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Prakticon: een school voor praktijkonderwijs waar ouders als vanzelfsprekend betrokken 

zijn 

Zoals elke school voor praktijkonderwijs stimuleert Prakticon in Doetinchem de leerling zich te 

ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap met als doel dat de 

leerling zich een eigen plek verwerft in de samenleving. Daarnaast streeft Prakticon ernaar een 

persoonlijke, open, lerende omgeving te bieden voor allen die betrokken zijn bij dat doel:  

leerlingen, leraren, ouders, stagebegeleiders, zorgverleners. Prakticon laat zich daarbij 

inspireren door de Big Picture Learning (BPL) filosofie en de daarvoor geldende drie 

basisvoorwaarden voor efficiënt en effectief leren: RRR ofwel Relatie, Relevantie en Rigor 

(diepgang). Aan de hand van de tien Big Picture Learning kenmerken is de school in staat haar 

schoolorganisatie en haar pedagogisch en didactisch handelen richting te geven, uit te voeren 

en te verantwoorden. Daarmee wordt het onderwijs steeds persoonlijker gemaakt.  

 

 

Vernieuwende elementen 

De tien onderscheidende kenmerken van Big Picture Learning 

(www.kpcgroep.nl/bigpicturelearning) zijn als zodanig en elk afzonderlijk niet speciaal 

vernieuwend. Echter in samenhang en consequent vanuit de drie basisvoorwaarden (RRR) 

toegepast vormen ze een zeer innovatief onderwijsontwerp en verantwoordingsmodel voor alle 

betrokkenen. Scholen (PO, VO, PrO, MBO) die zich bij de vormgeving van hun school laten 

inspireren door BPL pakken dat elk op hun eigen wijze aan. Op Prakticon worden de tien 

samenhangende kenmerken van Big Picture Learning zo gerealiseerd dat ouders nauw 

betrokken zijn bij het leren en de ontwikkeling van hun kind: 

1. Leren in de echte wereld. De leerling kan zijn persoonlijk leerplan (zie 2) systematisch en 

goed georganiseerd realiseren in een levensechte omgeving en in relatie met de daar 

functionerende begeleider (rolmodel).  

2. Elke leerling heeft een persoonlijk leerplan. De nieuwe leerlingen hebben in de eerste week 

een coachingsgesprek waarin de eerste doelen tot november worden besproken en 

vastgelegd. Dit keer nog zonder ouders. In november komen de ouders, na de eerste 

presentatieronde, voor het eerst bij de plan bespreking (zie ook bij 3 assessment).  

Aan de hand van de startvraag ‘Wat wil je deze periode leren?’ wordt gezocht naar voor de 

leerling persoonlijke en relevante leerdoelen, waar zij/hij graag aan werkt. In het Plan staan 

individuele sociale ontwikkeldoelen en persoonlijke leerdoelen waaraan in de komende 

periode wordt gewerkt. Eventueel benodigde extra ondersteuning (Handelingsplan) wordt in 

het Plan geïntegreerd.  

3. Authentieke assessment en beoordeling. Elke leerling houdt per leerjaar drie presentaties 

waarin zij/hij verantwoording aflegt over de vorderingen met het Plan. De leerling nodigt 

ouders/verzorgers en andere volwassenen die voor hem/haar belangrijk zijn uit om hierin te 

participeren. Aansluitend aan de presentatie wordt samen met de ouders het nieuwe Plan 

voor de komende periode gemaakt. De mentor van de leerling schrijft na de 

presentatieweek een reflectieverslag over de voortgang voor leerling en ouders. 

4. Kleinschalige schoolorganisatie. De school heeft ongeveer 300 leerlingen die binnen 

Prakticon zijn opgedeeld in 4 kernteams met elk een eigen gedeelte van de school. Vanaf 

het moment dat de leerling op school komt, wordt zij/hij in een kernteam geplaatst, 
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waarbinnen zij/hij de gehele schoolloopbaan verblijft. Door deze organisatievorm worden 

persoonlijk contact en een relatie, kennen en gekend worden, tussen alle betrokkenen 

gemakkelijker gerealiseerd. Ook de relatie tussen ouders en school wordt daardoor 

persoonlijker. 

5. Mentorgroepen. Binnen het kernteam heeft iedere leerling een vast lokaal en een vaste 

mentor, De mentor is de spil en eerste aanspreekpunt voor de groep, voor de individuele 

leerlingen in die groep en voor de ouders en buitenschoolse begeleiders ( zie 1). 

