
COBIKrantUitgave 1 sinds 2019

Wauw, ik ben nog maar één jaar oud en heb nu al mijn eigen 
krant 
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Voorzitter College van 
Bestuur Adriaan van 
Zanten vertelt.Vierjaren
plannen staan vaak vol 
met goede ideeën, maar 
belanden regelmatig 
in de la. Dat wilden we 
graag voorkomen. We 
startten in 2016 met het 
peilen van de tevreden
heid van medewerkers, 
leerlingen en ouders. 
De resultaten waren op 
sommige onderdelen 
een eyeopener. Hieruit 
ontstonden de eerste 
ideeën: de basis voor 
onze toekomstplannen.”

Vier speerpunten

“Daarna zijn we ook 
gaan praten met leerling 
raden, leerkrachten en 
de managementteams 
van de scholen. En we 
hielden bijeenkomsten 
met ouders, de mede
zeggenschapsraad en 
de raad van toezicht. 
Samen met een onder
wijsadviesbureau zetten 
we de ideeën om in vier 
speerpunten: Creati
viteit, Onderzoekend 
Leren, Burgerschap en 
ICT.”

“Een plan van twintig 
pagina’s en een bijlage 
over hoe wij als christelij
ke school onze identiteit 
wensen in te vullen, zet
ten we om in concrete 
doelen. Compact, zodat 
je niet telkens álle pagi
na’s hoeft door te ploe
gen. Samen met een re
clamebureau verzonnen 
we de naam COBI, een 
wijze uil. Groot voordeel 
van deze aanpak? Ieder
een herkent zich in het 
plan, omdat we het sa
men hebben ontwikkeld. 
Het is niet van bovenaf 
ingevoerd. Dat creëert 
draagvlak: COBI leeft 
binnen alle scholen.”

Zin in leren

“Kinderen stralen wan
neer hun motivatie stijgt. 
Ons motto is niet voor 
niets ‘zin in leren’. Leren 
doe je met elkaar. We 
willen dat iedereen, zo
wel kinderen als hun ou
ders en de leerkrachten, 
met enthousiasme aan 
de slag gaat. Daarom la
ten we soms de klassie
ke manier van lesgeven 
los om de zin in leren 
te bevorderen. Laat 
het schoolboek eens 

liggen en stel vragen 
aan je ouders en je opa 
en oma. Of bezoek een 
museum. We willen met 
ons onderwijs diepgang 
geven. Hoe ga je om 
met de aarde, hoe ga je 
om met elkaar en wel
ke rol speelt het geloof 
daarin? Uit wetenschap
pelijk onderzoek weten 
we dat op het moment 
dat iemand gemotiveerd 
is om te leren, het beter 
beklijft.”

Toekomstgericht 
onderwijs

“We bieden toekomst
gericht onderwijs en 
vinden de vier speer
punten daarin belangrijk. 
Dat heeft de coronacri
sis bijvoorbeeld bewe
zen met het onderwijs 
op afstand. Iedere week 
was er opnieuw vraag 
naar creativiteit van leer
krachten. We moesten 
onderzoekend werken, 
uitvogelen wat wel en 
wat niet werkt en ideeën 
met elkaar uitwisselen. 
Daarnaast hadden we 
een gezamenlijke vijand, 
die we alleen konden 
bestrijden als iedereen 
zich aan de 

De coronacrisis als ultieme 
test voor COBI: leerkrachten, 
leerlingen en ouders met vlag 

en wimpel geslaagd

COBI Nieuws september 2020

Het motto van de Spectrumscholen is: zin in leren. Om dit kracht bij 
te zetten ontwikkelden we met leerkrachten, leerlingen en ouders het 
vierjarenplan 2018-2022. We zijn op de helft: de eerste twee jaar zitten 
erop. Tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat we de vruchten plukken 
van het plan. En hoe! 

voorschriften hield; een 
uitstekend voorbeeld van 
burgerschap. En dat ter
wijl we toch contact had
den met elkaar, via allerlei 
technologieën. In deze pe
riode viel heel veel samen. 
Veranderingen lukken 
heel goed als het urgen
tiebesef groot is. Ik vond 
het treffend wat minister 
Hugo de Jonge zei: “We 
houden afstand, maar zijn 
misschien wel dichter bij 
elkaar dan ooit.”

“We zijn een protestants
christelijke stichting en 
willen dat uitdragen. Maar 
ons geloof is niet onze 
gehele identiteit. Daar
om staat de C in COBI 
niet voor christelijk, maar 
komt het wel heel duide
lijk terug in ons onderwijs. 
Bijvoorbeeld in burger
schapsvorming, waarin we 
ons richten op het creëren 

van een leefbare samenle
ving, vanuit de christelijke 
traditie. We willen kinde
ren nog steeds die chris
telijke traditie meegeven, 
maar doen dat samen met 
anderen. Zo zit de sa
menleving namelijk ook in 
elkaar. We proberen met 
elkaar te werken aan een 
hoopvolle toekomst, wat 
de boodschap van de Bij
bel is, en we vertalen dat 
naar ons eigen onderwijs.”

De toekomst

“In Nederland wordt door 
de overheid nagedacht 
over een nieuw curriculum 
voor zowel het primair als 
het voortgezet onderwijs. 
De huidige kerndoelen 
stammen uit 2006 en zijn 
dus verouderd. In 2021 
worden deze doelen 
vernieuwd. Voor ons is 
dat een heel belangrijk 
uitgangspunt, want dat 

vormt het wettelijk kader 
van waaruit wij moeten 
werken. Ons beleidsplan is 
zeker houdbaar en actu
eel tot 2022, en verdwijnt 
dus níet in de la. Met de 
kennis die we opdoen aan 
de hand van onze vier 
speerpunten én het nieu
we curriculum, kunnen we 
ons richten op de jaren 
hierna.”

Spectrumpool voor invallers
Krapte op de 
arbeidsmarkt

Er is een tekort aan in
vallers door krapte op de 
arbeidsmarkt in het basis
onderwijs. Daarom heb
ben de Spectrumscholen 
gekozen voor een flexi
bele schil met invallers in 
vaste of tijdelijke dienst. 
Bijna 15 leerkrachten (6 
procent van het totale 
bestand) kunnen mid
dels een invalapp van 
Poolwest hun beschik
baarheid doorgeven. Het 
geeft maximale vrijheid 
voor de invalkrachten én 
zekerheid van inkomen. 
Hebben de scholen geen 
invaller nodig? Dan levert 
de kracht ondersteuning 
op de stamschool. 

Invalpool

Veel leerkrachten vinden 
het leuk om in de pool 
te werken. Zo nemen ze 
een kijkje in de keuken 
van verschillende scholen 
en kunnen ze proeven uit 
verschillende keukens. 
Het verruimt de onder
wijskundige smaak.

Verschillende ervaren 
leerkrachten hebben 
al een jaar of langer in 
de pool gewerkt om zo 
ruimte te scheppen voor 
startende leerkrachten. 
Want starters leren het 
meest en het snelst als zij 
een paar jaar een vas
te groep begeleiden; ze 
doorzien de leerlijnen en 
kunnen meer diepgang 
geven aan de zorg voor 
hun leerlingen.
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slag gegaan. De resultaten en 
producten hebben we aan het 
einde van de opleiding aan el
kaar gepresenteerd.”

