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Voorwoord 
 
 
De Noordwijkse School en De Noordwijkse Methode zijn begonnen met een droom die ik al 
van kind af aan had: Wat zou het leuk zijn om een keer de ideale basisschool op te zetten.  
 
Augustus 2006 is mijn droom uitgekomen: De Noordwijkse School gestart in Noordwijk met 
70 leerlingen. Sinds het tweede jaar dat de school draaide zijn er wachtlijsten voor de 
groepen. Inmiddels is De Noordwijkse School een volwassen school geworden met rond de 
240 leerlingen van 4 tot 12 jaar.  
 
In de twee jaar voor de start van de school ben ik gaan uitzoeken hoe het onderwijs op De 
Noordwijkse School er uit zou moeten gaan zien. In eerste instantie dacht ik aan een 
reguliere school, met een aantal extra’s zoals les in persoonlijke en sociale vaardigheden 
(waar mijn eigen ervaring als psycholoog lag), Engels vanaf groep 1 en vakdocenten voor 
creatieve vakken. Ik ben alles gaan lezen wat los en vast zat op gebied van onderwijs, ik ben 
met mensen uit het onderwijsveld gaan praten en ik ben scholen gaan bezoeken. Hieruit 
kwam steeds meer naar voren dat er veel meer mogelijk is dan er zichtbaar was op de 
meeste scholen. Alle mensen die ik sprak hielpen om mijn ideeën over onderwijs verder 
vorm te geven. 
 
Een nieuwe school opzetten kun je niet alleen. Gelukkig waren er fantastische mensen die 
mee wilden denken en mee wilden werken om De Nieuwe School, zoals hij eerst heette, van 
de grond te krijgen. Langzaam maar zeker, met steeds nieuwe input van de experts die 
meedachten, ontstonden de visie, missie en strategie van De Noordwijkse School. Doordat 
we niet belast waren met een bestaande organisatie of door ervaring ingesleten 
denkbeelden konden we helemaal vers starten en onze ideeën volledig uit gaan proberen. 
Hierbij putten we uit nieuwe wetenschappelijke inzichten t.a.v. leren en de hersenen en 
ideeën van vernieuwende voorgangers zoals de Essential Schools (Deborah Meier), Adaptief 
Onderwijs (Luc Stevens), Ervaringsgericht Onderwijs (Ferre Laevers) en Reggio Emilia (L. 
Malaguzzi). Om verwarring met andere onderwijsconcepten te voorkomen, hebben we 
ervoor gekozen om onze manier van werken een eigen naam te geven: De Noordwijkse 
Methode.  
 
Er zijn veel mensen betrokken bij het ontstaan van De Noordwijkse Methode. Iedereen heeft 
zijn eigen, mooie, waardevolle geschenk toegevoegd. In de eerste plaats wil ik mijn kinderen 
Bambi, Julius, Felix en Ramses bedanken voor de inspiratie die ze mij elke dag geven. 
Maureen Hendriks, die als eerste geloofde in de nieuwe school en haar organisatorische en 
strategische talent hiervoor heeft ingezet, Els en Rutger Hafkenscheid, die me hielpen orde 
te scheppen in de enorme berg ideeën die een methode moest worden. Harry Starren, de 
directeur van De Baak VNO/NCW, die meteen toezegde om de methode en de school te 
steunen. Liesbeth Spigt van E.G.O., die me de beginselen van het ervaringsgericht onderwijs 
heeft geleerd, Tina Willekes en Hans Koch, die dit methodedocument in wording stevige 
steigers gegeven hebben. Francis van de Ree, die samen met mij De Noordwijkse School de 
eerste jaren in praktijk heeft neergezet als directie en dit nog steeds doet. Het team van De 
Noordwijkse School, die de methode handen en voeten hebben gegeven en deze dagelijks 
verder ontwikkelen. Het bestuur van De Noordwijkse School, Gerco Goote, Nickel van der 
Vorm en Jan Rolloos, die mij gedwongen hebben om dit document echt af te maken. Mijn 
familie: Hans, Monica, Britta, Wijnand, Diederik, Els en Sophie en Frank, mijn man, die 
allemaal meer hebben bijgedragen dan hier te beschrijven is. 
 

Dankjewel! Liefs, Frum   
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Hoofdstuk 1 
 

Inleiding 
 
 
Voor wie is dit basisboek 
 
Dit basisboek is geschreven voor het team van De Noordwijkse School en voor scholen en 
docenten die met De Noordwijkse Methode of elementen daarvan willen gaan werken op hun 
school. Dit document is ook voor ouders, studenten en andere geïnteresseerden die er meer 
over willen weten.  
 
De ontwikkeling van De Noordwijkse Methode 
 
Oorspronkelijk is De Noordwijkse Methode ontwikkeld voor De Noordwijkse School in 
Noordwijk. Veel van wat hier beschreven staat dekt de dagelijkse praktijk op De Noordwijkse 
School. Ook daar zijn echter nog ontwikkelpunten en elementen van De Noordwijkse 
Methode die nog geïmplementeerd of verbeterd kunnen worden. De eerste vijf jaar dat De 
Noordwijkse School nu bestaat is er samen met het team veel uitgeprobeerd en ontwikkeld, 
en dat proces gaat voort. Een goede methode kan alleen bestaan bij de gratie van de praktijk 
waarin deze wordt toegepast. 
 
De Noordwijkse Methode is niet klaar, en kan ook nooit klaar zijn. Net als leerlingen, 
docenten en de wereld daar om heen, blijft De Noordwijkse Methode zich ontwikkelen en 
aanpassen aan nieuwe inzichten en mogelijkheden die de wereld biedt. Dit document is dus 
per definitie een werkdocument. Wel biedt de methode een vast kader van waarden en 
pijlers die vernieuwing mogelijk maken zonder dat de basis gaat wegdrijven. De komende 
jaren zullen er meer documenten komen die delen van De Noordwijkse Methode verder uit 
zullen diepen, zullen aanvullen of vervangen als nieuwe inzichten hierom vragen. 
 
 
Beschrijving van de hoofdstukken 
 
In het document dat nu voor u ligt, worden de pijlers van de Noordwijkse Methode 
beschreven: Welke maatschappelijke, wetenschappelijke en filosofische ontwikkelingen 
liggen aan de methode ten grondslag? Wat stellen wij ons ten doel als Noordwijkse School? 
Waar staan we voor? Hoe ziet de Noordwijkse Methode er in praktijk uit? Wat voor docenten 
werken er? Hoe zit het financieel?  
 
In de rest van hoofdstuk 1 wordt een samenvatting gegeven van De Noordwijkse Methode, 
om vast de ‘Big Picture’ te kennen voordat de pijlers van De Noordwijkse Methode verder 
uitgediept worden. 
 
In hoofdstuk 2 wordt de achtergrond van De Noordwijkse Methode beschreven. De methode 
is ten eerste gebaseerd een visie op maatschappelijke ontwikkelingen, recente 
wetenschappelijke inzichten en onderzoeken over leren, en de manier van kijken naar een 
kind en zijn ontwikkelbehoeften. 
 
In hoofdstuk 3 wordt beschreven waar De Noordwijkse Methode voor staat. De missie wordt 
uitgewerkt en de strategische pijlers komen aan bod zoals aandacht, de school als 
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gemeenschap, talenten, en persoonlijke en sociale vaardigheden. De theorie wordt 
afgewisseld met blokken waarin praktische toepassingen van de strategische pijlers staan. 
Dit is gedaan om de lezer een beeld te geven van de invulling van de pijlers in praktijk.  
 
Hoofdstuk 4 behandelt het ochtendprogramma met de basisvakken in praktijk. Hier wordt 
beschreven hoe de basisvakken ingericht kunnen worden. 
 
Hoofdstuk 5 gaat over de ateliers in het middagprogramma. Beschreven is wat we willen 
bereiken met de vakateliers. Vervolgens wordt uitgelegd hoe een thema tot stand komt, uit 
weke elementen de atelierlessen bestaan en hoe ze ontwikkeld worden. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een stappenplan om een thema voor te bereiden. 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft De Noordwijkse Methode in praktijk voor de kleuters. Hun praktijk 
verschilt van die van de oudere kinderen. In dit hoofdstuk staat hoe de kleutergroepen 
omgaan met onderwerpen als thema’s, ateliers, leerdoelen en dagindeling. 
 
In Hoofdstuk 7 komt de algemene schoolorganisatie aan bod. Er wordt beschreven hoe de 
schoolgemeenschap gevormd wordt. Daarna wordt beschreven hoe de ontwikkeling van 
kinderen volgens De Noordwijkse Methode gevolgd kan worden. Hierbij wordt ook aparte 
aandacht besteed aan de zorg voor kinderen die dit nodig hebben bovenop de normale zorg 
en aandacht voor alle kinderen. Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk wordt de aansluiting 
tussen de school en de tijd daaromheen beschreven. 
 
Hoofdstuk 8 gaat over de rol van ouders binnen de school. De manier waarop ze welkom 
worden geheten is hier een aspect van. De andere kant is de taken die de ouders op school 
hebben. 
 
Hoofdstuk 9 is het hoofdstuk over het onderwijsteam. De docent heeft natuurlijk een heel 
centrale rol hierbij. Er wordt ingegaan op de lerende docent, de samenwerking tussen de 
teamleden, de organisatie  en communicatie binnen het team. Vervolgens worden alle 
functies uitgelicht en beschreven. 
 
Hoofdstuk 10 gaat over de inrichting en sfeer op school. Deze zijn van invloed op de 
kinderen, de docenten en het leren op school. De vormgeving, de sfeer en leefregels en de 
leerelementen in de inrichting worden beschreven.  
 
Hoofstuk 11 biedt een doorkijkje in de financiële pijlers van de school. Hierin wordt 
beschreven welke middelen nodig zijn om De Noordwijkse Methode vorm te geven, hoe 
deze middelen tot stand komen en hoe er wordt omgegaan met de budgetten. 
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De Noordwijkse Methode in het kort… 
 
De missie van De Noordwijkse Methode bestaat uit twee delen:  
 

1. Een kind helpen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen vanuit een holistisch 
perspectief: zowel cognitief, sociaal emotioneel, fysiek en spiritueel. Hierdoor kan een 
kind schitteren met zijn eigen talenten. 

2. Je bent niet alleen op de wereld. Hoe kun je je talenten en persoonlijkheid inzetten 
om de wereld te verbeteren. Een positieve bijdrage leveren om de wereld om ons 
heen. 

 
Samengevat wordt dit:  
 
Het doel van De Noordwijkse Methode is om een kind te laten schitteren met zijn eigen 
talenten zodat hij een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om hem heen. 

 
Om dit doel te verwezenlijken streeft De Noordwijke Methode ernaar om kinderen een basis 
bieden waarmee ze de rest van hun leven alles kunnen blijven leren aansluitend op hun 
vermogens en wensen. 

 
We onderscheiden hierbij drie elementen: 
Kennis:  
"Ik heb basiskennis en een brede algemene ontwikkeling” 
 taal en rekenen als toegangssleutel, kennis als vaardigheid 
 
Inzicht: 
"Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil” 
leren nadenken over jezelf, reflecteren, verbanden leggen 
 
Vaardigheden: 
"Hoe pas ik mijn kennis en inzicht toe op mijn leven, mijn leren en de omgang met de wereld 
om mij heen” 
leervaardigheden, persoonlijke en sociale vaardigheden 
 
Er zijn een aantal uitgangspunten die de basis vormen voor het bereiken van de 
bovenstaande doelen: 
 
Aandacht 
Talenten ontdekken en werken met talenten 
Leren leren, leren denken 
De wereld binnen de school halen en de school in de wereld 
Positieve omgangsvormen + communicatie 
Leren keuzes maken 
Leren vanuit doelen, aansluiting op de onderwijsdoelen van de overheid 
Leerpakket op maat 
Prestatiegericht en kindgericht 
De school als lerende gemeenschap blijvend in ontwikkeling 
Ondernemen 
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Hoe ziet de praktijk op De Noordwijkse School eruit 

Ochtendprogramma met vaste basisbouwstenen 
 
De kinderen volgen een ochtendprogramma in een vaste basisgroep. Tijdens dit 
ochtendprogramma werken de kinderen aan het leren van de bouwstenen die je overal voor 
nodig hebt. Hieronder verstaan wij: 
* rekenen,  
* taal,  
* ICT 
* Engels vanaf groep 1 en  
* persoonlijke en sociale vaardighedenles 
* Sport en beweging 
 
 
Middagprogramma met flexibele algemene ontwikkelingsonderdelen in vakateliers 
 
’s Middags werken de kinderen in vakateliers met vakdocenten aan projecten vanuit een 
overkoepelend thema. Alle kinderen leren de basiskennis van alle onderstaande ateliers. 
Hierbij zijn de kerndoelen van de overheid het uitgangspunt. Daar bovenop krijgen leerlingen 
de mogelijkheid om zich te verdiepen in de vakken die zij leuk vinden of waar zij goed in zijn. 
Het doel hiervan is dat kinderen zich breed ontwikkelen en erachter kunnen komen wat hun 
talenten en interesses zijn.  
 
De basisvakken van het ochtendprogramma zijn door het hele programma verweven. Verder 
is er veel samenwerking in de vakateliers tussen school en buitenwereld: vakexperts, 
ouders, bedrijven musea etc.  
 
De volgende vakateliers worden aangeboden op De Noordwijkse School 
 
* Wereldoriëntatie  

Geschiedenis, Aardrijkskunde, Actualiteiten, Wereldgodsdiensten 
* Natuur en Techniek 

Biologie, Constructie, ICT, Natuurkunde, Scheikunde 
* Expressie 
 Muziek, Drama, Kunst en kunstgeschiedenis 
* Vreemde talen 
* Koken 
* Sport 
 
Kleuters en De Noordwijkse Methode 
 
Kleuters doen mee met de thema’ s die in de school en de ateliers spelen. Zij krijgen echter 
de meeste lessen van hun eigen juf of meester. De kleuterdocenten hebben net als de 
atelierdocenten allemaal hun eigen specialisaties. De kleuters kunnen dus wel verschillende 
atelierlessen van de verschillende kleuterdocenten krijgen. Dit gebeurt grotendeels in de 
omgeving van hun eigen klaslokaal. De thema’s worden opgebouwd met activiteiten vanuit 
de verschillende atelierdisciplines. Zo wordt er vanuit een thema gekeken wat er gedaan kan 
worden op het gebied van taal en rekenen, maar ook op het gebied van techniek, koken, 
muziek, wereldoriëntatie etc. Naast de schoolbrede thema’ s werken de kleuters ook aan de 
echte kleuterthema’s zoals de seizoenen, feestdagen, sprookjes e.d.  
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Er zijn gedurende de week al verschillende momenten waarop de kleuters wennen aan de 
lessen in ateliervorm. Er is een vakdocent voor Engels, Spaans, Gymnastiek, Kunst, Muziek 
en Theaterles.   
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Hoofdstuk 2 
 

Waarom De Noordwijkse Methode ? 
 

“We are currently preparing students for jobs that don’t exist yet, technologies that have not 
been invented yet…in order to solve problems we don’t even know are problems yet.” (Karl 
Fisch, Shift Happens, 2011) 

De wereld om ons heen verandert snel. Sneller dan hij ooit veranderd is. Dit leidt eigenlijk bij 
iedereen wel tot het inzicht dat ook het onderwijs hierop aangepast moet worden. De 
meningen wat er dan moet gebeuren lopen echter heel breed uiteen. Tegelijkertijd zie je 
daardoor dat de overheid en de gevestigde onderwijsinstituten erg zoekende zijn wat de rol 
van het onderwijs nu eigenlijk moet zijn en hoe dat vormgegeven kan worden. 
 
De wortels van ons huidige onderwijs liggen in de tijd van de industriële revolutie. Er was 
door toenemende industrialisatie steeds meer behoefte aan mensen die enige 
standaardscholing hadden ontvangen, zodat zij beter in staat zouden zijn om werk te 
verrichten in fabrieken. De meest efficiënte manier om zoveel mogelijk kinderen voor te 
bereiden voor hun toekomstige werk was om een grote groep in een lokaal te zetten met een 
meester voor de klas. Vijftig of zestig kinderen was geen uitzondering. De meester sprak en 
de kinderen luisterden.  
 
Het leven in onze tijd meer vraagt dan standaardkennis. De uitdaging voor het onderwijs is 
om het onderwijs opnieuw uit te vinden vanuit de fundamenten die er liggen. Het 
onderwijssysteem is zo verweven met de hele maatschappij erom heen dat het belangrijk is 
om deze verbondenheid te erkennen. Door nu radicaal het idee van school en leren om te 
gooien is er grote kans dat de verbondenheid met rest van de maatschappij verloren gaat, en 
de school er geïsoleerd los van komt te staan. 
 
Hoe bereiden we onze kinderen voor op hun toekomst vanuit het heden? Wat moeten we ze 
leren? In de jaren tachtig van de vorige eeuw was Japan een van de sterkste economieën 
van de wereld. Veel mensen dachten daarom dat het erg belangrijk zou worden om de 
Japanse taal te gaan leren. Japan zou immers de wereld veroveren. Nu weten we dat het 
anders is gelopen. Japan speelt op dit moment geen rol van betekenis en de plaats van 
Japan als upcoming land is ingenomen door landen als India en China. Je kunt nu eenmaal 
niet in de toekomst kijken. De Italiaanse filosoof Fernando Savater (2001) vat het samen 
door te stellen dat onderwijs niet meer kan doen dan cultuuroverdracht. Hierbij wordt cultuur 
in de brede zin des woord bedoelt. Je kunt kinderen alleen leren wat je zelf weet op dit 
moment. Hierbij kun je natuurlijk wel proberen om een kind zo goed mogelijk voor te 
bereiden voor de toekomst.  
 
De Noordwijkse Methode wil hier een antwoord op bieden. De Noordwijkse Methode is geen 
vaststaand, volledig ingevulde methode, maar juist een kader van waaruit op een flexibele 
manier het onderwijs vormgegeven kan worden, afgestemd op de kinderen en de situatie. 
Darwin zei het al in zijn Origin of Species: Niet de sterkste soort overleeft, maar de soort die 
zich het beste kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dit is waar De Noordwijkse 
Methode voor staat: Kinderen afleveren die de kennis en vaardigheden hebben om op een 
flexibele manier hun weg te kunnen vinden in onze veranderende wereld. Jan Jutte (2008) 
pleit in deze context voor “scaffolding”, oftewel steigers bouwen. Hiermee bedoelt hij dat het 
onderwijs kaders moet bieden waarbinnen een kind op een flexibele manier kan leren. 
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Het is een misverstand dat onderwijs er alleen maar is om 'kennis' over te dragen. Onderwijs 
moet het denkvermogen van de nieuwe generatie tot ontplooiing brengen. Het gaat om het 
ontwikkelen van het denkvermogen, om nieuwsgierigheid om te zetten in methodisch 
handelen, om creativiteit en probleem oplossen, om helder redeneren, om goed waarnemen, 
om leren abstraheren en conceptualiseren, om verbeelding om te zetten in methodisch 
ontwerpen, om samen die ontwerpen te leren bouwen of uit te voeren, etc.  
 
De Noordwijkse Methode is ontwikkeld aan de hand van een aantal achtergronden op het 
gebied van maatschappelijke veranderingen, nieuwe wetenschappelijke inzichten op het 
gebied van leren en een visie op kinderen.  
 

De veranderende maatschappij 
 
Er is steeds meer te kiezen… 
 
Vroeger waren sommige zaken des levens simpel: als je vader bakker was, werd je ook 
bakker. Woonde je in een vissersdorp? Dan werd je waarschijnlijk zelf ook visser of zeeman. 
Was je vader advocaat, dan werd je ook advocaat. Was je oudere broer al aangewezen als 
opvolger van je vader, dan had je soms meer mogelijkheden en kon je kiezen uit vijf of zes 
andere beroepen die je ouders geschikt voor je vonden. Tegenwoordig lijken de 
mogelijkheden eindeloos. Werken doe je vaak allang niet meer alleen om jezelf en je gezin 
in leven te houden, maar ook om jezelf te ontplooien als mens. De veelheid aan keuzes 
maakt het leven echter niet altijd makkelijker… 
 
De behoeftepiramide van Maslow biedt extra ondersteuning voor de bovenstaande 
beweringen. Hoewel de volgorde in de piramide nooit empirisch is vastgesteld, worden de 
genoemde behoeften wel als algemeen geldig aanvaard. Onze voorouders moesten vaak 
werken om in de fundamentele behoeften te voorzien als eten, een dak boven je hoofd en 
veiligheid voor je gezin.  

(Maslow, 1943) 
 
Voor onze kinderen wordt voor een groot gedeelte in deze fundamentele behoeften voorzien. 
De taak van het onderwijs is daarmee om een kind te begeleiden in zijn of haar 
zelfontplooiing. Kinderen wordt al vroeg gevraagd om te kiezen. Dit impliceert wel dat een 
kind in staat is om te kiezen. Hoe overzie je de keuzemogelijkheden? Hoe weet je wat er 
allemaal mogelijk is? Het is belangrijk dat een kind kennis maakt met de veelheid aan 
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mogelijkheden die de wereld biedt. Om vervolgens een keuze te kunnen maken moet een 
kind in staat zijn om na te denken over de vragen wat wil ik, wat kan ik en wat vind ik leuk? 
Kinderen leren wie ze zijn en wat de mogelijkheden zijn om hun leven vorm te geven. 

We veronderstellen hier dat mensen zich het beste voelen als ze iets gaan doen waar ze 
goed in zijn en wat ze leuk vinden. Kortom, dat ze iets doen wat aansluit bij hun talenten en 
wensen. Vaak maken mensen toch verkeerde (school)keuzes en komen ze terecht in een 
beroep waarin ze eigenlijk niet gelukkig zijn. Daarom is het belangrijk dat je al van jongs af 
aan de mogelijkheid krijgt om zoveel mogelijk facetten van de wereld om je heen te 
ontdekken. En dat je, vervolgens, leert nadenken over jezelf: wat vind ik leuk? Wat kan ik 
goed? Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit hun vermogen. 

Als school heb je de taak om kinderen kennis te laten maken met alle mogelijkheden die de 
wereld biedt. Door de kinderen inzicht te geven in hun talenten en voorkeuren, kunnen ze 
bewuster keuzes leren maken. 
 
 
Geen beroep voor het leven maar voor even 
 
Vorige generaties bleven vaak hun hele leven hetzelfde beroep uitoefenen bij dezelfde baas. 
De kennis die ze nodig hadden voor hun beroep veranderde meestal niet veel. Er was dus 
niet zoveel noodzaak om steeds bij te leren of je aan te passen aan nieuwe 
omstandigheden. Op dit moment hebben mensen voor hun 30e gemiddeld al 10  tot 14 
verschillende banen gehad. Vaak gaan mensen een heel ander beroep uitoefenen dan ze 
voor opgeleid zijn of wisselen ze soms volledig van carrière. Het niveau van denken of 
praktische ervaring blijkt dan minstens zo belangrijk of belangrijker te zijn dan de exacte 
opleiding. Bovendien moeten mensen zich steeds bijscholen om hun nieuwe functies uit te 
kunnen oefenen en moeten ze communicatief vaardig genoeg zijn om ergens aangenomen 
te worden of opdrachten binnen te halen. 
 
Een groot probleem is dat het onderwijs veel te weinig is gericht op het vermogen om zelf te 
blijven leren, terwijl dat in de moderne kenniseconomie een cruciale vaardigheid is 
geworden. De werknemer van nu moet zich immers blijven ontwikkelen (A. Hargraeves, 
2010).  
 
