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De tijd gaat snel. Het is nog een kleine 6 weken tot de kersvakantie en daarna zitten
we nog een half jaar samen in het gebouw van de Roos en dan is al de verhuizing
naar de Vindplaats. Op school en bij de kinderopvang beseffen we ons steeds meer
dat onze overstap naar de Vindplaats aanstaande is; er is nog zoveel te doen in
een korte tijd.
Alle plannen om het onderwijs nog beter te maken en nog meer aan te laten sluiten
bij wat kinderen nodig hebben, hoeven niet voor het volgend schooljaar helemaal
klaar te zijn. Het is in het belang van de kinderen, van u en van ons om de
veranderingen zorgvuldig in te voeren.

Wat wordt er anders op de Vindplaats?
Allereerst biedt de Vindplaats opvang, onderwijs en zorg voor kinderen van 0 tot 13
jaar en zijn we 50 weken per jaar open van 07:30 tot 18:30 uur. Daarnaast is er op de
Vindplaats een plek voor alle kinderen uit de buurt. Dit betekent dat een kind, dat
extra ondersteuning nodig heeft om te leren of juist meer uitgedaagd moet worden,
welkom is. Maar ook kinderen met een beperking zijn van harte welkom. We
hebben de opvang en het onderwijs zo ingericht dat kinderen met behoefte aan
extra ondersteuning gewoon in de groepen meedoen en daar waar nodig extra
ondersteund worden.
Om ervoor te zorgen dat ieder kind, ongeacht wat hij of zij nodig heeft, meedoet
pakken we het anders aan. Door goed naar de kinderen te kijken en samen met de
kinderen en u af te spreken wat zij nodig hebben, krijgen ze alle kansen om zich zo
goed mogelijk te ontwikkelen. Het kind is dan eigenaar van zijn/haar eigen
ontwikkeling geworden. We zeggen wel eens dat de grootste verandering is dat we
niet proberen het kind in het onderwijssysteem te laten passen, maar het
onderwijssysteem bij het kind te laten passen. Juist daardoor is er voor ieder kind een
plek op de Vindplaats.
Een andere verandering is dat we thematisch gaan werken. Alle leerlingen in de
Vindplaats werken (op hun eigen niveau) aan hetzelfde thema. Een thema kan
bijvoorbeeld ‘Energie’ zijn. Kinderen door de hele Vindplaats gaan dan 6 of 8 weken
aan de slag met dit thema Energie. We starten dit thema gezamenlijk en sluiten het
af met presentaties. Het taal- en rekenonderwijs is ook verbonden aan dit thema,
waardoor kinderen beter en meer begrijpen omdat het levensecht is.

De Vindplaats biedt ook een naschools programma. Dat betekent dat kinderen na
de officiële schooltijd mee kunnen doen in workshops, aan het werk kunnen in de
werkplaats of met de kunstenaars in het atelier verder werken aan hun eigen
kunstwerk. In de bibliotheek kunnen de kinderen lekker lezen en in de
muziek/dansruimte kunnen ze oefenen met hun instrumenten, zang en/of dans.
Maar de kinderen kunnen ook verder werken aan de werkstukken over het
schoolthema (bijvoorbeeld ‘Energie’). En daarnaast is natuurlijk de BSO open tot
18:30 uur.
De Vindplaats doet mee met het programma ‘Gezonde school AmsterdamAmstelland’ van de gemeente Amsterdam en de GGD. We gaan daarom
beginnen met schoollunches. Kinderen lunchen op school en de lunch wordt op
school door de kinderen verzorgd. Hiermee weten we dat alle kinderen lekker en
gezond kunnen genieten van de lunch en leren ze, door de lunches voor de andere
kinderen klaar te maken, ook voor anderen te zorgen. Het uitgangspunt is dat de
lunch op school niet meer kost dan de lunch thuis.

Inspiratie in Finland
In de herfstvakantie zijn 12 teamleden van de Vindplaats op studiereis geweest naar
Finland. We hebben hiervoor een (Erasmus) subsidie gekregen van de Europese
Unie. Na een flinke vertraging op Schiphol, kwamen we om 02:30 uur 's-nachts aan
in ons hotel in Oulu (Noord-Finland) om, na een heel kort nachtje, zes uur later op
bezoek te gaan bij de eerste school. We hebben in deze week drie (basis)scholen
bezocht en de universiteit van Oulu, waar de leraren worden opgeleid. Het was een
bijzonder inspirerend bezoek omdat we in Finland gezien hebben dat wat wij op de
Vindplaats willen in de praktijk werkt. Daar komt nog bij dat de kinderen in Finland,
met deze manier van werken, in Europa de hoogste scores halen.
De schoollunch

De rekenles

Het textiellokaal

Eén van de scholen

Op woensdagmiddag hadden we een vrije middag en werden ontvangen op een
rendierenfarm. Op die dag viel ook de eerste sneeuw. Mooier dan dat wordt het
niet.
Het reisgezelschap

De bouw
De bouw van de Vindplaats is volop aan de gang. Er is al een tweede etage op het
gebouw aan de voorkant aangebracht en er wordt hard gewerkt aan het
leidingwerk.

De architect heeft een aantal nieuwe plaatjes van de binnenkant van het gebouw
gemaakt, zodat u een beeld krijgt van hoe mooi het gaat worden.
Entree

Huis

Dorpsplein

Het schoolplein
Er is een kleine klankbordgroep voor de inrichting van het plein (voor de jongere
kinderen) bestaande uit buurtbewoners, ouders, leerkrachten, de projectleider van
de bouw en de gemeente. Het plein is van de gemeente en openbaar toegankelijk
voor iedereen. Tijdens een aantal bijeenkomsten hebben we allerlei ideeën
verzameld om het plein voor de jongere kinderen uitdagend en leuk te maken en er
ook voor te zorgen dat het prettig en veilig is om op het plein te verblijven. De
ontwerper van de gemeente heeft een eerste schets gemaakt (is nog wel een
beetje abstract) waarin de ideeën zijn verwerkt. Eind deze maand is het ontwerp
klaar en kan er begonnen worden met de inkoop van materiaal en vooral van
(grote) bomen. Het plein wordt in ieder geval nog mooier en groener.

Het interieur
Voor het interieur hebben we een interieurarchitect gevraagd om met ons een plan
te maken voor de inrichting van de Vindplaats. Op de website van deze ontwerper
https://ellenkuster.nl kunt u een aantal voorbeelden zien van wat zij voor andere
scholen hebben ontworpen. We proberen, ook vanuit duurzaamheid, zoveel als
mogelijk gebruikt maken van de meubels die we al hebben en deze aan te passen
(bijvoorbeeld een andere kleur). Het ontwerp is voor de kerstvakantie klaar.

Ouderbijeenkomst en klankbordgroep ouders
We zijn nu op een punt gekomen dat we concreter met u in gesprek willen en
kunnen over de invulling van de Vindplaats. Voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•
•
•

Ouderbetrokkenheid in de Vindplaats
De schooltijden (continurooster)
Het schoolplein
De schoollunch
Thematisch werken
Etc.

Wij zouden daarvoor graag met u in gesprek willen. We organiseren daarom direct
na de kerstvakantie op woensdag 12 januari om 08:45 uur op school een
bijeenkomst voor ouders. U ontvangt daarvoor apart nog een uitnodiging. In deze
bijeenkomst geven we informatie over de Vindplaats en nodigen we u uit mee te
denken en te praten over de invulling van onder andere de hierboven genoemde
onderwerpen.