Voor De Acker ontwikkelden 
Elsemiek en haar twee directe 
collega’s een ‘rubric’ als ant
woord op de vraag ‘hoe leren 
we de kinderen samenwerken 
binnen ons geïntegreerd onder
wijs?’. “Want we vragen veel 
van onze leerlingen op dat vlak. 
Daarin willen we ze goed be
geleiden. Daar kan de rubric bij 
helpen. Dit is een soort tabel, 
waarin een doel in stappen om
schreven staat, en waarmee het 
samenwerkingsproces van de 
leerling inzichtelijk wordt voor 
de leerling en leerkracht.”

Olievlek

Nu de opleiding is afgerond, is 
het aan Elsemiek en haar stu
diegenoten om hun kennis en 
kunde als een olievlek over de 
Spectrumscholen te versprei
den. “Bij De Acker doen we dat 
in stuurteams, zo creëren we 
draagvlak voor verschillende 
onderwerpen. De rest van het 
team vertrouwt en vaart op de 
kennis van de specialisten in het 
stuurteam. Wij filteren op het 
vlak van toekomstgericht on
derwijs de informatie die be
schikbaar is en brengen dat wat 
relevant is over op het team. 
De opleiding gaf ons daarvoor 
tools om bij te blijven in ons vak 
om de ontwikkelingen goed te 
volgen.”

Om onze leerlingen 
voor te bereiden op 
de 21e eeuw hebben 
leerkrachten nieuwe 
en andere vaardighe
den nodig. Belangrijk 
dus om ons onder
wijzend personeel 
handvatten te geven, 
zodat zij zich hier
in ontwikkelen. Van 
elk van onze acht 
basisscholen heeft 
daarom minimaal één 
leerkracht afgelopen 
schooljaar de oplei
ding Toekomstgericht 
Onderwijs afgerond. 

Veranderproces als 
basis

“Als het gaat om 
toekomstgericht 
onderwijs dacht ik 
eerder vooral aan de 
21eeeuwse vaardig
heden”, vertelt Else
miek. “Dat vinden we 
belangrijk, want die 
vaardigheden hebben 
leerlingen nodig om 
zich staande te hou
den in de toekomst. 
Daar is iedereen in 
het onderwijs het over 
eens. Maar toekomst
gericht onderwijs is 
meer dan dat. Het is 
belangrijk om vanuit 
de visie van de school 

beleid te bepalen en 
vervolgens de vraag 
te stellen hoe we dat 
gaan vormgeven. 
Daar ligt een heel ver
anderproces aan ten 
grondslag.”
Elsemiek en haar stu
diegenoten van de an
dere Spectrumscho
len leerden erover via 
literatuur en colleges. 
“En we hebben zelf 
het onderzoekend 
leren ondervonden. 
Precies waartoe we 
onze leerlingen ook 
willen stimuleren”, 
lacht ze. “Iedereen is 
met een eigen ont
wikkelvraag aan de 

Toekomstgericht onderwijs 
is opleiden voor banen die 

nog niet bestaan
Om het toekomstgericht onderwijs goed in te voeren op onze 
scholen, gingen onze professionals afgelopen jaar zelf terug 
de schoolbanken in. Zo ook Elsemiek Mol, leerkracht van groep 
5 op CBS De Acker. Zij volgde de opleiding Toekomstgericht 
Onderwijs om leerlingen ‘op te kunnen leiden voor banen die nog 
niet bestaan’. “Deze uitspraak van hoogleraar Paul Kirschner is 
wat mij betreft de kern van onze taak.”

Inspectie onderzoekt Spectrum
‘Duidelijk sprake van een Spectrum-familie’

Vier inspecteurs van de 
Rijksinspectie hebben 
eind 2019 het bestuurs
kantoor en drie scho
len bezocht. Vooraf zijn 
alle beleidsdocumenten 
bestudeerd en daarover 
zijn zowel de bestuurder 
als de controller aan de 
tand gevoeld. Daarnaast 
heeft de inspectie lessen 
bijgewoond, gesprekken 
gevoerd met leerlingen en 
ouders, de GMR, RvT en 
personeelsleden. Het oor
deel? Spectrum is op de 
goede weg en zet goede 
stappen in de realisatie 
van kwaliteitsonderwijs nu 
én in de toekomst. 

Samenvattend 
concludeert de inspectie: 

“Spectrum wordt op 
een eenduidige en 
transparante wijze 
aangestuurd door een 
eenhoofdig College 

van Bestuur. Dat blijkt 
onder meer uit de wijze 
waarop het beleid 
voor de komende 
jaren, vastgelegd in het 
strategisch beleidsplan 
2018-2022 (Koers22), 
tot stand is gekomen. 
Alle geledingen binnen 
Spectrum, ook de 
leerlingen!, hebben actief 
mee kunnen denken over 
de inhoud van het te 
voeren beleid, met het 
oog gericht op 2022. 

Spectrum heeft een 
duidelijke koers uitgezet, 
waarbij het motto: ‘Zin 
in leren’, is uitgewerkt 
en verbeeld in een 
specifiek en aansprekend 
stijlicoon: COBI. Het 
motto en het logo van 
Spectrum is in alle scholen 
waarneembaar en leeft bij 
personeel en leerlingen. 
Uit de verificatie-

onderzoeken die wij op 
drie van de acht scholen 
hebben uitgevoerd blijkt 
dat het bestuursbeleid in 
deze scholen merkbaar 
en zichtbaar is. Er is 
duidelijk sprake van een 
‘Spectrum-familie’. Het 
onderwijs is van een 
goed niveau, die alle de 
mogelijkheid hebben 
om zich, binnen de visie 
van Spectrum en binnen 
hun eigen context, te 
ontwikkelen, te verbeteren 
en daarbij vernieuwingen 
niet schuwen. 

De vier speerpunten in 
het beleid: Creativiteit, 
Ontdekken door 
onderzoekend leren, 
Burgerschap en ICT-
ontwikkelingen, zijn in de 
naam van het stijlicoon 
COBI (een aimabele wijze 
uil, zoals het bestuur 
deze karakteriseert) 
verwerkt. De speerpunten 

hebben we op de drie 
onderzochte scholen in 
al hun aspecten kunnen 
waarnemen. 

De onderdelen 
leerstofaanbod en 
kwaliteitscultuur kregen 
op alle onderzochte 
scholen de hoogste 
beoordeling (GOED). 
Het bestuur kan nu en 
in de nabije toekomst 
voldoen aan de financiële 
verplichtingen om het 
onderwijs te verzorgen.”
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Dankzij curriculum van De 
Poort krijgen leerlingen zin in 

leren
CBS De Poort werkt al vijf jaar met het onderwijsconcept IPC. Een 
vakoverstijgend programma waarin effectief leren centraal staat. De 
zoektocht naar een nieuwe manier van onderwijs is destijds enigszins 
uit nood geboren, vanwege de afname van het aantal leerlingen. 
“Tegelijkertijd is De Poort daarmee een voorloper gebleken op het 
uitgangspunt dat inmiddels voor al onze scholen geldt: zin in leren”, 
vindt directeur Suzanne Potuijt. 

KOERS22 kwam tot bloei 
tijdens de coronasluiting 

Hoewel het coronavirus rond de jaarwisseling al om zich heen 
woekerde, had niemand toen kunnen bedenken dat het de totale 
wereld compleet op zijn kop zou zetten. Het virus verspreidde zich 
snel. 16 maart werden de scholen gesloten en moesten ook de 
Spectrum-scholen onderwijs op afstand gaan bieden.