De nieuwe werkelijkheid vraagt dus om onderwijs dat flexibel is en dat aansluit bij deze 
ontwikkeling. Kinderen hebben goede communicatieve vaardigheden nodig. Ze moeten 
voorbereid worden op een leven lang leren. Door kennis te maken met de wereld om hen 
heen, komen ze erachter wat er allemaal mogelijk is. Door inzicht in zichzelf en hun talenten 
kunnen ze bewustere keuzes maken. 
 
 
Overal om ons heen is informatie 

Tussen 1800 en 1900 verdubbelde de hoeveelheid informatie. Dit gebeurde opnieuw tussen 
1900 en 1950. Weer opnieuw tot aan 1960, en weer de volgende 6 jaar. Op dit moment 
verdubbelt de hoeveelheid informatie op onze aarde elke 2 à 3 jaar. Internet verdubbelt zelfs 
elke 8 maanden.(J-W van den Brandhof, 2009)). In ons informatietijdperk is een gigantische 
hoeveelheid informatie beschikbaar. Informatie is niet meer een statisch geheel, maar wordt 
steeds aangevuld of vervangen door nieuwe informatie. Je zou dus kunnen zeggen dat er 
sprake is van information overload: Er is zoveel informatie voorhanden dat mensen snel door 
de bomen het bos niet meer zien. Dit gaat dus vaak gepaard met filter failure, het 
onvermogen van mensen om de juiste informatie te vinden in de informatieberg. 
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In eerste instantie werd internet gezien als gadget en werd verwacht dat het weinig invloed 
zou hebben op de wereld in het algemeen. Deze verwachting is vrij snel door de 
werkelijkheid ingehaald. Google krijgt 2,7 biljoen zoekopdrachten per maand. Inmiddels is 
internet gelinkt aan mobiele telefoons en kun je overal waar je bent toegang krijgen tot 
informatie en vrienden, kennissen, zakenrelaties en wie of wat je nog meer kunt verzinnen. 
Er zijn allerlei sociale media ontstaan zoals Linkedin, Facebook en Twitter. Dit biedt de 
mogelijkheid om steeds contact te leggen met de wereld om je heen. Dit heeft waarschijnlijk 
meer invloed op de manier van denken van mensen en de organisatie van de wereld dan wij 
nu kunnen overzien. 
 
Tot voor kort waren mensen voor een groot deel in te delen in doelgroepen met vergelijkbare 
leeftijd, maatschappelijke status, hobby’s en overige kenmerken. Internet en digitale sociale 
netwerken hebben ertoe bijgedragen dat mensen met een heel uiteenlopend leven elkaar 
kunnen vinden op het vlak van bijvoorbeeld een gezamenlijke hobby. Zo kan een bejaarde 
aquariumliefhebber die daarnaast van biljarten houdt, contact opbouwen met een zestien 
jarige jongen die graag naar heavy metal luistert, en die visjes zoekt voor zijn nieuwe 
aquarium. Mensen zijn niet meer zo eenvoudig in te delen in één dimensionale doelgroepen. 
In plaats daarvan hangt hun sociale netwerk af van de context en maken ze deel uit van heel 
uiteenlopende groepen. Geografische locatie speelt hierbij geen rol meer.  
 
Door deze eindeloze communicatie mogelijkheden is het onderwijs haar monopolie op 
kennis is het allang kwijt. Er zijn zoveel bronnen en experts die informatie kunnen bieden.  
De opdracht aan scholen hierbij is eigenlijk dat kinderen moeten leren hoe ze kritische 
informatieverwerkers kunnen worden. Hierbij spelen vragen een rol als: Is deze informatie 
betrouwbaar? Hoe sluit deze informatie aan bij wat ik al weet? Wat kan ik doen met deze 
informatie?  

 
 Een wereld met ICT 
 
A teacher that can be replaced by a machine, should be! (Arthur C. Clarke) 

ICT is niet meer weg te denken uit ons leven. In de meeste gezinnen zijn 1 of meerdere 
computers te vinden, is een internetaansluiting, een Ipad, mobiele telefoons, digitale 
televisie, een Wii of een Xbox en of wellicht een Nintendo DS. Al deze hulpmiddelen bieden 
toegang tot informatie en leermogelijkheden. Op school is de belangrijkste kennisbron en het 
voornaamste leermiddel nog steeds het methodeboek. Deze discrepantie tussen leren op 
school en de wereld daarbuiten is een gemiste kans. Er zijn steeds meer digitale 
lesmogelijkheden, waar inmiddels ook automatische volgsystemen aan gekoppeld zijn. 
Hierdoor hoeft een docent veel minder na te kijken en minder standaard instructies te geven. 
Dit biedt ruimte om als docent juist verdieping en extra aandacht te bieden waar dat nodig of 
wenselijk is. 
 
Door de mogelijkheden van  ICT in te zetten als leermiddel op school, verlicht je de taken 
van de docent, kunnen kinderen makkelijker gedifferentieerd naar hun eigen niveau werken 
en kunnen ze kiezen op welke momenten ze aan iets werken. 
 
 
De wereld wordt steeds kleiner 
 
Engels is internationaal de voertaal geworden, zowel voor mensen die op vakantie gaan als 
voor zakelijk verkeer. Ook op internet zie je dat steeds meer informatie en kennis in het 
Engels beschikbaar is. Als je het Engels dus goed beheerst heb je een belangrijke sleutel 
voor kennis en communicatie in handen. Het is slechts een jaar of vijftig geleden dat de 



 25 

meeste Nederlanders niet verder op vakantie gingen dan hun eigen land, met voor 
sommigen een exotisch uitstapje naar Duitsland of België. Tegenwoordig moet je zoeken 
naar een 12 jarige die nog nooit buiten Nederland is geweest. Ook zakelijk verdwijnen 
grenzen steeds meer. Alle communicatiemogelijkheden die we hebben en de mogelijkheid 
om de wereld over te reizen met het vliegtuig zijn hier belangrijke oorzaken van. Het is dus 
belangrijk dat je voldoende taalvaardigheden hebt om je in deze internationale wereld 
verstaanbaar te maken. Minstens zo belangrijk is dat je deze communicatie flexibel kan 
inzetten om culturele verschillen te overbruggen. Je hebt sociale vaardigheden nodig om 
makkelijk contact met nieuwe mensen te leggen en in te kunnen spelen op de sociale 
gewoontes en gebruiken van mensen in verschillende landen. 
 
Onderwijs kan een kind helpen met extra Engels taalonderwijs, les in persoonlijke en sociale 
vaardigheden en inzicht in andere culturen. 
 

Nieuwe inzichten over leren 
 
Hoe kun je het beste leren 
 
Met name de afgelopen eeuw zijn er verschillende leertheorieën ontwikkeld en is er veel 
empirisch onderzoek gedaan naar de leermogelijkheden van mensen. Doordat de theorieën 
en de onderzoeksresultaten elkaar echter vaak tegenspraken, bleef de toepassing van deze 
theorieën en empirische kennis in de onderwijspraktijk vaak een kwestie van persoonlijke 
smaak of voorkeur van een docent. De laatste twintig jaar heeft er een revolutie 
plaatsgevonden op het gebied van hersenonderzoek. Dankzij nieuwe neurologische 
technieken zoal MRI scans, kan precies in beeld gebracht worden welke hersendelen actief 
zijn bij leren. Waar je eerst alleen empirisch onderzoek kon doen naar de werking van de 
hersenen, is het mogelijk geworden om daadwerkelijk te zien en te meten wat er in de 
hersenen gebeurd. Hierdoor kon het empirische onderzoek getoetst worden aan de 
fysiologische gebeurtenissen die zich afspelen in de hersenen. Dit heeft ertoe geleid dat 
steeds meer mensen het belang ervan inzien om de werking van de hersenen te betrekken 
bij het ontwikkelen van lessen voor kinderen op school. 
 
Traditionele manieren van lesgeven leveren niet altijd een optimaal resultaat op. Kennis over 
leren en de hersenen leert ons op welke manieren we lessen kunnen aanbieden zodat ze 
effectiever zijn. Door hier op school beter bij aan te sluiten, kunnen kinderen meer leren en 
meer betekenis aan het geleerde geven.  
 
 
Aansluiten op de verschillende leervoorkeuren van kinderen 
 
Er zijn diverse theorieën bedacht die kinderen indelen op basis van leerstijlen en 
leervoorkeuren.  De bekendste op dit moment is de theorie van Meervoudige Intelligentie van 
Gardner. Andere indelingen zijn bijvoorbeeld het leerstijlen model van Kolb of Human 
Dynamics van Seagal en Horne. Wat al deze theorieën duidelijk maken is dat iedereen 
andere leer- en communicatievoorkeuren heeft. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar ook 
voor de docent die in de groep staat. Als een docent zich hiervan bewust is, kan hij of zij 
proberen om de manier van vragen stellen en opdrachten geven en het lesaanbod hierop 
aanpassen.  
 
Deze kennis biedt inzicht in de verschillende leerstijlen die kinderen kunnen hebben 
waardoor we beter tegemoet kunnen komen aan de verschillen tussen kinderen op school. 
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Het constructivisme 
 
Het traditionele onderwijs is gebaseerd op het logisch positivisme dat is beschreven door 
Popper. Hierbij werd uitgegaan van het principe “wat je erin stopt, komt er ook uit”. De 
hersenen verwerken informatie echter op een manier die beter aansluit bij het 
constructivisme. Het constructivistisme (zie ook Piaget en Vygotsky) gaat er van uit dat het 
verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer het gevolg zijn van een directe 
overdracht van kennis door de docent, maar eerder het resultaat van denkactiviteiten van de 
leerlingen zelf: We leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. Het 
constructivisme benadrukt daarmee de actieve rol van de leerling bij het verwerken van 
informatie en het verwerven van kennis en vaardigheden. Bovendien leert het 
constructivisme ons dat iedereen zijn eigen kennisnetwerk opbouwt, gebaseerd op aanleg, 
eerdere ervaringen en de situatie. Het is dus een illusie om te denken dat kinderen weten 
wat ze moeten weten door ze hetzelfde leermenu voor te schotelen.  
 
 
Een van de uitgangspunten van de Essential Schools in de Verenigde Staten is “ less is 
more”. Hiermee geven ze aan dat het van meer belang is om de diepte in te gaan met een 
onderwerp, dan om veel oppervlakkige feiten te leren, die vaak toch niet beklijven, of niet 
leiden tot meer inzicht. Om een voorbeeld te geven: Waarschijnlijk wil je als school dat de 
kinderen weten wat de Middeleeuwen zijn. Het is echter niet relevant of ze dit leren vanuit de 
vraag “ Hoe zag het dagelijks leven eruit in de Middeleeuwen?”, “Hoe zat dat met ridders en 
kruistochten?” of “ Wat was de invloed van de kerk op de kunst?”. 
 
Door duidelijk afgebakende (kern)doelen als uitgangspunt te nemen voor de lessen op 
school, kunnen de kinderen met de docent zelf bepalen welke invalshoek ze kiezen. Ze 
hoeven dan niet een stapel verplichte details door te werken en kunnen vanuit hun 
invalshoed de diepte ingaan. 
 
 
Leren vanuit een groter geheel 
 
Het leven wordt vooruit geleefd en achteraf begrepen (Kierkegaard) 
 
Als je kijkt naar het leren praten of lopen van een klein kind, dan zie je dat dit met vallen en 
opstaan steeds beter gaat: een kind gaat het proberen en nog een keer, en op een gegeven 
moment lukt het steeds beter. Dit leren gaat heel anders dan dat het leren op school meestal 
gaat. Als je het leren lopen op de schoolse manier zou leren, dan worden eerst de spieren 
getraind. Je krijgt theorieles over de werking van de voet, je leert de specifieke 
eigenschappen van verschillende ondergronden, de risico’s van het vallen etc. Als je dan al 
die deelonderwerpen beheerst, mag je voor het eerst proberen om te lopen. 
 
Leren op school gaat dus meestal gefragmenteerd. Deze deeltjes hebben op zichzelf staand 
weinig betekenis voor een kind. Verondersteld wordt dat een kind na het leren van allerlei 
delen, vanzelf in staat is om deze deeltjeskennis toe te passen op een groter geheel of doel. 
De praktijk leert ons helaas dat deze transfer vaak niet ontstaat. Een kind is allang weer 
delen vergeten voordat de toepassing aan bod komt of hij begrijpt helemaal niet wat de 
toepassingsmogelijkheden van een deeltje kennis zijn. 
 
Een alternatief voor deze manier van leren is om meer lesstof vorm te geven vanuit concrete 
situaties. Learning by doing in plaats van eerst begrijpen en dan pas iets doen. Het beste 
werkt om vaardigheden en kennis op verschillende manieren toe te passen. Dan wordt de 
informatie het best verankerd in de hersenen en is transfer naar nieuwe situaties 
waarschijnlijker. 
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Het begrijpen van nieuwe kennis en vaardigheden vindt plaats tijdens reflectiemomenten. Op 
zo’n moment kijkt een kind naar wat hij heeft gedaan en beantwoord voor zichzelf de vraag 
“wat heb ik nu eigenlijk geleerd?”. Zoals het sociaal constructivisme ons leert, bouwt ieder 
individu zijn eigen kennisnetwerk of kennisboom op. Het lukt dus niet om met 
standaardkennis bij verschillende mensen hetzelfde kennis- of betekenisnetwerk te creëren. 
Als school en docent kun je richting geven aan het leren door middel van de leerstof die je 
aanbied maar je weet pas achteraf wat een kind ervan geleerd heeft.  
 
Omdat mensen meer leren vanuit betekenisvolle gehelen, kun je op school meer situaties 
creëren waarbij er vanuit een duidelijke context delen geleerd worden. Door hier later met  
de kinderen op te reflecteren, kom je erachter wat ze weten. 
 
 
Vroeger was ook niet alles slecht 
 
Er wordt vaak gedacht in tegenstellingen: “Het oude onderwijs werkt niet meer, alles moet 
anders.” De tegenhanger daarvan is “Vroeger konden kinderen nog goed rekenen en spellen 
en door al die vernieuwing gaat dit achteruit.”  Beide zijn signalen dat het huidige systeem 
niet functioneert zoals het zou moeten. 
 
Het zou onzin zijn om te denken dat de ervaring van een eeuw onderwijs geen zinnige 
kennis en vaardigheden heeft opgeleverd, en dat we alles overboord moeten gooien. Het is 
ook niet goed om alleen maar vast te houden aan hoe het vroeger ging, omdat er inmiddels 
inzichten zijn dat het wellicht effectiever is om het anders te doen. Zo blijkt het traditionele 
tafels van vermenigvuldiging opdreunen een effectieve manier te zijn om deze te leren. Deze 
traditionele manier van leren is in een nieuw jasje gestoken door er een tafelrap van te 
maken. Naast het leren vanuit betekenisvolle contexten, blijft ook het in je hoofd stampen 
van Engelse woordjes een handige manier om een taal beter te gaan beheersen. 
 
Door als school bewust te zijn van het doel dat je wilt bereiken, kun je flexibel keuzes maken 
voor traditionele methodes of nieuwe werkwijzen om dat doel te bereiken. 
 
 
Uitgangspunten over kinderen in onze wereld 
 
Grotemensenwereld en kinderwereld zijn 1 
 
Vaak wordt er over kinderen gesproken alsof ze een aparte soort zijn. Er wordt door 
volwassenen veel voor kinderen bedacht en ontwikkeld. Er zijn aparte activiteiten voor 
kinderen en aparte activiteiten voor volwassenen. Scholen zijn ook specifiek ingevuld als 
activiteitencentrum voor kinderen, los van de wereld van volwassenen. Kinderen leven 
gescheiden van volwassenen in een eigen wereld van crèches, scholen en clubs, ze lezen 
hun eigen kinder- boeken en bezoeken een eigen kinderboerderij.  
 
Door deze loskoppeling van de wereld van volwassenen van de wereld van kinderen wordt 
vaak over het hoofd gezien dat kinderen en volwassenen grotendeels dezelfde behoeften 
hebben. Door de wereld van kinderen en volwassenen te koppelen en kinderen te betrekken 
bij de “volwassen” wereld, geef je ze het voorbeeld: Welke kennis en vaardigheden heb je 
nodig om volwassen te worden, welk gedrag wordt van je verwacht als je volwassen bent. 
Als je deze volwassen wereld van de kinderwereld afscheid, ontneem je kinderen de 
mogelijkheid om te leren van het voorbeeld dat je ze geeft. Zoals Bas Haring (2011) vertelde 
tijdens een lezing op een congres over Duurzaam leren: Kinderen onthouden vooral het 
voorbeeld dat je geeft. Ze onthouden weinig van de dingen die je ze probeert aan te leren. 
Behalve de gesprekken aan de keukentafel waarvan je denkt dat ze het niet horen: Die 
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onthouden ze erg goed! De bekende bioloog Midas Dekker verwoord het mooi in zijn boek 
De Larf (2002): “Je wil een kind maar je krijgt een mens.” 
 
Deze erkenning dat kinderen niet veel verschillen van volwassenen houdt in dat je kinderen 
als serieuze gesprekspartner ziet, dat je ze betrekt bij de wereld om hen heen, actualiteiten 
en hun vragen en mening serieus neemt. 
 
 
De mens bestaat uit meer dan een hoofd met hersenen 
 
De oude Romeinse dichter Juvenal 1e-2e eeuw na Christus) zei het al: Mens Sana in Corpus 
sanum. Een gezonde geest in een gezond lichaam. In de Westerse wereld ontstaat steeds 
meer het besef dat er een duidelijke samenhang is tussen lichaam en geest, ofwel tussen 
alle verschillende aspecten van de mens. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen 
cognitieve intelligentie, emotionele intelligentie, en spirituele intelligentie. Ook zijn er steeds 
meer onderzoeken die aanwijzen dat bewegen een positief effect heeft op de cognitieve 
ontwikkeling van kinderen. Er zijn inmiddels ook diverse methodes ontwikkeld om 
zogenaamde Hersengymnastiek te doen, waardoor de ontwikkeling van de hersenen 
gestimuleerd wordt. 
 
IQ is de traditionele maat voor cognitieve intelligentie en de meest gangbare definitie van 
intelligentie.. Het is een score afgeleid van een verzameling gestandaardiseerde tests die 
zijn ontwikkeld met het doel om de cognitieve vaardigheden van een persoon vast te stellen. 
 

Emotionele Intelligentie is een begrip dat is ontwikkeld door Goleman (1995). Het sluit ook 
aan bij de begrippen interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie van Gardner (1985). 
Het is een maatstaf voor empathisch vermogen. Hoe hoger je emotionele intelligentie, hoe 
groter de kans is op maatschappelijk en persoonlijk succes De vijf belangrijkste EQ-
eigenschappen zijn: zelfkennis, optimisme, doorzettingsvermogen, empathie en sociale 
vaardigheden. 

Zohar en Mitchell (2001) beschrijven Spirituele Intelligentie als de vaardigheid waarmee we 
zin geven aan ons leven. Het is de intelligentie waarmee we bepalen wat werkelijk bij ons 
past. Het gaat om het menselijk handelen te verbinden aan een groter geheel zodat we 
persoonlijke afwegingen en keuzes kunnen maken.  
 
Het besef dat er meer factoren van belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen dan alleen 
cognitieve ontwikkeling, en dat deze cognitieve ontwikkeling samenhangt met andere 
factoren, betekent dat het belangrijk is om kinderen te stimuleren op alle gebieden: zowel 
intellectueel, sociaal-emotioneel, spiritueel en fysiek. 
 
 
Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om te leren 
 
Vanaf de dag dat onderwijs is ontstaan hebben mensen zich gebogen over de vraag hoe je 
het beste kunt leren. De ideeën over leren wisselen door de eeuwen heen sterk. Zo dacht 
John Locke (1693, Some thoughts concerning education)  tijdens de verlichting dat de mens 
een tabula rasa was, een onbeschreven blad. Deze theorie ging ervan uit dat ieder mens 
met dezelfde mogelijkheden geboren werd en dat de omgeving bepaalde wat een kind 
uiteindelijk leerde en wat voor persoon het werd. Dit staat haaks op theoretici die vinden dat 
de mogelijkheden van een mens aangeboren zijn en dat de omgeving daar maar beperkte 
invloed op heeft. Deze discussie tussen nature en nurture duurt nog voort tot op de dag van 
vandaag. Eén ding kunnen we wel vaststellen: Mensen zijn genetisch geprogrammeerd om 
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te leren. Zodra een baby is geboren gaat hij zich ontwikkelen. Baby’s reageren op de prikkels 
die ze krijgen aangeboden en kiezen hun eigen moment om te leren wat ze willen leren.  
 
Luc Stevens (2002) stelt dat ieder kind (mens) volledig is toegerust voor zijn eigen 
ontwikkeling. Er is een intrinsieke motivatie om te ontwikkelen vanuit de algemene behoefte 
aan relatie, competentie en autonomie. Onder de basisbehoefte ‘relatie’ wordt verstaan dat 
leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn en 
ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte ‘competentie’ wordt verstaan dat leerlingen 
ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds 
meer aankunnen. Onder de basisbehoefte ‘autonomie’ wordt verstaan dat ze weten dat ze 
(in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.  
 
Om het potentieel van een kind tot wasdom te laten komen is uitdaging en ondersteuning 
nodig. Leren gebeurt niet in een vacuüm maar juist in interactie met de omgeving. Dit 
betekent voor een school dat de aangeboren leergierigheid van kinderen gevoed en 
gestimuleerd moet worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan de relatie tussen het kind en 
de docent zodat het kind vandaaruit werk op maat krijgt en steeds zelfstandiger zijn of haar 
werk kan aansturen. 
 
  
Iedereen is anders, vier de verschillen! 
 
Iedereen is anders. Iedereen heeft andere talenten, voorkeuren, mogelijkheden en 
verwachtingen. Niets is zo onrechtvaardig als iedereen gelijk behandelen omdat je dan geen 
recht doet aan deze verschillende talenten en mogelijkheden. “Animal School”, een fabel van 
George Reavis (1940) illustreert dit prachtig:  
 
 
 
School voor onvoldoendes 
(Of: fabel van de onderwijsachterstand) 
 
Lang, heel lang geleden (we hadden er al lang, heel lang van kunnen leren) kwamen de dieren uit het 
bos bij elkaar en zeiden: ‘Wij moeten een school stichten. Een school voor dieren om echt volwaardig 
Dier te kunnen worden’. Zij vroegen een kleine groep uit hun midden om een leerplan te maken voor 
de school. 
De commissie ging meteen aan de slag. Konijn stond erop dat ‘hardlopen’ in het programma werd 
opgenomen. Valk vond ‘kunstig vliegen’ het belangrijkste. Karper maakte duidelijk dat ‘geruisloos 
zwemmen’ erbij moest en Eekhoorn wilde het onderdeel ‘klimmen tegen kaarsrechte stammen van 
torenhoge bomen’. 
Aldus geschiedde: De school werd gebouwd, ingericht en feestelijk geopend. De schoolleiding 
kondigde plechtig aan dat de dieren zich in alle vakken moesten bekwamen om echt Dier de kunnen 
zijn. 
 
