
Contractwerk van Niels  Een voorbeeld van een contractdag in een E.G.O.-school
01. Opstart van het contract - Op donderdag starten de kinderen in de kring met hun ‘contractweek’. Het werk wordt samen met de kinderen doorgesproken. 02. Individuele uitleg bij het contract - Niels krijgt nog een korte instructie bij 
het contract. Op het bord staat het dagrooster. 03 (a en b). Plannen van het contract - Contractwerk begint met het inplannen van de taken. 04. Handtekening - Het contract is een wederzijdse overeenkomst. 05. Lezen - Na de kring gaat 
Niels lezen op een zelf gekozen plek. 06. Rekenen - Bij rekenen is vandaag geen instructie gepland, Niels werkt zelfstandig aan de rekentaak. 07 (a en b). Zelfevaluatie - Niels geeft met kleuren aan hoe hij zijn rekenwerk vond. Met groen 
laat hij zien dat hij het rekenen leuk en goed vond. Oranje is gemiddeld en rood betekent saai of moeilijk. 08. Samenwerken - Niels geeft uitleg aan Sven. 09. Klassikale instructie - Op het contract kunnen de kinderen zien wanneer zij sa-
menkomen in de kring voor deze instructie. 10. Verlengde instructie - Na de klassikale instructie wordt er nog een instructie in een kleine groep gegeven. 11. Spelmateriaal - In het contract zitten zowel verwerkingsopdrachten als spelma-
terialen. 12. Taal - In de gezamenlijke ruimte zijn laptops aanwezig waarop Niels zijn verhaal uitwerkt. 13. Computertijd - Op het contract staan ‘moet- en mag-taken’. Niels werkt graag op de computer. 14. “Bijplan-kast” - In deze kast staan 
extra materialen die kinderen mogen kiezen als zij hun contractwerk klaar hebben. 15. Inleveren - Aan het einde van de dag levert Niels zijn taken en contractbrief in. 16. Evaluatie - Na het contractwerk komen de kinderen in de kring bij 
elkaar om het contract te bespreken. Er wordt besproken wat goed ging en wat de volgende dag aandacht behoeft.
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Marcel van Herpen en Esther Poos
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