6. Schoolcultuur. Het werken met mentorgroepen, de gezamenlijke ‘start de dag’ momenten 

met het gehele kernteam, de Herstelrecht methode (zie onder Schoolprofiel) en de 

openbare kwartaal presentaties van de voortgang zijn voorbeelden van essentiële aspecten 

in de gestage opbouw van een open, ambitieuze, veilige en prettige schoolcultuur. 

7. Leiderschap en ondernemerschap. Leiderschap heeft te maken met verantwoordelijkheid 

nemen en geven. De leerlingen worden uitgedaagd tot persoonlijk leiderschap en de durf 

om zich te onderscheiden door bezig te zijn met wat voor hem/haar relevantie heeft en leidt 

naar diepgang op het persoonlijke vak (rigor).  

8. Betrokkenheid van ouders/verzorgers en andere volwassenen. Voor het 

ontwikkelingsproces van de leerling is het essentieel dat ouders/verzorgers betrokken 

worden bij het leerproces van hun kind en dat ze ook betrokken blijven. Zij worden daarom 

meteen bij de start op school betrokken bij de Planopstelling voor hun kind. Vervolgens 

worden ze aan het einde van elke periode door hun kind uitgenodigd om aanwezig te zijn 

bij de presentatie over de voortgang met het Plan van hun kind. Na de presentatie wordt 

met de leerling, de ouders/verzorgers en de mentor een nieuw plan gemaakt. 

9. Voortdurende professionele ontwikkeling en coaching. Prakticon wil een lerende organisatie 

zijn. Er wordt veel in docenten geïnvesteerd. Professionele ontwikkeling gebeurt door 

individuele en gezamenlijke scholing. Door het leren van en met elkaar maandelijks intern 

te organiseren ontstaat een vertrouwensband en wordt ook bij het personeel gewerkt aan 

onderlinge relaties, relevante leerdoelen en persoonlijke diepgang.  

10. Netwerken. Leerlingen worden gestimuleerd om in hun eigen omgeving en netwerk 

leerwerkplekken en stages te zoeken. Daarnaast worden ze uitgedaagd om bij de ’start van 

de dag’ ( zie ook 6) mensen uit hun eigen kring uit te nodigen. Ook ouders en mensen uit 

de buurt van de school worden betrokken bij schoolactiviteiten. Hetzelfde geldt voor 

(stage)bedrijven en instellingen en collega-scholen (PO, VO en MBO) in de regio. Voor 

meer informatie, zie http://www.prakticon.com/index.php?page_id=10000401. 

 

Prakticon: Laat het zien!  

“Dit is het motto van Prakticon. Maar hoe laat ik nu onze school zien? Hoe typeer ik onze 

school? Het lijkt een onmogelijke opgave. Prakticon laat het zien! Maar wat laten we dan zien? 

Wat zie je wanneer je op een dag Prakticon binnenloopt? 

 

Je ziet leerlingen die zichzelf laten zien aan medeleerlingen, 

ouders en buitenschoolse begeleiders, tijdens presentaties over 

hun project. Je ziet leerlingen hun werk delen met anderen en ook 

de medewerkers laten zien wat ze doen. Door elkaar uit te dagen 

om je werk aan elkaar te laten zien, leren we iedere dag van 

elkaar. Dit betekent dat we vertrouwen hebben in een ander, dat 

we de ander respecteren en dat laten we zien!” 

(Eelco Hogendijk, adjunct directeur van Prakticon) 
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Tips en tops 

a. Betrek ouders bij het leerproces van hun kind. In de ontwikkeling van de leerling is het 

essentieel dat ouders/verzorgers betrokken worden bij het leerproces. Zij worden door hun 

zoon/dochter uitgenodigd presentaties bij te wonen en na afloop mee te denken over het 

Plan – het Persoonlijk LeerPlan – voor de volgende periode.  

 

“Ouderparticipatie begint bij het kind” 

“We hebben altijd al van alles geprobeerd maar echte participatie kwam er niet van. Op de 

culturele avonden kwam het niet verder dan het obligate uitwisselen van traditionele gerechten. 

Op het moment dat we met de presentaties begonnen, kwamen de ouders massaal naar 

school en namen ze ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor hun kind. Er is echt een 

wonder gebeurd. 95% van de ouders komt en participeert actief en wordt mede 

verantwoordelijk voor de prestaties van hun kind. Ik kan vol overtuiging zeggen dat 

ouderparticipatie begint bij het kind”, aldus Hans Reede, directeur van Prakticon.  