Konijn was wereldkampioen hardlopen. Geen dier kon zo snel sprinten als hij. De schoolleiding vond 
echter dat het voor konijn belangrijk was, voor lichaam en geest, dat hij zich ook zou bekwamen in 
het vliegen. Men zette Konijn op een hoge tak en zie: ‘Leer vliegen, Konijn’. Het arme dier sprong, 
tuimelde naar beneden, brak een achterpoot en viel een gat in zijn hoofd. O kwam het dat hij voor 
hardlopen niet meer dan een 5 kreeg op zijn eindlijst. Voor vliegen kreeg hij een 3 (hij had het 
immers toch maar mooi geprobeerd.) 
De schoolleiding was niet eens ontevreden. 
Met open mond zagen de dieren hoe Valk zijn acrobatische kunsten in de lucht vertoonde. Toch 
merkte de schoolleiding op, dat het voor Valk van grote waarde was als hij, net als Konijn, holen kon 
graven in de grond. Valk deed zijn uiterste best, maar brak zijn snavel en kneusde zijn vleugels, 
waardoor hij nauwelijks nog vliegen kon en met een 4 op zijn eindlijst eindigde. Maar voor holen 
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graven had hij (ijver werd gewaardeerd) toch nog een 5. Zo verging het Konijn, Valk, Karper, 
Eekhoorn en later alle anderen . 
 
Toch was er één dier dat voldoendes scoorde op zijn rapport. Het was Kwal, die glibberend en 
zwabberend alle proeven redelijk wist te doorstaan. Botten en hersens had hij niet, Dus brak hij niets 
en vergat hij niets. Gemiddeld genomen werd hij de beste van de klas. 
 
 
 
 
Juist diversiteit zorgt ervoor dat de wereld zich verder kan ontwikkelen! Door kinderen de 
ruimte te geven om inzicht te krijgen in zichzelf en hun talenten en ze te leren hoe ze dit 
praktische handvatten geven, kunnen ze zich maximaal ontplooien en van daaruit hun 
wereld verbeteren. 

Een standaardparadigma in het wereldbeeld van veel mensen is dat “spelen doe je in je vrije 
tijd, op school doe je serieuze dingen en ben je aan het leren”. Een alternatief paradigma zou 
kunnen zijn “als je iets doet dat je leuk vindt en dat bij je (ontwikkeling) past, ben je altijd aan 
het spelen”. Dan blijf je ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen. Dan word je creativiteit 
voortdurend aangesproken.  

Laten we kinderen vooral veel voorbeelden zien van mensen die met passie en 
enthousiasme hun werk doen, zodat het tweede paradigma hun standaard wordt! Dit kan op 
duizend en 1 manieren. Een tandarts die een gebitsprothese ontwerpt, een 
thuiszorgmedewerker die bedenkt hoe een oude dame beter verzorgd kan worden, een 
elektro technicus die een nieuw circuit aanlegt of een boekhouder die bedenkt hoe hij de 
financiële stromen van een klant beter kan bijhouden. 

Door kinderen op school te leren hoe ze hun dromen kunnen realiseren, krijgen we 
ondernemende, creatieve en innovatieve mensen die de wereld kunnen veranderen! 

Tot de sterren en daar voorbij! (Buzz Lightyear in Toystory 1). 

 
 
 
Welk kind volgt hieruit? 
 
De vragen van de veranderende maatschappij, de nieuwe wetenschappelijke inzichten over 
leren en de manier van kijken naar een kind en zijn ontwikkelbehoeften, leiden tot de vraag: 
Hoe ziet het ideale kind eruit? Het kind dat optimaal is toegerust om zich in zijn of haar 
toekomst verder te kunnen ontwikkelen? Hier willen we graag een doorkijkje naar geven… 
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Hoe ziet het ideale 
Noordwijkse Methode kind eruit 

 
Hallo ik ben Bambi, Casper, Elenoor, Quinty, Suzanne, Bram, Maya, Noah, Max, Alain, 
Maya, Stan, Paula, Julia, Lotte, Daniel, Dereck, Michael, Kyle, Joshua, Safira, Mauk, Marijn 
en alle andere kinderen die met De Noordwijkse Methode hebben geleerd. 

 

 
Ik heb een heel fijne tijd gehad op school waar ik me veilig en blij voelde en het gevoel had 
dat ik gezien werd. Mijn natuurlijke nieuwsgierigheid is steeds geprikkeld en ik durf vragen te 
stellen om meer te weten te komen.  
 
Ik heb alle basisvaardigheden van rekenen geleerd. Ook kan ik goed lezen en kan ik zelf een 
verhaal schrijven waar ik de taal- en spellingsregels op kan toepassen.  
 
Ik weet veel over veel verschillende onderwerpen en heb een brede algemene ontwikkeling. 
Hierdoor kan ik nieuwe informatie makkelijk plaatsen en begrijp ik de wereld om mij heen. Ik 
heb geleerd om na te denken over de kennis die ik tegenkom. Ik kan voor mezelf beslissen 
of ik informatie waardevol vind en wat ik ermee wil doen. Ik kan zelfstandig aan de slag en 
weet hoe ik moet plannen om een doel te bereiken. 
 
Ik heb geleerd om over mijzelf na te denken. Wat is mijn mening ergens over? Wat vind ik 
leuk, waar ben ik goed in? Wat zijn mijn valkuilen of waar heb ik moeite mee? Hierdoor ben 
ik in staat om zelf keuzes te maken en te besluiten hoe ik mij verder wil ontwikkelen. Ik heb 
vertrouwen in mijzelf en durf nieuwe uitdagingen aan te gaan.  
 
Ik ben in staat om wat ik weet en wat ik wil en kan toe te passen op mijn leren, mijn leven en 
mijn omgang met de wereld om mij heen. Ik heb een palet aan vaardigheden waaruit ik kan 
kiezen welke het beste geschikt is in welke situatie. 
Al het bovenstaande heb ik gemeen met de andere kinderen die naar De Noordwijkse 
School zijn gegaan.  
 
Ik ben anders dan alle andere kinderen die naar De Noordwijkse School zijn gegaan want ik 
kan zijn wie ik ben, ik heb talenten in mijzelf ontdekt, mijn kennis opgebouwd, ik kies welke 
vaardigheden ik wil gebruiken en hoe ik mijn leven vorm wil geven met alle verrassingen die 
nog op mijn pad komen.  
 
Ik ben in staat om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld om mij heen. 
 
Ik ben voorbereid op de wereldmaatschappij. Ik heb mijn eigen ideeën. Ik durf keuzes te 
maken, ik kan mijn verantwoordelijkheden nemen. Ik vertrouw op mijzelf en de toekomst en 
sta open voor veranderingen. Ik heb goede communicatieve vaardigheden en heb 
belangstelling voor de mensen en de wereld om mij heen. 
 

IK BEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST! 
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Hoofdstuk 3 
 

Waar staat De Noordwijkse Methode voor 
 
 
Zoals beschreven in hoofdstuk 1 zijn er allerlei aanwijzingen om het onderwijs anders vorm 
te geven. Vanuit dit besef van maatschappelijke factoren, de kennis over leren en de visie op 
kinderen heeft De Noordwijkse Methode gekozen voor de volgende missie en strategie om 
het basisonderwijs vorm te geven. 

Missie 

De missie van De Noordwijkse Methode bestaat uit twee delen:  
 

1. Een kind helpen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen op alle gebieden: zowel 
cognitief, sociaal emotioneel, fysiek en spiritueel. Hierdoor kan een kind schitteren 
met zijn eigen talenten. 

2. Je bent niet alleen op de wereld. Hoe kun je je talenten en persoonlijkheid inzetten 
om de wereld te verbeteren. Een positieve bijdrage leveren om de wereld om ons 
heen. 

 
Samengevat wordt dit: 

De missie van de Noordwijkse Methode is om een kind te laten schitteren met zijn 
eigen talenten, zodat hij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld 
om zich heen. 
 
Strategie  

Om de missie van De Noordwijkse Methode te bereiken is de strategie als volgt gedefinieerd:  
 
Met de Noordwijkse Methode streven we ernaar  om kinderen een basis te bieden 
waarmee ze de rest van hun leven kunnen blijven leren aansluitend op hun vermogens 
en wensen.  
 
Deze strategie is uit te splitsen in drie onderdelen, die met elkaar verweven zijn: 
 
Kennis:  
"Ik heb basiskennis en een brede algemene ontwikkeling” 
 taal en rekenen als toegangssleutel, kennis als vaardigheid 
 
Inzicht: 
"Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil” 
leren nadenken over jezelf, reflecteren, verbanden leggen 
 
Vaardigheden: 
"Hoe pas ik mijn kennis en inzicht toe op mijn leven, mijn leren en de omgang met de 
wereld om mij heen” 
leervaardigheden, persoonlijke en sociale vaardigheden 
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Kennis: "Ik heb basiskennis en een brede algemene ontwikkeling" 
 
We maken onderscheid in twee elementen: basisvakken en een brede algemene 
ontwikkeling. Er zijn vakken en vaardigheden die je altijd nodig hebt, wat je ook gaat doen 
met je leven. Onder deze basisvakken verstaan wij:  
 

1. Lezen en schrijven: Lezen geeft je toegang tot nieuwe kennis en is daarmee een 
belangrijk hulpmiddel bij het leren. Schrijven is een mogelijkheid om jezelf uit te 
drukken en te communiceren.  

2. Rekenen: de rekenvaardigheden die je leert op de basisschool komen van pas bij het 
dagelijks leven en vrijwel alle werksituaties. 

3. Persoonlijke en sociale vaardigheden: Misschien nog meer dan taal en rekenen, zijn 
sociale vaardigheden belangrijk om je weg te vinden in de wereld om je heen. Een 
breed gedragsrepertoire helpt hierbij. 

4. Engels: Steeds meer informatie en communicatie is in het Engels. De Engelse taal 
beheersen is een sleutel tot deze communicatie en informatie. 

 
Daarnaast is het belangrijk dat een kind een brede algemene ontwikkeling heeft en kennis 
maakt met de wereld om hem of haar heen. Dit sluit aan bij de visie dat je de hersenen kunt 
zien als een boom met takken. Nieuwe kennis wordt gehangen aan bestaande takken en 
vormt zo uitbreiding van de kennisboom. Hoe meer takken er zijn om nieuwe kennis aan te 
hangen, des te meer kan een kind weer profiteren van nieuwe informatie die wordt 
aangeboden. Een brede algemene ontwikkeling kun je hiermee dus ook zien als een 
hulpmiddel om nieuwe kennis te kunnen verwerken in de hersenen. Door een breed aanbod 
van vakken te bieden en veel interactie te zoeken met de wereld om de school heen, krijgt 
een kind een uitgebreide kennisboom. Dit geeft de mogelijkheid om optimaal te profiteren 
van nieuwe kennis waarmee het kind op school maar ook daarbuiten mee in aanraking komt. 
Een kind kan zich hierdoor breed ontwikkelen kan zich voorbereiden op een leven lang leren.  
 
 
Inzicht: "Ik weet wie ik ben en wat ik wil" 
 
Het inzicht stuk gaat over de volgende vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vind ik leuk? 
Wat vind ik moeilijk? Kinderen leren om na te denken over zichzelf en te reflecteren op 
zichzelf. Ze leren om verbanden te leggen tussen hun eigen ervaringen, hun bestaande 
kennis en nieuwe kennis. Door deze verbanden te leggen koppelen ze de geleerde kennis 
aan wie ze zijn en leren ze een mening formuleren. Dit helpt ze om hun talenten en passies 
te ontdekken en ontwikkelen en keuzes te maken. Ook komen ze erachter wat ze moeilijk 
vinden.  
 
Vaardigheden: "Ik kan op een positieve manier bijdragen aan de wereld om mij heen" 
 
Dit is het deel waar kennis en inzicht samen komen en worden toegepast om de volgende 
vraag te beantwoorden: Hoe pas ik wat ik weet en wat ik kan en wat ik wil toe op mijn leren, 
mijn leven en mijn omgang met de wereld om mij heen?  
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Aandacht 
 
Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen is dat een kind goed in zijn vel zit. Het 
Ervaringsgericht onderwijs noemt dit welbevinden (Laevers, 2000). Prof. Luc Stevens (2003) 
spreekt in de leertriangel van het adaptief onderwijs over relatie als bepalende leerfactor 
naast autonomie en competentie. De Noordwijkse Methode stelt dat aandacht een 
bepalende factor is voor het tot stand brengen van welbevinden en relatie. Aandacht heeft te 
maken met wezenlijk contact maken en je verplaatsen in de ander. Aandacht is een extreem 
belangrijk begrip in de Noordwijkse Methode omdat het essentieel is om kinderen zich 
optimaal te laten ontwikkelen. Er zijn verschillende vormen van aandacht te onderscheiden: 
* aandacht van de docent voor de kinderen 
* aandacht van de kinderen voor de docent 
* aandacht van de kinderen voor elkaar 
* aandacht voor de omgeving. 
* aandacht voor de ouders en van de ouders 
 
Aandacht van de docent voor de kinderen 
De docent is waarschijnlijk de belangrijkste factor voor het slagen van het leerproces van 
een kind. Dit brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee en de noodzaak om je 
als docent steeds bewust te zijn van de impact die je hebt op het welbevinden, het gedrag en 
de ontwikkeling van een kind. 
 
Om een kind goed te kunnen begeleiden moet je weten wat een kind nodig heeft om zich te 
kunnen ontwikkelen. Hiervoor is het nodig om contact te maken met elk kind. De term 
“interactieve observatie” dekt deze lading goed: Om te weten wat een kind nodig heeft, maak 
je contact en kijk je samen met het kind hoe hij of zij verder begeleid en uitgedaagd kan 
worden. Als docent maak je dan een combinatie van jouw vakkennis met de signalen die een 
kind geeft om tot een optimale leersituatie te komen. Een kind moet hierbij merken dat hij of 
zij werkelijk gehoord wordt. Dit houdt niet in dat een kind altijd maar zijn zin krijgt, of dat je 
als docent elk moment onmiddellijk aandacht voor een kind moet hebben. Het houdt wel in 
dat je een kind serieus neemt en vanuit verbondenheid en contact luistert wat een kind 
aangeeft en hier serieus antwoord op geeft. Hierbij wordt aanspraak gemaakt op het 
empathisch vermogen van de docent en zijn of haar vaardigheid om het perspectief van het 
kind in te nemen. Ook inzicht in verschillen in leerstijl en communicatiestijl zijn hierbij van 
belang, zodat de docent zich steeds kan aanpassen aan de behoefte van het kind. Het doel 
is dat er een match ontstaat tussen de ontwikkelvraag en de leervraag van het kind en het 
aanbod van de leraar aan de andere kant. 
 
Aandacht van de kinderen voor de docent 
Een mooie uitspraak van Luc Stevens (2011) is “Als je als leraar ’s avonds doodmoe bent, 
heb je de kinderen niet hard genoeg laten werken”. Kinderen zijn niet optimaal aan het leren 
als zij zich opstellen als “passieve consument”. Leren is een werkwoord en kinderen hebben 
een actieve rol in hun leren. Hierbij hoort ook dat ze zelf een aandeel hebben in hun eigen 
leren en zich hier verantwoordelijk voor voelen. Kinderen moeten leren dat hun aandeel in de 
les ertoe doet: Samen met de docent kun je ervoor zorgen dat een les een succes is. Als je 
de les verstoord en niet oplet, kun je niet verwachten dat de meester of juf een leuke, 
interessante les kan aanbieden. Leren doe je samen! 
 
Aandacht van de kinderen voor elkaar 
Om je veilig te voelen op school is het niet voldoende als de docenten aardig voor je zijn. Het 
is ook belangrijk dat je positief contact hebt met de kinderen om je heen en je betrokken 
voelt bij de kinderen in je groep en de rest van de school. Positieve omgangsvormen en 
vaardigheden om lastige situaties op te lossen zijn hierbij belangrijk. Deze sociale 
vaardigheden zijn ook van wezenlijk belang om van elkaar te kunnen leren.  
 



 38 

Aandacht voor de omgeving 
Naast zorg voor elkaar is het ook belangrijk om zorg te dragen voor je omgeving. Iedereen is 
verantwoordelijk – leraren en leerlingen- voor een school waarin spullen netjes opgeruimd 
worden en niets kapot gemaakt wordt. Hiermee creëer je een omgeving waarin iedereen zich 
prettig voelt en er graag wil zijn. 
 
Aandacht voor de ouders en van de ouders 
Ouders en school voeden samen een kind op. Hiervoor is goed contact tussen school en 
ouders essentieel. Ouders zijn welkom op school en de drempel om te spreken met de 
docent van je kind of de directie van de school is laag. Hier staat tegenover dat we ook van 
ouders aandacht verwachten: door als ouders een bijdrage te leveren aan het onderwijs van 
je kind, zie je wat er speelt op school en leer je de docenten kennen. Hierdoor is een 
uitwisseling van ideeën en wederzijds begrip opbrengen bijna een automatisch resultaat. 
 

 
 

Handvatten ter praktische invulling aan het begrip aandacht 
 
NB: Deze principes zijn leidende handvatten voor de praktijk volgens De 
Noordwijkse Methode. Ze zijn echter niet uitputtend en er zijn meer 
invullingen van het begrip aandacht mogelijk. Good practices kunnen een 
aanvulling zijn voor de onderstaande lijst. 
 
Aandacht van de docent voor de kinderen 

1. Kinderen krijgen zoveel mogelijk hulp en begeleiding die aansluit bij 
hun individuele ontwikkeling.  

2. Docenten vragen door als een kind aangeeft dat hij of zij ergens mee 
zit. 

3. Verzoeken van kinderen worden serieus genomen. 
4. Docent staat elke ochtend bij de deur van de klas om kinderen 

individueel te begroeten. Hierdoor is er een moment om even 
persoonlijk contact te maken. 

5. De docent sluit de dag af in de groep met een reflectie op de dag en 
neemt afscheid van de kinderen. 

6. Docenten kennen alle kinderen op school bij naam en weten in welke 
groep ze zitten. 

7. Iedereen groet elkaar  als je iemand tegenkomt in de school of op 
het plein. 

 
Aandacht van de kinderen voor de docent 

1. Kinderen groeten de docent bij het binnenkomen in de klas en bij het 
weggaan aan het einde van de dag.  

2. Kinderen hebben oog voor de inspanningen van de docent en doen 
hun best om goed mee te doen met de les. Ze leren dat hun inbreng 
in de les er toe doet. 

3. Kinderen begroeten een gastdocent bij binnenkomst en bedanken de 
gastdocent na afloop van de les. 

4. Kinderen respecteren de regels die de docent stelt als voorwaarde om 
de vrijheid te krijgen om op verschillende manieren te kunnen 
werken. 
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Aandacht van de kinderen voor elkaar 

1. Kinderen proberen elkaar te helpen als dit nodig of gewenst is. 
2. Kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. 
3. Negatieve opmerkingen of gedrag naar elkaar worden meteen 

gecorrigeerd. 
4. In sociale vaardighedenles worden vaardigheden geoefend om met 

diverse sociale  situaties om te gaan. 
 
Aandacht voor de omgeving  

1. De school en het plein zien er aantrekkelijk en verzorgd uit. 
2. Spullen worden opgeruimd op de juiste plaats. 
3. Iedereen gaat zuinig om met spullen, meubels en de begroeiing op het 

plein. 
4. Als je ziet dat iets kapot of vies is, geef je dit door aan de docent of 

je ruimt het zelf op. 
5. Als iets kapot of vies is, wordt het zo snel mogelijk vervangen, 

gerepareerd of schoongemaakt. 
 
Aandacht voor de ouders en van de ouders 

1. Ouders zijn welkom op school. 
2. Kinderen mogen in de klas gebracht worden en daar ook weer worden 

opgehaald. 
3. Ouders kunnen altijd een kopje thee of koffie drinken in de lounge. 

(Hierbij moeten zij niet de lesactiviteiten storen.) 
4. Ouders kunnen dagelijks de juf of meester aanspreken met een korte 

vraag of opmerking. Voor grotere vragen kan een afspraak gemaakt 
worden. 

5. De docenten groeten de ouders en weten van de kinderen in hun 
groep welke ouders bij welke kinderen horen. 

6. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind op school. 
7. Ouders leveren een inspanning door tenminste een paar keer per jaar 

te helpen met een activiteit op school. 
8. Ouders kennen de docent van hun kind en komen naar informatie 

bijeenkomsten. 
9. Ouders ondersteunen de visie van De Noordwijkse Methode. 

 
 

 
 
 
De school als gemeenschap  
 
“It takes a village to raise a child” –afrikaans gezegde- 
 
Ouders voeden hun kind niet alleen op. School heeft hier ook een belangrijke taak te 
vervullen. Al is het alleen maar omdat kinderen een aanzienlijk deel van hun dag op school 
doorbrengen. Naast ouders, docenten en andere kinderen, zijn er nog meer mensen die een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan het opgroeien en ontwikkelen van een kind. Hoe meer 
betrokken en hoe meer verbonden deze groep mensen is, des te meer mogelijkheden 
hebben ze om het leven van een kind te beïnvloeden. 
 
Een algemeen menselijke eigenschap is het verlangen ergens deel van uit te maken. Dit 
universele verlangen leidt ertoe dat mensen beter functioneren wanneer ze zich verbonden 
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voelen met de wereld om zich heen. Als mensen zich verbonden voelen, raken ze ook 
betrokken en zijn ze vaak bereid om zich in te spannen voor het algemeen nut van de 
gemeenschap waarmee ze zich verbonden voelen. 
 
Dit vertaalt zich naar De Noordwijkse Methode op allerlei manieren. Het begint allemaal  
weer met aandacht: zodra je je als kind, ouder of docent gezien voelt, ontstaat de bereidheid 
om iets terug te geven. De directeur en de docenten hebben een belangrijke taak in het 
creëren van een positieve en succesvolle schoolgemeenschap. Door alle mensen die deel 
uitmaken van de gemeenschap welkom te heten in de school worden ze enthousiast en 
zullen ze bereid zijn om op allerlei manieren hun talenten in te zetten. Dit welkom heten kan 
op allerlei manieren, een essentieel element is het werkelijk contact maken met elkaar: Dit 
kan door elkaar te groeten in de gang, een informeel praatje te houden, te informeren naar 
het welzijn van iemand, mensen bij naam te noemen en momenten te organiseren die 
contact maken met elkaar faciliteren. Dit geldt niet alleen van de directeur en het team naar 
de kinderen en de ouders toe. Het principe werkt ook voor de docenten onderling, de 
schoonmaker, de buren van de school en mensen die belangrijk zijn in het externe netwerk 
van de school. 
 
 
Talenten 
 
Je moet woekeren met je talenten (Mattheüs 25)  
 
Kansen in plaats van belemmeringen 
 
In Nederland, en in veel westerse landen, is het onderwijs erop gericht dat elk kind een 
bepaald niveau haalt voor een bepaald vak. Als dat standaardniveau gehaald is, dan is een 
kind min of meer klaar. Als een kind moeite heeft met een bepaald vak, wordt er veel 
aandacht aan besteed om een kind op niveau te krijgen. De meeste aandacht gaat daarmee 
dus naar deficiënties en niet naar talenten. Echter, de energie die gestoken wordt in het 
wegwerken van tekorten is vele malen groter dan het rendement dat gehaald wordt. Om nog 
maar niet te spreken over de negatieve energie die met dit leerproces gepaard gaat (Van 
Emst, 2008). Als de focus ligt op de dingen die een kind niet kan, heeft dit ook een negatief 
effect op het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van een kind, en dat heeft weer een negatief 
effect op het leren. 
 
Een alternatief is om juist te focussen op de talenten van een kind en deze zo veel mogelijk 
te stimuleren. Je kunt dan als docent proberen om vanuit de talenten van een kind de 
zwakkere plekken te verbeteren. .  
 
