel zijn." In zo'n opmerking
is de topologie impliciet aanwezig. Daarna geeft een bespreking van de
paardepoot geen moeilijkheden meer.

Tenslotte wordt door pi. de opdracht gegeven om niet een poot, maar
de poot te tekenen; een algemeen geldende poot dus. Als eerste producten
ontstaan daarbij sterk op de mensenarm lijkende ontwerpen en meng-
poten. De laatste zijn eigenlijk conglomeraties van botten ontleend aan
geheel verschillende dieren.

Vergelijking van de verschillende oplossingen leidt tot keuze van de
best geslaagde. Daarin vinden de leerlingen aanleiding om tot betere
oplossingen te komen. Bij deze sluit de officiële oplossing, door pi. ge-
geven, goed aan.
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4. Klassegesprekken van 2B

2B-1

pi: vandaag beginnen we met de bestudering van de mens en de dieren.
We weten daar al veel van, maar lang niet alles precies. Laten we
eens beginnen met het tekenen van een mannetje met romp, hals,
benen en armen. De namen moeten bij de onderdelen worden gezet.
Kom jij maar eens voor het bord.

11°: (tekent figuur 83; hij vergeet eerst hals — verbetert dit na opm.
uit klas. Bij het tekenen van de benen kijkt hij zoekend rond naar
mogelijke plaat).

pi: ja, dat weten we allemaal wel zo'n beetje. Laten we nu eens een
dier tekenen, bijvoorbeeld een hond.

11: (tekent figuur 84; uit de klas geen commentaar. De staart wordt
zonder meer als extra gegeven aanvaard).

11°:

11:

pi: nu eens een hagedis.
11: (tekent figuur 85).

Fig. 85.

(wanneer het bijschrift nek wordt gezet): dan is het hele ding wel
een nek.

er zit geen scheiding tussen romp en nek.
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pi: (vragende toon): dan kunnen we het hele geval weleen romp noemen?
LL: (opinies verdeeld; sommigen menen van wel; er ontstaat een

typische vvelles-nietes discussie).
pi: laten we dit even zo laten. Ik zal er — net als bij de bladeren —

een vraagteken bij zetten. Laten we nu een dier tekenen waar het
nog moeilijker bij is... deze problemen. Wat zullen we nemen .. eh..?

klas: vis . . . vogel . . . slang.

pi: ja. laten we eens een slang tekenen.
klas: (voorspelt): dat wordt een en al staart.
llx: (tekent figuur 86).

Fig. 86.

11: dat lijkt wel een hazelworm.
llx: nee, een hazelworm is geen slang.
pi: waar zit zijn nek eigenlijk?
l l x : zijn nek moet wel hier zitten, (wijst op plaats achter kop).
pi: heeft hij wel een nek?
11°: ja meneer, dat kan je zien aan het plaatje.
11: achter de kop zit een stukje met enkel maar wervels.
pi: en de poten dan ?
11: de poten zijn weggegroeid: waar de uitholling ophoudt is het

einde van de nek.
pi: en bij de hagedis dan?
klas: dat zal daar dan ook wel zo zijn.
pi: maar die verdunning is er niet altijd. Laten we ook daar eens een

vraagteken zetten.
klas: na de staart wordt hij weer dikker (bij de slang).
11: in de staart zijn enkele wervels.
pi: laten we nog eens een vis tekenen.
11: (tekent figuur 87; zoekend kijkt ze onderwijl rond naar een plaat).
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Ik weet niet hoe ik die vinnen moet tekenen. (Wijst plaats der
borstvinnen aan; tenslotte tekent ze de figuur af).

pi: wie heeft iets aan te merken?
11: de kieuwen moeten erbij.
pi: nog meer?
11: (verbetert; komt tot figuur 88).

Fig. 87. Fig. 88.

pi: wat is ons doel ook weer?
klas: we moeten groepen maken van de dieren.
pi: wat zullen we er dan boven zetten?
klas: „mens" — „dier" — „fauna".
pi: laten we er dan maar boven zetten: „mensen en dieren".
11: zijn vinnen niet een soort poten?
11: we moeten ook de borstvinnen nog tekenen; hij moet er nog

„kieuwen" bijschrijven,
klas: (is het er niet mee eens).
11: het zijn toch ademhalingsorganen? Bij de mens zetten we toch

ook geen „neus"?
pi: zet er in ieder geval nog „nek" bij.
LL' ???????
11: nek is het gedeelte waar de kop ophoudt.
pi: waar zit de nek precies?
11: hier ongeveer, (wijst ergens achter de kieuwen).
11 :̂ en dit zijn allemaal ledematen, (wijst op rug en buikvinnen).
11: nee, de bovenste niet.
Uy: (terugkomend op haar opmerking): nee, de bovenste niet, die

gebruikt hij niet.
pi: dus een ledemaat is iets waarmee je je voortbeweegt?
11: met je hoofd beweeg je je ook niet voort,
klas: maar dat is ook geen ledemaat.
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pi: wie noemt mij een ledemaat waarmee je je niet voortbeweegt?
11: je armen.
pi: hoe moet je dan uitzoeken of iets een ledemaat is?

hierop volgt een stuk discussie van oriënterende
aard, leidend tot nauwkeuriger bestudering van
het skelet en de botjes in de eigen vingers.

2B-2

pi: (tekent op het bord twee grote omtrektekeningen van arm en
been. Geeft dan een leerling opdracht om zijn oplossing er in
aan te geven; zie figuur 89).

Fig. 89.

11A: (tekent eerst twee punten in de tenen).
11B: (verbetert dit, zet er in elke teen een draaipunt bij, behalve in de

grote teen).
pi: wie is voor de oplossing van A ? Wie van B?
klas: (mening verdeeld, ongeveer half om half).
11: (was voor twee draaipunten per teen) de voet is anders dan de hand.
11: je hebt wel veertien kootjes, maar je kunt ze niet tegelijk buigen.
11: de hand en de voet hebben veertien kootjes.
pi: hoe weet je dat?
11: van mijn moeder.
pi: hoeveel ogen heb je?
11: twee.
pi: hoe weet je dat? .. . van je moeder?
klas: (lacht).
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pi: (tekent nu een extra groot stel tenen; zie figuur 90).
11: (tekent hier de punten in). De volgende punt moet bij de grote

knobbel. (Zie a in figuur 90).
pi: is de duim goed gedaan? (Wijst op fig. 89).

klas: ja meneer.
pi: de bovenste stip van de duim ligt op dezelfde hoogte als de onderste

van de vingerdraaipunten.
11: (tekent nu het tweede draaipunt wat opgeschoven).

Fig. 90. Fig. 91.

pi:
11:
pi:

LL:
11:
pi:

11:
pi:
klas:
pi:
11:
klas:
11:
11:
klas:
pi:

waar draait de duim nog meer?
bij de muis.
dat is goed. We kunnen misschien wel van een muisgewricht spreken.
Tel nu eens hoeveel draaipunten er in de duim zitten.
drie.
(tekent figuur 91).
zouden jullie wat dit (wijst aan in figuur) draaipunt betreft een
groot verschil met de andere draaipunten kunnen vinden?
de vingers draaien allemaal naar beneden; dit gaat naar opzij.
tussen de draaipunten zitten beentjes, hoe heten die?
kootjes.
teken de kootjes eens met een geel lijntje.
(begrijpt het eerst niet; dan komt echter gestippelde in figuur 92).
(ongeveer de helft): fout!
waar hij er één tekent, moet hij er twee tekenen.
(volgt deze raad op; tekent figuur 92, de getrokken lijntjes).
dat kan niet.
voel eens aan je vingers, dan kom je er wel uit.
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11: (tekent nu de getrokken lijntjes in figuur 93).

klas:
pi:
klas:

Fig. 92. Fig. 93.