Om invulling te geven 
aan toekomstgericht 
onderwijs, kozen we bij 
de ontwikkeling van het 
vierjarenplan KOERS22 
voor vier speerpunten: 
Creativiteit, Onderzoe
kend leren, Burgerschap 
en ICT. Niemand had 
vooraf kunnen bedenken 
dat deze speerpunten zo 
essentieel zouden zijn in 
een periode dat de scho
len onderwijs op afstand 
moesten regelen. Creativiteit?

Instructiefilmpjes. Verha
len met luisteropdrachten. 
Poppenkastvoorstellingen. 
Beweegopdrachten. En 
opdrachten om de natuur 
in te gaan. De coronacrisis 
vroeg iedere week op
nieuw naar creativiteit van 
leerkrachten. Alles werd 
uit de kast getrokken 
om het onderwijsaanbod 
aantrekkelijk en zinvol te 
houden.

Onderzoekend leren?

Waar onze leerkrach
ten normaal gesproken 
de kinderen aanzetten 
tot onderzoekend leren, 
moesten ze nu ook zelf 
aan de bak. Dingen uit
proberen, bekijken of be
paalde methoden werken 
of niet werken en ideeën 

met elkaar uitwisselen. Op 
basis daarvan moesten 
we telkens verbeteringen 
aanbrengen of zelfs op
nieuw beginnen. Routine 
en ervaring speelden in
eens een veel kleinere rol. 
De wereld moest immers 
opnieuw worden 
uitgevonden.

Burgerschapsvorming?
Op afstand van elkaar 
voerden we een geza
menlijke strijd tegen het 
coronavirus. Als er iets 
duidelijk werd in deze 
periode, was het dat we 
de kans op besmetting 
alleen konden verklei
nen door goed samen te 
werken, zónder dicht bij 
elkaar te komen. Ondanks 
die afstand, waren we 
toch erg verbonden met 
elkaar.

ICT?

Twee derde van de leer
lingen binnen Spectrum 
heeft de beschikking over 
een eigen laptop, en dat 
kwam goed van pas. Voor 
huiswerk, voor videoge
sprekken met de groep of 
de leerkracht of om even 
bij te praten als kinde
ren onder elkaar. Ook 
het urgentiebesef onder 

leerkrachten was groot. 
Sommige leerkrachten 
ontwikkelden zich op 
ICTgebied in een tempo 
waar normaal gesproken 
een jaar voor uitgetrokken 
wordt. We hadden op af
stand intensief contact.

Onverwacht heeft 
de coronacrisis ons 
onderwijskundig veel 
geleerd!

IPC maakt 
kinderen 
nieuwsgierigWat is IPC?

“IPC staat voor Internati
onal Primary Curriculum. 
Het is een curriculum voor 
het basisonderwijs waarin 
leren centraal staat. Het 
maakt de lessen boeiend, 
actief en zinvol door in te 
spelen op de wereld van 
morgen. In de 21e eeuw 
gaat het namelijk om 
meer dan kennis alleen. 
In een actief leerproces 
verwerven de leerlingen 
vaardigheden. Dat ge
beurt steeds binnen een 
thema, bijvoorbeeld over 
chocolade. Activiteiten 
om de kinderen te prik
kelen vormen het start
punt. Zo interesseren we 
ze voor het onderwerp. 
Gezamenlijk ontdekken ze 
wat ze er al over weten: 
hoe wordt chocolade ge
maakt, op welke plekken 
in de wereld gebeurt dat? 
Daarna volgt de verdie
pingsslag in de vakken en 
aansluitend bij de gestel
de leerdoelen. Gedurende 
het proces halen we de 
buitenwereld naar bin
nen, door een bezoek aan 
bijvoorbeeld een muse
um, molen of fabriek. Het 
mondt altijd 
 uit in een presentatie, 
waarbij we de ouders 
uitnodigen om te zien wat 

de leerlingen de afge
lopen periode hebben 
gedaan en geleerd.”

Hoe krijgt COBI aandacht 
binnen IPC? 

“Het past naadloos in 
elkaar. IPC is COBI en 
andersom. Creativiteit 
zit bijvoorbeeld in het 
samenwerken en in het 
bedenken van oplossin
gen. Onderzoek zit er heel 
stevig in, onder meer bij 
de startactiviteiten om de 
voorkennis te oogsten. 
Dat stimuleert en moti
veert tegelijkertijd het 
leren, omdat leerlingen 
laten zien wat ze al weten 
en dit met elkaar delen. 
Omdat IPC elk thema van
uit andere culturen belicht 
en aandacht en respect 
heeft voor een duurzame 
wereld, heeft Burgerschap 
ook een duidelijke plek in 
het lesprogramma. En tot 
slot komt ICT aan bod in 
bijvoorbeeld de manier 
van presenteren, met een 
Prezi of Padlet. Elke pijler 
is dus terug te vinden in 
elk thema, al verschillen 
telkens de accenten.”

 Hoe motiveert IPC de 
leerlingen? 
“IPC biedt een grote data

bank met talloze thema’s. 
Zo kan de leerkracht een 
onderwerp kiezen dat 
past bij wat er leeft in de 
klas of aansluit bij de actu
aliteit. Op De Poort wer
ken alle groepen met IPC. 
Daardoor is er ook veel 
samenwerking tussen de 
klassen en leren leerlingen 
van elkaar. Afgelopen jaar 
hebben we de verdieping 
gezocht én gevonden in 
het assessment for learn
ing. Met goede feedback 
en door te reflecteren op 
het leerproces, krijgen 
leerlingen zin om de vol
gende stap te zetten. Met 
IPC bieden we leerlingen 
houvast: ze weten wat er 
van ze verwacht wordt. 
Tegelijkertijd dagen de
thema’s uit om dat los te 
laten, om creatief te zijn 
en samen te werken. IPC 
maakt kinderen nieuws
gierig. Een belangrijke 
voorwaarde om te leren.”
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Joyce heeft een missie. 
Als mediacoach is het 
haar doel om een ‘eigen
tijds en doordacht onder
wijsaanbod te creëren’ 
op het gebied van media
wijsheid. “Zodat leerlingen 
op een positieve en con
structieve manier gebruik
maken van de media om 
hen heen. Want om goed 
te functioneren in de 
huidige en toekomstige 
samenleving is voldoen
de basiskennis van media 
en digitale technologie 
essentieel”, benadrukt 
ze. De kracht van de 

aanpak? Leerlingen zelf 
controle geven over hun 
gevoelens, gedachten en 
gedrag met betrekking 
tot de invloed van me
dia. Joyce: “Onze aanpak 
zorgt ervoor dat kinderen 
zelf de regie hebben en 
houden over hun media
gedrag. Dit wordt onder
steund door de weten
schappelijke inzichten van 
dr. Esther Rozendaal van 
de Radboud Universiteit.”

Samen verantwoordelijk

Zonder rijbewijs komen 
leerlingen met de smart

phone in de hand op de 
digitale snelweg terecht. 
Regels en richtlijnen zijn 
nodig om geen brokken 
te maken. School heeft 
daarin een belangrijke 
rol, vindt Joyce. Ze stel
de afgelopen jaar samen 
met twee collega’s het 
beleidsplan Mediawijs
heid op voor de Spec
trumscholen. “Naast de 
ICTbasisvaardigheden ligt 
er voor leerkrachten wat 
ons betreft ook een taak 
om kinderen te leren hoe 
ze zich gedragen in de 
mediale wereld. 