De Noordwijkse Methode gaat uit van de unieke talenten van elk kind. Het is prachtig dat 
iedereen anders is en andere dingen goed kan! Door een veelzijdig aanbod, zowel 
inhoudelijk als qua werkvormen worden de talenten, sterke kanten en mogelijkheden van 
kinderen gestimuleerd. Deze worden gekoppeld aan de leerdoelen die De Noordwijkse 
Methode stelt, aansluitend op de kerndoelen. Daarmee wordt een systeem van kansen 
gecreëerd. 
 
Kinderen krijgen binnen De Noordwijkse Methode de ruimte om hun talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen erachter komen wat ze leuk vinden, en waar 
ze goed in zijn, zodat ze kunnen leren om tijdens hun leven (studie)keuzes te maken die bij 
hen passen.  
 
Er zijn vele vormen van talenten: Organisatietalent, mooie gedichten schrijven, goed in gym, 
goed andere kinderen kunnen helpen, goed kunnen plannen, je hebt veel fantasie, een sterk 
analytisch vermogen etc. Door op school met projecten, diverse werkvormen en een brede 
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inhoud te werken heb je de meeste kans om de talenten van kinderen te ontdekken en te 
stimuleren. Dit biedt voor de docent ook op sommige momenten aanknopingspunten om 
leerdoelen voor kinderen te koppelen aan deze talenten.  
 
Drie belangrijke uitgangspunten ten aanzien van Talenten en leren 
 
Er zijn drie uitgangspunten die bepalend zijn voor de invulling die De Noordwijkse Methode 
geeft aan het begrip Talenten. Deze onderstrepen ook het belang van de koppeling tussen 
talent en leren. 
 

1. Als je het talent van een kind stimuleert, heeft dit een positief effect op de algemene 
hersenontwikkeling van het kind. Met andere woorden: het wegennet van 
hersenverbindingen wordt sterker, waardoor ook andere informatie makkelijker naar 
bestemming kan reizen. De intelligentie gaat omhoog. Hierdoor leert een kind ook 
andere kennis, zoals bijvoorbeeld taal en rekenen makkelijker. 

 
2. Vanuit een talent, kan een kind andere kennis en vaardigheden oefenen. Het talent 

biedt dan een concrete context om vaardigheden en kennis te leren. Hierdoor vindt 
integratie plaats tussen verschillende kennis- en vaardighedengebieden waardoor het 
neurale netwerk in de hersenen sterker en uitgebreider wordt. Er komen veel 
toegepaste taal- en rekenvaardigheden aan bod in de ateliers. Denk bijvoorbeeld aan 
een kind dat een verhaal schrijft over de kikker in het biologie atelier of een kind dat 
een brug bouwt in het techniek atelier en de afmetingen moet meten. 

 
3. Werken vanuit je talent leidt tot meer succeservaringen. Dit heeft een positief effect 

op het zelfvertrouwen van het kind en het plezier in leren, waardoor het lerend 
vermogen van een kind omhoog gaat.  

Op drie fronten heb je als docent hiermee mogelijkheden om via de sterke punten van een 
kind aandacht te besteden aan het versterken van zwakke punten. Doordat de kinderen 
gemotiveerd zijn om te leren, zijn ze bovendien veel meer bereid om zich in te zetten om hun 
zwakke punten te versterken en hier energie in te steken. 
 

De wereld is de school 
 
“Ik denk dat er kinderen zouden zijn die schilder zouden worden, als ze maar mooie dingen 
zagen.” (Vincent van Gogh, 1889) 
 
De school als gemeenschap binnen een groter geheel  
 
De school maakt deel uit van de wereld om haar heen. Deze wereld begint bij de directe 
omgeving van de school, en is zo groot als de hele wereld. Deze wereld heeft de kinderen 
heel veel te bieden. Het is daarom zonde om de school niet te verbinden met deze wereld. 
 
De Noordwijkse Methode stelt zich daarom als doel om de wereld in de school te halen en 
de school in de wereld.  
 
De school kan gebruik maken van een enorm potentieel aan leermogelijkheden dat voor de 
stoep van de school ligt. Daarnaast heeft de school ook een maatschappelijke functie naar 
de buitenwereld toe. De hoofdtaak daarin is natuurlijk om kinderen voor te bereiden op de 
toekomst. Er is echter ook een heel praktisch aspect. Ouders zijn steeds meer beide aan het 
werk en kinderen hebben na schooltijd ook nog een heel programma voor de boeg aan  
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Principes ter praktische invulling van het begrip talenten: 

1.  
2. 1. De school biedt een breed aanbod van vakken en activiteiten: Naast de 

vaste kennisonderdelen rekenen, taal en Engels en persoonlijke en sociale 
vaardigheden, komen kinderen op De Noordwijkse School in aanraking met 
uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen: van ruimtevaart tot muziek, 
van kunstgeschiedenis tot ondernemerschap. 

3.  
4. 2. Geprobeerd wordt om de talenten van een kind te ontdekken en van 

hieruit de zwakke punten te versterken. Ook kun je voor zwakke punten 
creatieve strategieën bedenken om deze te compenseren 

5.  
6. 3. Excursies en gastlessen worden geïntegreerd in het lesprogramma. 

Kinderen leren van de echte wereld. 
7.  
8. 4. De organisatie is opgezet vanuit talenten en gebruikmaken van ieders 

mogelijkheden zodat kinderen hun talenten gaan ontdekken en 
ontwikkelen. De Noordwijkse School maakt gebruik van de talenten van de 
docenten, talenten van de omgeving van de school en talenten van ouders 
en vakexperts. 

9.  
10. 5. Kinderen reflecteren op hun activiteiten zodat ze leren wat hun talenten 

zijn. 
11.  
12. 6. De docenten zoeken met de kinderen naar mogelijkheden om vanuit de 

talenten van kinderen andere leergebieden te stimuleren. Denk hierbij aan 
talenten als organisatietalent, doorzettingsvermogen, fantasie, mooi kunnen 
schrijven, goed oplossingen kunnen verzinnen etc.  

13. Kinderen worden gestimuleerd om speciale projecten te verwezenlijken die 
aansluiten bij hun dromen of specifieke talenten. Bijvoorbeeld: een 
kindercommissie oprichten, een film maken, jonge kinderen hulp geven of 
begeleiden, een krant maken,  een Ferrari op schaal bouwen, illustraties 
maken bij een verhaal van een ander kind, zelf een musical schrijven en 
uitvoeren met een groep kinderen. 
 

 
 
opvang, hobby’s en sport. Door hier als school een verbindende rol in te vervullen op 
pedagogisch en organisatorisch gebied, wordt de integratie van verschillende 
leefomgevingen van de kinderen verbeterd.  
 
 
Samenwerking tussen school en de wereld daarom heen 
 
Een kind op basisschoolleeftijd heeft nog maar beperkte ervaring met de oneindigheid aan 
mogelijkheden en kennis die de wereld biedt. Er zijn erg veel keuzemogelijkheden voor 
kinderen en volwassenen om hun leven vorm te geven, een opleiding te kiezen, een beroep 
te kiezen etcetera. Vaak hebben kinderen geen idee wat er allemaal te kiezen valt. Daarom 
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is het belangrijk dat de school deel uitmaakt van de wereld en geen gesloten organisatie is 
waar een muur om heen staat.  
Aansluitend op de quote van Vincent van Gogh is een belangrijk element van De 
Noordwijkse Methode om kinderen kennis te laten maken met wat de wereld te bieden heeft. 
Door ze voorbeelden te geven uit de wereld om hen heen en ze te laten experimenteren met 
allerlei mogelijkheden, komen ze erachter waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden.  
 
Er is een enorm potentieel van leermogelijkheden  buiten de school. Kinderen leren erg veel 
van zelf ervaren (zie ook de piramide van Bales). Door met de kinderen de wereld in te gaan 
of de wereld in de school te halen, geef je ze extra mogelijkheden om te ervaren en 
rechtstreeks vanaf een expertbron te leren.  
 
Net zoals docenten hun eigen talenten hebben, heeft ook de omgeving van de school 
talenten. De Noordwijkse Methode wil kinderen graag rechtstreeks kennis laten maken met 
vakexperts, bedrijven, musea, mensen met een passie of hobby, die vanuit hun talenten 
lessen geven aan de kinderen. Het doel is dat kinderen ervaren welke mogelijkheden de 
wereld om hen heen biedt. Op deze manier leren door rechtstreekse ervaringen leidt tot 
hoge betrokkenheid bij de kinderen. Hierdoor onthouden kinderen meer en maken ze meer 
hersenverbindingen.  
 
Daarnaast zijn er meer belangrijke factoren die bijdragen aan het leren van de kinderen, 
maar ook aan het leren van de school als organisatie: 

1. Een docent weet niet alles en kan op deze manier zijn lessen aanvullen met 
gespecialiseerde extra lessen. 

2. Een gastles leidt tot nieuwe kennis bij de leerling, maar ook bij de docent die zich 
hierdoor ook verder kan ontwikkelen. 

3. De docent leert out of the box denken en ziet de mogelijkheden van nieuwe 
leervormen. 

 
De wereld binnen de school halen houdt ook in dat je als school oog hebt voor actualiteiten 
en de kinderen hierbij betrekt. Wat speelt er op dit moment in de wereld? Dit zijn zowel lokale 
belangrijke gebeurtenissen als landelijk en wereldnieuws. 
 
 
De rol van de school buiten schooltijd  
 
De kinderen, de docenten, de ouders en betrokkenen van buitenaf maken met elkaar deel uit 
van de gemeenschap van de school. Scholen worden door de overheid steeds meer 
betrokken bij het leven van de kinderen buiten de schooluren. De Noordwijkse Methode wil 
dat er een vloeiende overgang is voor de kinderen tussen schooltijd en daarbuiten zodat 
kinderen niet teveel belast worden door een steeds wisselende pedagogische omgeving. 
Daarom is het wenselijk dat de naschoolse opvang aansluit bij De Noordwijkse Methode. 
 
Het schoolgebouw kan daarnaast ook een allerlei extra rollen vervullen na schooltijd. De 
ruimtes worden dan niet gebruikt. Daardoor zijn er mogelijkheden voor cursussen voor 
kinderen en volwassen of kunnen ruimtes verhuurd worden aan derden.  
 
 
Leren keuzes maken (en omgaan met gemaakte keuzes) 
 
Kinderen moeten al op jonge leeftijd keuzes maken voor een bepaalde richting of een 
bepaalde opleiding. Het onderwijs is echter nog helemaal niet ingericht om deze keuzes 
goed te begeleiden. Vaak weten kinderen helemaal niet wat er in de wereld te koop is en wat 
voor mogelijkheden ze hebben. Dit raakt twee belangrijke elementen van De Noordwijkse 
Methode: 
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1. Om te kunnen kiezen moet je weten wat er allemaal mogelijk is en wat de keuze 
opties inhouden. Een goede manier om dit te leren is door kennis te maken met 
beroepen, vaardigheden en een grote diversiteit aan onderwerpen. 

 
2. Het is belangrijk dat je inzicht hebt in je eigen talenten en valkuilen. Vanuit deze 

reflectie op jezelf en de wereld om je heen kun je vaststellen welke consequenties 
een keuze met zich meebrengt. 

 
Het is dus belangrijk om kinderen kennis te laten maken met heel veel aspecten van de 
buitenwereld, met beroepen, kennis en expertises. Daarnaast is het belangrijk dat ze leren 
nadenken over zichzelf: Wat vind ik leuk, waar ben ik goed in, wat wil ik graag. 
 
 

 
Handvatten ter praktische invulling van de wereld binnen de 

school halen 
 

1. Neem deel aan activiteiten die in de omgeving van de school 
georganiseerd worden zoals theatervoorstellingen, natuuractiviteiten, 
festivals. 

2. Zoek actief contact met de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld bedrijven 
en evenementen in de omgeving van de school, musea, vakexperts en 
hobbyisten. Ouders geven gastlessen in de ateliers, ze komen 
voorlezen of vertellen over hun hobby, de kinderen bezoeken het 
gemeentehuis, ze helpen het strand schoonhouden, zetten zelf 
bedrijfjes op, krijgen kookles van echte koks, bezoeken de 
bloemenveiling en nog veel meer. 

3. Ouders zijn een belangrijke bron van experts. Ken de ouders en vraag 
ze of ze een les willen geven, materialen willen uitlenen of een 
excursie willen begeleiden. 

4. Er zijn allerlei leskisten en lesprogramma’s beschikbaar die te 
gebruiken zijn in de lessen. Bijvoorbeeld de GG/GD, serviceclubs of 
bedrijven hebben lessen of materialen beschikbaar. 

5. Investeer tijd in het opbouwen van een netwerk van “ bevriende 
bedrijven”  rondom de school. Wordt lid van de 
Ondernemersvereniging.  

6. Vakdocenten kunnen hun eigen netwerk van vakexperts opbouwen. 
Gedeelde passie en interesse is een goede basis voor samenwerking en 
kennisuitwisseling. 

7. Bespreek wekelijks het nieuws met de kinderen aan de hand van het 
Jeugdjournaal, krantenartikelen of andere bronnen. Hier zijn ook 
allerlei lesmogelijkheden voor beschikbaar zoals Nieuwsbegrip en 
Kidsweek. 

8. Besteed tijd aan belangrijk nieuws zoals Prinsjesdag, een natuurramp, 
belangrijke redding, oorlog etc. 

9. Maak in de ateliers zoveel mogelijk de koppeling naar de actualiteit 
zodat lesstof ook relevantie krijgt voor het leven van de kinderen 
nu. 

10. Het beroepenatelier is een goede mogelijkheid om kennis te maken 
met beroepen en hier ook ervaring mee op te doen. Uitgebreide 
beschrijving hiervan, zie boekje Beroepenatelier 2011. 
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Keuzes zijn zelden vrijblijvend. Ze zijn daarom gekoppeld aan begrippen als doorzetten, 
verantwoordelijkheid nemen, maar ook aan omgaan met teleurstelling of alternatieven 
onderzoeken. 
 

 
Principes ter praktische invulling van leren keuzes maken 

 
1. Biedt een breed aanbod aan zodat kinderen kennis kunnen maken 

met veel aspecten van de wereld om zich heen. 
2. Geef kinderen de mogelijkheid om verwerkingsvormen of 

onderwerpen te kiezen vanuit het aanbod. 
3. Biedt keuzeprojecten aan (vrijdagmiddag keuze atelier). Kinderen 

kunnen zich verdiepen in onderwerpen of projecten die hen 
aanspreken. Eenmaal gekozen, maak je het project ook af. Dit om 
doorzettingsvermogen te stimuleren en de kinderen bewust te maken 
van de consequenties van keuzes. 

4. Reflecteer met de kinderen zodat ze zich op metaniveau bewust 
worden van hun keuzes: Wat heb je geleerd, wat vind je leuk, wat 
vind je moeilijk, wat zou je nog meer willen leren over dit 
onderwerp? 
 

 
  



 46 

Persoonlijke en sociale vaardigheden 
 
“ Om te overleven in een onbekende omgeving moet een mens zich kunnen aanpassen en 
snel in kunnen spelen op de kansen die geboden worden. Zoiets vergt zelfvertrouwen – 
zelfbewustzijn. De Maori’ s weten wat een sterke persoonlijkheid waard is. Zo iemand heeft 
Mana, zeggen ze dan. En Mana bestaat niet zonder een besef van diepe verbondenheid met 
anderen, met voorvaderen, met het land. Alsof de mensen door koorden verbonden zijn met 
elkaar en de kosmos. Koorden die in elkaar grijpen – het ene wikkelt zich om het andere. “ 
(tekst Museum Volkenkunde, Leiden 2011) 
 
 
Inzicht in jezelf, positieve omgangsvormen en communicatie 
 
Sociale vaardigheden is niet voor niets beschreven als uitgangspunt in de Noordwijkse 
Methode: Wat je ook gaat doen in je leven, de manier waarop je contact maakt met de 
mensen om je heen is heel bepalend voor je succes. Dit geldt zowel voor je werk, je familie, 
vrienden en mensen die je tegen komt op straat. Het doel van de persoonlijke en sociale 
vaardighedenlessen op De Noordwijkse School is om kinderen na te leren denken over 
zichzelf: wat wil ik eigenlijk? Wat vind ik eigenlijk? Van daar uit is het belangrijk dat je een 
breed repertoire aan gedragsmogelijkheden hebt waar je uit kunt kiezen in verschillende 
sociale situaties. Volgend op de missie van De Noordwijkse Methode, gaat het bij 
persoonlijke en sociale vaardigheden ook over twee delen: 
 

1. Je persoonlijke ontwikkeling als mens, inzicht in jezelf, je kwaliteiten, je karakter, 
zelfvertrouwen en zelfinzicht. 

2. Hoe ga je vanuit deze persoonlijke ontwikkeling de interactie aan met de wereld om 
je heen, verbondenheid creëren en contact maken. 

 
Positieve omgangsvormen en positief denken hebben een grote invloed op de sfeer op 
school. Proffessor Hanna Swaab (RUL 2011) heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling 
van de hersenen bij kinderen. Zij onderstreept het belang van sociale vaardigheden als 
sleutel tot leren. Een kind vormt voor een groot deel zijn eigen leeromgeving door de manier 
waarop hij met zijn omgeving omgaat. Als je sociaal vaardig bent, zijn mensen meer bereid 
om kennis met je te delen of je te helpen bij het bereiken van leerdoelen of andere doelen. 
Sociale vaardigheden zijn zeer bepalend voor de mogelijkheden die je hebt om persoonlijk of 
maatschappelijk succesvol te zijn. 
 
Persoonlijke en sociale vaardigheden aanleren is niet iets wat je even in een lesje kunt doen 
en dan los kan laten. Het is iets waarmee je hele organisatie doordrenkt moet zijn. Het moet 
terugkomen in het contact tussen docenten en kinderen, de manier van lesgeven, de manier 
waarop met ouders wordt omgegaan en de manier waarop de buitenwereld tegemoet wordt 
getreden. 
 
De persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen volgens De Noordwijkse Methode rust 
op drie pijlers: 
 

1. De schoolgemeenschap waarin iedereen zich verbonden voelt met elkaar. 
2. Wekelijks les in sociale en persoonlijke vaardigheden. Hier wordt vanuit concrete 

context en ervaringen op een metaniveau van vaardigheden en inzicht gewerkt. Er 
wordt feedback gegeven op het handelen van jezelf en de ander. 

3. Inzicht en vaardigheden komen terug in het hele programma en in de omgang met 
elkaar. 
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Waarom horen persoonlijke en sociale vaardigheden onlosmakelijk bij elkaar 
 
Elke maatschappij en cultuur heeft een groot aantal codes ten aanzien van de manier 
waarop mensen met elkaar omgaan. Kinderen en volwassenen leren in allerlei situaties wat 
de codes zijn en welk gedrag gepast is in welke situatie. Veel van deze codes leer je met 
vallen en opstaan. De ervaring leert dat je kinderen een enorme voorsprong biedt als je ze 
deze codes en vaardigheden al structureel op jonge leeftijd leert. 
 
Sociale vaardigheden zonder een de persoonlijke component van inzicht in jezelf is niet 
meer dan een trucje. Dat is moeilijk staande te houden in de complexiteit en diversiteit van 
sociale situaties. Daarom is het belangrijk steeds een koppeling te maken tussen 
persoonlijke en sociale vaardigheden.  
 
Het resultaat van persoonlijke en sociale vaardigheden oefenen is niet dat kinderen zich 
altijd voorbeeldig zullen gedragen. Wel hebben ze meer gedragsmogelijkheden tot hun 
beschikking waaruit ze kunnen kiezen en zullen ze zich meer bewust zijn van de reacties op 
hun gedragskeuze.  
 
 
Leren leren – leren denken 
 
Een niet te negeren onderdeel van onze veranderende wereld is de enorme hoeveelheid 
informatie die om ons heen te vinden is. Hoe kies je de juiste informatie? Hoe weet je dat de 
informatie die je wordt aangeboden klopt? Of niet al is ingehaald door nieuwe informatie? 
Kinderen moeten leren om informatie te onderzoeken en te onderscheiden welke informatie 
betrouwbaar is. 
 
Daarnaast is er nog een maatschappelijke ontwikkeling die het belangrijk maakt om het 
denkvermogen van kinderen te trainen: Door de internationale concurrentie zullen we in  
Nederland op zoek moeten naar vaardigheden en kennis die ons in staat stellen om in de 
toekomst niet achterop te raken. Een van de mogelijkheden is innovatie en flexibiliteit. Dit 
vraagt om mensen die snel kunnen schakelen, overzicht kunnen houden, inzicht hebben en 
dit om kunnen zetten naar nieuwe creatieve oplossingen. 
 
 
Denken kun je leren 
 
Uit onderzoek van Kraaijeveld & Weusten, (2010) en van der Meer en Nuyens, (2002) blijkt 
dat je kinderen stapje voor stapje denkwijzen aan kan leren. Een kinderbrein is nog erg 
fluïde. Dat wil zeggen dat de manier waarop informatie wordt verwerkt nog niet langs 
vastgeroeste paden gaat, maar dat hun manier van denken nog alle kanten op gevormd kan 
worden. Aangeboren intelligentie is mede bepalend voor het vermogen om denkstrategieën 
aan te leren. Echter, veel denkvaardigheden zijn ambachtelijk van aard en zijn te leren door 
er veel mee te oefenen en er jong mee te beginnen. 
 
Reflectie door de kinderen zelf 
 
Door zelfreflectie stel je kinderen in staat om op een metacognitief niveau naar zichzelf te 
kijken. Ze gaan eigenlijk naast hun leerproces staan en kijken wat er plaatsvindt. Hiermee 
maken ze een belangrijke stap in hun leerproces: Als je reflecteert heb je alle stappen van 
verwerking in de hersenen doorlopen (Soussa, 2006). Je staat “boven de stof”.  
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Dit maakt dat kinderen ook zelf kunnen nadenken wat ze nodig hebben om zich verder te 
kunnen ontwikkelen. Als je ze hiervoor ruimte geeft als docent, kunnen kinderen hierdoor zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor hun leren.  
 
Het is daarom belangrijk om een koppeling te maken tussen de nieuwe dingen die je leert en 
jezelf. Wat vind je ervan? Wat is leuk? Wat is moeilijk. Door te reflecteren op je werk en je je 
daar als persoon toe verhoudt, krijg je inzicht in jezelf en de situatie. Het effect hiervan is dat 
je een duidelijk afgerond geheel creëert in je hersenen dat de basis vormt voor nieuwe 
ervaringen en nieuwe keuzes. 
 
 

 
Principes voor de praktische invulling van leren leren – leren 

denken 
 

1. De Habits of Mind worden toegepast op alle onderwerpen die aan bod 
komen zodat het onderzoeken van informatie een basisvaardigheid 
wordt van de kinderen. 

2.  Kinderen krijgen duidelijke begeleiding en richtlijnen bij het 
uitdiepen van onderwerpen zoals spreekbeurten, werkstukken, 
opdrachten en experimenten. Hiervoor worden 
Onderzoeksvaardigheden en Informatieverwerkingsvaardigheden 
aangeleerd. 

3. Kinderen leren reflecteren op hun werk. Bijvoorbeeld door 
groepsreflectie op de dag aan het einde van de schooldag en het 
persoonlijke portfolio. 

4. Kinderen leren divergent denken of out-of-the-box denken. 
5. Kinderen leren paradigma’s (vaststaande denkbeelden) ter discussie te 

stellen door bijvoorbeeld filosofie lessen. 
6. Kinderen krijgen opdrachten waarbij ze zelf verbanden moeten 

zoeken of oplossingen moeten bedenken. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we 
zorgen dat we niet onder water komen als de duinen overstromen? 
Of: Wat hadden de Romeinen vroeger dat we tegenwoordig nog steeds 
gebruiken? 