Na deze discussie over de plaats van de draai-
punten, worden de poten van enkele andere dieren
daarop nagegaan. Het blijkt soms moeilijk om
aan te geven waar de knie van een dier zit. Op de
vraag van pi. waar eigenlijk de knie van een oli-
fant zit, ontspint zich het volgende slotgedeelte
van dit klassegesprek:

(laat leerling op de tafel knielen). Hoe zijn de buigingen?
naar binnen toe.

Fig. 94.

pi: (tekent figuur 94). Dus zo. Hoe is dit bij de voorpotenvan een dier?
11: precies andersom.
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pi: (tegen het eind van de les, geeft pi. stencils uit. Geeft kleurschema
voor mensenarm op. Huiswerk: poot van de vogel proberen
van kleuren te voorzien).

2B-3

pi:

11:

pi:

11:

pi:

11:
pi:
11:

wat zou eigenlijk het spaakbeen zijn? Hoe komen we daarachter?
(voor het bord staat vogelskelet. Op het bord een schets van de
vleugelbotten. Zie fig. 95).
ik geloof dat het spaakbeen bij de pink uitkomt,. . . of net anders-
om.
we maken een afspraak: het spaakbeen komt altijd bij de duim uit.
(De torsie van de arm wordt even bekeken).

Fig. 95.

(wijst op kootjes van de vogel vleugel): er zit een gat in de midden-
hand. (Hij bedoelt de plaats aangegeven door het kruisje no. 1 in
fig. 95).
en de handwortelbeentjes dan?
de handwortelbeentjes? De onderste, dat zijn ze. (bedoelt kruisje 2)
hoe moet je uitmaken hoe het precies zit'
bij de mens zijn het er vier, bij de vogel één, dus zullen er wel
vergroeiingen zijn.
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pi: als je wilt onderzoeken hoe de staart van de mens is gebouwd: hoe
ga je dan te werk?

11: van jongsaf aan bekijken.
pi: ja, als je bij een aantal kippeneieren na de bevruchting gaat kijken,

met tussenpozen van een dag bijvoorbeeld etc. etc. (Vertelt nu een
en ander over embryonale ontwikkeling. Vertelt dat beenderen
kunnen ontwikkelen en weer achterblijven in de ontwikkeling
of vergroeien). Vervolgens:
Wat valt jullie nu op, wanneer je al de dierskeletten met het mense-
lijk skelet vergelijkt?

11: de armen en benen komen overeen.
LL: ze hebben allemaal ribben.
LL: ze hebben allemaal een kop.
pi: ook een hals en een staart? Noem eens een zonder hals.
LL: ze hebben allemaal een hals en een staart.
11: bij de walvis kun je niet goed zien of hij een staart heeft.
11: waar de ribben ophouden begint de staart.
11: waar het dunner begint te worden.
11: waar de huid zit.
pi: kun je het bij mol en vleermuis goed zien?
klas: ja-a-a.
11: de staart begint onder het bekken.
pi: als je de walvis goed bekijkt zie je op de plaats van het bekken

twee beentjes, (vertelt dat dit rudimenten zijn van het bekken
van de walvis). Dan: Wat zou je precies moeten doen. om uit te
maken hoe al die verschillende delen van de skeletten heten?

11: met elkaar vergelijken en kijken welke onderdelen met elkaar
overeenkomen.

pi: en als ze niet overeenkomen?
11: dan kijken wat er voor verschillen zijn.
11: kijken wat voor dienst ze doen - - kijken of de vorm daarmee

overeenkomstig is.
pi: zou er een dier zijn, waarbij je dat niet zou kunnen zeggen?
11: een slang.
11: wat heeft hij ook aan vier poten als hij zonder kan kruipen.
pi: en hoe is het bij de mens wat de veranderingen betreft?
11: bij de dieren is er wel verandering, bij de mens niet.
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(N.B. let op de wijze waarop hier het woord ver-
andering wordt gebruikt).

11: een dier zegt het net omgekeerd . . .
11: bij de ene mens zitten alle beenderen op dezelfde plaats als bij

de andere, bij de dieren is dat niet zo.
11: maar bij een bepaalde groep toch, niet?
pi: hij heeft wel een beetje gelijk. Gaan jullie dan eens bij het mensen-

skelet de kleuren in de benen aanbrengen: zoals jullie ook het
vogelskelet deden.

11: waar moet de knieschijf bij?
pi: laat die voorlopig maar ongekleurd. Wat voor kleur zou de hiel

moeten hebben?
11: rood; de kleur van de middenhand.
pi: nee, bruin. De kleur van de handwortel. Bij wat voor dier zou het

helemaal geen moeite geven om dezelfde tinten in te kleuren als
bij de mens?

11: dat moet dan precies hetzelfde zijn.
11: bij de vleermuis.
11: bij de mol.
11: de vo%t\achtenpoot.
pi: laten we eens naar de vleermuis kijken. Klopt het? Waar zitten de

middenhandsbeenderen ?
11: vóór de kootjes.
11: de eerste lange stukken zijn de vingers zelf.
pi: waar zie je het aan, dat het middenhandsbeenderen zijn?
11: als je van buitenaf komt, komen eerst de drie kootjes en dan de

middenhandsbeentjes.

2B-4

pi: (n.a.v. huiswerk en afgewerkte opdracht) Hoe komt het, dat het
kleuren van de vleermuisvleugels zoveel gemakkelijker gaat?

11: het zit allemaal zo dicht op elkaar.
11: het is overzichtelijker.
11: het is niet zo vergroeid als bij de vogels.
pi: precies . . . als je nu dieren wilt vergelijken, waarnaar zou je dan

zoeken?
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11: naar dieren waarbij je de onderdelen goed kunt onderscheiden.
pi: (wijst armdelen van menselijk skelet aan).
11: bovenarmbeen.
11: (verbetert): opperarmbeen.
pi: (wijst op onderarm): hoe heten deze twee beenderen?
11: spaakbeen en ellepijp.
pi: hoe kun je weten wat wat is?
11: spaakbeen zit aan de duimkant.
pi: altijd? zit het altijd aan de duimkant? Ook als de arm gedraaid is?
11: de onderkant blijft altijd aan de duimkant zitten.

Het gesprek gaat vervolgens over enkele algemene
aspecten van het geraamte bij de rechtopgaande
mens en bij de viervoeters. (Onderwerpen o.a.:
knikkebollen bij de mens, het dikker worden
van de ruggegraat naar onderen bij het mense-
lijk skelet, de plaatsing van de ledematen ten
opzichte van de romp).

2B-5
In dit gesprek vergelijken de leerlingen de skelet-
ten op hun eenvoudigheid. Veel leerlingen vin-
den — op het eerste gezicht — het kikkerskelet
een van de eenvoudigste skeletten. Het lijkt hun het
gemakkelijkst in te kleuren.

PI. vertelt dat er tijdens de embryonale ont-
wikkeling allerlei vormveranderingen kunnen
optreden. Vertelt over de vergroeiingen van de
schedelbeenderen als voorbeeld. Een van de leer-
lingen merkt op, dat door terug te gaan in het
verleden onderzocht kan worden hoe een bot er
vroeger heeft uitgezien.

: ze hebben skeletten gevonden, daarbij gingen ze steeds verder
terug (in de historie bedoelt hij) en kwamen tenslotte bij spaak-
been en ellepijp. Zo konden ze het constateren. (Dat n.1. een be-
paald beenstuk is opgebouwd uit twee vergroeide).
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2B-6
Bij het inkleuren van de skeletten doen zich de-

zelfde problemen voor als in andere klassen.
Vooral aan de mol wordt aandacht besteed. Het
sikkelbeen werkt verwarrend evenals het lang-
gerekte schouderblad.