 

Door samen te werken aan het Persoonlijk LeerPlan van een leerling bouw je aan een 

toekomst, waarbij dat wat geleerd wordt, belangrijk is voor deze ene specifieke leerling. Alle 

afspraken in het kader van het Plan zijn relevant voor het vervolg, en de ouder ervaart dat aan 

den lijve. Zo bouw je aan een vertrouwensrelatie en krijgen de afspraken kracht (rigor) omdat 

door meerdere partijen wordt meegedacht (website). 

 

 

Na de presentatie werken Arwin, zijn moeder en mentor Jennifer aan Arwins nieuwe Plan 

 

 

b. Regel vaste contactmomenten met ouders/verzorgers. Naast de presentatie- en 

Planbijeenkomsten zijn er de Kennismakingsavond, informatieavonden en tal van 

schoolactiviteiten.  

c. Rooster ruim tijd in om met ouders en kind in gesprek te gaan.  

 

”Rooster ruim tijd in om met ouders en kind in gesprek te gaan”.  

“We hebben veel meer en ook veel vaker ouders in school” vertelt Luc Krabben, één van de 

vier kernteamleiders. “Zonder de presentaties zag je de ouders zelden, nu komen ze en blijven 

ze komen. Samen met de ouders en de leerling vormt een mentor een leerteam. Meer tijd 

inroosteren levert je direct een hogere kwaliteit van betrokkenheid. Ouders waarderen het dat 

ze echt serieus genomen worden en komen ook voorbereid op school. Vertel ouders wat de 

intentie is van de presentaties. Dat het niet zomaar een spreekbeurt is, maar dat het in 

perspectief staat van de toekomst van de leerling en dat deze verantwoording aflegt over zijn 

werk en vorderingen; niet alleen aan de school, maar ook aan zijn ouders.  

Mentoren hebben vaak ook nog apart contact, bijvoorbeeld elke week een telefoontje. Zo’n 

actie kan worden afgesproken en wordt meteen vastgelegd in het nieuwe Plan, als afronding 

van de leerling presentatie.” 
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Kenmerken 

- De school voor praktijkonderwijs Prakticon (www.prakticon.com) staat aan de Spoorstraat 

in Doetinchem. Ze heeft een regionale functie. 

- De school is actief op het gebied van sociale media. Zie daarvoor de homepage van de 

school. Zie ook www.prakticon.web-log.nl of http://kernteam4.blogspot.com/ en Facebook 

en Twitter (via www.prakticon.com).  

- De school telt per 1 oktober 2012 335 leerlingen. In 2009 betrok de school een fraai nieuw 

gebouw dat is aangepast aan de onderwijsvisie van de school. De leerlingen komen uit 

Doetinchem en de wijde omgeving. De school staat in een jaren tachtig wijk.  

- Alle leerlingen hebben een indicatie voor het praktijkonderwijs. Voor 20 % van de 

leerlingen geldt ook dat er sprake is van een meer of minder ernstige specifieke 

leerstoornis of leerprobleem. 

- De ouders hebben over het algemeen een lagere of middelbare opleiding genoten. In veel 

gezinnen is sprake van een instabiel of laag inkomen. Ongeveer 20% van de leerlingen 

heeft ouders met een allochtone achtergrond.   

- Prakticon hoort tot de stichting Achterhoek VO, die tien scholen voor voortgezet onderwijs 

in de Achterhoek bestuurt. De stichting streeft kleinschalig georganiseerd onderwijs na.  

- De school werkt met kernteams en mentorgroepen waarin leerlingen voor vier jaar 

samenwerken met een vaste mentor. Prakticon wordt ondersteund door het ESF 

(Europees Sociaal Fonds). De school participeert in vier projecten: branchegerichte 

cursussen, leerlingwerkplaatsen, arbeidskundig onderzoek en netwerkvorming; daarvoor is 

subsidiegeld beschikbaar gesteld. 

- De school oogst zowel bij ouders als bij leerlingen grote tevredenheid. Ouders geven 

gemiddeld een 7.9, leerlingen een 7.4; beide getallen liggen boven het landelijk 

gemiddelde (Bron: Vensters voor verantwoording: 

www.schoolvo.nl/?p_schoolcode=42571-26KH-000#). 