 
 

 
 
Leren vanuit doelen 
 
Leerdoel als uitgangspunt, flexibel leerproces 
 
Traditioneel gezien werken scholen met methodes. Deze zijn ontwikkeld door uitgeverijen op 
basis van de kerndoelen. Een leraar kan er dus vanuit gaan dat de verplichte doelen worden 
gehaald als je de methode maar volgt. Het boek moet uit zijn aan het einde van het jaar, dan 
kan de volgende docent door met het volgende deel van de methode. In deze manier van 
werken wordt gewerkt met een vast proces: het boek doorlezen en vragen maken. Het 
onderliggende kerndoel is meestal niet bekend bij de docent of de kinderen. Hierdoor 
ontstaat een situatie waarbij het doel kan lijken “ vandaag moet hoofdstuk 6 gemaakt 
worden”. Hierdoor verdwijnt de focus waar het nu echt om gaat en worden details die 
toevallig door een methodemaker gekozen zijn plotseling een doel op zich. 
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Een methodeboek gebruiken is op zich helemaal niet slecht. Als je echter als docent weet 
wat het kennisdoel is dat bereikt moet worden, kun je veel flexibeler omgaan met de stof en 
kun je makkelijker aansluiten bij de ontwikkeling van een individueel kind. 
 
Vanuit De Noordwijkse Methode worden de lessen ontwikkeld of samengesteld door de 
docenten zelf op basis van kerndoelen en leerlijnen. Vanuit zo’n doel stelt de docent 
verschillende leermogelijkheden samen voor de kinderen. Het leerproces is dus flexibel en 
de docent tracht aan te sluiten met de ontwikkeling van het kind. Het leerdoel is hierbij 
slechts het uitgangspunt. Door de focus op een doel te leggen, is voor een kind helder wat er 
belangrijk wordt gevonden en kan het kind daar de aandacht op richten. Onderweg leren de 
kinderen vaak bovendien nog veel meer en breiden ze hun algemene ontwikkeling uit. Wat 
kinderen oppikken en onthouden van een onderwerp is echter voor elk kind anders, 
afhankelijk van aanleg, interesse, eerdere ervaringen en de situatie. 
 
Modelmatig: 
 
Traditionele situatie 

 
 
De benadering van De Noordwijkse Methode:    

 
 
Dit leidt tot de vraag wat kinderen dan wel of niet moeten leren. Het antwoord volgens De 
Noordwijkse Methode hierop is dat het belangrijk is dat een kind naast kennis van de 
basisvakken taal en rekenen, van veel onderwerpen wat afweet, zodat het in zijn of haar 
latere leven gemakkelijk nieuwe kennis kan integreren met de bestaande kennis. Een brede 
algemene ontwikkeling is hiermee dus eigenlijk een leervaardigheid geworden. De 
Kerndoelen geven bijvoorbeeld aan dat kinderen kennis moeten hebben van de 
Middeleeuwen. Het maakt echter niet zoveel uit wat ze hier nu precies over weten: Weten ze 
meer over ridders en kruistochten, over het dagelijks leven op een domein, of over de 
invloed van de kerk op de kunst? Het maakt niet zoveel uit. Elk kind leert en onthoud toch 
vooral datgene dat hem intrigeert en waar hij zich betrokken bij voelt.  
 
 
 

doel�
• = impliciet, 
bedacht door 
methodemaker�

•  vaak onbekend 
bij kinderen en 
docent �

proces�
•  vast �
•  methodeboek �

uitkomst �
• gericht op vaste 
details�

• grote lijn en 
leerdoelen niet 
zichtbaar�

doel�
•  uitgangspunt �

•  Bekend bij kinderen 
en docent �

proces�
•  flexibel, afhankelijk 
van kind �

•  les ontwikkeld door 
docent, flexibel aan 
te passen op 
behoefte van een 
kind �

uitkomst �
• gericht op grote lijn �
• kinderen vullen het 
onderwerp in 
aansluitend op hun 
persoonlijke 
ontwikkeling �
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Handvatten voor het leren vanuit doelen 
 

1. Leerdoelen basisschool zijn te vinden op tule.slo per vakgebied. 
2. Docent is zich bewust van leerdoel waaraan gewerkt wordt. 
3. Docent betrekt de kinderen bij het leerdoel: erover praten, ophangen 

in de klas. 
4. Getoetst wordt of een leerdoel behaald is, niet of vaste details 

bekend zijn. 
5. De docent heeft verschillende mogelijkheden voor de kinderen om het 

leerdoel te behalen, dit kan een methode les zijn maar ook iets heel 
anders. 

 
 
 
 Aansluiting bij het voortgezet onderwijs 
 
School maakt uit van een groter maatschappelijk geheel waarin het ingebed is. Om kinderen 
optimale kansen te geven om zich verder te ontwikkelen na hun basisschoolperiode is het 
nodig om goede aansluiting te bieden bij het bestaande voortgezet onderwijs. Dit geldt zowel 
op het gebied van kennisverwerving als op het gebied van vaardigheden en inzicht. 
 
De Noordwijkse Methode heeft als doel om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op 
de vervolgstappen die ze na de basisschool gaan zetten. Naast het opdoen van rekenen, 
taal en een brede algemene ontwikkeling, ontwikkelen kinderen hun persoonlijke en sociale 
vaardigheden en leren ze nadenken over zichzelf en de keuzes die ze willen en kunnen 
maken. Leren leren is een belangrijke vaardigheid. Hierbij wordt een brede kennis gekoppeld 
aan vaardigheden en inzicht. 
 
 
Zinvol en betekenisvol 
 
Wat moet een kind weten als hij of zij de basisschool verlaat? De overheid heeft dit 
vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen. Dit is een lijst van onderwerpen waarover geleerd 
moet worden op de basisschool. SLO heeft deze kerndoelen uitgewerkt in leerlijnen, die 
aangeven welke deelonderwerpen op welke leeftijd aan de orde moeten komen. Elke school 
of individuele docent geeft hier zijn eigen invulling aan. Ook de methodes die gebruikt 
worden uitgegeven worden gebaseerd op de kerndoelen. De Noordwijkse Methode voldoet 
aan de kerndoelen die de overheid stelt. Vaak worden deze doelen gezien als een 
belemmering om je onderwijs anders vorm te geven dan de standaard op traditionele 
scholen is. Door de manier waarop het onderwijs op De Noordwijkse School wordt 
vormgegeven, komen deze kerndoelen goed tot hun recht. 
 
Je zou kunnen zeggen dat de overheid uit naam van onze maatschappij heeft bepaald welke 
kennis zinvol is voor kinderen in Nederland. Of iets betekenisvol is, bepaalt iemand zelf. Wat 
vind je interessant? Wat sluit aan bij wat je weet? En waar heb je wat aan?  
 
Zinvolheid heeft soms een negatieve bijsmaak: “Ik bepaal wat jij moet leren”. Dit is niet 
helemaal terecht. Met elkaar vorm je een maatschappij en een cultuur in de brede zin des 
woords. Om aansluiting te vinden bij deze maatschappij en cultuur is het belangrijk dat je 
kennis hebt daarvan. Savater (2001) stelt in zijn filosofie van onderwijs en ouderschap dat 
onderwijs eigenlijk niet meer kan dan overdragen wat de docenten zelf weten. Door kinderen 
te leren wat belangrijk wordt gevonden in een maatschappij en cultuur, met een focus op de 
nog onbekende toekomst, geef je ze handvatten om hun weg te kunnen vinden hierin. 
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Om een voorbeeld te geven: Je wilt graag dat kinderen weten wat de geschiedenis van 
Nederland is op het gebied van water. Dit is zinvolle kennis omdat het de kinderen leert 
waarom hun omgeving is zoals hij is. Het krijgt echter pas betekenis op het moment dat je 
het koppelt aan de belevingswereld van de kinderen, met andere woorden, als je het 
betekenisvol maakt. Dit kan je doen door de kinderen uit te leggen waarom er nu veel geld 
uitgegeven moet worden om de dijken te versterken of wat er gebeurt als de duinen niet 
hoog genoeg blijken te zijn. 
 
De uitdaging voor een docent is om een goede combinatie te maken van zinvol en 
betekenisvol. De docent moet proberen om zinvolle kennis betekenisvol te maken voor zijn 
leerlingen. Dan is de kans dat een kind deze kennis goed verwerkt en opslaat in het lange 
termijn geheugen veel groter. 
 
 
Prestatiegericht en Kindgericht 
 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de verwachting die een docent heeft over een kind zeer 
bepalend is voor de resultaten van dit kind. Kinderen waar veel van verwacht wordt en die 
positief gestimuleerd worden, leren veel meer en scoren veel hoger dan kinderen waar 
minder van verwacht wordt. In onderzoek werden twee groepjes kinderen gemaakt. Beide 
groepjes hadden een even hoog IQ. Over het ene groepje werd tegen de docent gezegd dat 
het superintelligente kinderen waren, die veel aankonden. Over het tweede groepje -met 
hetzelfde IQ als het eerste groepje- werd tegen de docent gezegd dat ze matige leerlingen 
waren, die moeite hadden om mee te komen. Na een paar maanden bleek de eerste groep 
veel hogere resultaten te scoren op school dan de tweede groep. Uit observaties bleek dat 
de hogere verwachtingen ertoe leidden dat de docent de kinderen meer aandacht gaf, meer 
stimuleerde om het goede antwoord te vinden als ze iets niet meteen wisten en positiever 
benaderde dan de tweede groep. 
Dit onderzoek ondersteunt de veronderstelling dat het belangrijk is om als docent steeds op 
zoek te gaan naar het punt waarop je een kind zoveel mogelijk stimuleert, zonder het te 
overvragen.(Talentenkracht, Jan de Lange, 2010). 
 
De Noordwijkse Methode is zowel prestatiegericht als kindgericht. Dit houdt in dat er hoge 
ambities gesteld worden ten aanzien van de prestaties van kinderen vanuit elk individuele 
kind. Dit houdt in dat je als docent voor elk kind in je klas kijkt wat dat kind nodig heeft om 
een volgende ontwikkelingsstap te maken. Het kan zijn dat een kind op haar sloffen door de 
rekenstof van haar leeftijdsgroep gaat. Dat houdt niet in dat ze dus klaar is met ontwikkelen. 
Ze heeft juist behoefte aan werk dat haar weer helpt zich verder te ontwikkelen. Ook kan het 
zijn dat een kind moeite heeft met het niveau van de groep. De kunst is dan om als docent te 
onderzoeken hoe je dit kind kan helpen om vanuit zijn eigen ontwikkelingsniveau de 
volgende stappen te zetten. Dit geldt voor de ontwikkeling van een kind op vele gebieden en 
niet slechts op het gebied van rekenen en taal. Bovendien gaat De Noordwijkse Methode 
ervan uit dat je alleen prestatiegericht kunt zijn als je kindgericht bent. Dat wil zeggen, dat je 
onderzoekt welke leerbehoeften en ontwikkelingsbehoeften een kind heeft en dat je daarbij 
aansluit.  
 
 
Flexibel leerpakket: Vraaggericht en Aanbodgericht 
  
Het onderwijs op De Noordwijkse School is niet vraaggericht of aanbodgericht, het is beide. 
Kinderen maken vanuit een aanbod kennis met allerlei nieuwe  kennis, zowel op het gebied 
van taal en rekenen als in de ateliers. Vanuit dit aanbod wordt zichtbaar wat een kind al 
beheerst of waar het moeite mee heeft. Vervolgens wordt in overleg met het kind gekozen 
voor nieuwe leerstof die zoveel mogelijk is aangepast aan de wensen en doelen van beiden.  
We gaan uit van een circulair verband tussen vraag en aanbod: 



 52 

 
 

 

Leraar en leerling zijn hierbij gelijkwaardige partners. De een is er niet zonder de ander. Zij 
zijn beiden verantwoordelijk voor proces en resultaat hoewel op verschillende wijze. Een 
goede match van ‘vraag en aanbod’ vraagt om actieve leerlingen die in staat zijn om aan hun 
meester of juf  aan te geven wat zij willen weten of nodig hebben om te kunnen leren, Het 
vraagt om docenten die hun kinderen serieus nemen en ze zo goed kennen dat ze begrijpen 
wat de kinderen aangeven. Vragen stellen aan kinderen is een belangrijk middel hierbij. De 
docenten proberen ook de kinderen inzicht te geven in hun eigen rol in hun leren: als zij geen 
aandacht opbrengen voor de docent en de les, kunnen ze niet verwachten dat ze wat leren 
of dat het een leuke les wordt.  

Een voorbeeld wat betreft het basisvak rekenen: Je geeft een kind een opdracht om 
rekensommen onder de 20 op te lossen zoals 15-7, 12+6. Zodra je merkt dat een kind dit 
beheerst, pas je het aanbod aan zodat een kind verder kan. Merk je dat een kind een ander 
soort uitleg nodig heeft, dan pas je dat ook weer aan. Het individuele ontwikkelpunt van het 
kind is hierbij het uitgangspunt: Als een kind de stof beheerst die bij de leeftijdsgroep past is 
hij of zij niet klaar, het kind gaat door op het punt waar het zelf is. 
 
In de ateliers komt de cirkel van vraag en aanbod ook duidelijk naar voren. Kinderen maken 
kennis met een onderwerp en een leerdoel. Als je kinderen kennis laat maken met iets 
nieuws, kan dit leiden tot nieuwsgierigheid en nieuwe vragen. Deze vragen van de kinderen 
leiden dan weer tot nieuw aanbod. Als gepassioneerde docent houdt je kennis niet op bij de 
inhoud van een hoofdstuk in een boek en ben je in staat om deze cirkel van vraag en aanbod 
te maken met kinderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

aangepast 
aanbod 

nieuwe 
vraag 

aangepast 
aanbod 

nieuwe 
vraag 
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Handvatten voor de praktische invulling van een flexibel leerpakket 

 
1. Het aanbod aanpassen aan de ontwikkelvraag van een kind. 
2. Flexibele weektaken met individuele invullingsmogelijkheden zowel 

qua inhoud als qua tijdsindeling. 
3. Meerdere materialen om mee te leren en werken. 
4. Meerdere zintuigen betrekken bij het leren, stof op verschillende 

manieren aanbieden 
5. Meerdere verwerkingsmogelijkheden van de stof aanbieden.  
6. Gaat het om een vaardighedendoel, dan kun je als docent flexibel 

zijn met de onderwerpkeuze. Gaat het om een kennisdoel, dan kun je 
flexibel zijn met de vaardighedenkeuze. 

7. Werk met momenten waarop kinderen zelf mogen kiezen. 
 

 
 
Structuur en vrijheid 
 
“Mijn kind heeft structuur nodig, anders gaat hij niets leren” is een opmerking die scholen 
vaak te horen krijgen van ouders, meestal als het over hun ondernemende zoontje gaat. 
Deze ouders hebben helemaal gelijk. Alle kinderen hebben structuur nodig. 
 
Met structuur wordt meestal bedoeld dat je meester of de juf streng moet zijn en met 
discipline ervoor moet zorgen dat het kind keurig zijn of haar werk maakt aan een tafeltje in 
de klas. Dit is echter een zeer beperkte visie op structuur die meestal geen positief effect 
heeft op het leerplezier van een kind. 
 
Je kunt een onderscheid maken tussen externe structuur, die de meester of de juf 
aanbrengt, en interne structuur, die een kind zelf ontwikkelt. Als docent en als school is het 
belangrijk om een duidelijke externe structuur aan te bieden in de vorm van regels en 
dagindeling. Als dit duidelijk is voor leerlingen, dan kun je ze binnen de structuur een 
heleboel vrijheid geven. De docent kan duidelijke leef- en leerregels met de kinderen 
afspreken en de kinderen laten nadenken over hun eigen leren en gedrag en de invloed die 
dat heeft. De eigen vrijheid houdt echter op bij de vrijheid van een ander. Daarom is het ook 
belangrijk voor kinderen om te leren aandacht voor elkaar te hebben en elkaars wensen en 
behoeften te respecteren. 
 
Een voorbeeld ter verduidelijking: als de kinderen weten dat ze op dinsdagochtend om 12 
uur hun taal- en hun rekenopdracht af moeten hebben, dan kun je ze zelf laten kiezen 
waarmee ze beginnen en of ze tussendoor naar de wc willen gaan. Of, als ze weten dat ze in 
de centrale hal niet mogen schreeuwen of rondlopen, dan kun je ze daar in een groepje 
zelfstandig een opdracht laten maken. Als deze externe structuur niet duidelijk is, dan ben je 
als docent steeds bezig om de grenzen te bediscussiëren met je kinderen en blijft er weinig 
effectieve leertijd over.  
 
Een docent biedt ook externe structuur als hij of zij de kaders en de stappen van een 
opdracht aan de kinderen uitlegt. Je kunt ze de opdracht geven om een werkstuk te maken. 
Als je ze dan loslaat is de kans groot dat ze nergens uitkomen. Als je ze uitlegt waar het 
werkstuk aan moet voldoen, wat voor hoofdstukken erin moeten en hoe je informatie vindt, is 
de kans een stuk groter dat een kind tot een succesvol werkstuk komt. 
 
Door structuur aan te brengen in de leeromgeving en de opdrachten die je kinderen geeft, 
help je een kind om tot leren te komen. Door dit “leren leren” is een kind in staat om een 
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interne structuur te ontwikkelen. Hij of zij ontwikkelt steeds meer leervaardigheden en 
strategieën die helpen om nieuwe kennis beter te verwerken. Ook daarin kan een kind vanuit 
duidelijke structuur steeds meer vrijheid krijgen om zelf oplossingen te verzinnen en 
leerstrategieën toe te passen op nieuwe kennis. Kinderen kunnen hierdoor steeds meer 
zelfstandig werken en nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren en werken. 
 
 
Ondernemen en leren 
 
Ondernemen door de hele school heen 
 
Ondernemen en leren zijn lang als twee totaal verschillende zaken gezien. De laatste jaren 
wordt steeds breder erkent dat onderwijs en ondernemen elkaar juist kunnen versterken. De 
Europese Commissie heeft een definitie van ondernemen die erg bruikbaar is in deze 
context en aansluit bij de manieren waarop De Noordwijkse Methode onderwijs en 
ondernemen koppelt:  
 
 “Onder ondernemerschap wordt iemands vermogen verstaan om ideeën in daden om te zetten. Het omvat 
creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s, alsook het vermogen om te plannen en projecten te beheren om 
doelstellingen te verwezenlijken. Een ondernemende houding helpt iedereen in het dagelijkse leven thuis en in de 
maatschappij, het helpt werknemers zich bewust te worden van hun arbeidsomgeving en kansen te grijpen, en is 
de basis voor meer specifieke vaardigheden en kennis die ondernemers nodig hebben voor sociale of 
economische bedrijvigheid.” Ondernemerschap gaat dus om meer dan het starten van een eigen bedrijf. Het 
gaat ook om een ondernemende houding en ondernemend gedrag. 
 
De Noordwijkse Methode vindt haar oorsprong in de oprichting van De Noordwijkse School. 
Bij het opzetten van de school kwamen alle elementen zoals ze in de bovenstaande definitie 
verwoord zijn, aan bod. Naast de praktische, organisatorische en ondernemende elementen 
die komen kijken bij het opzetten van een nieuwe school kwam ook de ontwikkeling van een 
visie, missie, strategie en invulling van de praktijk om de hoek kijken. Deze ondernemende 
basis is ook opgenomen als wezenlijk onderdeel in de schoolfilosofie. Dat uit zich in alle 
lagen van de school: 
 

1. De basis voor De Noordwijkse School is een onderneming 
2. De Noordwijkse Methode is ondernemend en blijft zich ontwikkelen 
3. De docenten zijn ondernemend en ontwikkelen zelf hun lessen 
4. Ondernemers leveren als vakexpert een bijdrage aan de lessen op school 
5. De ondernemende houding van kinderen wordt gestimuleerd en ze leren 

ondernemen in de vorm van bedrijfjes opzetten. 
 

De Noordwijkse School is echt geboren uit een langgekoesterde wens, zoals dat met de 
meeste ondernemingen is. Bij het startpunt was er nog helemaal niets. In het traject van het 
opstarten hebben mensen vanuit allerlei invalshoeken mee helpen bouwen aan de school. 
Dit gevoel van samen bouwen, het beetpakken van nieuwe kansen en mogelijkheden, 
creativiteit en innovatie voel je nog steeds als je door de school loopt. 
 
De Noordwijkse Methode, die in dit document beschreven wordt is niet klaar, en zal ook nooit 
af komen. De methode biedt een kader van waarden en een organisatorisch kader van 
waaruit de praktijk vormgegeven wordt. De invulling hiervan is niet statisch. De invulling kan 
aangepast worden aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe inzichten over leren 
en nieuwe mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld vanuit ICT.  
 
De docenten hebben een belangrijke ondernemende rol in De Noordwijkse Methode. We 
hebben het dan specifiek over intern ondernemerschap. Aansluitend op de definitie van de 
Europese Commissie blijkt het ondernemerschap uit creativiteit, innovatie en het vermogen 
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om te plannen en projecten te beheren om doelstellingen te verwezenlijken. De docenten 
hebben binnen De Noordwijkse Methode veel vrijheid om vanuit het kader van de methode 
zelf hun lessen in te vullen en te ontwikkelen, gekoppeld aan gestelde doelen. In het 
ochtendprogramma zoeken zij actief naar mogelijkheden en materialen om kinderen zo 
optimaal mogelijk te begeleiden bij het leren van de basisvaardigheden. De atelierlessen 
worden door de docenten samen ontwikkeld aansluitend op de kerndoelen van de overheid.  
 
Bij het ontwikkelen van de lessen en het invullen van de leerdoelen worden frequent 
ondernemers, vakexperts en instellingen zoals musea betrokken. Dit zijn geen extraatjes 
buiten het gewone programma. Er wordt juist naar gestreefd om deze lessen te integreren in 
het bestaande programma en de gestelde leerdoelen. De samenwerking met deze externe 
partijen levert meerdere voordelen op voor de school en de kinderen: 
 
Kennis en inspiratie voor de kinderen èn de docent 
 
Een docent kan niet alles weten. Door een specialist op een bepaald vakgebied uit te 
nodigen, leren de kinderen direct van de “ echte wereld”. Deze specialisten kunnen meestal 
met passie over hun vakgebied vertellen en hebben genoeg kennis om in te gaan op 
specifieke vragen van kinderen. Hierdoor leren de kinderen wat beroepen echt inhouden, ze 
maken kennis met nieuwe informatie en inzichten en vergroten hun ervaringen. Naast de 
kinderen, leert ook de docent nieuwe dingen die input kunnen bieden voor haar eigen lessen. 
Hierdoor blijft ook de docent zich vakinhoudelijk ontwikkelen. 
 
Materialen en goede reclame voor je school 
 
Ondernemers die gastlessen geven op school nemen vaak hun eigen materialen mee. 
Meestal worden hier geen kosten voor berekend en krijgt de school van alles cadeau. Zo 
komen er bijvoorbeeld koks koken die eigen ingrediënten mee nemen, bouwbedrijven nemen 
hun eigen hout mee enzovoort. Hierdoor kun je als school je onderwijs verrijken zonder dat 
het extra kosten met zich mee brengt. Door samen te werken met de omgeving, vergroot je 
ook de zichtbaarheid van de school voor de buitenwereld. Mensen vinden het leuk om een 
les te geven op school en vertellen enthousiast hierover aan hun contacten. Je kunt naar 
aanleiding van de gastles ook vaak weer een krantenartikel of nieuwsbrief maken waardoor 
je als school weer belangstelling krijgt. Samenwerken met de buitenwereld vergroot ook de 
betrokkenheid van de buitenwereld bij de school. Hierdoor stimuleer je weer nieuwe 
onderwijsmogelijkheden voor de toekomst. 
 