2B-7
Nadat het huiswerk over het inkleuren van de

walvispoot is bekeken, ontspint zich het vol-
gende gesprek:

pi: (constateert dat dus bij de meeste poten hetzelfde terug komt.
Het zou de moeite waard zijn om eens een tekening te maken die
dit „hetzelfde" weergeeft). Dan: wie zou daarom nu eens in staat
zijn om als het ware de geraamtes te vergeten en een plattegrond
te tekenen van de poot, niet een poot, maar de poot. Zoals we
in staat waren om bij bladgroepen het blad te tekenen. Als we dat
zouden kunnen, dan wisten we misschien meteen wat we onder
een ledemaat moeten verstaan.

klas: (gaat aan het werk; vindt opdracht wel vaag en moeilijk, maar
krijgt dan ook ruim de gelegenheid om te proberen. Na enige
tijd komen enkele ontwerpen op het bord. Zie figuur 96 A tot
en met E. 96 F is een verbeterde uitvoering van 96 B).

pi: (loopt intussen rond om eventueel nog andere ontwerpen uit te
zoeken).

11: Bij A hebben de vingers drie kootjes, de duim moet er maar een.
Bij C moet er een kootje weg.

pi: er zijn dieren die meer kootjes hebben, (noemt uitgestorven rep-
tielen, laat plaatjes daarvan zien). We hebben aangenomen dat
de duim er altijd twee heeft.

11: hoe zit het nu met de kikker? Die heeft toch een beentje meer?
pi: (verbaasd) hoe heb ik het nu? . . . (dan blijkt dat in deze klas door

roosterwijziging en uitvallen van lesuren, de behandeling van de
kikker achterwege is gebleven. PI. wijzigt onmiddellijk zijn tactiek
en zegt): Dit is nu een mooie gelegenheid om onze opgedane kennis
te testen. Als jullie schema's nu zouden kloppen, hoe moet dan de
kikkerachterpoot gekleurd worden?

91



klas: (ziet onmiddellijk de moeilijkheid van het „extra-dijbeen").
pi: laten we eens van boven af beginnen.
klas: (telt wel af, maar komt er niet uit. De gelijkenis met de spaak-

been/ellepijpvorm van de mensenarm interfereert hier ook).
pi: (haalt er een grote plaat bij. Wijst aan, zegt): wat moet het wel zijn?

Fig. 96.

klas: (ziet het plotseling en bloc.)
11: dus hij heeft geen ellepijp meer . . .
LL: wel. . . maar vergroeid of zoiets.
pi: je ziet dus, dat het toegepast kan worden, (vertelt dat het klopt

met de embryologische gegevens. Vervolgens weer over de sche-
ma's) : Welk ontwerp vinden jullie nu het beste?

klas: (unaniem voor schema D).
11: maar het is eigenlijk nog wel een mensenhand.
pi: ja . . . a . . . . wat zou je dan moeten veranderen? Waarom is deze

dan juist beter dan de eenvoudige schema's?
11: je ziet de vorm er minder aan.
LL: (bijval met vorige opmerking uitend).
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pi: de vorm moet dus verdwijnen, het mag nergens meer op lijken,
en toch moet het alle ledematen voorstellen.

11: dan moetje het als streepjes tekenen. (Ontwerpt figuur 97).

Fig. 97.

pi: ja, jij bent wel in de buurt. De biologen vonden iets dergelijks uit.
(pi. tekent nu ter afsluiting weer het „officiële" bouwplan.)

klas: (accepteert dit als juist, zonder enige moeite).

5. Samenvatting van de klassegesprekken uit 2B.

Vergelijken we met de gesprekken uit 2A, dan valt op, dat in deze klas
een veel geleidelijker en logischer ontwikkeling in de gesprekken is
waar te nemen. PI. integreert duidelijk ondervonden moeilijkheden uit
2A in de klassegesprekken met 2B. Dit blijkt vooral uit de volgorde
waarin het uitgangsmateriaal wordt aangeboden. Overigens komen de
waargenomen verschijnselen met die uit 2A overeen. Ook hier wordt
begonnen met de vergelijking van dier en mens. Problemen: wat is de
nek? Waar houdt de romp op? Bij de slang, zo zegt een leerling, zijn de
poten „weggegroeid". Bij de leerlingen komt het verlangen op om door
nauwkeuriger onderzoek antwoord op de gestelde vragen te kunnen
geven. Onderzoek bijvoorbeeld aan „een doorzichtige tekening" of aan
geraamtes. Op die wijze leidt de discussie op natuurlijke wijze tot een
inventarisatie van skeletten. Kootjes van vingers worden op tast onder-
zocht, de draaipunten van arm en been worden bestudeerd. Discussie-
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punten hierbij: het opponeergewricht, het aantal kootjes in vingers en
tenen en de plaats van spaakbeen. Vermeldenswaard is de opmerking
van de leerlinge die zegt dat ze veertien kootjes heeft, „omdat mijn moeder
het zegt".

Bij de ontwikkeling van de skelet-inventarisatie worden de globale
overeenkomsten tussen diverse skeletten gezien. De leerlingen hebben
een duidelijk inzicht in de al of niet gemakkelijke inkleuringsmogelijk-
heid. Bijv. de vleermuisvleugel is gemakkelijk, „omdat niet alles zo ver-
groeid is als bij de vogel". Ook hier werkt de oppervlakkige overeen-
komst van de kikkerachterpoot met onderarm van de mens tot een ver-
warrende interpretatie. Later, wanneer tot werkelijke inkleuring wordt
overgegaan — de klas heeft dan al enig inzicht in het bouwplan — wordt
deze kikkerpoot echter practisch zonder aarzeling goed geïnterpreteerd.

In dit protocol komt goed tot uiting, dat de leerling langzaam tot het
inzicht komt dat de volgorde van de botten een belangrijk hulpmiddel
is bij de interpretatie.

In 2B-6 komen de leerlingen met verklaringen voor de „verandering"
van de ledematen. Afstamming en aanpassing spelen in de argumenten
een rol. Tenslotte komt de klas vlot tot het ontwerp van een algemene
poot, waarbij het bouwplan van pi. goed aansluit.

Klassegesprekken van 2C.

2C-1.

Na een korte inleiding komt pi. met de volgende vraag:
pi: Waaraan zie je eigenlijk, dat iemand een mens is?
LL: aan zijn vorm.
pi: hm . . . teken eens een mensfiguurtje.
11: (tekent figuur 98; bij het tekenen van de verticale

lijn zegt hij:) Ruggewervels.
pi: ??????? . . . dus toch er doorheen kijken?
klas: de romp.
11: de nek is toch geen romp?
11: moeten de voeten er niet bij getekend? / \
pi: hoort een voet dan niet bij de ledematen?
klas: ja. Fig. 98.
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pi:

11:

pi:

11:
11:
pi:
11:
11:

11:

II:

dan laten we het voorlopig maar zo. Nu moet iemand eens een hond
tekenen.
(probeert eerst geraamte te tekenen, begint met de ribben, veegt
deze weer uit. Tenslotte verschijnt figuur 99 op het bord).

geef eens de volgende kleuren aan: kop. rood. Nek, groen. Romp,
rood. Staart, groen. Ledematen, geel.
(voert de kleuring uit).
(mag hagedis tekenen; dat levert figuur 100A op).
wie tekent het wat beter?
(tekent figuur 100B).
(verbetert nogmaals; figuur 100C). Is het eigenlijk een romp?