Ik wil iedereen  ouders, 
leerkrachten én leerlingen 
– bewust maken van de 
mogelijkheden en kansen 
die media ons bieden.”

Hoe ga je met elkaar 
om? Op social media, op 
WhatsApp. We kunnen er 
over steggelen wie daar 
verantwoordelijk voor is: 
school of ouders. We kun
nen ook zeggen: we doen 
het samen.” 

En dus legt ze leerkrach
ten uit waarom media
wijsheid óók een taak van 
school is. “Lessen hebben 
een veel groter effect als 
de leerkracht ze geeft 
vanuit het besef hoe be
langrijk het onderwerp is. 

Ik zie bovendien veel 
kansen in de koppeling 
met sociale vaardigheden, 
door bijvoorbeeld te vra
gen: ‘Hoe zou je willen dat 
anderen met jou omgaan? 
In de klas, op het school
plein én online?’”

Nationaal Media Paspoort

Op CBS De Acker maken 
ze gebruik van het Natio
naal Media Paspoort om 
mediawijsheid de aan
dacht te geven die het 
verdient. Alle leerlingen 
krijgen lessen over zeven 
thema’s, die elk school
jaar terugkomen. Joyce: 
“Binnen het thema ‘Weet 
wat je ziet’ onderzoeken 
de leerlingen in de boven
bouw bijvoorbeeld een 
vlog van een populaire 
YouTuber op verborgen 
reclame. Wat vinden ze 
daarvan? Vervolgens ma
ken ze ook zelf een vlog 
waarin ze een product 
aanprijzen. Door op deze 
manier inzicht te krijgen 

in sluikreclame, gaan ze 
het voortaan zelf eerder 
herkennen.” 
Van angsten naar kansen

Omdat mediawijsheid niet 
een taak van school alleen 
is, organiseert Joyce 
ouderavonden. Ze praat 
ouders bij over sociale 
media, schermtijd en het 
smartphone en tablet
gebruik. Als mediacoach 
is ze deskundig en op de 
hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. “Voor 
zover dat kan hè”, lacht 
ze. “Want as we speak 
vinden ze wel weer iets 
nieuws uit.” 

Op die ouderavonden 
wordt goed duidelijk dat 
het belang van mediawijs
heid vaak wordt onder
schat. “Ouders van nu zijn 
met media opgegroeid, 
maar er niet mee opge
voed. Het is ons over
komen en toch is het nu 
onze taak om de kinde
ren ermee op te voeden. 

Sommigen denken dat het 
vanzelf wel komt. Leerlin
gen zijn immers al handig 
met smartphone en tablet, 
is de gedachte. Daarom 
probeer ik bewustwording 
te bewerkstelligen. Ander
zijds is er veel angst voor 
het onbekende.” Joyce wil 
die angsten wegnemen. 

Mediawijsheid als rijbewijs 
voor de digitale snelweg

‘As we speak vinden ze weer 
iets nieuws uit’

Mediawijsheid is een taak van ons allemaal: leerkracht, ouder én kind. 
“Het is en-en-en. Alleen sámen zorgen we ervoor dat leerlingen wijs met 
technologie omgaan, nu en in de toekomst”, vindt Joyce Gepkens, 
ICT- & Mediacoach op CBS De Acker.
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aanlopen. Gedurende het 
gehele bouwproces kon
den we onze wensen over 
het gebouw aangeven en, 
indien nodig, aanpassen”, 
legt Nelly uit.

“Wat we vooral belangrijk 
vinden, is de creatie van 
multifunctionele ruimtes. 
Ruimtes waarin leerlingen 
samen kunnen werken, 
maar waar het ook moge
lijk is één leerling rustig te 
laten werken. Bijvoorbeeld 
als er een toets ingehaald 
moet worden of er volle
dige focus nodig is voor 

een bepaald project. Als 
leerkracht is het op deze 
manier veel makkelijker 
om leerlingen in groepjes 
of apart te laten werken 
en hoeven we dat niet 
speciaal te organiseren.”

De vier speerpunten in 
één gebouw

Het nieuwe gebouw geeft 
ook duidelijk invulling aan 
de vier speerpunten van 
ons onderwijs: Creativiteit, 
Onderzoekend Leren, Bur
gerschap en ICT. “Naast 
de reguliere lesstof, waar
in de vier speerpunten uit
gebreid terugkomen, is er 
binnen onze school veel 
ruimte voor andere ont
wikkelingsvormen waarin 
de speerpunten tot uiting 
komen. Daar wordt het 
nieuwe gebouw echt op 
ingericht”, vertelt Nelly.

“We vinden cultuure
ducatie heel belangrijk 
als onderdeel van de 
bredere vorming. In het 
nieuwe gebouw hebben 
we voldoende ruimte om 
die cultuureducatie een 
permanente plek te ge
ven. Creativiteit, Onder
zoekend Leren en Burger
schap komen daar sterk in 
terug. Bovenin het ge
bouw komt er een groot 
speellokaal voor kleuters. 
Daarnaast komen twee 

lokalen, waarvan we 
gemakkelijk één ruimte 
kunnen maken, met een 
podium. Op die manier is 
er voldoende ruimte voor 
voorstellingen, vieringen 
en creatieve lessen, zoals 
danslessen. Er komen tus
sen de klaslokalen grote 
schuifdeuren, zodat je 
twee lokalen gemakkelijk 
met elkaar kunt verbin
den. Zo is het mogelijk 
twee groepen samen aan 
een onderwerp of thema 
te laten werken, wat het 
gezamenlijk onderzoe
ken stimuleert. Het biedt 
kinderen daarbij direct de 
kans van elkaar te leren 
en feedback te geven en 
krijgen.”

“Met extra lessen in ande
re disciplines, zoals filoso
fie, beeldende vorming en 
literatuur, leren we kinde
ren in kleinere groepen 
meer over de wereld en 
komt de aandacht voor de 
andere speerpunten sterk 
terug.”

In 2002 moest het oude, 
stenen gebouw gesloopt 
worden omdat er as
best in zat. Er kwam een 
noodgebouw. Hoewel dat 

gebouw er goed uitziet, 
is vervanging hard nodig. 
“Wanneer de kinderen 
een verdieping boven me 
een stoel verplaatsen, 

trilt de hele school”, lacht 
Nelly. “Een nieuwe, frisse 
omgeving is voor ieder
een erg fijn.”

