
Hoe?
In januari hebben we twee scholen bezocht waarbij een 
vorm van Unitonderwijs werd gehanteerd. Dat hielp ons 
toen heel erg bij het vormen van een beeld over de 
praktijk. Op basis van die inzichten en onze eigen 
onderwijsvisie, zijn we van plan om na de zomer een 
proeftuin te starten met 2 units: onderbouw (groep 1-3) en 
bovenbouw (4-8) Aan iedere unit worden minstens 2 
leerkrachten gekoppeld, waarbij iedere leerkracht leider is 
van een groep. In de praktijk zal het lijken of er niets 
veranderd is; er is een klas met een leerkracht.
Maar wanneer de kinderen gaan werken, is wel een 
verandering merkbaar. 

Voorbeeldje: het kan met rekenen zo zijn dat één leerkracht 
instructie geeft in de bovenbouwunit. Bijvoorbeeld meester 
Wesley doet dat in “zijn”lokaal. De andere kinderen van de 
unit werken in de hal en in het lokaal van groep 7-8 op hun 
niveau aan hun taken. De overige leerkrachten van de unit 
(bijvoorbeeld juf Mardina en juf Saskia) helpen de kinderen 
als ze tegen problemen aanlopen. Door deze constructie 
worden alle leerlingen door 3 leerkrachten gezien. Het 
gevolg zal zijn dat er meer over de leerlingen wordt 
gesproken en ze daardoor nog beter in beeld zijn. 
Het betekent ook dat in alle groepen op hetzelfde moment 
rekenen wordt gegeven, zodat schuiven op niveau 
makkelijke zal zijn.

Dus: meer instructie op niveau, beter beeld van de 
kinderen, leerkracht doet het niet meer alleen, voordeel 
voor de kinderen: minder frustratie doordat ze leren op 
hun eigen niveau.

Leren anders organiseren
In eerdere Infobulletins heb ik geschreven over het onderzoek om ons onderwijs nog beter te 
maken. Het team en de MR zijn hier erg enthousiast over. Maar...waar gaat het eigenlijk over? Wat 
zijn de plannen? En hoe worden ouders daarbij betrokken? Graag praat ik u bij.

Waarom?
U kent het vast wel: de gesprekken over zittenblijven. Over 
de resultaten van toetsen. De frustraties van kinderen die 
het idee hebben niet te kunnen leren en daardoor een 
heel negatief zelfbeeld ontwikkelen. Of kinderen die meer 
aankunnen en dat onvoldoende krijgen. En daardoor raken 
ze gedemotiveerd waar ze de rest van hun schoolloopbaan 
last van kunnen houden.
Veel van die frustraties komen doordat kinderen op de een 
of andere manier worden gestoord in hun ontwikkeling. 
Soms ligt dat aan een situatie in de privésfeer, soms 
doordat het systeem op school niet werkt. Of een 
combinatie van beiden.
Op dit moment moeten de kinderen voldoen aan een 
norm: de gemiddelde leerling. Daar is ons hele systeem op 
gebaseerd met toetsen en beoordelingen. Onderzoek 
heeft uitgewezen (wij-leren.nl heeft hier veel over 
geschreven) dat dit voor veel kinderen funest is.
Nu kunnen frustraties ook heel heilzaam zijn voor een 
ontwikkeling. Je hebt soms wat zweetdruppels nodig om 
een volgende hobbel te nemen. Dat is niet erg. Maar wel 
met mate.
Wij merken dat het voor de kinderen en voor ons soms 
heel gekunsteld werken in in het huidige systeem. Het 
voelt niet natuurlijk.

Doel
We willen bereiken dat we een school worden waar de 
kinderen, nog meer dan voorheen, centraal staan. Als 
individu. Met zijn eigen ontwikkeling, uitdagingen en 
mogelijkheden.
Daarnaast willen we de kinderen nog beter voorbereiden 
op de grote wereld waarin ze opgroeien. Heel belangrijk is 
dat ze een goed beeld hebben van wie ze zijn. Waar hun 
talenten liggen. Hoe ze omgaan met moeilijke situaties. 
Hoe ze goede prestaties kunnen leveren en plezier hebben 
in leren.
Tot slot hopen we met deze organisatie nog meer 
onderscheidend te zijn en daarmee extra leerlingen te 
trekken voor onze school.
Nogmaals: het team en de MR zijn hier enthousiast over!

Proces
In de periode na de zomervakantie gaan we onderzoeken 
of we met een andere organisatievorm de kinderen beter 
kunnen begeleiden. Die periode duurt tot de 
herfstvakantie. We gaan dat evalueren en ook samen met 
u in gesprek om ervaringen uit te wisselen.
Tijdens de evaluatiedag van 2 juni hebben we al een opzet 
gemaakt voor de periode die dan aanbreekt. 
We worden door de schoolbegeleidingsdienst RPCZ en de 
stichting begeleid in dit proces.

Communicatie
De communicatie met ouders en kinderen zal anders gaan. 
Zo zullen de leerkrachten iedere week met iedere leerling 
een gesprekje hebben over hun leerproces. Dit wordt 
vastgelegd en gedocumenteerd in een portfolio.
Met ouders wordt 4-5 keer per jaar gesproken over en met 
de leerling over het proces.
Onderling zullen de leerkrachten dagelijks, wekelijks en 
maandelijks spreken over de leerlingen. 4 a 5 keer per jaar 
zullen de vorderingen met het hele team en de intern 
begeleider worden besproken.

Met ouders
Op 27 oktober is een ouderavond over dit onderwerp 
gepland. In de tussentijd, en dat kan al vanaf vandaag, 
kunnen ouders die vragen hebben, iedere maandag van 
8.30-9.30 met mij in gesprek. Via mail of telefoon kan 
natuurlijk ook.