Fig. 100.

als je de staart vasthoudt, breekt hij af. (Daarmee een staartken-
merk implicerend).
de staart is even breed als de romp. (M.a.w. het is geen staart . . . ) .
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pi: wat is dan een romp?
11: een romp ligt tussen kop en staart.
11: bij de hagedis zit er een deuk in (m.a.w.: daar ligt de grens tussen

romp en hals).
llc: een mens verschilt toch van een dier; je kunt het niet goed ver-

gelijken.
klas: (enkele onderdrukte geluiden van ,,niet-eens-zijn").
11°: bij de mens staat de romp boven de benen, verticaal. Bij een

hagedis loopt het horizontaal.
pi: en is daarom een dier anders dan een mens?
11: als een dier op handen en voeten loopt is het 't zelfde.
11: bij een loopaap staat het lichaam toch ook boven de benen?
11: een rechtop staande beer heeft hetzelfde als de mens.
pi: bij apen op vier benen is het dus hetzelfde als bij de andere dieren ?

Laten we eens een slang tekenen, voor we op dit probleem ingaan.
11: (tekent figuur 101).

11: hij heeft geen ledematen.
11: hij heeft ze wel . . . (zich verbeterend). . . heeft ze gehad.
pi: de vraag is: ,, Waar begint wat?" . . . Hoe zou je dat kunnen nagaan?
11: uitelkaar halen en onderzoeken.
11: nee, je moet eerst afspreken.
11: als je niet neet wat er komt, kun je niet afspreken.
11: je moet kenmerken van bepaalde dingen onderzoeken.
11: je moet mens en dier vergelijken. Bijvoorbeeld een aap; die lijkt

veel op de mens.
11: ja, en dan een aap weer met andere dieren.
11: je kan vergelijken met alles wat vier poten heeft.
11: je kan toch ook met een walvis vergelijken? Dat is een zoogdier.
11: we kunnen toch doen alsof we dat niet weten?
pi: ja, jij weet dat zeker al, maar de anderen niet. (Negeert het verder):

tot hoever loopt de staart?
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11: tot waar de ruggegraat verandert. Dat geldt ook voor de nek.
11: de nek is een stukje waar geen graatjes in zitten.
pi: geen graatjes of ribben. Wat is eigenlijk het verschil?
11: het is hetzelfde?
11: graten zijn bij vissen.

2C-2
De bespreking van de draaipunten-opdracht

leidt tot overeenkomstige resultaten als in vorige
protocollen zijn te vinden. In deze klas wordt ge-
constateerd dat apen wel een opponeergewricht
in de voet hebben in tegenstelling tot de mens.
Verder lokt pi. hier een kleine stemming uit over
het mogelijke aantal kootjes in de kleine teen. Het
resultaat hiervan is:

5 leerlingen voor een kleine teen met vier kootjes
12 „ „ „ „ „ „ drie
8 ,, „ „ twee

2C-3
Leerlingen hebben nagegaan of ze in katte- of

hondepoten konden voelen hoe de verschillende
botten erin zaten. Dat is niet zo erg goed gelukt,
wel ontdekken ze bij hun onderzoek allerlei bij-
zonderheden. Het aantal tenen lijkt af te wijken.
De moeilijkheid met de plaats van de knie komt
op de proppen. Aansluitend wordt het skelet van
de arm met dat van het been vergeleken. Je kunt
de botten uit arm en been eigenlijk wel dezelfde
namen geven — zegt pi. —, waarom is dat?

De volgende argumenten komen o.a. naar voren:
11: omdat ze dezelfde functie hebben.
11: ze verrichten niet dezelfde functie.
11: ze verrichten allebei arbeid.
11: ze bestaan uit dezelfde soort botten met ongeveer dezelfde vorm.
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LL: er is hetzelfde aantal beenderen.
11: ze hebben dezelfde samenstelling. Twee lange beentjes, vijf klein-

tjes.
11: ze hebben geen twee, maar drie lange beenderen.
11: ze hebben dus allemaal dezelfde opbouw.

De eropvolgende discussie laat duidelijk zien, dat de leerlingen de
verschillen tussen arm en been verklaren uit de functieverschillen.

2C-4
pi: bepreekt hier uitvoerig de aanpassingen

van de mens i.v.m. de rechtopgaande gang. Ver-
volgens vraagt pi. of het mogelijk is in de poten
van de hond de beenderen van de mens aan te
wijzen. De klas komt unaniem tot de conclusie
dat de poot eigenlijk een arm is.

2C-5
Enkele dierskeletten worden vergeleken. Er

blijken hier moeilijkheden te zijn met de plaatsing
van duim en spaakbeen. In de vlakke tekening
kunnen sommige leerlingen niet de juiste plaats
voor de duim vinden. PI. laat een van de leer-
lingen op tafel op handen en voeten staan. Hij
stelt de olifant voor. Ieder leerling ziet nu wat de
duimzijde is: de „binnenzijde".

Vervolgens wordt het vleermuisskelet bekeken.
De volgende discussie ontwikkelt zich:

11: de vleugel is een handje.
11: dat zie je meteen.
11: is dat kleine stukje een duim?
pi: ja . . . hoe moet dat gekleurd?
11: rood en grijs.
11: er is ook een middenhandsbeentje in.
11: veel kleiner dan de andere. Hoe moeten we zien wat spaakbeen is?
pi: weer naar de duimzijde zoeken.
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11: de voorste moet geel. (Het goede antwoord).
klas: (is het eens).
pi: dat gaat vlot. Nu eens de achterpoot van de kikker. Noem maar

eens op. (Wijst achtereenvolgens de verschillende botten aan).
klas: oranje, groen, blauw, geel, . . . (verwarring).
11: o, nee . . . die zijn blauw en geel.
LL: ja, dat zijn ze.
11: maar dan heeft hij twee dijbeenderen.
LL: hij heeft een been teveel.
pi: (deelt mee dat hier echt geen been teveel is. Embryo laat zien dat

er wel sterke wijzigingen in de oorspronkelijk vorm optreden.
Er komt echter niets bij). Worden beentjes wel eens langer?

11: bij de vleermuis, de kootjes.
11: ja, en zijn rode beentjes ook. (dus de middenhandsbeenderen)
pi: onthoudt: een bot knakt niet in twee: er komt geen bot bij; Er zijn

dus beslist geen twee dijbenen. Nu kunnen jullie het zelf wel uit-
vinden.

11: dan zijn dat dus een schijn-ellepijp en spaakbeen.
11: je moet gewoon doortellen . . .
p i : j a . .. dus ....'/
LL: die lange zijn bruin.
pi: precies; het zijn lang geworden handwortelbeentjes.

(vertelt dan nog eens dat beenderen vaak tijdens
de ontwikkeling van vorm veranderen, dat bij de
kikker twee van de handwortelbeentjes sterk ver-
lengd zijn, de rest blijft klein. Het voordeel is de
springpootvorm).

2C-6
Het skelet van de mol wordt bestudeerd. (PI.

tekende figuur 102 op het bord).
Er ontwikkelt zich een gesprek dat typerend ge-

noemd mag worden.
11: oranje (voor bot 1).
11: groen (voor bot 1).
11A: dat komt niet uit.
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pi: waarom zou het groen zijn?
11B: het been is verschoven. (Lager t.a.v. de romp bedoelt hij).
pi: hoe heb je dus gekeken ?
11: A. heeft de andere kant uit gekeken.
11: ik kijk naar de plaats en het aantal.
pi: hoe weet je dat plaats en aantal goed is?
11: je vergelijkt met de mens.

Fig. 102.

11: als je het bovenste been platter zou maken, lijkt het wel weer wat
op dat van de mens. (Ze bedoelt inderdaad het schouderblad).

pi: we zeggen wel eens, bij een dierskelet,: „er is een been weg" —
wat bedoelen we dan? Hoe kunnen we dat nou zeggen''

11: we vergelijken niet alleen met de mens, maar ook met de hond.
11: ja, met zoveel mogelijk dieren en dan zie je wel dat het niet altijd

overeenkomt. Dat kun je dan zo zeggen.
pi: begrijpt B. dan nu. waarom het oranje is?
11B: (moet nu namen aanwijzen die hij zeker weet). Dit zijn de kootjes.