Toekomstgericht 
onderwijs

Niet alleen het uiterlijk 
van de school verandert 
drastisch, ook over de 
indeling is grondig nage
dacht. “Een nieuw school
gebouw moet voldoen 

aan de eisen van de tijd. 
De manier waarop wij 
onderwijs willen geven, nu 
en in de toekomst, is heel 
belangrijk. We zijn daar
om uitgegaan van wat 
we op dit moment nodig 
hebben en waar we tegen 

Een stralend nieuw gebouw 
voor CBS Prins Willem-

Alexander
Multifunctionele ruimtes en plek voor COBI

Is het geen plaatje? Naar verwachting is het nieuwe schoolgebouw van 
CBS Prins Willem-Alexander in december 2021 klaar. De nieuwe indeling 
is beter dan die van het noodgebouw, het interieur is licht en fris. De 
school staat op een prachtige locatie op een heel groot plein met bomen. 
Directeur Nelly Roek kan niet wachten tot de opening van het nieuwe 
gebouw: “De school krijgt een soort paviljoenuitstraling, door de natuur 
buiten en de natuurlijke uitstraling en lichte tinten binnen.”

over de indeling 
is grondig 
nagedacht”

vier
speerpunten 
in één 
gebouw

Stralen

Het nieuwe 
gebouw moet 
het makkelijker 
maken kinderen in 
klassen of kleinere 
groepjes apart 
te benaderen. En 
tegelijkertijd moet 
het de school 

meer verenigen. 
Nelly is trots: “Het 
nieuwe gebouw 
kan onze kinderen 
écht laten stralen 
op alle mogelijke 
vlakken.”
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Zijn er geen zorgen? 

We zijn blij met de cijfers. 
Maar zorgen zijn er ook. 
De werkdruk is hoog en er 
wordt veel gevraagd van 
mensen in het onderwijs. 
We kunnen de cijfers dan 
ook niet alleen positief 
verklaren. Vanwege het 
tekort aan personeel en 
een gebrek aan invallers, 
melden mensen zich niet 
zo snel ziek. Als niemand 
je werk overneemt, blijft 
het liggen of krijgt een 
ander het erbij. 

Wat doen we daaraan?

We houden onze mede
werkers daarom scherp in 
de gaten. We merken dat 
het belangrijk is om deze 
zaken met elkaar te be
spreken. We tonen begrip 
en ondersteunen elkaar 
als het even niet gaat. 
Alles om ervoor te zorgen 
dat onze medewerkers 
op een prettige en gezon
de manier kunnen blijven 
functioneren. 

Gezonde levenstijl

Natuurlijk helpt een ge
zonde leefstijl ook. Vol
doende slaap en gezond 
eten en drinken maakt dat 
we beter in ons vel zit
ten. Ook daar helpen we 
onze medewerkers bij. Zo 
kregen de scholen van de 
herfst tot de voorjaarsva
kantie iedere twee weken 
vers fruit aangeleverd via 
de Jumbo uit Bergschen
hoek. Vitamine V voor een 
laag verzuim!

Laag ziekteverzuim bij Spectrum

Het verzuim binnen Spectrum ligt bijna 2% onder het 
landelijk gemiddelde van het primair onderwijs. Ook de 
meldfrequentie is bij ons erg laag. En de tevredenheid 
onder het personeel scoorde in 2018 hoog. Al deze 
zaken hebben sterk met elkaar te maken.

Voor wie cijfers leuk vindt!
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Sinds afgelopen jaar heb
ben bijna alle Spectrum
leerlingen vanaf groep 
vier een eigen ‘device’. 
Twee derde van alle leer
lingen, zo’n 1400 kinde
ren, is voorzien van een 
laptop. Zij leren werken 
‘in de cloud’ en maken 
gebruik van de voordelen 
die digitale technologie 
het onderwijs biedt.

Nieuwe, digitale 
methodes voor rekenen 
en taal

“De leraren van de scho
len hebben afgelopen jaar 
methodes voor taal en 
rekenen uitgezocht, met 
digitale elementen. Dit 
maakt gepersonaliseerd 
leren makkelijker”, vertelt 
Michel. “Leerlingen oefe
nen de tafels bijvoorbeeld 
voortaan digitaal. De stof 
krijgen ze aangeboden op 
hun eigen niveau. Kinde

ren die goed zijn in reke
nen worden door de soft
ware extra uitgedaagd. 
Leerlingen die juist wat 
meer moeite hebben met 
de sommen, krijgen extra 
uitleg en digitale herha
ling. Omdat de leerkracht 
direct inzicht heeft in de 
prestaties van de klas, kan 
hij ook meteen bijsturen.”

Middels ICT sluit het on
derwijs bovendien makke
lijker aan op de interesses 

en talenten van leerlingen. 
“Ze maken niet meer al
lemaal dezelfde opgaven 
in hun schrift”, legt Michel 
uit. “De software stemt 
de opdrachten af op het 
niveau van de leerling en 
geeft direct feedback. 
Dit zorgt voor motivatie, 
stimulans en uitdaging. 
Mits doordacht ingezet, 
levert ICT een bijdrage 
aan de ontwikkeling van 
de kinderen.”

Digitale vaardigheden 
ontwikkelen

ICT is daarbij een hulp
middel, benadrukt Michel. 
“Niet alles kan, en niet al
les willen we digitaal. Daar 
moeten we een goede 
balans in vinden. Schrijven 
doen we nog steeds op 
papier en ook bij reke
nen is een uitrekenpapier 
belangrijk om te zien hoe 
een leerling tot een be
paalde uitkomst komt. De 
leerkracht legt uit, met 

Schrijven met de hand, sommen met de computer: 
leerkrachten en leerlingen ontdekken de voordelen 

van technologie

De I in COBI staat voor ICT. Eén van de vier speerpunten binnen ons 
toekomstgericht onderwijs. Hartstikke belangrijk, omdat de samenleving 
steeds digitaler wordt. “We willen dat onze leerlingen gebruik leren maken 
van de mogelijkheden die ICT hen biedt”, vertelt ICT-coördinator Michel 
Boer. “Vandaar dat de inzet van ICT belangrijk is op onze scholen.”

behulp van software en 
het digibord, de leerlingen 
verwerken de stof op de 
laptop én in het schrift. 
We gaan voor een combi
natie van digitale verwer
king en de ‘ouderwetse’ 
methode.”

Leerlingen digitaal vaardig 
maken is noodzakelijk in 
de huidige én toekomsti
ge samenleving, vinden 
we bij Spectrum. Kinderen 
die niet goed ingewijd 
worden in de digitale 
wereld, staan immers 10 
achter. “Kinderen moeten 
weten hoe ICT werkt. Hoe 
ze moeten omgaan met 
een computer, hoe zo’n 
apparaat werkt en hoe ze 
Sharepoint van Microsoft 
of het Cool leerplatform 
– een Googleomgeving 
 goed in kunnen zet
ten. ICT is dan ook geen 
apart vak op school, maar 
wordt geïntegreerd in de 
bestaande vakken. Digi
tale vaardigheden – zoals 
ICTbasisvaardigheden en 
informatievaardigheden  
komen bijvoorbeeld aan 

bod in een les aardrijks
kunde of geschiedenis, 
door iets op te zoeken via 
Google.” 

Kritische succesfactoren

Om te zien hoe ver scho
len zijn op het gebied van 
ICT heeft Michel, samen 
met de vier andere 
ICTcoördinatoren bin
nen Spectrum, afgelopen 
jaar een plan van aanpak 
gemaakt voor álle 
Spectrumscholen. 
“Deze kritische 
succesfactoren 
geven scholen 
houvast en laten 
zien waar nog 
aandacht nodig 
is op het gebied 
van ICT. De afgelopen tijd 
hebben zowel leerlingen, 
leerkrachten en ouders 
een grote stap gezet. 
Nu is het belangrijk om 
ICTvaardig te blijven, zo 
borgen we de I van COBI 
in ons onderwijs.