Een ondernemende school is een school die steeds in beweging blijft, die steeds blijft 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Hierdoor wordt je automatisch een lerende 
school, die nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden integreert in de bestaande structuur. 
Dit raakt een heel belangrijk principe: Wat voor de kinderen geldt, geldt ook voor de 
docenten, de ouders, de school en de omgeving van de school. Juist door al deze elementen 
met elkaar te verbinden ontstaat de synergie die de mogelijkheden die de wereld biedt 
optimaal benut! 
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Hoordstuk 4 
 

De basisvakken in het ochtendprogramma 
 
 
Hoe is de dag opgebouwd 
 
Vanuit de visie, missie en strategie is de praktijksituatie op De Noordwijkse School 
ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een combinatie van een ochtendprogramma waarin vooral 
wordt gewerkt aan de basisvakken, onder leiding van een vaste groepsdocent en een 
middagprogramma in vakateliers met vakdocenten. 
 
Deze organisatorische opzet sluit aan bij onderzoek dat is gedaan naar de werking van de 
hersenhelften door nobelprijs winnaar Roger Sperry dat wordt beschreven door Van den 
Brandhof (2009). De linkerhersenhelft heeft een dominante rol bij analytische processen, 
terwijl de creatieve processen voornamelijk in de rechterhersenhelft plaatsvinden.  Wat echt 
spectaculair is, is dat als de linker- en rechterhersenhelft goed samen werken, we onze 
hersenmogelijkheden vergroten met een factor vijf tot tien! 

 
Linker hemisfeer van de 
neocortex 

Rechter hemisfeer van de 
neocortex 

spraak Ritme 
Taal Muziek 
Logica Beelden 
Rekenen Afbeeldingen 
Getallen Verbeeldingskracht 
Volgorde (dag)dromen 
Lineariteit Kleuren 
Analyse van afmetingen Dimensies 
Digitaal Patronen/eenheid 
Ratio Intuitie 
Onderdelen Verbanden 
Tekst Context 
volgtijdigheid gelijktijdigheid 

(Bron: Gebruik je Hersens, Jan-Willem van den Brandhof, 2009) 
 
Je zou kunnen zeggen dat in het ochtendprogramma met de basisvakken de 
linkerhersenhelft vooral aan bod komt. Dit ochtendprogramma biedt de bouwstenen voor het 
middagprogramma. Tijdens de atelierlessen in het middagprogramma wordt juist de 
rechterhersenhelft gestimuleerd. Hierin zijn contextleren, creatief denken en de afwisseling 
van werkvormen belangrijke elementen.  
 
Ook sluit de dagopzet aan bij het biologische dagritme van kinderen. De meeste energie en 
het hoogste concentratievermogen hebben kinderen ’s ochtends. Daarom zijn juist de 
basisvakken in de ochtend geplaatst. Na de lunch hebben de meeste mensen een 
energiedip. In de ateliers wordt veel gedaan. Door de diverse werkvormen en activiteiten 
zakken de energie en concentratie van kinderen minder in en kunnen ze actief blijven leren. 
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De basisvakken in het ochtendprogramma 
 
De kinderen volgen een ochtendprogramma in een vaste basisgroep. Tijdens dit 
ochtendprogramma werken de kinderen aan het leren van de bouwstenen die je overal voor 
nodig hebt. Hieronder verstaan wij: 
* rekenen 
* taal,  
* Engels vanaf groep 1 en  
* persoonlijke en sociale vaardighedenles 
 
ICT en sport en beweging zijn door het hele programma verweven. 
 
 
Voor Lezen, Spelling, Schrijven en Rekenen werkt De Noordwijkse Methode vanuit een 
methodeboek. Hier is voor gekozen omdat deze vakken een heel duidelijke opbouw van 
vaardigheden hebben: Je leert eerst letters, dan korte woordjes, dan zinnen van 3 woorden, 
dan woorden met meerdere lettergrepen en langere zinnen en zo door. Bij rekenen leer je 
eerst optellen tot 10, dan aftrekken, daarna tot 20, 100 en komen moeilijkere bewerkingen 
zoals keersommen, breuken aan de orde. 
 
Deze basismethodes bieden verdieping voor kinderen die snel door de stof gaan en extra 
oefening voor kinderen die dat nodig hebben. Dit wordt aangevuld met allerlei extra 
materialen, zodat kinderen niet afhankelijk zijn van 1 werkwijze om te leren. Ook wordt er 
gewerkt met digitaal materiaal ter oefening en verdieping. 
 
 
Wat willen we bereiken met basisvakken op De Noordwijkse School 
 
 
De belangrijkste doelen die De Noordwijkse Methode met de basisvakken wil bereiken bij de 
kinderen zijn: 
 

1. Een sterke kennisbasis van taal en rekenen 
2. Schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden ontwikkelen 
3. Bouwstenen bieden die toegang geven tot nieuwe kennis 
4. Persoonlijke en sociale vaardigheden van kinderen stimuleren en versterken 

 
 
 
Het ochtendprogramma van De Noordwijkse Methode bevat de basisvakken die de 
bouwstenen vormen voor de rest van het leren. Wat je ook gaat doen met de rest van je 
leven: deze vakken heb je nodig om je weg te vinden in de wereld en toegang te hebben tot 
nieuwe kennis en vaardigheden en contact met de wereld om je heen. De invulling van het 
ochtendprogramma is minder afwijkend van andere scholen dan het werken in de ateliers in 
de middag. Echter, vanuit de visie worden wel heel duidelijke keuzes gemaakt voor de 
invulling van het ochtendprogramma. Hierin zijn zowel elementen van vernieuwers te vinden 
zoals Montessori onderwijs en Daltononderwijs, als elementen vanuit het traditionele 
onderwijs. Deze worden geïntegreerd in het totaalpakket van het ochtendonderwijs volgens 
De Noordwijkse Methode. 
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Lezen 
 
Als je kunt lezen, heb je toegang tot een wereld van informatie. Deze sleutelfunctie maakt 
dat leren lezen een belangrijke vaardigheid is die je op school leert. Door jonge kinderen op 
speelse wijze al kennis te laten maken met letters en woorden, leren kinderen bijna vanzelf 
lezen. Veel kinderen beheersen al een deel van de letters of kunnen zelfs al goed lezen 
voordat ze naar groep 3 gaan. Door aan te sluiten bij het leesniveau van de kinderen, kan 
het natuurlijk aanleren van letters, woorden en zinnen worden doorgezet en hoeven ze in 
groep 3 niet opnieuw te beginnen met de eerste letters en maan-roos-vis. 
 
Steeds meer informatie is ook via beeldmateriaal beschikbaar zoals via televisie, internet en 
dvd’s. Daardoor is de prikkel om een boek te pakken voor veel kinderen niet zo groot. Om 
toch ervoor te zorgen dat kinderen graag gaan lezen en leeskilometers maken om 
handigheid en snelheid te ontwikkelen, krijgen kinderen veel ruimte om boeken te kiezen die 
ze graag willen lezen. Ze zijn hierbij niet heel strak gebonden aan boeken die aansluiten bij 
hun leesniveau: een kind dat zeer gemotiveerd is om een boek te lezen, werkt zich ook door 
een boek heen dat eigenlijk nog een beetje moeilijk is. Een kind dat een boek wil lezen dat 
eigenlijk een te makkelijk leesniveau heeft, oefent in snelheid en vaardigheid en heeft in 
ieder geval plezier in lezen. 
 
 
 

Praktische invulling leesonderwijs en koppeling met de ateliers 
1. Er wordt steeds door de docent gezocht naar aansluiting van de 

lesstof bij het individuele leesniveau van het kind. De gebruikte 
methode biedt hier mogelijkheden voor en wordt aangevuld met extra 
materialen. 

2. Kinderen kunnen naast kinderliteratuur ook kiezen voor boeken over 
een onderwerp dat ze leuk vinden. 

3. Het leesniveau is niet bindend bij het mogen kiezen van een boek: 
belangstelling voor het boek en zin in lezen zijn het belangrijkst. 

4. Om kinderen enthousiast te maken voor lezen kunnen 
kinderboekschrijvers uitgenodigd worden. 

5. Er zijn jaarlijkse voorleeswedstrijden en andere leesevenementen die 
de belangstelling voor lezen kunnen vergroten. 

6. Maak een koppeling tussen lezen en actualiteiten door kinderen 
krantenberichten uit te laten zoeken. 

7. Organisaties als Kidsweek en Nieuwsbegrip hebben begrijpend lezen 
opdrachten die aansluiten bij de actualiteit. 

8. Kinderen lezen in de ateliers informatieve teksten over allerlei 
onderwerpen. 

9. Door kinderen opdrachten te geven vanuit teksten oefenen ze in 
begrijpend lezen. Bijvoorbeeld: het lezen van een recept om te kunnen 
koken in het kookatelier, je moet eerst kunnen lezen wat er staat, 
dan moet je het begrijpen en dan ook nog vertalen naar een 
praktische toepassing. 
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Taal en spelling 
 
Taal is het belangrijkste communicatiemiddel dat we als mens tot onze beschikking hebben. 
Een goede beheersing van zowel mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid zorgt ervoor 
dat je je kunt redden in een brede variëteit van situaties. 
 
Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de vraag of je taal nodig hebt om de wereld om 
je heen te kunnen duiden. Ook filosofen buigen zich al sinds eeuwen over de rol van taal in 
het begrijpen van de wereld. Sommigen stellen zelfs dat er geen werkelijkheid bestaat als je 
er geen woorden voor kunt vinden. Anderen claimen dat bijvoorbeeld Aboriginal kinderen in 
Australië wel degelijk begrip hebben van verschillende verschijnselen zonder dat hier 
woorden bij horen. De meningen en onderzoeken over dit onderwerp zijn niet eenduidig. 
Echter, iedereen is het er wel over eens dat taal je in staat stelt om de wereld om je heen in 
te delen, verbanden te leggen en te communiceren.   
 
Goed kunnen formuleren, zinsbouw, de functie van leestekens zoals komma’s, hoofdletters 
en dubbele punten en het juist spellen van woorden, zorgen ervoor dat je ook in brieven, 
werkstukken of verslagen je boodschap voor het voetlicht kunt brengen zoals je hem bedoeld 
hebt. Spelling staat dus vooral in dienst van effectieve schriftelijke communicatie.  
 
Het is belangrijk dat de docenten de leerlijnen van taal en spelling goed kennen, zodat ze 
overzicht kunnen houden in de leerdoelen van de kinderen in hun groep. Vaak zijn 
methodeboeken aangekleed met allerlei leuke activiteiten waardoor de kern en het overzicht 
niet altijd makkelijk te vinden zijn. Het is handiger als de methode vrij kaal is, met duidelijke 
overzichten van de leerdoelen en kale oefeningen. Docenten kunnen deze dan zelf 
aanvullen met activiteiten die aansluiten bij de ateliers of de individuele leerbehoefte van een 
kind. Om tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen van kinderen zijn er diverse 
materialen ter aanvulling van de basismethode. 
 
 
Actieve en passieve woordenschatontwikkeling 
 
Leren doe je door iets te oefenen en dan toe te passen in zoveel mogelijk verschillende 
contexten. Als het gaat over woordenschat ontwikkeling wordt vaak gekozen voor het 
voorlezen of lezen van verhalen. Dit noemen we passieve woordenschat ontwikkeling. Het is 
een middel om de woordenschat van kinderen te verhogen. Er zijn echter meer 
mogelijkheden. Als je kijkt naar de manier waarop hersenen informatie verwerken, is 
passieve woordenschat ontwikkeling niet perse de meest effectieve mogelijkheid voor alle 
kinderen.. De Noordwijkse Methode kiest er daarom bewust voor om de woordenschat te 
ontwikkelen door activiteiten met kinderen te ondernemen waar nieuwe woorden bij aan bod 
komen. De kinderen doorleven nieuwe begrippen op allerlei manieren.  
 
De ateliers vormen hier een uitgelezen manier om vanuit thema’s kinderen met diverse 
werkvormen nieuwe woorden aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het thema natuur waarbij 
de jongste kinderen in de moestuin gaan werken. In plaats van plaatjes in een boek bekijken, 
gaan de kinderen aan de slag met de schoffel, een schep, de grond bemesten, aardbeien 
plantjes poten en snoeien. Allemaal woorden waarvan ze de betekenis al doende kunnen 
leren door ermee aan het werk te gaan. 
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Praktische invulling taal- en spellingsonderwijs en koppeling met 

de ateliers 
 

1. Laat de kinderen veel eigen teksten schrijven zodat ze actief bezig 
zijn met taalconstructie wat betreft zinsbouw, spelling en leestekens. 

2. Kennis van de leerlijn voor taal en spelling en “ kale” oefeningen 
zijn belangrijk als basis voor de docent om zelf werkvormen bij te 
kiezen.  

3. Gebruik naast de methode het spellen met diverse materialen, 
waaronder ICT oefeningen zodat kinderen individueel kunnen 
oefenen. 

4. Geef kinderen veel mogelijkheden om zich te leren uitspreken. Dit 
kan door gesprekken tijdens sociale vaardighedenles, maar ook 
show-and-tell, spreekbeurten, debatoefeningen en andere presentaties. 

5. De mondelinge taalvaardigheid van kinderen kan versterkt worden 
door theaterlessen, waarbij allerlei aspecten van communicatie 
geoefend kunnen worden zoals houding, stem, non verbale 
communicatie en gebaren. 

6. In de ateliers kunnen toegepaste taaloefeningen worden ingebouwd 
zoals bijvoorbeeld een verhaal schrijven over natuurrampen in het 
aardrijkskunde atelier, een presentatie houden over Picasso in het 
kunstatelier of een werkstuk maken over bruggen in het techniek 
atelier. 

7. De ateliers bieden bij uitstek de mogelijkheid om allerlei activiteiten 
aan te bieden die de actieve woordenschat ontwikkeling stimuleren. 
Als bijvoorbeeld de imker langskomt in het biologie atelier zijn de 
kinderen bezig met ruiken, proeven, voelen, horen en kijken. Met 
meerdere zintuigen krijgen ze informatie binnen over honingraten, 
darren, bijenkorven, koninginnen bij, larven en nog veel meer. 

8. Onderwerpen die relevant zijn in het ochtendprogramma kunnen in 
toegepaste vorm geoefend worden in de middagateliers.  

 
 
 
 
 
Rekenen 
 
De afgelopen jaren is het rekenonderwijs in Nederland hervormd onder aanvoering van het 
Kohnstamm Instituut. Hierdoor is een nieuwe invulling van het rekenonderwijs ingevoerd, het 
zogenaamde realistisch rekenen. Het uitgangspunt van realistisch rekenen is dat kinderen 
rekenkundig inzicht moeten ontwikkelen meerdere rekenstrategieën aangeboden krijgen en 
leren rekenen vanuit concrete contexten. De tegenhanger hiervan is het traditionele 
rekenonderwijs, dat meer gericht is op het oefenen van sommen en het aanleren van 
handige rekenhulpjes zoals staartdelingen en sommen onder elkaar zetten. 
 
De Noordwijkse Methode kiest voor een combinatie van beide stromingen: zowel het 
traditionele rekenen als realistisch rekenen. Rekenen als basisvak in het ochtendprogramma 
blijkt de beste resultaten te geven als er duidelijk per onderwerp gewerkt wordt. Hierbij is het 
net als bij taal en spelling, belangrijk dat de docent inzicht heeft in de rekendoelen, zodat hij 
of zij hierin het overzicht kan behouden.  
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1. Kennis van de leerlijn voor rekenen en “ kale” oefeningen zijn belangrijk als basis 
waar de docent zelf werkvormen bij kan kiezen.  

2. Kies naast de basismethode diverse materialen om te differentiëren in het aanbod 
aansluitend op de behoefte van individuele leerlingen. 

3. Ondersteun rekenen met diverse materialen, waaronder ICT oefeningen zodat 
kinderen individueel kunnen oefenen. 

4. Onderwerpen die relevant zijn in het ochtendprogramma kunnen in toegepaste vorm 
geoefend worden in de middagateliers.  

5. Rekensommen komen terug in concrete contexten in de middagateliers, bijvoorbeeld 
hoe groot is de wereldpopulatie in 2030 als deze groeit met 3 % per jaar, hoe reken je 
een recept om van 4 naar 11 personen, hoe groot moet een patroon voor een jurk 
worden als de schaal 1:8 is. 

 
 
Persoonlijke en sociale vaardigheden 
 
Zoals eerder vermeld rust de basis voor persoonlijke en sociale vaardigheden op drie pijlers: 
 

1. De schoolgemeenschap waarin iedereen zich verbonden voelt met elkaar. 
2. Wekelijks les in sociale en persoonlijke vaardigheden. Hier wordt vanuit concrete 

context en ervaringen op een metaniveau van vaardigheden en inzicht gewerkt. Er 
wordt feedback gegeven op het handelen van jezelf en de ander. 

3. Inzicht en vaardigheden komen terug in het hele programma en in de omgang met 
elkaar. 

 
 
De schoolgemeenschap waarin onderlinge verbondenheid is 
 
Een gemeenschap bouwen is nauw verbonden met het uitgangspunt Aandacht van De 
Noordwijkse Methode. Een gemeenschapsgevoel ontstaat door aandacht voor elkaar, 
gezamenlijke activiteiten organiseren. Hierdoor ontstaat betrokkenheid bij elkaar en bij de 
school. Dit wordt versterkt door kinderen van verschillende leeftijden met elkaar te laten 
werken, ouders welkom te heten binnen de school, en het delen van zowel de positieve 
gebeurtenissen als de moeilijke momenten.  
 
Dit wordt gefaciliteerd door een open en frequente communicatie. Deze loopt zowel via 
formele kanalen als een nieuwsbrief of een presentatie op school, als via persoonlijke 
gesprekken en informele contacten in de school. 
 
Om de ouders en de gemeenschap buiten de school te betrekken is het belangrijk om steeds 
te laten zien wat er gebeurt op school en hierbij zeker de bijzondere en positieve activiteiten 
te tonen. 
 
Ook de zorg voor iedereen in de gemeenschap hoort erbij. Als er een kind of een ouder ziek 
is of iets naars heeft meegemaakt, is het belangrijk om hier met elkaar persoonlijke aandacht 
voor vrij te maken. Omgekeerd geldt natuurlijk ook, als iemand iets bijzonders heeft 
meegemaakt, kan dit ook aanleiding zijn om hier binnen de school even de aandacht op te 
vestigen. 
 
Het gaat dus bij de verbondenheid van de schoolgemeenschap zowel om aandacht in al zijn 
facetten. Dit kan zijn aandacht voor gebeurtenissen of activiteiten op school als voor 
persoonlijke gebeurtenissen bij leden van de gemeenschap. 
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De Gouden Schoolregels 
 
 
 
 
 

De vijf gouden 
schoolregels 

 
 
1. We zijn vriendelijk tegen elkaar 
 
2. We letten op elkaar en helpen als het nodig is 
 
3. We zijn zuinig op alle spullen en ruimen alles netjes op  
 
4. Als er een probleem is vertel je het aan je juf of meester. 

Je krijgt altijd hulp! 
 
5. We storen anderen niet tijdens het werk daarom lopen we 

rustig door de gang en praten zacht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociale vaardigheden: Door het hele programma heen 
 
De schoolregels gelden de hele dag door en in alle situaties. De dagelijkse omgeving van de 
kinderen moet aansluiten op de lessen persoonlijke en sociale vaardigheden. Als deze 
congruent met elkaar zijn, wordt het effect van de lessen bevestigd in de praktijk. De 
kinderen merken dan dat ze veilig kunnen oefenen met nieuw gedrag. Het voorleven door de 
docenten is hierbij cruciaal. 
 
Natuurlijk zijn er situaties waarin het misgaat. Net als leren rekenen of spellen, zijn sociale 
vaardigheden iets dat je kunt leren. De een leert makkelijker en sneller dan de ander, maar 
met extra oefening moet het voor iedereen haalbaar zijn.  
 
 
Positief samenleven versus pesten 
 
De Noordwijkse Methode gaat ervan uit dat je doel moet zijn om zoveel mogelijk te streven 
naar positieve omgangsvormen en positief denken. Op veel scholen is een pestprotocol. 
Pesten is echter een uiterste punt op de lijn van positief naar negatief gedrag. De 



 66 

Noordwijkse Methode gaat ervan uit dat je doel moet zijn om zoveel mogelijk aan de 
positieve zijde van deze lijn te blijven en dus te werken aan een positieve, veilige sfeer op 
school.  
 
Direct ingrijpen bij conflicten 
 
Een belangrijk uitgangspunt is dat er meteen hulp komt als het mis gaat. Als kinderen 
bijvoorbeeld ruzie maken, biedt de docent hulp door het uitpraten van de ruzie door de 
kinderen te begeleiden. Hierbij kan ze ervoor zorgen dat de kinderen leren naar elkaar te 
luisteren, hun emoties te uiten op een acceptabele manier en om samen oplossingen te 
verzinnen en het goed te maken.  
 
Vaak kom je er als docent niet meer precies achter wie er gelijk heeft, of wie er is begonnen. 
In zo’ n geval kun je in ieder geval de regels nog eens duidelijk maken en de kinderen hun 
verhaal laten doen. Vervolgens spreek je met de kinderen af hoe ze in de toekomst met 
elkaar om gaan. Ook kun je als docent dan aangeven dat je beschikbaar bent als er nog iets 
mis gaat. 
 
 
Open deuren beleid 
 
Ook een heel belangrijk element is een gevoel van openheid en contact met elkaar. Dit houdt 
in dat de deuren van de groepen zo vaak mogelijk open staan en dat er vanaf de gang altijd 
zicht is op de groepen. Natuurlijk zijn er momenten dat de deur beter even dicht kan zijn, 
bijvoorbeeld tijdens een spreekbeurt of een belangrijke toets of instructie door de leerkracht. 
Door de deuren echter zoveel mogelijk open te houden, is er altijd onderling contact en 
voorkom je dat klassen gesloten eilandjes worden. 
 
 
Vieringen 
 
Om onderlinge betrokkenheid en verbondenheid te stimuleren is het belangrijk om een 
aantal vaste vieringen te hebben in een jaar. Deze terugkerende rituelen zijn momenten 
waarop je als school kunt laten zien waar je voor staat en waar er gelegenheid is voor zowel 
kinderen, docenten en ouders om met elkaar trots te zijn op de school. Hiermee bereik je dat 
het gemeenschapsgevoel versterkt wordt en alle partijen extra gemotiveerd worden om zich 
in te zetten voor toekomstige successen. 
  
Er zijn allerlei manieren om deze terugkerende vieringen in te vullen. Op De Noordwijkse 
School zijn de volgende vieringen een jaarlijks onderdeel van het schooljaar waarop mooie 
momenten gedeeld worden: 
 
 
Het kerstdiner voor de kinderen, de kerstborrel voor de ouders en de samenzang 
De woensdag voor de kerstvakantie is er een kerstdiner voor alle kinderen op school. Deze 
avond start met een samenzang. Hier zingen ouders, kinderen en docenten samen 
kerstliedjes. De kinderen nemen allemaal wat lekkers mee van huis en trekken hun mooiste 
kleren aan. Na het samen zingen eten de kinderen met elkaar in hun eigen klas. Terwijl ze 
eten is er voor de ouders een kerstborrel in de centrale hal in de school. Na afloop van het 
diner ontmoet iedereen elkaar weer in de centrale hal om elkaar een fijne kerst  te wensen. 
 