(hij wijst de botjes 6 t.m. 10 uit figuur 102 aan).
11: hij is te ver gegaan.
11: (verbetert) 8, 9, en 10 zijn de kootjes. De middenhandsbeentjes

zijn dat (wijst op 7). Ellepijp is 3, spaakbeen is 4. Opperarmbeen
is 2. Schouderblad is 1.
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pi: juist, het schouderblad is heel lang geworden, voor de aanhechting
van spieren, (legt uitvoerig de bouw van dit skeletdeel uit). . Laten
we nu het skelet van een vogel eens bestuderen. Als jullie de vleugels
en de poten eens vergelijkt.. . wat zou je dan het eerst te lijf gaan?
Wat is het gemakkelijkst?

LL: (10 willen eerst de achterpoot doen, 6 leerlingen eerst de vleugel.
De rest is zonder speciale voorkeur).

11: bij de voorpoot zijn geen kootjes te zien.
pi: we zullen de achterpoot doen. (Tekent deze op het bord; zie figuur

103).

Fig. 103.

11: botje 2 moet groen.
11: niet goed.
LL: elf leerlingen willen bot 1 groen; twaalf willen bot 2 groen.
pi: laten we aannemen, dat bot 2 groen is, dan moet 1 wel oranje.
11: die driehoek, die moet oranje.
pi: ja?. . . wat wordt 1 dan voor kleur?
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klas: groen.
pi: en 2?
klas: geel en blauw.
pi: en 3?
klas: bruin.
pi: tja . . . nu hebben jullie het kunstje van de volgorde volkomen

door, . . . en nu klopt hel hier niet!! Bot 3 is namelijk het midden-
handsbeen. Er lijkt dus wel iets verdwenen.

klas: hèèè?
pi: ja . . . wat zou er dan weg zijn?
LL: de hand wortel beentjes.
pi: precies. (Legt nu uit dat bij het vogelembryo duidelijk te zien is,

hoe er vergroeiingen optreden).
11: maar dan zijn er kootjes teveel.
pi: dat is ook zo. De vogels hebben meer kootjes.
11: wat moet er nu blauw of geel?

(Dit wordt nu verder zonder moeite aan het skelet
bekeken; en opgelost. Er wordt gewezen op de
ellepijp-rest, die nog aanwezig kan zijn . . . De
leerlingen moeten vervolgens in een omtrek van
de paardepoot zelf proberen een skelet te
schetsen. Dat lukt vrij goed. Vervolgens krijgen
ze als huiswerk het ontwerpen van een algemeen
geldend pootschema).

2C-7

pi: (herhaalt nog even uitvoerig de opdracht van het huiswerk. Dan
komen er vier ontwerpen voor een algemeen schema. ,.de" poot
dus, op het bord. Zie figuur 104, A,B,C en D).

11: in figuur A heeft hij aande vingers drie kootjes getekend, maar er
moet er één met twee zijn.

11: dat is in figuur C ook zo. Daar zijn de vingers bij elkaar genomen.
Je moet erbij zetten of tekenen: „duim met twee kootjes".

11: figuur D is eigenlijk een uitzondering, of fout.
11: in de vogel zijn er toch ook maar vier?
11: figuur C is bij een paard.
pi: (neemt paardepoot en laat controleren).
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klas:
11:
11:

11:
pi:
LL:
11:
LL:
pi:

LL:
11:

pi:
11:
pi:
11:
11°:

pi;
11°:

het klopt niet.
het komt helemaal met voor. (Over figuur 104 B).
bij het ene dier zit het (handwortelbeen) hoger dan bij het andere,
maar het zit altijd bij het rode (dat is het middenhandsbeen).
in figuur B zie ik maar vier tenen.
moet er nog bij?
het hoeft niet.
er moeten eigenlijk wel kootjes in getekend worden.
ja, ja.
zijn er wel vingers zonder kootjes?

(denken van niet, maar:) „je kunt niet alles weten."
dan moeten in figuur C ook kootjes getekend worden . . . De
verhouding is soms zo raar.
hoe bedoel je? . . . Hoe zou jij het willen hebben?
zoals bij de mens.
waarom?
(aarzelt; heeft eigenlijk geen bepaalde reden).
je kunt de mens zo maar niet als maat voor de natuur nemen.
De mens is een uitzondering. De meeste zoogdieren lopen op
vier poten. Je moet eigenlijk alleen maar op de kleur letten.
heb jij dan een idee hoe het wel moet?
nee.
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11: het bekken moet veel groter in figuur B.
pi: wat bepaalt eigenlijk het aantal kootjes en vingers?
11: het ligt eraan waarvoor het dier zijn poten gebruikt.
11: bij elk dier zijn nog wel overblijfselen van de tenen.
pi: hoe weet je of er wel eens meer geweest zijn?
LL: het embryo bekijken.
pi: ja . . . maar behalve dat . . .

PI. vertelt nu in het kort iets over de ontwikkeling
van het paard volgens de evolutietheorie.

De discussie gaat dan verder als volgt:
11: (n.a.v. de tekeningen): ik vind dat wij nog teveel aan een be-

paald dier denken, kijk maar naar figuur B.
pi: juist. Dan zal ik nu eens op het bord tekenen het schema dat de

biologen uitdokterden . . . Waar zou het op neer komen in zó'n
schema?

11: je moet niet tekenen wat je in détails ziet.
11: het gaat om de volgorde.
LL: (vallen enthousiast bij).
pi: ja. De onderlinge verhoudingen hangen vooral af van wat het dier

doet. Maar de rangorde, de plaats van elk bot, blijft gelijk.
11: bij een dier met grote kracht in zijn poten blijven de beenderen

allemaal kort.
pi: je kunt dus alle beentjes precies even lang tekenen, dan let je alleen

nog maar op de plaats, de „aardrijkskunde" van het geheel.
(tekent als afsluiting het bouwplan).

7. Samenvatting van de klassegesprekken in 2C.

Na de samenvatting van de gesprekken uit 2B, kunnen we hier kort zijn.
Globaal dezelfde gang van zaken: nadat het problematisch is geworden
wat een ledemaat is, worden ook nek, romp en staart moeilijk te bepalen.

Om nauwkeuriger te onderzoeken wordt ook hier op skelet-inventari-
satie aangestuurd. Dezelfde moeilijkheden als in 2B bij de draaipunten-
opdracht doen zich ook hier voor. (Waar zit het opponeergewricht?
Zit het in de voet niet? etc).

Na een aantal inkleuringen krijgen de leerlingen gevoel voor rangorde
als belangrijk kenmerk bij het vergelijken. Daardoor raakt een be-
schouwingswijze die meer op de functie gericht is op de achtergrond.
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VOORBEELDEN VAN BOU WPL ANONTWERPEN

Deze kunnen alleen ontstaan bij de eerste opdracht om een algemeen geldende poot te ontwerpen.
Figuren A en B komen al enigszins in de goede richting. C laat duidelijk zien dal ook nu nog
vele leerlingen aan het beeld van de mensenarm zijn gebonden. Figuur D geeft een voorbeeld
van een „mengpoot". (Vergelijk de tekst op bh. 109),

HET BOUWPLAN

Dit bouwplan van de ledematen werd de leerlingen, als
afsluiting van de lessen over de ledemaatordening door
pi. gegeven. De kleuren in deze figuur corresponderen
met die in de overige gekleurde figuren.