Wereldkampioenen naar 
Berkel en Rodenrijs

Voetballen 
met robots: de 
studenten van de 
TU in Eindhoven 
werden er in 
2019 kampioen 
mee. Ze gaven 
in november een 
demonstratie aan 
900 Spectrum
leerlingen uit de 
groepen 6, 7 en 8. 
Op 12 november 
stroomde de 
Oostmeerhal 
in Berkel en 
Rodenrijs vol 
met enthousiaste 
leerlingen van de 
pectrumscholen. 
Zij ontdekken er 
de mogelijkheden 
van robotica en 
ICT op een wel 
heel bijzondere 
manier: met een 
demonstratie van 
de kampioenen 
van de Robocup. 

In deze 
voetbalcompetitie 
voor robots 
strijden 
studententeams 
vanuit de hele 
wereld om de 
felbegeerde cup. 
Meestal gaat die 
naar teams uit 
Japan en Korea, 
maar afgelopen 
jaar mocht 
Nederland zich de 
winnaar noemen.
De studenten van 
de Technische 
Universiteit 
in Eindhoven 
werden in Sydney 
wereldkampioen 
met hun 
robotteam. In vier 
demosessies 
lieten zij aan onze 
leerlingen hun 
kunstjes zien. 
Ook kwam er 
een robotleerling 
mee naar de 
Oostmeerhal.
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“Aan creativiteit geen ge
brek bij de kleuters. Daar 
kom je wel aan toe met 
knutselen, liedjes zingen 
en toneelstukjes opvoe
ren.” Maar hoe pas je de 
andere drie speerpunten 
toe in de kleuterklas? 
“Vooral het onderdeel on
derzoekend leren stelde 
ons voor een uitdaging”, 
geeft Melanie toe. Samen 
met haar collega Rona 
van der Zalm van groep 2 
stuit ze afgelopen jaar op 
Kleuterlab, een methode 
gebaseerd op onderzoe
kend en ontwerpend le
ren. Na een workshop zijn 
de juffen overtuigd: dit is 
de manier waarmee er bij 
de kleuters aandacht kan 
zijn voor de O van COBI. 
“Kleuterlab stimuleert on
derzoek: precies waar we 
naar op zoek waren”, zegt 
Melanie.

Kleuterlab bestaat uit 
vijftig verschillende the
makaarten, die stuk voor 
stuk aansluiten bij de bele
vingswereld van kleuters; 
van feestdagen en sei
zoenen tot buitenspelen 
en eten en drinken. Elke 
kaart schetst binnen het 
thema een probleem. Een 
aansprekende introductie 
prikkelt de kinderen van 
groep 1 en 2 vervolgens 
om hier een oplossing 
voor te bedenken. 

Zinkende vissen

“Zo willen we bijvoor
beeld in een aquarium alle 
zelfgemaakte vissen van 
pingpongballen en kiezel
stenen goed kunnen zien. 
Daarom moeten sommige 
vissen hoog zwemmen en 
andere vissen laag. Hoe 
doe je dat?” Met een beel
dende introductie vang 
je de aandacht van de 
kleuters, legt Melanie uit: 
“Het probleem vraagt om 
een oplossing waarvoor 
de mogelijkheden onder
zocht moeten worden; we 
prikkelen het brein door 
telkens speldenprikjes 
uit te delen. Hoe gek
ker en uitdagender het 
probleem, hoe meer hun 
handen jeuken om aan 
de slag te gaan. Samen 
gaan ze op onderzoek uit 
en ontdekken ze door te 
doen. Daarvoor hebben 
ze veel verschillende ma
terialen en gereedschap
pen tot hun beschikking 

om in te zetten voor hun 
oplossing.”

Creativiteit door het 
plafond

Een mooie bijkomstigheid: 
de creativiteit gaat dankzij 
Kleuterlab door het pla
fond, merkt Melanie. “Het 
stimuleert creativiteit op 
veel meer vlakken dan 
voorheen. Bijvoorbeeld 
als we de kleuters het 
probleem voorleggen van 
de kip die op een stok 
zit, waardoor haar eieren 
steeds stuk vallen. Daar 
moet een kussentje on
der, denkt de een. Terwijl 
de ander een knikkerbaan 
bedenkt en weer een an
der met een opvangnetje 
als oplossing komt.”

Al die ideeën onder
zoeken de kleuters sa
men, waardoor allerlei 
21eeeuwse vaardigheden 
zoals probleemoplossend 
denken en samenwerken 
al vroeg worden gestimu
leerd. “Natuurlijk gaat het 
ook wel eens mis”, geeft 
Melanie toe. “Dat mag. 
We zijn blij als het goed 
gaat en als het niet lukt 
maken we er met elkaar 
alsnog een succeserva
ring van. Al vloeien er ook 
wel eens tranen.” 

Nieuwe rol voor de 
kleuterjuffen

De verdiepingsvragen op 
de themakaarten helpen 

Melanie en Rona om de 
kinderen van groep 1 en 
2 verder uit te dagen of 
een duwtje in de goede 
richting te geven. “Nadat 
we de voorkennis bij de 
kinderen hebben opge
haald door de onderde
len van het probleem te 
bespreken, willen ze het 
liefst direct aan de slag. 
We laten de kleuters hun 
gang gaan, maar verlie
zen de einddoelen niet uit 
het oog. Dus stimuleren 
we ze ook om af en toe 
buiten hun comfortzone 
te treden. Door zelf mee 
te doen met het zoeken 
naar een oplossing inspi
reren we ze om dingen 
op een andere manier 
te doen. Als alle kleuters 
aan het knippen zijn, pak 
ik juist de prikpen. Bin
nen het toekomstgericht 
onderwijs verschuift onze 
rol als leerkracht. Het is 
niet meer: ‘Ik ben juf en 
vertel jou wat je moet 
doen’. Kleuterlab daagt 
ons uit om los te laten, 
zodat kleuters leren en 
ontdekken door te onder
zoeken.”

Zinkende vissen en kapotte 
eieren

COBI vliegt uit over álle groepen van onze basisscholen. Ook in 
de kleuterklas wordt er gewerkt aan de vier speerpunten voor 
toekomstgericht onderwijs. Kleuterlab bleek de oplossing om met de 
allerkleinsten aan onderzoekend leren te werken, ontdekte juf Melanie 
Steenbergen van CBS De Wiekslag. 

In de kleuterklas 
wordt gewerkt 
aan de vier 
speerpunten” 

Kleuterlab daagt 
ons uit om los 
te laten, zodat 
kleuters leren en 
ontdekken door 
te onderzoeken”

Al die ideeën onderzoeken
kleuters samen”



COBIkrant18 COBIkrant 19COBIkrant

ik word elke 
dag beter in het 
lesgeven”

Wesley studeerde Sport
kunde, een hboopleiding 
waarin hij zich vooral 
focuste op de medische 
kant van sport. Daarna 
begon hij bij een BSO en 
verzorgde hij samen met 
Spectrum begeleiding bij 
gymlessen voor kinde
ren met een beperking. 
Op die manier leerde hij 
Spectrum kennen. Hij 
groeide door tot coördi
nator van de tussentijdse 
opvang. “Het enthousias
me van de medewerkers 
triggerde mij om steeds 
meer binnen het onder
wijs te betekenen. Daar
om voerde ik gesprekken 
met de directies van de 
verschillende scholen. Zij 
beaamden dat ik een ge
schikte leerkracht zou zijn. 
Enige probleem: ik be
schikte niet over de juiste 
papieren. Daarom nam ik 
contact op met de hoofd
directeur van Spectrum. 
Met zijn hulp startte ik het 
zijinstroomtraject.”