 

 

Visie, beleid en praktijk 

Prakticon is een school voor voortgezet onderwijs. De opgave die zij zich stelt is jongeren 

die aangewezen zijn op het praktijkonderwijs voor te bereiden op de maatschappij. Dat doet de 

school door onderwijs persoonlijk te maken. Elke leerling heeft zijn persoonlijke leer- en 

ontwikkelingsplan waarbij wordt uitgegaan van de interessegebieden en motivatie van de 

leerling. Bij opstelling en evaluatie worden de ouders/verzorgers intensief betrokken.  

 

“De Ouderbetrokkenheid is een topkwaliteit van deze school”, aldus een ouder  

Bij de presentatie van Veronique (staand), bij mentor Kitty (rechts), zijn drie generaties – 

moeder, oma, en zus Samantha – , aanwezig. Rechts van oma staat een sociaal werkster die 

door Veronique is uitgenodigd. Samantha zat vorig jaar nog op Prakticon en vindt het leuk om 

terug naar school te komen om haar zus te zien presenteren en haar daarover stevige vragen 

te stellen. De presentatie van de voortgang met het Plan wordt goed voorbereid en zoals 

zichtbaar op de tafel van aanschouwelijke bewijzen voorzien.  
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Leerling Mert vertelt: 

“Ik zit nu in fase 2. In de eerste fase werk je aan kennismaken en aan je passie, je leert uit 

boeken en van stavo (stagevoorbereiding). In fase 2 kies je voor hoe je verder gaat leren. Ik 

heb  nu al 7 presentaties gedaan. In het begin was ik vooral bezig met mijn passie en dat is 

voetbal. Later ben ik bij mijn ooms gaan kijken, die hebben een eigen bedrijf; een textielzaak en 

een uitzendbureau voor kraanmachinisten. Ik wil zelf ook een eigen zaak. Een zaak in iets waar 

ik mijn naam op kan zetten. 

Mijn moeder komt graag naar de presentaties omdat ze dan weet waar ik mee bezig ben. Op 

school ben ik drukker dan thuis. Ze is bij al mijn presentaties erbij geweest. Ik vind het fijn dat 

ze erbij is omdat ik het dan zelf niet hoef te vertellen als er iets is geweest. Over slechte 

momenten vertel je niet altijd. Als ik nu wel eens boos ben, dan ga ik weg. Dan belt de school 

meteen met mijn moeder en dan blijf ik toch maar. Maar ik vind ook dat ouders niet te snel 

gebeld moeten worden. Bij iets kleins komen we er zelf wel uit”  

 

 

Leren doen de leerlingen in de echte wereld. Dat betekent dat zij in de echte wereld aan de 

hand van ervaringen in de praktijk ontdekken of hun interesse ook werkelijk hun interesse is. 

Onderwijs persoonlijk maken is ondenkbaar zonder een goede relatie tussen leerling en mentor.  

 

Moeder over de relatie met de mentor 

Een leerling zegt dat hij zich op school vaak beter voelt dan thuis. Zijn moeder: “Het contact 

met de mentor is erg goed en voor mij ook belangrijk bij moeilijke situaties thuis.” 

 

 

Mentoren vinden het contact met ouders niet altijd even gemakkelijk. Kernteamleider Barbara 

Schimmel: “Sommige jongere docenten, die zelf geen kinderen hebben, vinden het soms ook 

eng om met ouders te praten. Het valt niet mee als je nog jong bent en je moet ouders spreken 

over pijnlijke dingen. Maar juist daarom is onze focus op voortdurende professionele 

ontwikkeling en coaching ook zo belangrijk. We besteden daarin ook aandacht aan het contact 

met ouders.” 

 

Ouders/verzorgers nauw betrokken bij ontwikkeling en leren van hun kind 

In het leer- en ontwikkelproces van de leerling is het essentieel dat ouders/verzorgers betrokken 

worden bij het wel en wee van hun kind. Zij worden door hun zoon/dochter uitgenodigd 

presentaties bij te wonen. Na de presentatie wordt met de leerling, de ouders/verzorgers en de 

mentor een nieuw plan gemaakt. Relatie, relevantie en rigor  zijn ook voor deze bijeenkomsten 

belangrijke basiswaarden  Door samen te werken bouw je aan een toekomst, waarbij dat wat 
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geleerd wordt belangrijk is voor deze specifieke leerling. Alle afspraken zijn relevant. Door 

samen te werken bouw je verder aan een relatie en je krijgt rigor doordat er door meer partijen 

wordt meegedacht. (website) 

 

Meedenkende moeder 

“Ik denk dat mijn moeder vindt dat ik netter moet schrijven.” Zijn moeder beaamt dat tijdens de 

presentatie: “Ik vind dat hij rustig moet gaan zitten en netjes opschrijven wat hij wil zeggen. Ik  

zeg dat ook tegen hem als hij met zijn schoolwerk bezig is.”  