Opvallend is in dit deel van het protocol, hoe het woord veranderen hier
een vergelijkend-anatomische betekenis krijgt, naast een evolutionaire.
Daarbij is de mensenarm vooral uitgangsnorm, de overige ledematen
zijn ten opzichte van de mensenarm veranderd. Aan het einde van het
protocol volgt, eigenlijk zonder moeite, het ontwerpen van het alge-
meen schema. In deze klas geeft pi., onmiddellijk na de eerste pogingen
tot ontwerpen, zelf het officiële bouwplan.

8. Enkele aanvullende gegevens en opmerkingen.

Uit de hier gegeven protocollen en uit vergelijkbare blijkt vrij duidelijk
de algemene gang van zaken tijdens de ontwikkeling van het klasse-
gesprek. Het vergelijken van globale tekeningen van de mens en enkele
dieren leidt een diepgaand gesprek in over de aard van de ledematen.
Dit gesprek wordt begeleid met onderzoek aan verschillende dieren en —
in de aanvang — ook aan het eigen lichaam. Uit dit onderzoek en het
gesprek komt het inzicht naar voren, dat de ledematen — op een bepaalde
manier beschouwd — gelijk zijn. Door het ontwerpen van een schema
dat deze gelijkheid weergeeft komt het gesprek op het bouwplan en
wordt met de bestudering ervan afgesloten.

Het materiaal in deze protocollen is zo gevarieerd, dat het nuttig kan
zijn om enkele problemen nog eens apart te belichten.

De leerlingen beschikken soms over veel vage informatie. Deze
interfereert wel bij het uitspreken van een oordeel, getuige de volgende
twee opmerkingen: een krokodil heeft een hals, „omdat hij zeven hals-
wervels heeft" en „een rups heeft geen botjes omdat het geen zoogdier is".

Het verband tussen vorm en functie doorbreekt vaak de discussie,
zodat een leerling alles als ledemaat kan beschouwen, wat dient om
te grijpen of om op te steunen.

Ook de intuïtieve, niet op duidelijke argumenten berustende, rede-
nering speelt soms een grote rol. Zo kan de hagedissenstaart gemakke-
lijk begrensd worden door de plaats waar hij zo licht afbreekt. Een
brilslang heeft een nek omdat hij deze kan opblazen. Dit laatste argu-
ment klemt volgens één leerling des te meer, omdat ook de mens zijn
slagaderen in de hals opzet, wanneer hij kwaad wordt.

De draaipuntenopdracht leidt in alle klassen tot dezelfde merkwaar-
dige groep van problemen.
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Allereerst blijkt, dat veel leerlingen geen idee hebben van de aan-
tallen kootjes in handen en voeten. Vervolgens blijken vele leerlingen
nauwelijks in staat om, na onderzoek aan eigen handen en voeten, tot
een bevredigende weergave van de werkelijkheid te komen.

Er zijn leerlingen die dan vertrouwen op de gezaghebbende mening
van vader of moeder.

Een heel belangrijk probleem vormt hier de interferentie van de
voorafgaande ervaring. Leerlingen die eenmaal in de hand bewust het
opponeren van de duim als apart verschijnsel hebben ontdekt, kunnen
soms zeer moeilijk geloven, dat in de voet niet een dergelijk verschijnsel
zal optreden. In een tweetal klassen gingen daarvoor zelfs de kousen en
schoenen uit, om opnieuw de voet te onderzoeken. In dit geval betekende
deze handeling, dat ze hun eigen voorafgaand onderzoek in het geheel
niet meer vertrouwden.

Er is aanleiding om aan te nemen dat deze interferentie ook een rol
kan spelen wanneer leerlingen reeds over een bepaald onderwerp les
hebben gehad op een wat andere manier. Een aantal leerlingen hadden —
op een andere school — reeds het skelet van de mens bestudeerd. In de
les over de draaipunten hebben zij nu de grootste moeite om zelfs maar
te kunnen zien, dat er een draaipunt moet zijn voor het opponeren.
Nadere analyse maakt waarschijnlijk dat ze hun kennis van de gewrich-
ten vooral van het statische beschouwen van skelet en skeletafbeeldingen
hebben. Deze verdonkeremanen echter de fijnere détails van de be-
weging. Deze leerlingen menen daardoor te weten dat er geen opponeer-
gewricht is, zodat ze nu moeite hebben het bestaan van zoiets te aan-
vaarden. (Na de aanvaarding van dit feit, ging ook bij hen kous en
schoen uit om de voet te controleren).

Over het algemeen vinden leerlingen het niet moeilijk om de over-
eenkomst tussen arm en been te zien. Ook ledematen die nog vrij dui-
delijk met de arm overeenkomen worden gemakkelijk herkend. Zelfs
kan het omgekeerde voorkomen: leerlingen ontwerpen in een tekening
van een ledemaat het bottensysteem. Het volgend stukje protocol geeft
hiervan een voorbeeld:
pi: wie zou een dier weten, waarbij je aan het skelet duidelijk kunt

zien, dat het ingericht is om vliezen te hebben?
11: een kikker.
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pi:

11:

II:

pi:

11:

11:

klas:

pi:

waarom '

de poten zijn lang en recht.
een walvis.
zitten daar vliezen aan de poten?
een walrus.
(schreeuwt het uit): een vleermuis.
(valt bij): ja . . . ja.
(tekent op het bord een schets van een vleugel, zonder skelet erin.
Zie fig. 1051)- Wat zouden die lang-gerekte stukken zijn?

Fig. 1051.

klas: vingers.
11: het „nageltje" is het duimpje. (Alle leerlingen begrijpen dit).
pi: ja, dat zou kunnen.
11°: we kunnen nog wel meer delen aanwijzen.
klas: (is het hier geheel mee eens).
pi: ?????? (er staat vlgs. pi. niets meer aan te wijzen in de figuur).

Fig. 1052.
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11°: (tekent botje 1 in figuur 1052): dit is het spaakbeen, als dat er zou
zitten. Dit is de ellepijp (botje 2).

11: die ellepijp moet bij dat punt uitkomen. (Tekent stippellijntje 3).
pi: wat zou bruin moeten?
11: (tekent de stipjes bij 4).
11: (tekent de middenh. beend., maar foutief, zie 5).
11: (verbetert; tekent ze iets te lang; zie 6).
11: (geeft de kootjes aan als een lijntje per vinger; zie 7).
klas: het ,,nageltje" moet ook.
11: (doet dit goed. Tenslotte worden de vingerkootjes nog juist ge-

schetst).
Uit een dergelijk voorbeeld blijkt wel, dat de vergelijking — actief

door leerlingen uitgevoerd - - een goede basis kan zijn voor verdere
exploratie van nieuw materiaal.

De problemen die verder opkomen, wanneer de ledematen worden
geordend, zijn voor een deel wel te verwachten. Zodra beenderen uiter-
lijke vormgelijkenis vertonen werkt dat verwarrend. Het lange schouder-
blad van de mol wordt op die manier al gauw opperarmbeen, de sterk
verlengde handwortelbeenderen bij de achterpoot van de kikker worden
op die wijze gemakkelijk als spaakbeen en ellepijp geïnterpreteerd. De
vergelijkingsnorm hierbij is de arm van de mens. (Zie plaat B, tegenover
blz. 105 en de tekst daarbij). Het zou interessant zijn om na te gaan wat
er zou gebeuren, wanneer we van de kikker zouden uitgaan, of van bij-
voorbeeld een walvispoot. De mens is uiteraard vrij gemakkelijk als
uitgangspunt.

Pas wanneer de leerling er toe komt om de vorm-overeenkomsten
minder belangrijk te vinden en rangorde, tellen en plaats ten opzichte
van andere botten gewichtige kenmerken worden, wordt de interpretatie
gemakkelijker.