Praktisch leren

Het zijinstroomtraject 
duurt twee jaar. Afhanke

lijk van een vooropleiding, 
wordt het lesprogram
ma samengesteld. Het is 
dus een heel persoonlijk 
traject. “Pittig, want het is 
een opleiding op hboni
veau. Maar ook een echte 
uitdaging. Ik had er zin 
in, zeker omdat iedereen 
zich bij Spectrum volledig 
inzette om het te laten 
slagen. Vanaf dag één 
voelde ik me een volwaar
dige collega: iedereen gaf 
me de kans om te leren, 
stond open voor vragen 
én nam me heel serieus”, 
legt hij uit. “Tijdens het 
traject combineer je theo
rie – les op de hogeschool 
– met de praktijk. Je krijgt 
direct lesbevoegdheid, 
dus staat meteen voor 
de klas. Samen met een 
ervaren leerkracht. Een 
gouden combi, want het 
gaf mij de mogelijkheid 
te zien hoe de professi
onals het aanpakten en 
dat toe te passen op mijn 
eigen lesstijl. De eindver
antwoordelijkheid lag nog 
niet bij mij, maar geleide
lijk aan kon ik wel steeds 
meer verantwoordelijk
heid nemen. Met directe 

feedback van de ervaren 
leraar. Zo werd ik elke dag 
beter in het lesgeven.”

Financiering

Het zijinstroomtraject 
kost veel tijd. Daarom 
stak Wesley een hoop van 
zijn vrije tijd in het traject. 
Spectrum betaalde on
dertussen zijn studie en 
salaris. “Anders had ik dit 
nooit kunnen doen, want 
mijn rekeningen moeten 
toch betaald worden. Het 
is mooi om te zien dat 
het lerarentekort op deze 
manier door scholen zelf 
wordt aangepakt”, vindt 
Wesley.

De toekomst

Het belangrijkste dat 
Wesley heeft geleerd is 
dat hij écht moet luisteren 
naar kinderen en hij han
delt naar hun behoeftes. 
Al moet dat volgens hem 
ook wel in je zitten. “Ik zie 
dat kinderen beginnen te 
stralen wanneer ik een 
luisterend oor vorm en ik 
belang hecht aan de klei
ne dingen”, vertelt hij. 

“En ik ben steeds meer 
mezelf tijdens mijn lessen. 
Ik denk bijvoorbeeld heel 
vaak vanuit beweging, 
omdat mijn achtergrond 
daar ligt. Door mijn inte
resses en kennis te combi
neren met dat wat ik moet 
kunnen als leerkracht én 
door het in de praktijk toe 
te passen, merk ik dat ik 
een steeds leukere leer
kracht word.” Tot half juni 
stond Wesley samen met 
Kristel Veenman op maan
dag en dinsdag voor de 
klas. Sinds zij met zwan
gerschapsverlof is, neemt 
hij de lessen op maandag 
en dinsdag helemaal voor 
zijn rekening. “De goede 
voorbereiding heeft zijn 
vruchten afgeworpen. 
Ik was er helemaal klaar 
voor en merk dat het uit
stekend gaat.”

Zo dragen zij-instromers bij aan het oplossen van 
het lerarentekort

Het grote tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs is in het onderwijs 
de orde van de dag. Spectrum werkt hard om ieder schooljaar weer 
gekwalificeerde leraren met een passie voor het onderwijs voor de klas 
te zetten. Zij-instromers spelen daar een steeds grotere rol in. Wesley 
Merk is zo’n zij-instromer. Hij geeft les aan groep 7 van CBS Prinses 
Máxima. “Steeds vaker hoorde ik dat het leraarschap goed bij me paste. 
Zelf leek me dat ook hartstikke tof. Samen met Spectrum mocht ik de 
mogelijkheden ontdekken.”
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iets anders gaan doen en 
kunnen ze steun zoeken 
bij een vriendje of vrien
dinnetje. Gaat het dan 
nog door? Dan mogen ze 
aankloppen bij de juf of 
meester. Die grijpt dan 
in.”

Waarom is Kanjertraining 
zo belangrijk?

“Het doel van Kanjertrai
ning is om de sfeer in de 
klas goed te houden of 
te verbeteren. Er is veel 
ruimte voor de ontwikke
ling van de zelfstandigheid 
van het kind. De kinderen 
mogen zichzelf zijn op een 
positieve manier. Tijdens 
de lessen leren ze dingen 
waar ze in de toekomst 
ook iets aan hebben: ze 
kunnen dat meenemen 
en blijven gebruiken. En 
de training geeft ons ook 
inzicht in het welzijn van 
het kind. Twee keer per 
jaar vullen de kinderen 
Kanjerlijsten in. Die gaan 
over hoe kinderen in hun 
vel zitten, of ze wel eens 
verdrietig zijn, of ze ge
pest worden, of ze zich 
veilig voelen op school en 
over hoe ze tegen zich
zelf en de klas aankijken. 
Zodra er iets uit die lijst 
komt wat we liever niet op 
onze school zien, kunnen 
we daar direct op inspe
len. Zo houden we onze 
school een veilige omge
ving voor alle kinderen.”

Wat heeft Kanjertraining 
te maken met 
Burgerschap?

“Kanjertraining is gericht 
op de sociaalemotionele 
vaardigheden van kinde
ren. Natuurlijk richten we 
ons op het positieve, maar 
uiteraard gaat er wel eens 
wat mis. We proberen 
kinderen dan te leren dat 
dingen vaak niet expres 
verkeerd gaan. We zoe
ken ook geen slachtoffer 
en dader uit, maar rich
ten ons op de toekomst. 
Samen naar een oplossing 
zoeken is bijvoorbeeld 

heel belangrijk. En samen 
bekijken hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat we het 
de volgende keer anders 
doen. We brengen kinde
ren de kennis en vaardig
heden bij die nodig zijn 
voor het leven in onze 
samenleving.”

Hoe zijn de resultaten?

“Tijdens Kanjertraining 
leren kinderen elkaar 
écht kennen. Onbekend 
maakt onbemind, maar 
daar krijgen kinderen met 
deze training geen kans 
voor. We gaan uit van het 
positieve van ieder kind 
en werken vanuit het idee 
dat ieder kind iets heeft 
waar hij in uitblinkt. Com
plimenten geven en laten 
zien hoe je elkaars kwali
teiten kunt benutten om 
bepaalde dingen te berei
ken, maakt dat kinderen 
zich leren focussen op dat 
wat mooi is aan elkaar. 
Omdat Kanjertraining kin
deren op een beeldende 
manier laat leren, maakt 
dat Burgerschap voor 
kinderen allemaal net wat 
tastbaarder.!

Burgerschap 
voor kinderen 
allemaal net wat 
tastbaarder!”

Wat houdt Kanjertraining 
in?