 

 

Structurele contactmomenten 

Naast de presentatie- en Planbijeenkomsten, drie keer per jaar, zijn er meer zaken waaruit blijkt 

dat de school veel waarde hecht aan goed contact met de ouders/verzorgers. Zij kunnen altijd 

een afspraak maken met een mentor of kernteamleider, of de school nodigt hen uit. De school is 

gericht op samenwerking waarbij het belang van de leerling voorop staat.  

Andere vaste contactvormen voor ouders/verzorgers zijn: 

- De kennismakingsavond: een avond met een informatief karakter. Op de agenda staan de 

ins en outs van Praktijkonderwijs en de kenmerken van de Big Picture aanpak op 

Prakticon. 

- Informatieavonden. Deze gaan over specifieke thema’s zoals de AKA (Arbeidsmarkt 

geKwalificeerde Assistent)-opleiding, stages en de organisatie daarvan, vervolgopleidingen 

en begeleiding na het schoolverlaten (nazorg). 

- Schoolactiviteiten. Een goede relatie staat voorop. Daarom worden door het jaar heen 

activiteiten georganiseerd waaraan ouders kunnen meedoen om elkaar op een andere 

manier te leren kennen, zoals sportdagen, meedoen aan Alpeduzes, culturele activiteiten, 

werkweek, introductiedagen. 

- Communicatie. Ouders krijgen drie keer per jaar een Nieuwsbrief en elke week is er het 

Prakticon Bulletin.  

 

Betrokkenheid van ouders bij de school 

“Onze volgende stap is dat de ouders niet meer alleen voor hun eigen kind meedoen met 

school. Er liggen volop kansen om ook het netwerk van ouders te betrekken bij het leren in de 

echte wereld, onder andere voor de schaduwdagen. Zo werd voor een leerling die daar meer 

van wilde weten via contacten met ouders een plek gevonden bij de binnenvaart.” 

“Soms blijkt dat we het beeld van de ouders niet altijd compleet hebben. Door de ouders bij 

onze werkvormen te betrekken, bereiken we dat hun netwerken opengaan en dat daardoor de 

wereld voor onze leerlingen ook weer verder open kan gaan.” (Eelco Hogendijk)    

 

Ouders in de school 

“Het is mooi als je merkt dat een moeder in de ouderraad de vraag heeft neergelegd of ze een 

stage kan doen op de school in het kader van haar re-integratie op de arbeidsmarkt. Zij is daar  

nu ook mee bezig op de schooladministratie. Ook het feit dat Govert Jan, die spastisch is,  

vrijwilligerswerk komt doen en Jessica, die niet goed kan lopen, op school administratieve 

werkzaamheden doet, blijkt voor ouders drempelverlagend te werken”, aldus directeur Hans 

Reede. 
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Schoolprofiel 

- Prakticon gaat op zoek naar het talent van elke leerling. “Dat doen we eerst door in fase 1 

te werken aan het leren vraaggestuurd te werken. In fase 2 proberen we uit te zoeken wat 

jouw interesses (passies) zijn en hoe je die in de echte wereld ervaart met behulp van een 

passiestage. Je kunt zo verschillende interessegebieden uitwerken vóór je de keuze voor 

je toekomst hebt bepaald. In fase 3 gaan we werken aan jouw toekomst door de juiste weg 

uit te stippelen om jouw doel te bereiken. Dat kunnen opleidingen zijn die toe leiden naar 

certificeringen of diploma’s en/of naar werk.” (website)  

- Prakticon kent vier sectoren waarin verschillende leerroutes gevolgd kunnen worden: de 

sector Techniek met de leerroutes hout en metaal, de sector Handel/logistiek met de 

leerroutes detail, magazijn en logistiek, productie, de sector Zorg en welzijn met de 

leerroutes consumptief en verzorging en de sector Groen met de leerroute 

groenvoorziening.   