In sommige klassen valt het op, dat de interpretatie van een ledemaat
pas goed aanvaard wordt, wanneer een leerling er een hele voet of gehele
hand in kan zien. Op logische gronden kan hij bijvoorbeeld ertoe komen
om de paardepoot de juiste kleuren te geven. Dat gaat niet altijd, wat het
gevoel betreft, van ganser harte. Dan kan het echter gebeuren, dat een
leerling bij een liggend paard, met opgevouwen poten, plotseling in de
gehele ledemaat een been met heel lange voet ziet. Dan hebben hart en
logica elkaar weer gevonden.
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Wanneer de leerling over moet gaan tot het zelf ontwerpen van het
bouwplan, moet hij de volgorde en plaats van de beenderen toch wel
kennen. In een enkele klas controleerde pi. dit met een speciale opdracht.
De leerling krijgt een omtrektekening van een paard en moet daar zelf
proberen de botten in te schetsen.

In figuur 106 zijn een paar van dergelijke ontwerpen van leerlingen
weergegeven. Het blijkt wel dat hier volgorde wel, aantal nog niet geheel
als begrip in het handelen is opgenomen. (Vermakelijk is dat er soms
helemaal geen rekening wordt gehouden met de ruimte voor andere
delen dan de botten, zoals de spieren).

Fig. 106.

Pogingen om een skelet van een paardenpoot te ontwerpen (in een reeds gegeven
omtrekfiguur).

A: geeft de juiste oplossing weer. B t/m G: oplossingen van leerlingen.
or = oranje, gr = groen, br = bruin, ro = rood. gri = grijs. gl. = geel.
bl — blauw.

Bij het ontwerpen van het bouwplan, blijkt de grootste moeilijkheid
voor de leerling te liggen in het feit dat ze een poot moeten ontwerpen
die „overal op lijkt en nergens op". De eerste ontwerpen vallen — wan-
neer we alle klassen met elkaar vergelijken — in drie groepen uiteen:
Groep 1: de mensachtige-ontwerpen. Alles lijkt op de arm van de mens.

(Zie figuur 107A).

Groep 2: de meng-poten. De ontwerpen bevatten elementen die steeds
afkomstig zijn van geheel verschillende uitgangsvoorbeelden.
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Soms is zo'n poot zelfs uit gehele stukken van verschillende
poten opgebouwd. In figuur 107B is een weergave gegeven van
een dergelijke mengpoot. (Zie ook fig. D, tegenover blz. 105).

Fig. 107.
VOORBEELDEN VAN ENKELE TYPERENDE ONTWERPEN VOOR HET

BOUWPLAN.
A: het „mensachtige"-ontwerp. B: de „mengpoot". C: het ,.afgeronde type".
D en E: Voorbeeld van hoekige ontwerpen. Het rechter ontwerp laat nog duidelijk

de binding zien aan de mensenarm.

Groep 3: de hoekige ontwerpen of juist afgeronde ontwerpen. De leer-
ling voelt dat de eigenlijke vorm onbelangrijk is. en tekent
ontwerpen die zijn opgebouwd uit rechthoeken of afgeronde
delen. Soms is het ondanks dat nog een mensenarm, soms
echter is een deel reeds geheel abstract. (Zie figuur 107 c, D en E).
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Onveranderlijk zijn de voorbeelden uit groep 3 aanleiding tot het
ontwerpen van schema's die zeer dicht komen bij de ideale oplossing.
De leerling trekt altijd de conclusie dat groep 3 de beste oplossingen
bevat en ziet in dat dit is omdat soms de vorm reeds geheel is losgelaten.

Dan komt het formuleren van de eisen waaraan het uiteindelijke ont-
werp zal moeten voldoen. Dat leidt soms tot merkwaardige consequenties.

In één klas tekende een leerling een ontwerp in tweede lezing. Hij
begon met een als lange lijn getekend schouderblad. Daar alles even
groot en lang moest zijn, volgde daaruit dat de gehele tekening verder
opgebouwd moest worden uit lange lijnen. Het resultaat nam dan ook
het gehele bord in beslag. (Zie figuur 108).

Fig. 108.
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HOOFDSTUK 10

HET ONDERWERP BLOEMEN

1. Van dit onderwerp geen protocollen.

Het lijkt, na de uitvoerige weergave van de vorige protocollen, over-
bodig om nogmaals een onderwerp in dezelfde uitvoerige trant weer
te geven.

Het is echter gewenst om te laten zien, hoe de resultaten van de vorige
gesprekken een zinvolle toepassing hebben en worden aangevuld in een
meer vertrouwd onderwerp uit de biologielessen van de lagere klassen.

2. De leerling heeft enig inzicht in abstraheren.

De twee onderwerpen die de leerling nu achter de rug heeft, leerden
hem tot zekere vormen van abstracties te komen. Dit gebeurde in latere
lessen zelfs op een bewuste manier. Bij de bestudering van bloemen,
waar bij ordenen en determineren het abstracte diagram en de bloem-
formule zo'n grote rol spelen, kan dit abstraheren worden toegepast.

In aanpak verschilt dit onderwerp niet zo veel van bij collega's ge-
bruikelijke methoden. Een zekere aansluiting is ook te vinden bij het
werk van REINDERS. (Beschreven in zijn Didactica Botanices).

3. Samenvatting van de behandeling van het onderwerp.

Als introductie wordt aan de leerlingen verteld, dat er vele groepen
van bloemen zijn. Die verschillende groepen kunnen we kenmerken
door een typerende beschrijving en tekening. Je zou kunnen zeggen:
„het bouwplan van de groep.". Om deze bouwplannen te leren zien, is
het noodzakelijk dat we eerst weten hoe een bloem in elkaar zit. We
gaan niet meer zoals bij de ledematen allerlei bloemen eerst uitvoerig
vergelijken om dan tot de belangrijke kenmerken te komen. Nee, we
bestuderen een aantal bloemen en geven er de kenmerkende delen die
de biologen hebben uitgedokterd, bij.

Na een dergelijke introductie, wordt als eerste bloem, de Tulp be-
studeerd. De bloem wordt van opzij getekend, een dwarsdoorsnede
wordt bestudeerd. Van boven wordt de bloem bekeken. Vervolgens
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worden de verschillende onderdelen stuk voor stuk onderzocht. Alles
wordt in tekeningen vast gelegd. Alles wordt ook onmiddellijk van een
naam voorzien, en wel in de tekening met behulp van de gestandaardi-
seerde afkortingen die ook in de bloemformule en andere beschrijvingen
te pas zullen komen. In de tekeningen worden - - waar mogelijk -
achter deze afkortingen ook al aantallen vermeld. (Bijv. bij de meeldraad
van de tulp komt te staan: M 3 + 3). Als afkorting voor de bloembodem
wordt van het begin af aan gebruikt de horizontale streep die in de for-
mule later wordt gebruikt om de standigheid aan te geven.

Naarmate meer bloemen worden bekeken, wordt de betekenis van de
gebruikte afkortingen steeds scherper bepaald. Als voorbeeld kan dienen
het gebruik van het teken voor bloembodem. In het begin is dit niet
veel meer dan een aanduiding voor de plaats onder de stamper, de echte
bodem van de bloem dus. Later wordt het begrip echter gedefinieerd
als: de lijn die de uiteinden van de bloembodem verbindt. Deze werkwijze
maakt het mogelijk dat automatisch de begrippen onderstandig en
bovenstandig kunnen ontstaan, terwijl tevens de betrekkelijkheid van
deze begrippen wordt ingezien. Bovendien heeft deze werkwijze het
voordeel, dat de leerling van het begin af aan de streep als de bloem-
bodem ziet, dit voorkomt foutieve notaties in de bloemformule.

De bloemformule wordt voor de leerling als gevolg van deze werk-
wijze, niet veel meer dan een naast elkaar opschrijven van de reeds ge-
bruikte afkortingen. (Dat is voor sommige leerlingen een hele opluchting,
na het horen van de term formule).

