
 

 

 

 

Nieuwsbrief 7, 10 mei 2019 
 

U heeft er misschien niet veel van gemerkt maar achter de schermen is de 

afgelopen periode hard verder gewerkt aan de plannen voor Onze Nieuwe School 

(ONS). 

 

De Buitenkans 

De werkgroep concepten is om inspiratie op te doen naar basisschool De 

Buitenkans in Heerenveen geweest. De Buitenkans is geïnspireerd door de 

pedagogiek van Reggio Emilia. Reggio Emilia is een stad in Italië waar na de 

tweede wereldoorlog, geïnspireerd door de pedagoog Loris Malaguzzi, een aantal 

ouders een kleuterschool hebben opgericht. De visie van Reggio Emilia heeft als 

uitgangspunten: het kind is competent, het kind drukt zich uit in 100 talen (waarvan 

er in het onderwijs 99 worden gestolen, aldus Malaguzzi) en er zijn drie pedagogen, 

namelijk: de kinderen zelf, de leraren en de ruimte. Een Reggio Emiliaschool heeft 

een atelier waarin kinderen zich in hun 100 talen kunnen uitdrukken. In dit atelier is 

ook een ‘artist in residence’ werkzaam die als inspiratiebron voor en met de 

kinderen werkt. De Buitenkans is één van de weinige scholen op de wereld die de 

aanpak van Reggio Emilia ook in de midden- en bovenbouw vormgeven. We waren 

dus erg nieuwsgierig hoe dat werkt. De Buitenkans is ruim twee jaar geleden gestart 

en in dit geval op initiatief van ouders, waarvan de kinderen op een 

voorschool/opvang gebaseerd op Reggio Emilia hebben gezeten. Dit betekent dat 

er op deze school vooral kinderen tot 10 jaar zitten. Deze school was zeer 

inspirerend. Bij het betreden van het schoolplein zagen we een aantal kinderen een 

boomhut bouwen en er was een schooltuin. Bij binnenkomst in de school in de hal 

ervoeren we een prima ontspannen sfeer. De kinderen waren op allerlei plekken in 

en buiten de school aan het leren, werken en spelen. De leerkrachten waren zeer 

ontspannen, betrokken en gedreven. Belangrijk op De Buitenkans is het vertrouwen 

in de kinderen dat ze willen en kunnen leren en dat het de uitdaging voor 

leerkrachten is niet overal in te springen maar ook echt het vertrouwen te geven. Elly 

van De Roos verzuchtte op de terugweg naar huis ‘dat er gelukkig weer scholen zijn 

die het (spelende) kind centraal stellen en vertrouwen hebben in het kind’. 

Een voorbeeld uit de school zelf: 



 

 

Democratisch (De Buitenkans) 

Heel veel besluiten wordt in overleg met de kinderen genomen. Denk aan welke thema's 

in de workshops aan bod komen, hoe speelplekken er buiten uitzien, wat de regels bij het 

lopen in de gang zijn, dat er een picknickbank op het grasveld bij school moet staan… 

Diverse onderdelen komen iedere dinsdagochtend tijdens de kindvergadering aan bod. 

De te bespreken onderdelen dienen voor die tijd in de brievenbus te worden gedaan. 

Over de aangedragen onderwerpen wordt gestemd en conform de uitslag uitgevoerd. 

 

 

De Synergieschool 

De werkgroep passend onderwijs is naar de Synergieschool in Roermond geweest. 

De Synergieschool is een zogenaamde inclusieve school. Kinderen die in veel 

gevallen naar het speciaal onderwijs (SBO) gaan en kinderen van de reguliere 

basisschool zitten samen in de groep, leren van en met elkaar en dat gaat erg 

goed. Wij hebben daar ervaren dat je geen verschil ziet tussen de ‘gewone’ 

basisschoolkinderen en de SBO kinderen. We werden rondgeleid door twee 

kinderen waarvan er één ‘normaal’ gesproken naar het SBO zou gaan, maar op de 

Synergieschool prima samen kon werken, leren en spelen met de andere kinderen. 

Ze was ook heel goed in staat om te verwoorden waar zij moeite mee had en hoe 

ze dat aanpakt en wat er gebeurt als het een keertje niet goed gaat. Wij vonden 

dat allemaal zeer ontwapenend, ontroerend en mooi. De Synergieschool heeft 

ongeveer 300 leerlingen verdeeld over drie bouwen met eigen leerpleinen en 

stamgroepen. Ongeveer 30% van de kinderen heeft een SBO indicatie. Het was een 

‘schoolvoorbeeld’ van een inclusieve school met een eigentijdse onderwijsvisie. De 

werkgroep was zeer onder de indruk, zoals Netty van de Narcis Querido stelde: ‘Ik 

zou hier zo willen werken en mijn pensioen nog een tijdje uitstellen’. 

                   

Impressies van de inrichting in de Synergieschool met een binnenzandbak. 