- In de 3e fase kunnen de leerlingen speciale praktijkcursussen volgen. Deze cursussen 

leiden vaak op voor een diploma of deelcertificaat. Prakticon heeft daarom veel contact 

met andere scholen in de omgeving, zoals andere praktijkscholen, scholen voor VMBO en 

ROC’s. De schoolloopbaan op Prakticon kan dus worden afgesloten met een diploma: 

heftruckbestuurder, lasser, kok, bromfietsmonteur of automonteur. Ook een EHBO-diploma 

en het veiligheidscertificaat VCA kunnen op Prakticon worden behaald. 

- Leerlingenzorg. Een uitgebreid zorgsysteem maakt integraal deel uit van het leren en 

onderwijzen op Prakticon. Maatwerktrajecten staan centraal in de werkwijze, evenals leren 

van en met elkaar. De leerlingenzorg wordt daar als vanzelfsprekend doorheen geweven.  

- Passiefonds. Leerlingen kunnen een beroep doen op het passiefonds wanneer zij 

opleidingen/cursussen willen volgen die buiten de mogelijkheden van de school vallen en 

de ouders niet de financiële middelen hebben dit zelf te bekostigen. Zij moeten dan een 

motivatiebrief schrijven waarin zij uitleggen waarom zij deze opleiding of cursus willen 

volgen en waarom dit goed is voor hun ontwikkeling. Tevens moeten zij aangeven welk 

deel zij op welke wijze zelf willen inbrengen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt het 

verzoek. Het Passiefonds wordt gevuld met vrijwillige bijdragen van scholen die een 

schoolbezoek brengen aan Prakticon en met donaties en prijzen die de school ontvangt.  

- Herstelrecht. Herstelrecht is een verzameling van interventies en handelingswijzen die 

wordt gebruikt om conflicten te voorkomen en op te lossen. Het is een manier van denken 

en handelen, waarin mensen samen verantwoordelijk zijn voor een goed leefklimaat. Zie 

voor meer informatie www.herstelrechtinhetonderwijs.nl.  

(Bron: De Gelderlander, 4 september 2011) 

 

 

- Door inspiratie te putten uit de Big Picture Learning filosofie, kan de school het concept 

van One student at a time realiseren. Prakticon verzorgt een eigen Prakticon Journaal 

(http://prakticon.com/index.php?page_id=10000391).  
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Het innovatieproces op Prakticon 

“In oktober 2004 zijn 2 directieleden van Prakticon uit Doetinchem mee geweest met de eerste 

Big Picture Learning reis van KPC Groep naar de USA. We gingen er kijken of deze vorm van 

onderwijs zou aansluiten bij onze visie en missie. Zouden wij met dit concept dat maatwerk 

kunnen gaan bieden dat wij zo graag willen? Enthousiast kwamen we terug en zijn we direct 

begonnen met het schrijven van een onderwijskundig concept voor onze school. Na een jaar 

van intensieve voorbereiding, discussies en een bezoek met het hele team aan THE MET in 

Providence, zijn we in augustus 2007 gestart met de implementatie van ons concept, 

gebaseerd op BPL.” 

“Na het eerste jaar van leren met en van elkaar zagen we al een verandering. Onze leerlingen 

zijn in de loop van dat jaar zelfstandiger geworden. Ze hebben ervaren dat zij goed in staat zijn 

zelf zaken te regelen. Doordat er beter naar de wensen van de leerlingen geluisterd 

wordt, zijn er minder gedragsproblemen, zowel op het plein als binnen de lessen.” 

“Ook het personeel is anders gaan kijken. Je ziet nu hoe collega’s leerlingen coachen en 

uitdagen, waar zij enkele jaren geleden nog riepen ‘Dat kunnen onze leerlingen niet!’ Dat onze 

leerlingen zo goed naar elkaar kunnen luisteren en kijken tijdens start-de-dag en presentaties, 

heeft onze verwachtingen overtroffen.” 

“Binnen de kernteams (circa 75 leerlingen) begint een eigen kernteamcultuur te ontstaan. 

Naast vieren en delen, staat men ook meer open voor hulp, aanwijzingen en feedback van en 

aan elkaar. We kijken terug op een intensief innovatieprogramma waarbij leerlingen mede 

verantwoordelijk zijn geworden voor hun eigen leerproces. En we leren nog elk jaar bij!”  

(Hans Reede en Eelco Hoogendijk) 

 

 

 

Contact 

Voor nadere informatie: de heer E. Hogendijk, adjunct directeur. Zie voor contactgegevens de 

website van de school. 

 

(redactie december 2012) 