Na het bestuderen van de Tulp, krijgen de leerling de opdracht om
zelf een plattegrond van deze bloem te ontwerpen. Daarbij ontstaan
figuren die beogen een getrouwe afbeelding van de bloem te geven.
Andere tekeningen zijn veel abstracter van aard. enkele beïnvloed door
de wijze van tekenen die werd gebruikt bij bouwplan van de ledematen.

Over het algemeen echter sluiten de resultaten goed aan bij de tekening
van het diagram. De leerlingen leren nu ook deze term.

Na de Tulp wordt de Hyacinth besproken en getekend. De leerling
ziet dat bij deze vergroeidbladige bloem ook kransen zijn. Verder krijgt
hij informatie over de ontwikkeling en opbouw van de stamper. (Daarbij
wordt verwezen naar de kikkerledemaat waar. voor een juist begrip,
ook embryologische gegevens noodzakelijk bleken).

Na Tulp en Hyacinth, worden als tweede groep besproken: Chinees
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Klokje, en Sering. Als derde groep: Anemoon, Scherpe Boterbloem en/of
Speenkruid. Vervolgens Witte Dovenetel en de Lathyrus samen met een
plaat van de Boon. Afgesloten wordt met een behandeling van de Paarde-
bloem en een model van de Zonnebloem.

Aan het einde van deze reeks zijn bijna alle leerlingen in staat om met
zeer weinig hulp de Paardebloem volledig te analyseren (afgezien van
vruchtblad-aantal en kelk).
Dat gesprek loopt ongeveer als volgt:
De paardebloem wordt eerst eens rustig bekeken.
pi: vraagt dan wie er wat vreemds ziet. Er komen vingers. PI. gaat bij
al deze leerlingen even apart luisteren (om voorzeggen te voorkomen).
Er komen antwoorden als: de mee/draden groeien tussen de blaadjes
door.; bij elk blad staat een stampertje; ik kan er geen kransen in zien;
er zitten zowel meeldraden aan de buitenkant als aan de binnenkant.
PI. merkt dan op, dat iedereen toch wel iets vreemds aan deze bloem
vindt. Het wijkt af van wat we tot nu toe zagen. Laten we de bloem
maar eens doorbreken. Als dat gebeurd is, zien alle leerlingen het rijtje
vruchtjes. Elk blaadje en meeldraadje staan op een vruchtje of elk
stampertje en blaadje staan op een vruchtje. (In het begin zien weinig
of geen leerlingen de verdikking om de stamper). Nu komen de vingers
van de ..intelligenten". PI. gaat weer bij elk afzonderlijk even luisteren.
Sommigen constateren dadelijk dat elke combinatie een bloemetje is.
Anderen constateren dat het opmerkelijk is, dat steeds een blaadje, een
vruchtje en een meeldraadje (stampertje) samen voorkomen {met een
pluisje er ook nog bij, zoals een enkeling vertelt). Als pi. dan aan de
klas vertelt, dat enkelen de oplossing voor het probleem hebben ge-
vonden komen er al gauw meer schapen over de dam. Daarop volgt de
opdracht om zelf verder maar het bloemetje te onderzoeken. Hoeveel M?
Hoeveel S? Dat wordt grif gevonden. Waarna pi. op het bord de bloem-
schemd's tekent, met aanvullende informatie. (O.a. met doorsnede
vruchtgedeelte). Geheel autonoom ontwerpen de leerlingen ook termen
voor de algemene bloembodem en schijnkelk.

Een en ander wijst erop. dat de leerling er in geslaagd is de abstrahering
van het begrip bloem te volbrengen. Hij beheerst het categorieenstelsel.
Het is wel gebleken, dat het van groot belang is om van het begin af
op zeer duidelijke begrippen of ontwikkeling daarvan aan te sturen.
Nogmaals kan daarbij als voorbeeld gegrepen worden naar de bloem-
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bodem. Reeds het noemen van de term kan een begripsverwarring in
leiden, in verband met het gebruik van de termen onderstandig en boven-
standig. Hoe sneller de leerling inziet, dat het streepsymbool voor-
namelijk de verbinding tussen de uiteinden van de bloembodem aan-
geeft, hoe sneller hij inziet dat het slechts gaat om een verschuiving
van bloemdelen ten opzichte van elkaar. (Een leerling stelde deze ver-
schuiving plastisch voor. Zijn linkerhand stelde de bloemdelen voor,
zijn rechterduim de stamper. Nu kon hij de relatieve verschuiving
„laten zien").

De begrippen kransstandig en vruchtblad krijgen een nog scherpere
betekenis, wanneer de leerlingen diagram mogen spelen. Alle spelenden
krijgen een functie toebedeeld. Meisjes stellen vruchtbladen voor,
jongens meeldraden, meisjes of jongens bloembekleedsels. Naast de
hilariteit die dit verwekt, werkt het serieuse studie in de hand. Hoe zullen
we alterneren? Hoe zullen we driehokkig-vergroeid voorstellen? Hoe
kunnen we aangeven dat de stempel niet, de rest van de vruchtbladen
wel vergroeid is? (Ter gerustelling van collega's: de rol van bloembodem
behoeft door de leerlingen niet te worden vertolkt. . . ) .

Tegen de grote vacantie in de eerste klas, zijn we dan toe aan het
determineren en verkennen van nieuwe bloemen. De bloem is dan voor
de leerlingen „een verzameling voortplantingsorganen, al of niet om-
geven door bloembekleedsels". In de praktijk kunnen ze daarvan vele
vormen vinden en leren rangschikken.

Naschrift.

Dit onderzoek dateert van enkele jaren terug. Het is intussen herhaald
in meer op toepassing gerichte vorm. Daarbij is gebleken, dat het uit-
stekend geschikt is om leerlingen in de laagste klassen (I en II) in aan-
raking te brengen met enkele problemen samenhangend met evolutie
en adaptatie.

Op grond van het opgebouwde begrippenapparaat, is het n.1. mogelijk
om tot een globale en snelle vergelijking van een aantal bouwplannen
te komen. De leerling krijgt steeds de opdracht om bij een gekozen bouw-
plan een aantal voorbeelden te zoeken (vooral van dieren). Deze voor-
beelden worden uitvoerig beschreven. (Bijv. bouwplan van de kat-
achtigen; daarbij kat. tijger, leeuw etc; of bij zoogdier: kat, geit, aap,
mens).
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We kunnen daarmee geruime tijd doorgaan. Daarbij sturen we aan
op een inzicht in de hiërarchische ordening die met deze bouwplannen
van verschillende orde mogelijk is. De leerling ziet dat bouwplannen
meer of minder gedetailleerd kunnen zijn. („Het gedétailleerdste bouwplan
is het dier zelf", zeggen de leerlingen op een gegeven moment).

Begrippen als homoloog, analoog en adaptatie kunnen nu worden ge-
zien in nauwe samenhang met de gegeven bouwplanordening. Wat het-
zelfde bouwplan heeft is homoloog, er zijn verschillende graden van
homologie. Afwijkingen van het bouwplan in de richting van de realiteit
is adaptatie. Daardoor leert de leerling tevens bij alles adaptatie zien. (En
niet alleen bij de pinguins, of de „vissen met pootjes" of „zoogdieren
met vleugels").

Het is duidelijk dat hiermee de weg naar problemen van milieu en
levenswijze en evolutie open ligt. Het is hier niet de plaats om daarop
diep in te gaan. Deze korte aanvulling kan echter dienen om het ge-
geven experimentele werk enig perspectief te verlenen.
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ERRATA

Deell

blz. 45: demonstratie-sprong moet zijn: sprong-demonstratie
blz. 85: 2e regel v.o. page 90 moet zijn: page 83

Deel II

De paarse kleur in de gekleurde illustraties moet bruin zijn.
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