“Kanjertraining gaat over 
hoe je met elkaar om
gaat. Centraal staat dat 
we respect voor elkaar 
moeten hebben en dat 
we van goede bedoelin
gen uitgaan. We spreken 
met de kinderen af dat 
we elkaar helpen, dat we 
samenwerken, dat we 
plezier hebben met elkaar 
en dat we allemaal mee
doen. Vertrouwen is het 
belangrijkste overkoepe
lende woord. Van groep 
1 tot en met 5 werken we 
met een boek met ver
halen. Aan de hand van 
de verhalen hebben we 
gesprekken met de kinde
ren en doen we spelletjes 
en oefeningen met elkaar. 
Vanaf groep 6 starten 
we de les met een digi
bordles. Daarnaast doen 
we opdrachten in de 
werkboekjes en doen we 
kanjerspelletjes. Alles in 
een speciaal ontwikkelde 
Kanjertaal.” 

Wat is Kanjertaal?

“We hebben verschillende 
posters waarop staat hoe 

we met elkaar praten in 
bepaalde situaties. Ei
genlijk zijn het een soort 
stappenplannen die we 

moeten volgen. Bijvoor
beeld de poster over wat 
kinderen moeten doen als 
er iets gebeurt dat ze niet 

leuk vinden. Zo moeten 
ze eerst zeggen dat ze 
het niet leuk vinden. Helpt 
dat niet? Dan moeten ze 

Je bent een kanjer!
Speerpunt Burgerschap onder de aandacht in 

Kanjertraining

CBS De Acker is een officiële Kanjerschool. Samen met zeven andere 
scholen binnen Spectrum geeft de school met Kanjertraining invulling 
aan het speerpunt Burgerschap, de ‘B’ van COBI. We spreken met Marlies 
Heijloo, leerkracht van groep 7 en 8 op CBS De Acker. Zij stuitte tijdens 
haar opleiding tot gedragsspecialist op Kanjertraining.
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komt: volgens mij ben je 
niet ongemotiveerd, maar 
vind je het gewoon lastig.”

Aandacht voor COBI-
speerpunten 

“We werken vanuit drie 
pijlers: analytisch den
ken, creatief denken en 
praktisch denken. Dat 
passen we toe op allerlei 
onderwijsgebieden. En de 
executieve functies – pro
cessen in het brein die je 
gedrag en leren aansturen 
– spelen een belangrijke 
rol in het leerproces. Juist 
dat proces is minstens zo 
belangrijk als het eind
resultaat.” De vier CO
BIspeerpunten van ons 
onderwijs komen sterk 
terug in de lessen van de 
Prismaklas. “Burgerschap 
zie je bijvoorbeeld terug 
in filosofie, debatteren en 

godsdienstlessen, waarbij 
kinderen leren zelf na te 
denken en hun mening 
te verwoorden. En met 
brainstormen en creatieve 
lessen, wordt de creatieve 
ontwikkeling gestimu
leerd.”

“We laten de kinderen 
zelfstandig werken aan 
zelfgekozen projecten, 
maar zetten ze ook re
gelmatig samen aan het 
werk. Onderzoekend 
leren komt, met de hulp 
van ICT, volop aan bod. 
Als een kind een vraag 
heeft, dan is het uitgangs
punt: waar zou je zelf het 
antwoord kunnen vinden? 
En wat heb je nodig om 
verder te kunnen? Zo le
ren onze leerlingen leren 
te reflecteren. Wij helpen 
hen door ze een spiegel 

voor te houden en met ze 
mee te denken.”

In het basisonderwijs 
werd in het verleden 
vooral veel tijd en energie 
gestoken in leerlingen met 
een leerachterstand. Vaak 
werden de leerlingen met 
een ontwikkelvoorsprong 
vergeten. De overheid 
vraagt daarom steeds 
meer aandacht voor deze 
kinderen. Spectrum speelt 
daarop in. In de Prisma
klas krijgen leerlingen 
van groep 3 tot en met 8 
één keer in de week een 
dagdeel les van gespeci
aliseerde leerkrachten. Zo 
is er ook extra aandacht 
voor leerlingen met een 
ontwikkelvoorsprong.

Leren in plaats van 
etaleren

De Prismaklas bestaat 
sinds 1 september 2016, 
naar een idee van ouders. 
Jantine en haar colle
ga Jannie van der Sluis 
solliciteerden op de vaca
ture die ontstond. Beiden 
volgden ze vervolgens 
een opleiding bij Slim 
Educatief. “Wat regel
matig voorkomt is dat 
ouders bij een leerkracht 
aankloppen, omdat ze 
het idee hebben dat het 
kind niet genoeg uitda
ging krijgt. Een leraar trekt 
vervolgens alles uit de 
kast om die uitdaging aan 
te bieden, maar het kind 
schuift het aan de kant. 
Daarop lijkt het kind die 

extra uitdaging niet nodig 
te hebben, en blijft het in 
zijn comfortzone. Dat is 
een vicieuze cirkel. Met de 
Prismaklas proberen we 
dit te doorbreken.”

“Door leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong 
goed te begeleiden, hel
pen wij ze ontdekken wat 
leren eigenlijk is. Heel veel 
zeer intelligente kinderen 
zijn gewend complimen
ten te ontvangen over dat 
wat ze doen. Ze denken 
dan dat ze leren, maar ei
genlijk zijn ze alleen maar 
aan het etaleren wat ze al 
kunnen. Als je echt leert, 
dan moet je je inspan
nen en loop je tegen de 
grenzen aan van wat je 
kunt. Je maakt fouten, 
moet doorzetten en hulp 
vragen én je loopt tegen 
emoties als frustraties, 
boosheid en onzekerheid 
aan. Juist dát proberen 
we deze kinderen bij te 
brengen. Begaafde leer
lingen maken dit proces 
vaak onvoldoende mee, 
waardoor vermijdings
gedrag optreedt als ze te
gen grenzen oplopen. Het 
is de kunst daar doorheen 
te prikken en zo ver te 
komen dat je samen met 
het kind tot de conclusie 

Begaafde kinderen bloeien op 
in de Prismaklas

‘Wie slim is, komt er wel.’ Een veelgehoorde uitspraak. Maar is het ook 
waar? Jantine de Vogel, een van de leerkrachten van de Prismaklas van 
Spectrum, vindt van niet. “Er is veel meer nodig voor het leveren van goede 
prestaties dan alleen een hoge intelligentie. Ook zeer intelligente kinderen 
kunnen vastlopen in belangrijke vraagstukken. Dat vraagt om passende 
begeleiding, zodat ook zij de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om 
tot prestaties te komen.”

creatieve ontwikkeling 
wordt gestimuleerd” We laten 

de kinderen 
zelfstandig 
werken”

Resultaten

De resultaten van 
het lesgeven in de 
Prismaklas, mogen 
er zijn. “Voor veel 
kinderen die wij in 
de klas hebben, 
voelt het gewone 
schoolleven als 
een keurslijf of 
een sleur. Bij ons 
krijgen ze meer 
ruimte om zich 
volop, op hun 
eigen manier, te 
ontwikkelen. We 
zien leerlingen 
opbloeien, en ook 
ouders geven aan 
dat hun kinderen 
de week beter 
doorkomen.  

Het zelfvertrouwen 
en de motivatie 
om te leren en 
naar school te 
gaan neemt toe. 
En daarnaast biedt 
de Prismaklas 
ook een mooie 
mogelijkheid 
voor kinderen om 
gelijkgestemde 
maatjes te 
vinden. Sommige 
leerlingen voelen 
zich eenzaam, 
omdat anderen 
hen niet snappen. 
Met de Prismaklas 
brengen we ze bij 
elkaar.”
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