De schoolpicknick voor de zomervakantie 
Het schooljaar wordt door ouders, kinderen en docenten afgesloten met een grote picknick 
op het schoolplein. Iedereen neemt iets lekkers mee en de zomer wordt ingeluid. Ook oud 
leerlingen zijn van harte welkom. 
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Voorstellingen en tentoonstellingen 
Meerdere malen per jaar is er een theatervoorstelling waarin de kinderen kunnen laten zien 
wat ze kunnen. Er is een jaarlijkse kerstmusical maar ook een Engelse kleutershow, een 
Spaanse voorstelling en andere uitvoeringen. 
 
Als de kinderen een project op thema hebben afgerond is er een feestelijke tentoonstelling 
waar ze hun werk kunnen tonen en kunnen laten zien wat ze geleerd hebben. 
 
Klassendiners en borrels 
De klassenouders organiseren elk jaar een diner, borrel of andere activiteit voor de ouders 
van de groep. Hierdoor leren de ouders elkaar en de juf of meester beter kennen. 
 
 
Oud leerlingen van de school 
 
Het is fijn om contact te houden met de kinderen die bij je op school zijn geweest. Dit gebeurt 
sowieso via Facebook. Voor de oud leerlingen wordt elk jaar een reünie georganiseerd op 
school. Ook worden de oud leerlingen gevraagd om te komen helpen bij het kerstdiner op 
school en de picknick. Ze helpen dan bijvoorbeeld met het serveren van glühwein en hapjes 
of schenken limonade voor de kinderen. 
 
 
Wekelijks gespecialiseerde les 
 
Persoonlijke en sociale vaardighedenles is een middel om kinderen bewust te maken van 
hun eigen drijfveren en motieven en ze handvatten te geven hoe ze deze kunnen vertalen 
naar effectief en positief gedrag. Naast het feit dat dit in de hele school verweven is, wordt er 
daarom ook wekelijks tijd ingeruimd om deze vaardigheden te leren. Hierbij kun je denken 
aan samenwerken, luistervaardigheden, studievaardigheden, conflicten oplossen, leren 
keuzes maken en je mening verwoorden. In de persoonlijke en sociale vaardigheden les 
wordt gereflecteerd op concrete sociale of persoonlijke situaties. Door hierover te denken en 
te praten op een metaniveau, wordt het arsenaal aan handelingsmogelijkheden en transfer 
naar nieuwe situaties gestimuleerd. 
 
 
Kenmerken van de persoonlijke en sociale vaardighedenles 
 
De persoonlijke en sociale vaardighedenles wordt wekelijks gegeven door de groepsdocent 
in groep 1 t/m 8. Er wordt gewerkt aan basisvaardigheden als kennismaken, samenwerken, 
ruzies oplossen, samen spelen, omgaan met kritiek, positief denken en complimenten geven. 
Er wordt door de docenten een lijn vastgesteld van onderwerpen die dat jaar aan bod 
komen. Deze lijn kan aangepast worden als er gebeurtenissen spelen in de groep die op dat 
moment aandacht vragen. Hierbij kun je denken aan plotseling pestgedrag, of onrust bij het 
buitenspelen of een op handen zijnde samenwerkopdracht in een van de ateliers.  
 
Er wordt per onderwerp een materialenbak gemaakt die door de docenten gebruikt kan 
worden. Deze bak kan steeds aangevuld worden als docenten nieuwe mogelijkheden tegen 
komen om een vaardigheid mee te oefenen of te verdiepen. Er wordt gebruik gemaakt van 
diverse materialen en methodes. De groepsdocenten hebben de ruimte om materialen te 
kiezen die aansluiten bij hun voorkeur.  
 
De nadruk bij de onderbouw ligt op het aanleren van basisvaardigheden. In de bovenbouw 
wordt steeds meer nadruk gelegd op het verwerven van zelfkennis en studievaardigheden 
ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
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De persoonlijke en sociale vaardighedenles biedt ook ruimschoots de ruimte voor gastlessen 
zoals bijvoorbeeld weerbaarheidstraining, NLP of filosofieles. Deze lessen kunnen een 
verrijking zijn voor de kinderen. De docenten krijgen hierdoor ook extra vaardigheden die ze 
weer kunnen inzetten in de vervolglessen voor de kinderen. 
 
 
Signaleringsfunctie voor docenten 
 
Door wekelijke tijd in te ruimen voor het gericht werken aan persoonlijke en sociale 
vaardigheden, geef je kinderen dus een voorsprong voor de rest van hun leven. Er is echter 
nog een belangrijk gevolg van deze lessen. Kinderen vertellen in deze lessen vaak over 
persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen. Hierdoor is de persoonlijke en sociale 
vaardighedenles een middel voor de docent om erachter te komen hoe kinderen zich voelen 
en op welke vlakken ze wellicht hulp kunnen gebruiken. 
 
 
Handvatten voor het bereiken van positieve omgangsvormen 

en communicatie 
 

1. Creëer betrokkenheid bij elkaar in de schoolgemeenschap 
2. Zie hoofdstuk aandacht 
3. Wekelijks persoonlijke en sociale vaardighedenles 
4. Filosofieles om de kinderen te leren nadenken, mening 

formuleren 
5. Grijp direct in als er gepest wordt, negatief tegen elkaar 

gesproken wordt of gescholden wordt. 
6. Stimuleer beleefdheidsvormen zoals groeten, bedanken, sorry 

zeggen, vragen stellen en elkaar aankijken. 
7. Creëer situaties waarin kinderen actief kunnen oefenen met 

bijv. Samenwerken, elkaar helpen, zorg dragen voor elkaar. 
8. Leer de kinderen complimenten geven aan zichzelf en elkaar 
9. Benoem positief gedrag 
10. Leef het zelf voor!  
11. Geef elk kind handvatten om te kunnen schitteren. 
12. Neem de tijd voor informele gesprekjes 
13. Laat oudere en jongere kinderen samenwerken zodat ze elkaar 

leren kennen en waarderen. 
14. Creëer oefensituaties tijdens theaterles sportles,  
15. Bouw momenten in voor ontspanningsoefening met bijvoorbeeld 

chineng quigong of kindermassage. 
 
 
Voorbeelden  
 
Elkaar groeten 
 
De kinderen en de docent groeten elkaar elke ochtend bij binnenkomst. Ook de ouders 
worden begroet. Als kinderen, docenten of ouders elkaar tegen komen in de gang wordt 
even gegroet. 
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Het lijkt een triviaal puntje, dat je gemakkelijk zou kunnen vergeten of overslaan. Het gaat 
echter om veel meer dan een beleefdheidsgebaar. Door elkaar te groeten maak je contact 
en wordt de ander “gezien’. 
 
 
 
Ster van de week en complimenten geven en ontvangen 
 
Elk jaar is elk kind een keer “ster van de week”. Dit kind krijgt een kaart waarop alle kinderen 
uit de klas een compliment of positieve eigenschap van dit kind hebben opgeschreven. Elk 
kind komt aan de beurt en dit is niet afhankelijk van uitzonderlijke prestaties. Sterker nog, het 
kan ingezet worden om een kind dat niet zo lekker in zijn vel zit een steuntje in de rug te 
geven. Naast dit persoonlijke doel is er ook nog een groepsdoel. Door de kinderen positief 
over elkaar na te laten denken en dit te uiten, ontstaat er een positieve mindset in de groep. 
Dit heeft een weer een positief effect op de sfeer in de groep en de omgang tussen de 
kinderen onderling. Kinderen leren dat het leuk is om iets aardigs te zeggen en ze leren hoe 
ze dit kunnen zeggen. Het is dan ook helemaal niet erg dat er bij de kleuters soms 
complimenten gegeven worden als “ze heeft van die mooie benen” of “hij kan zo goed 
buitenspelen”.  
 
Vaardigheden in de theaterles en de sportlessen 
 
Persoonlijke vaardigheden kunnen in allerlei situaties geoefend en toegepast worden. 
Echter, de sportlessen en theaterlessen lenen zich er nog eens extra goed voor. Natuurlijk 
kun je stellen dat persoonlijke en sociale vaardigheden al vanzelf in de aard van deze lessen 
besloten liggen. Dat is natuurlijk zo. Echter, juist door het specifiek te benoemen en deze 
vaardigheden expliciet te integreren, worden de docent en de kinderen zich er bewust van en 
gaat het leereffect sterk omhoog. 
 
Voor de theaterles kun je hierbij denken aan communicatieve vaardigheden zoals hoe kom je 
over op anderen? Wat is de invloed van je houding, hoe gebruik je je stem? Wat is 
nonverbale, paralinguale en verbale communicatie? Maar ook vaardigheden als 
zelfvertrouwen als je voor een groep staat, gesprekstechnieken, improvisatietechnieken en 
omgaan met emoties. 
 
In de sportles komt ook een breed scala aan vaardigheden voorbij. Omgaan met winnen en 
verliezen, doorzetten, samenwerken en je grenzen leren kennen is maar een kleine greep uit 
de mogelijkheden die de sportles biedt. 
 
Voor zowel de theaterles als de sportles geldt dat je met je hele lijf bezig bent, en met allerlei 
werkvormen. Hierdoor worden zowel lichaam als geest betrokken bij het leren wat ook weer 
een positief leereffect heeft. 
 
 
Leren leren 
 
 
Om voorbereid te zijn voor een leven lang leren en om op de juiste manier informatie te 
verwerken en te onderzoeken, wordt er veel aandacht besteed aan leervaardigheden. Deze 
zijn net als de persoonlijke en sociale vaardigheden met het hele schoolprogramma 
verweven. Daarnaast krijgen de kinderen in de bovenbouw tijdens een deel van de 
persoonlijke en sociale vaardighedenlessen zogenaamde “ studievaardigheden”. Hierbij 
wordt gewerkt met een methode gericht op het voortgezet onderwijs. Ook kunnen de 
kinderen tijdens deze lessen leren over hoe hun hersenen optimaal informatie verwerken. 
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Hierdoor krijgen ze inzicht in hun leerstrategieën en hebben ze handvatten om hier bewust 
mee om te gaan tijdens het leren. 
 
 
 
 
Habits of Mind - Kinderen als kritische informatie verwerkers 
 
Er is een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar in de wereld. Het is vaak niet in een 
oogopslag te zien of de informatie klopt en waar deze vandaan komt. De Noordwijkse 
Methode wil de kinderen leren hoe ze kritische informatieverwerkers kunnen worden. 
 
Gebaseerd op de Habits of Mind van Mission Hill School in Boston (Coalition of Essential 
Schools) heeft De Noordwijkse Methode eigen Habits of Mind, oftewel denkstrategieën, 
ontwikkeld. De Habits of Mind zijn een set van vragen die je op elk onderwerp kunt 
toepassen.  We streven ernaar om deze Habits zo vanzelfsprekend te maken dat kinderen 
ze onbewust en overal gaan gebruiken. Docenten kunnen ze inzetten bij het ontwikkelen van 
hun lessen maar ook als kinderen een werkstuk maken, of een nieuwsbericht in de krant 
lezen, spelen deze Habits een rol bij het verwerken van de informatie.  
 
De Habits richten zich op de volgende doelen: 

1. Kinderen worden kritische informatieverwerkers. 
2. Kinderen zijn in staat verbanden te leggen tussen nieuwe en bestaande kennis en 

hun eigen inzicht en mening. 
3. Kinderen zijn in staat om verschillende perspectieven in te nemen ten aanzien van 

een onderwerp. 
4. Kinderen vergroten hun vermogen om divergent te denken, d.w.z. out-of-the-box 

oplossingen te verzinnen. 
5. Kinderen kunnen waarde toekennen aan aangeboden informatie. 

 
 
Habit 1: Is het een feit of een mening?  
Deze habit leert kinderen na te denken of de informatie die ze hebben gekregen klopt. Hierbij 
horen vaardigheden van informatieverwerking en onderzoek. Het leren stellen van vragen, 
hypothesen stellen en toetsen, nieuwe conclusies trekken, bronnen beoordelen; allemaal 
vaardigheden die te maken hebben met deze habit. 
 
Habit 2: Zou ik er ook zo over denken als ik iemand anders was? 
Bij deze tweede habit staat het ontwikkelen van empathisch vermogen en het perspectief 
leren nemen centraal. Kinderen leren dat hun visie afhankelijk is van hun eigen geschiedenis 
en plaats op de wereld en dat andere perspectieven leiden tot een andere visie op de 
werkelijkheid. Hierdoor leren ze dat er meerdere waarheden naast elkaar bestaan en leren 
ze hun eigen perspectief relativeren. 
 
Habit 3: Waar heeft het nog meer mee te maken? 
Hier gaat het om het integreren van nieuwe informatie in de bestaande kennisstructuur in de 
hersenen. Losse, nieuwe feiten worden gekoppeld aan bestaande kennis en daaraan 
getoetst. Hierdoor gaan ze deel uit maken van een netwerk van kennis en vindt er meer 
diepgang plaats in de verwerking van nieuwe informatie. 
 
Habit 4: Hoe zou het ook anders kunnen? 
Deze habit refereert aan het creatief denkvermogen van kinderen. Divergent denken, oftewel 
out-of-the-box denken staat hier centraal. Kinderen worden gestimuleerd om nieuwe 
oplossingen te verzinnen of andere oorzaak-gevolg relaties te trekken. Dit leidt tot het 
verbreden van het denkvermogen en is de basis van innovatie voor de toekomst. 
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Habit 5: Is het belangrijk? 
Habit 5 helpt de kinderen nadenken over de relevantie van de informatie. Eerst hebben de 
kinderen een onderwerp onderzocht met behulp van de eerste 4 habits. Vervolgens 
evalueren zij wat de waarde is van deze informatie zodat ze kunnen bepalen wat zij verder 
willen doen met de nieuwe kennis. 
 

 
 
  



 72 

Engels 
 
Doordat de kinderen al met Engelse les beginnen in groep 1, kunnen ze een hoog taalniveau 
bereiken in groep 8. Het uitgangspunt bij de Engelse lessen is om zo goed mogelijke 
mondelinge en later schriftelijke communicatievaardigheden te ontwikkelen in de Engelse 
taal. De Engelse les wordt gegeven door een vakdocent.  
 
De Engelse lessen worden gegeven in gedifferentieerde niveaus zodat alle kinderen op hun 
eigen niveau zich verder kunnen ontwikkelen. Dit is mogelijk omdat de vakdocent echt 
gespecialiseerd is in het aanleren van de Engelse taal. Het is niet iets wat de groepsdocent 
er even bij doet. Groep 8 wordt afgesloten met de zogenaamde Anglia examens. Dit zijn 
Europese examens die internationaal gebruikt en erkend worden. 
 
 
Sport en beweging 
 
Vakles gymnastiek twee keer per week 
 
Twee keer per week krijgen de kinderen gymnastiekles van een vakdocent. Hier geldt net als 
voor de Engelse les, dat de sportdocent door haar specialisatie, een zeer gedifferentieerd 
aanbod kan doen. Dit geldt zowel voor de diversiteit in activiteiten als voor de niveaus. De 
gymnastiekles heeft twee hoofdoelen. Het eerste doel is om alle kinderen op hun eigen 
niveau te laten bewegen. Kinderen kunnen kiezen voor moeilijkere of makkelijkere 
activiteiten. Bijvoorbeeld bij het klimmen kunnen ze kiezen om door het hoge gat in het 
wandrek te klimmen en eraf te springen, of ze gaan door het lage gat en klimmen aan de 
andere kant weer naar beneden. Het tweede doel is om persoonlijke en sociale 
vaardigheden te oefenen. 
 
De gymnastiekles heeft ook een signaalfunctie om te ontdekken of kinderen motorische 
problemen hebben die extra aandacht behoeven. Een extra functie van de gymnastiekles is 
om buitenspeel activiteiten te introduceren die kinderen kunnen overnemen tijdens het 
buitenspelen op het schoolplein in de pauzes. Annet van Ederen, de sportdocent op De 
Noordwijkse School heeft in 2008 een concept ontwikkeld aansluitend op De Noordwijkse 
Methode waarin een koppeling wordt gemaakt tussen buitenspelen, sociaal gedrag en 
beweging stimuleren.  
 
Bewegen en afwisseling in het programma 
 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat bewegen een positief effect heeft op leren en concentratie. 
Voor sommige kinderen geldt letterlijk dat ze even moeten bewegen om nieuwe kennis “te 
laten zakken”. Zowel wat betreft de inrichting van de klaslokalen als de indeling van het 
ochtendprogramma, wordt er rekening gehouden met de behoefte van de kinderen aan 
beweging en afwisseling. 
 
Er kunnen bewegingsmomenten in de ochtend worden geïntegreerd waarop de kinderen 5 of 
10 minuten zogenaamde braingym doen of ontspanningsoefeningen zoals Chineng Quigong 
of yoga.  
 
Naast verschillende vaste werkmomenten in de ochtend, hebben de kinderen ook twee keer 
per week sport en wekelijks Engelse les. Vanuit de weekplanner zijn er verschillende 
werkvormen waarmee de kinderen leren. Er zijn zowel individuele opdrachten als 
groepsopdrachten. Door deze variatie zijn er steeds momenten waarop de kinderen de 
mogelijkheid hebben om even te bewegen. Ze hoeven niet steeds stil te zitten.  
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ICT 
 
Wekelijkse les in ICT vaardigheden 
 
ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en waarschijnlijk wordt deze rol zeker 
niet kleiner in de toekomst. Daarom krijgen de kinderen vanaf groep 1 wekelijks een les 
waarin hun ICT vaardigheden geoefend worden. De kinderen leren werken met Word, 
Powerpoint, grafieken maken en andere algemene vaardigheden. Ook leren ze bijvoorbeeld 
een blog maken en bijhouden. Mediawijsheid is ook een belangrijk aspect van de ICT les. 
Hierbij leren de kinderen hoe ze op een goede manier om kunnen gaan met alle informatie 
en communicatie die via internet mogelijk is. Omdat de ontwikkelingen op ICT gebied zo 
ontzettend snel gaan, worden de ICT steeds zoveel mogelijk aangepast aan de actualiteit. 
 
ICT door het hele programma heen 
 
Op allerlei manieren wordt de computer gebruikt tijdens de lessen op school. In elke klas is 
een digitaal schoolbord dat door de hele dag heen gebruikt wordt. Kinderen hebben tijdens 
het ochtendprogramma regelmatig de mogelijkheid om taal- en rekenopdrachten op de 
computer te doen. ’s Middags worden de computers gebruikt om opdrachten in de ateliers te 
maken. Het is niet onwaarschijnlijk dat er steeds meer interactieve mogelijkheden zullen 
komen waardoor de kinderen meer via de computer gaan leren. Op dit moment wordt er op 
De Noordwijkse School geexperimenteerd met werken op de laptop en nieuwe online 
programma’s om taal, rekenen en Engels mee te leren op eigen niveau. 
 
 
Organisatie van het ochtendprogramma 
 
 
Keuze voor leeftijdsgroepen 
 
Op dit moment werkt De Noordwijkse School met leeftijdsgebonden groepen. Hier is voor 
gekozen omdat er binnen een leeftijdsgroep al gedifferentieerd wordt naar tenminste 3 
niveaus. Bovendien hebben kinderen van verschillende leeftijdsgroepen op verschillende 
momenten tijdens het ochtendprogramma vaklessen zoals Engels of sport. De ervaring tot 
nu toe is dat het veel onrust geeft als er steeds wisselingen zijn tijdens de ochtend. De 
nadelen van gemengde leeftijdsgroepen lijken groter dan de voordelen. 
 
Vanuit een inhoudelijk perspectief zijn er ook argumenten om juist wel met gemengde 
leeftijdsgroepen te werken. Zo kunnen bijvoorbeeld kinderen elkaar helpen; Kinderen met 
een voorsprong kunnen gewoon doorgaan en kinderen die wat langzamer zijn vinden ook 
makkelijker aansluiting. Het is daarom niet uitgesloten dat er wellicht toch mogelijkheden zijn 
om de samenstelling van de groepen in de ochtend toch anders te organiseren. 
 
 
Weektaken 
 
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met weektaken. Een weektaak is een overzicht van de taal- 
reken- en overige activiteiten die voor een week in een groep gepland staan. De basis voor 
de weektaken wordt gevormd door de lessen vanuit de taalmethode en de rekenmethode. 
Deze staan vermeld op de weektaak. Daarnaast staan op de weektaak ook extra 
oefeningen, verdiepingswerk en opdrachtmogelijkheden met andere materialen. Alle 
kinderen hebben hun eigen mix van taken. Zo kan het zijn dat een kind naast de basisstof 
van de methode ook verplicht extra verdiepingswerk moet doen. Of dat een kind de basisstof 
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niet doet en in plaats daarvan extra oefenmateriaal gebruikt om te leren. Of dat een kind 
vrijwillig extra werk mag doen als hij snel klaar is; Er zijn allerlei varianten denkbaar. 
 
In de lagere groepen vult de docent op de weektaak in welk werk op welke dag van de week 
wordt gedaan. Naar groep 8 toe, gaan de kinderen steeds meer zelf plannen. Uiteindelijk 
zien de kinderen in groep 8 welke taken ze die week moeten doen, en plannen ze zelf 
wanneer ze wat gaan doen. 
 
Als de kinderen klaar zijn met een taak kunnen ze hier een krul achter zetten. Ook kunnen ze 
met een icoontje aangeven of het werkje goed ging, of dat ze het moeilijk vonden. 
 
De weektaak helpt om de kinderen zelfstandig te leren plannen en de verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun leren. Ook kunnen ze door de weektaak beter onderwijs op maat krijgen. De 
structuur is duidelijk, maar daarbinnen hebben de kinderen vrijheid om de taken zelf in te 
vullen. 
 
 
Koppeling vanuit het ochtendprogramma naar de ateliers 
 
In de atelierlessen in de middagen wordt geprobeerd om de basisvaardigheden uit de 
ochtend in toegepaste vorm aan bod te laten komen. Vanuit het thema en het vakatelier 
wordt een koppeling gemaakt naar taal, rekenen en vaardigheden. Andersom is het aan te 
raden om in de ochtend waar mogelijk de taalles en de rekenles aan te laten sluiten met het 
thema uit de ateliers. Hierdoor ontstaat een vloeiende lijn tussen ochtend en middag en kun 
je veel thematische kennis al in het ochtendprogramma behandelen. Dat leidt ertoe dat er 
meer verdieping in de onderwerpen in de ateliers mogelijk is. 
 
 
Vrijheid in waar je werkt in de school 
 
Op een gemiddelde doordeweekse dag op school zie je kinderen op allerlei plekken aan het 
werk: aan de tafeltjes in de lounge zijn kinderen een tafelkwartet aan het doen, op de banken 
zijn ze met elkaar een boek aan het lezen, in de keuken zit een kind rekenwerk te maken, in 
de hal zitten een paar kinderen aan een extra moeilijke taalles; Doordat de structuur en de 
verwachtingen van de docent duidelijk zijn voor de kinderen, hebben ze de mogelijkheid om 
vaak zelf te kiezen waar ze graag willen werken. De kinderen weten wat de regels zijn en 
houden zich daar ook aan. Door deze duidelijke structuur kun je de kinderen veel vrijheid 
geven. Dit is weer bevorderlijk voor hun gevoel van welbevinden en autonomie. 
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Hoofdstuk 5 
 

De Vakateliers in praktijk 
 
 
Middagprogramma met vakateliers: Een brede algemene ontwikkeling 
 
’s Middags werken de kinderen vanaf groep 3 in vakateliers met vakdocenten aan projecten 
vanuit een overkoepelend thema. De vakdocenten ontwikkelen zelf hun lessen aan de hand 
van de kerndoelen van de overheid. Alle kinderen leren de basiskennis van alle 
onderstaande ateliers. Daar bovenop krijgen leerlingen de mogelijkheid om zich te verdiepen 
in de vakken die zij leuk vinden of waar zij goed in zijn. Het doel hiervan is dat kinderen zich 
breed ontwikkelen en erachter kunnen komen wat hun talenten en interesses zijn.  
 
