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Vorige week dinsdag is een aantal teamleden van de Narcis en De Roos naar Nijmegen geweest voor
een conferentie ‘verrassend passend’ over inclusief onderwijs. De conferentie was bedoeld om
informatie te geven over allerlei initiatieven die op dit gebied gaande zijn. Inclusief onderwijs gaat
over de vraag op welke manier je er als school voor kan zorgen dat je ieder kind het onderwijs kan
bieden dat hij of zij nodig heeft. Het ene kind kan heel goed sporten en rekenen, maar heeft
bijvoorbeeld moeite met taal. Een ander kind vindt taal en rekenen super makkelijk, maar vindt het
moeilijk om vrienden te maken. En weer een ander kind kan zich moeilijk concentreren is er druk,
maar is ook heel handig en creatief. Ieder mens en dus ieder kind is uniek en leert en ontwikkelt zich
op zijn eigen manier. Dat betekent dat je als school in zekere zin voor ieder kind een eigen leerplan en
een eigen manier van leren moet bieden. Dit is waar inclusief onderwijs over gaat. Hoe zorg je ervoor
dat je een school bent voor alle kinderen? Dat is de vraag die gesteld is aan de werkgroep
passend/inclusief onderwijs, bestaande uit teamleden van beide scholen. De komende maanden zal
deze werkgroep inclusieve scholen bezoeken en met specialisten op dit gebied in gesprek gaan. De
bedoeling is dat het onderzoek van de werkgroep leidt tot een voorstel in hoeverre onze nieuwe school
inclusief wordt.

Afgelopen woensdagochtend is de werkgroep onderwijsconcept/onderwijsvisie bijeengekomen om te
starten met het werken aan het onderwijsconcept voor onze nieuwe school. Twaalf teamleden van
beide scholen zijn hiermee aan de slag gegaan. Het onderwijsconcept of onderwijsvisie start met de
vraag hoe je als school naar kinderen, en de wijze waarop kinderen zich ontplooien, kijkt. Daarmee
zijn we dan ook gestart. Het was goed te ervaren dat de teamleden van de Narcis en de Roos in grote
lijnen eenzelfde beeld hebben over wat belangrijk is voor kinderen. Daarmee is ook de basis gelegd
om hierop het onderwijsconcept voor onze nieuwe school te bouwen.