De basisvakken zijn door het hele programma verweven. Verder is er veel samenwerking in 
de vakateliers tussen school en buitenwereld: vakexperts, ouders, bedrijven musea etc.  
 
De Noordwijkse Methode onderscheidt de volgende vakateliers 
 
* Wereldoriëntatie  

Geschiedenis, Aardrijkskunde, Actualiteiten, Wereldgodsdiensten 
* Natuur en techniek 

Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Constructie, ICT 
* Expressie 
 Muziek, Theater, Kunst en kunstgeschiedenis 
* Vreemde talen 
* Koken 
* Sport 
 
 
Wat willen we bereiken met de vakateliers 
 
 
De belangrijkste doelen die De Noordwijkse Methode met de ateliers wil bereiken bij de 
kinderen zijn: 
 

1. Een brede algemene ontwikkeling 
2. Inzicht in jezelf en je talenten 
3. Vaardigheden voor een leven lang leren, denkstrategieën 
4. Taal- en rekenvaardigheden oefenen vanuit contexten 

 
 
 
Het eerste doel van de ateliers is om kinderen te helpen bij het verkrijgen van een brede 
algemene ontwikkeling. Deze brede algemene ontwikkeling kun je zien als een kennisboom 
met veel takken.  
 
Inzicht in jezelf en je talenten gaat eigenlijk over jezelf leren kennen. Kinderen moeten al 
jong in hun leven keuzes maken die belangrijke gevolgen hebben voor hun 
toekomstmogelijkheden. Vaak weten ze echter zo weinig van zichzelf en hun talenten, dat 
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het moeilijk is om een keuze te maken. Ook hebben ze niet geleerd om op deze manier over 
zichzelf na te denken. Het doel is dat kinderen erachter komen waar ze goed in zijn en wat 
ze leuk vinden en dat ze op basis daarvan in staat zijn om bewuste keuzes te kunnen maken 
voor zichzelf. 
 
Leren houdt niet op bij de basisschool of de middelbare school. Aansluitend op hoe de 
wereld zich nu ontwikkelt, wil De Noordwijkse School flexibele mensen afleveren, die zich 
kunnen aanpassen aan nieuwe situaties, nieuw werk of nieuwe landen. Daarom willen we 
dat kinderen zijn voorbereid voor een leven lang leren en hier op de basisschool de 
vaardigheden voor leren.  
 
Taal- en rekenvaardigheden worden in het ochtendprogramma via een methode geleerd aan 
de kinderen. Deze vaardigheden komen in de ateliers in allerlei contexten terug. Juist 
hierdoor wordt taal en rekenen betekenisvol voor kinderen: Waarom is het handig als ik kan 
rekenen met maten en gewichten? Hoe schrijf ik een verhaal over Italië? Hoe reken ik de 
winst uit als ik zelf een bedrijfje opzet? Ongemerkt zijn de kinderen bezig met al deze 
vaardigheden. Door een actieve koppeling te maken tussen de inhoud van het 
ochtendprogramma en het middagprogramma in de ateliers, kan er ook gestructureerd 
geoefend worden. 
 
 
Inspiratie èDenkstrategieën èVaardigheden 
 
Kinderen zijn nieuwigheidsmachines: Ze willen het liefst steeds geprikkeld worden met iets 
nieuws (Prof. Jelle Jolles, congres Talentenkracht, mei 2011). 
 
De onderwerpen in de ateliers hebben een belangrijke rol in het nieuwsgierig maken en 
inspireren van de kinderen. Door ze in aanraking te laten komen met bijzondere, spannende 
of interessante onderwerpen, krijgen ze zin in leren. 
 
Vanuit deze nieuwsgierigheid leren de kinderen nadenken over de informatie die ze 
aangeboden hebben gekregen. 
 
Alleen ergens over nadenken is leuk, maar het krijgt pas waarde als je er iets mee doet. De 
kinderen leren in de ateliers allerlei vaardigheden om handen en voeten te geven aan de 
kennis die ze geleerd hebben.  
 
De kinderen doorlopen de drie stappen van inspiratie, denkstrategieën en vaardigheden 
steeds opnieuw. Zodra ze aan de slag gaan met de vaardigheden, krijgen ze weer inspiratie 
en komen er weer nieuwe denkvragen en passen ze hun acties weer aan. 
 
 
Een overkoepelend thema als kapstok voor de ateliers 
 
Kennisbomen, betekenisvolle contexten en doelen 
 
Hersenen houden niet van losse feiten. Als je werkt met methodeboeken voor verschillende 
vakken, gaat het bij biologie over de groei van planten, bij aardrijkskunde over het leven in 
Zuid Amerika en bij geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn onderwerpen die 
niet veel met elkaar te maken hebben, waardoor kinderen deze kennis steeds in een ander 
“laatje” in hun hoofd moeten opslaan. Dit werkt niet erg effectief, omdat het niet aansluit bij 
de manier waarop hersenen informatie verwerken. De kennisnetwerken in de hersenen zijn 
te vergelijken zijn met een takkenstelsel: Als de samenhang tussen allerlei nieuwe informatie 
en bestaande informatie duidelijk is, dan kunnen de hersenen een nieuw neuraal netwerk 
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aanleggen met veel onderlinge verbindingen. Hierdoor kunnen kinderen de informatie beter 
onthouden en kunnen ze dieper op de stof ingaan. 
 
In de ateliers wordt daarom gewerkt vanuit een overkoepelend thema. In alle ateliers komen 
dan onderwerpen aan de orde die met dat thema te maken hebben. Door op deze manier 
kennis aan te bieden, leren de kinderen wat de samenhang is tussen alle verschillende 
aspecten van een onderwerp. Een voorbeeld is het thema “Het weer”. In het techniekatelier 
leren de kinderen thermometers maken, windsnelheid, luchtdruk en neerslag meten. 
Vervolgens gaat het in het biologie atelier over klimaten. Hierin komen de begrippen terug 
die in het techniekatelier behandeld zijn. Hierdoor snappen de kinderen de informatie over 
klimaten makkelijker. Bovendien wordt de kennis uit het techniekatelier toegepast in een 
andere context waardoor deze ook beter beklijft. 
 
De thema’s bieden de kinderen een betekenisvolle context. Hierdoor wordt de zinvolle kennis 
makkelijker opgenomen door de hersenen. De kans dat een kind deze kennis goed verwerkt 
en opslaat in het lange termijn geheugen is dan veel groter. De ateliers bieden veel 
mogelijkheden om aan te sluiten bij wat kinderen interessant vinden en om ze nieuwsgierig 
te maken naar nieuwe kennis en vaardigheden. Hierdoor wordt zinvolle kennis ook 
betekenisvol. 
 
Het thema is geen doel op zich maar een hulpmiddel om onderliggende doelen te bereiken. 
Bijvoorbeeld het doel dat kinderen kennis hebben van verschillende tijdperken zoals Jagers 
en Verzamelaars, Boeren en de geïndustrialiseerde samenleving: Dit doel kan aan bod 
komen in het thema kunst door te vragen “Wat zegt de kunst in die periode over het dagelijks 
leven toen?”. Tijdens het thema voeding en gezondheid kan ditzelfde doel gehaald worden 
door de vraag “Hoe kwamen de mensen aan hun voedsel”. Het thema biedt de context en de 
mogelijkheden zijn bijna eindeloos… 
 
 
Startactiviteit 
 
Er zijn twee belangrijke voorwaarden die bepalen of een kind gaat leren. De eerste is 
welbevinden: Zit een kind goed in zijn vel zit en voelt hij zich veilig. De tweede is 
nieuwsgierigheid: wil een kind meer weten over een onderwerp. Om kinderen nieuwsgierig te 
maken naar nieuwe kennis en vaardigheden begint een thema altijd met een startactiviteit. 
Hiermee wordt het thema geïntroduceerd en de nieuwsgierigheid van de kinderen 
geprikkeld. Daarnaast heeft de startactiviteit de taak om de voorkennis van kinderen te 
activeren: Wat weet een kind al over het onderwerp. 
 
De startactiviteit is echt een evenement. De hele school doet eraan mee. Het team bedenkt 
van te voren wat de activiteit wordt en bereid deze met elkaar voor. Op De Noordwijkse 
School is bij het thema Kunst als startactiviteit het Kindermuseum voor Beeldende Kunst 
geopend in de school en was er een Kunstspeurtocht voor ze uitgezet. Bij het thema Bouwen 
hebben de kinderen een huttendorp op het plein gebouwd. Bij het thema Invloedrijke 
Personen kwamen de kinderen verkleed als hun favoriete invloedrijke persoon naar school.  
 
Naast het feit dat het thema gaat leven voor de kinderen door de startactiviteit, gaan ze ook 
al nadenken over het thema en activeren ze de voorkennis die ze al hebben over een 
onderwerp. 
 
Een mooi voorbeeld hiervan is de startactiviteit van het thema "Invloedrijke Personen". 
Kinderen kregen de opdracht om de eerste dag van het thema verkleed als hun favoriete 
invloedrijke persoon naar school te komen.  
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Door deze opdracht waren de kinderen al aan het nadenken over de vragen: Wat is een 
invloedrijke persoon? Welke invloedrijke personen ken ik? Waarom zijn ze invloedrijk? Welke 
is mijn favoriet? Waarom is dit mijn favoriet? Doordat ze hierover na dachten, ging het thema 
al helemaal leven en werd de basiskennis die ze hebben over invloedrijke personen 
geactiveerd. 
 
Op de startdag van het thema kwam er een bonte verzameling invloedrijke personen het 
schoolplein oplopen. We hadden een rode loper geregeld en echte paparazzi om de 
kinderen te fotograferen bij binnenkomst. De juffen en meesters waren verkleed als het 
Nederlands voetbal elftal. De kinderen zagen er prachtig uit: Napoleon liep naast Harry 
Potter, Rintje Ritsma naast Jacky Kennedy, Zwarte Piet maakte een praatje met Bill Gates 
en Justin Bieber stond te flirten met Cleopatra. 
 
 

 
Harry Potter en Julius Ceasar, De Noordwijkse School 2010 

 
De kinderen waren natuurlijk erg nieuwsgierig naar elkaars alter ego's. Wie ben jij? En wie 
ben jij? Hierdoor maakten de kinderen meteen kennis met een heel breed scala van 
invloedrijke personen. Ze schreven allemaal een verhaaltje over hun favoriete invloedrijke 
persoon. Deze werden gepresenteerd en in de klassen opgehangen. 
 
 
Verdiepingsweek en reflectieweek 
 
Het thema wordt afgerond met een verdiepingsweek en een reflectieweek. In de 
verdiepingsweek kunnen de kinderen onderwerpen kiezen waar ze nog wat meer over willen 
weten. Dit kunnen bijvoorbeeld gastlessen of excursies zijn waar binnen het gewone 
themarooster geen tijd was of een meerdaags project dat wat meer tijd kost, dus waarbij het 
fijn is om er een hele week mee bezig te kunnen zijn. 
 
De laatste week is de reflectieweek. In deze week worden alle materialen en producten van 
het thema door de kinderen verzameld, geordend en gebundeld. Ze werken aan hun portfolio 
en ze maken de eindpresentatie van het thema, zodat ouders, de kinderen zelf en andere 
belangstellenden kunnen zien wat er allemaal geleerd en gedaan is tijdens het thema. 
 
De verwerking van nieuwe kennis en vaardigheden is niet compleet zonder reflectie. De 
kinderen krijgen tijdens hun werk regelmatig feedback zodat ze hun werk kunnen bijsturen. 
Bij het afsluiten van de thema’s vullen de kinderen vanaf groep 5 een reflectieformulier in 
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waarop ze kunnen aangeven hoe het werken in de ateliers ging. Dit wordt opgenomen in het 
portfolio. Dit portfolio krijgen de kinderen aan het einde van elk thema mee naar huis. 
 
 
De voorbereiding van de thema’s 
 
Hoe worden de thema’s gepland in het schooljaar 
 
Een schooljaar bestaat gemiddeld uit 40 weken. Per jaar zijn er drie grote thema’s van rond 
de tien weken. Deze thema’s worden afgesloten met een verdiepingsweek en een 
reflectieweek. De overige weken in het jaar zijn snel gevuld. Hieronder valt ook deze eerste 
week van het schooljaar, de laatste week, Sinterklaasweek, Kerstweek en een aantal 
versnipperde weken in het voorjaar door diverse feestdagen. Er blijven meestal nog enkele 
weken over. Deze kunnen ingezet worden voor een minithema over onderwerpen die op dat 
moment relevant geacht worden. Dit kan bijvoorbeeld een topografieweek, een 
verkeersweek of een spellingsweek. Het is aan te bevelen om tussen de thema’s een 
pauzemoment in te lassen zodat het afgeronde thema even kan bezinken en team wat 
ruimte heeft om het nieuwe thema op te bouwen. 
 
 
Hoe wordt het thema onderwerp bepaald 
 
Voor de zomervakantie bedenkt het team met elkaar welke thema’s het komende schooljaar 
aan bod komen. Hierbij wordt geprobeerd om de thema’s zo te kiezen dat steeds andere 
vakgebieden dominant aan bod komen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een Natuur 
en Techniek thema zoals energie of bouwen, een Wereldoriëntatie thema zoals 
wereldgodsdiensten of ontdekkingsreizen, of een Expressie thema met nadruk op 
expressievakken zoals het thema kunst of poëzie. Hierbij wordt ook gekeken welke 
leerdoelen de docenten willen behandelen vanuit hun vakatelier. 
 
 
Voorbereiding op drie niveaus 
 
De vakdocenten bereiden hun lessen voor op drie niveaus: voor groep 3 (vanaf kerst)/groep 
4, voor groep 5 en 6 en voor groep 7 en 8. Vanuit die niveaus wordt er gedifferentieerd naar 
deelonderwerpen en werkvormen. Getracht wordt om alle kerndoelen 2 keer op de 
basisschool langs te laten komen. Een keer in groep 3-4-5 en een keer in groep 6-7-8. Veel 
kerndoelen zijn niet afhankelijk van het thema. De thema’s hoeven dus niet 2 x gedaan te 
worden in groep 3 t/m 8. Bijvoorbeeld het geschiedenisdoel “ kennis van verschillende 
tijdperken in de geschiedenis” kan vanuit allerlei thema’s behandeld worden. Dit geldt 
bijvoorbeeld ook voor de geografievaardigheid “ omgaan met de atlas”. 
 
 
Alle vakken zijn gelijkwaardig 
 
Door met vakateliers en vakdocenten te werken is het niet meer afhankelijk van de 
groepsdocent of je een vak wel of niet krijgt aangeboden. Alle vakken worden ingeroosterd 
en krijgen aandacht van de vakdocent.  
 
Het werken met vakdocenten heeft nog een bijzonder bijkomend voordeel. Kinderen zien dat 
de docenten allemaal goed zijn in iets anders en hun eigen talenten en bijzonderheden 
hebben. Dit voorbeeld leidt ertoe dat de kinderen het heel normaal vinden dat iedereen 
anders is. Dit heeft als gevolg dat de kinderen ook onderling het normaal vinden dat iedereen 
goed is in iets anders. Er wordt daarmee veel minder aandacht gegeven aan wie “de beste” 
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van de klas is. Een kind kan immers niet zo goed zijn in rekenen, maar fantastisch in het 
kunstatelier of slecht in sport maar geweldig bij muziek! 
 
Roosters 
 
Het maken van de roosters voor het atelierprogramma tijdens een thema is een lastige 
bottleneck. Er moet een puzzel gemaakt worden van de docenten, de vakken, de groepen en 
de beschikbare dagen. Aan het begin van elk thema maakt het team onder leiding van 1-2 
roostercoördinatoren het rooster. Soms moeten plannen voor de ateliers aangepast worden 
aan de beperkingen van het rooster. Ook is het handig om een backup plan te hebben in 
geval van ziekte van een docent, want de inhaalmogelijkheden zijn heel beperkt door de 
strakke planning van de roosters. 
 
 
Hoe ziet de atelierweek eruit 
 
Maandagmiddag: 
Maandagmiddag blijven de kinderen in hun eigen groep met hun basisdocent. Deze middag 
wordt gebruikt voor sociale vaardighedenles, reflectie en portfolio en speciale projecten die 
groepsgebonden zijn en buiten het thema vallen. 
 
Dinsdag en Donderdagmiddag: Vaste indeling per leeftijdsgroep 
Kinderen doorlopen met hun basisgroep op dinsdag- en donderdagmiddag alle ateliers en 
leren hiermee de basiskennis van alle verschillende vakken. Zij worden hiervoor ingeroosterd 
aan het begin van het thema. Ze volgen dus alle vakken.  
 
Vrijdag: Keuze ateliers 
Op vrijdagmiddag is er keuze atelier. Aan het begin van een thema kunnen de kinderen 
kiezen uit een tiental keuzevakken of projecten voor de vrijdagmiddag. Deze projecten 
sluiten zoveel mogelijk aan op het thema. Soms zijn er mogelijkheden om invulling aan een 
project te geven dat niet aansluit bij het thema. Dan wordt er door het team besloten of het 
wel of niet wordt aangeboden. Ook worden er regelmatig gastdocenten, zoals bijvoorbeeld 
een dansdocent of een zangdocent, gevraagd om een vrijdagmiddagproject te begeleiden.  
 
Gedurende het hele thema, of de helft van het thema, werken de kinderen aan het vak of 
project dat ze gekozen hebben. Dit biedt ze de mogelijkheid om zich te verdiepen in vakken 
die hun interesse hebben en hun talenten verder te ontwikkelen. Ook leren ze keuzes 
maken. Kinderen kunnen niet tussendoor wisselen van keuze atelier. Zo leren ze ook 
doorzetten als ze het niet zo leuk vinden en goed na te denken voordat ze een keuze maken. 
De kinderen werken in de keuze ateliers met verschillende leeftijden door elkaar. 
 
 
Het leren in de ateliers 
 
 Breed aanbod, meerdere werkvormen 
 
Er is een breed aanbod van vakateliers. Hierdoor zijn er veel invalshoeken voor de kinderen 
om over een onderwerp/thema te leren. Binnen deze vakateliers worden ook wanneer 
mogelijk meerdere werkvormen aangeboden aan de kinderen. Zo begint een atelier 
bijvoorbeeld met een bezoek aan een museum. Daarna kiezen de kinderen een onderwerp 
dat ze hebben gezien in het museum en maken hier een verslag van. Dat verslag kan in de 
vorm van een powerpoint presentatie maken, een verhaal schrijven of een kwartet maken. 
Door deze diverse werkvormen hebben kinderen de mogelijkheid om op verschillende 
manieren te leren, aansluitend bij hun persoonlijke leerstijl.  
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Dit vergroot de kans dat ze optimaal leren vanuit hun talenten en voorkeursleerstijlen. Er zijn 
echter ook regelmatig situaties waarbij er geen gelegenheid is om juist vanuit een 
voorkeursstijl te leren. De kinderen oefenen dan ook met leervormen en 
informatieverwerking die hun misschien minder makkelijk afgaat. Hierdoor kunnen ze zich 
breed ontwikkelen: Ze komen tot grote hoogte vanuit hun talenten, en worden ook vaardig op 
gebieden die hun minder goed liggen. 
 
Dit sluit o.a. aan bij de theorie van Meervoudige intelligentie (Gardner, 2004), die ervan 
uitgaat dat kinderen verschillende voorkeur of aanleg hebben voor informatieverwerking. Ook 
sluit dit aan bij het geheugenmodel van David Sousa (2006) waaruit blijkt dat hoe meer 
zintuigen betrokken zijn bij het leren, des te groter het leereffect is. Er zijn daarmee veel 
mogelijkheden om als leerling de invalshoek te vinden waar het talent en de interesse van 
een kind liggen. Hierdoor ontstaat flow en deep level learning, wat leidt tot effectieve 
uitbreiding van het hersennetwerk van een kind. 
 
 
Leren vanuit leerdoelen 
 
Een leerdoel geeft de kinderen en de docent houvast bij het richting geven aan de lessen. 
Hierdoor is steeds een antwoord op de vraag: Waar was ik ook al weer mee bezig en welke 
informatie is relevant? Hierdoor onthouden de hersenen beter wat er geleerd wordt. Met de 
leerdoelen houd je ook de grote lijn in het oog en kunnen de details individueel ingevuld 
worden aansluitend bij de voorkeuren van de kinderen. 
 
Een belangrijk element van de ateliers hierbij is de cirkel tussen vraag en aanbod. Vanuit het 
thema en de daaruit voortvloeiende leerdoelen wordt een aanbod gedaan aan de kinderen. 
Afhankelijk van het leerdoel worden onderwerpen en werkvormen gekozen. Als er 
bijvoorbeeld een vaardigheidsdoel centraal staat zoals “de kinderen leren hoe ze een 
werkstuk maken”, kun je overwegen om kinderen de vrijheid te geven om zelf een onderwerp 
voor dit werkstuk te kiezen. Staat er een kennisdoel centraal, bijvoorbeeld “de kinderen leren 
over verschillende culturen in Europa”, dan kun je de werkvormen vrij laten. De kinderen 
kunnen dan misschien kiezen tussen een presentatie voorbereiden, een werkstuk maken of 
een kwartet ontwikkelen. Docenten kunnen dus flexibel omgaan met de wijze waarop zij 
invulling geven aan het leerproces. Doordat zij specialist zijn van hun eigen vakatelier of 
basisgroep, hebben zij ook de kennis om op verschillende manieren met de lesstof om te 
gaan. 
 
 
Gastlessen en excursies: de buitenwereld binnen school 
 
Er is een schat van informatie, ervaringen en leermogelijkheden buiten de muren van de 
school. Door hier gebruik van te maken verrijk je het onderwijs binnen de school voor de 
kinderen en biedt je nieuwe leermogelijkheden voor zowel de kinderen als de docenten. 
 
Welke buitenwereld hebben we het over 
De eerste bron van experts uit de buitenwereld zijn de ouders. Heel vaak hebben zij 
beroepen, een bepaalde achtergrond, expertise of hobby die aansluit bij een van de thema’s 
op school. 
 
Daarnaast bouwt elke atelierdocent vanuit zijn of haar vakgebied een netwerk op van 
bedrijven, instellingen en experts die aan kunnen sluiten bij het vakatelier. Zo heeft 
bijvoorbeeld de vakdocent biologie contact met de visserijvereniging, de boswachter, de 
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lokale natuurvereniging en een landgoed uit de buurt. De kunstdocent heeft contact met een 
beeldhouwer uit de buurt, een kunstenaar die abstracte werken maakt, een dame die poppen 
knutselt als hobby en met de organisatie van een lokaal schilderfestival. 
 
Hoe bereik je de buitenwereld? 
Ouders en andere betrokkenen uit de buitenwereld geven deze lessen veelal uit goodwill, 
omdat ze het leuk vinden om iets voor de school te doen vanuit hun passie of beroep. 
Het vraagt om een actieve en ondernemende houding van de docenten om contacten te 
leggen en te regelen dat er gastdocenten komen of een excursie ingepland wordt. De 
directie heeft hierin een overkoepelende taak, door de school positief te representeren in de 
buitenwereld en nieuwe mogelijkheden aan te dragen aan het team. 
 
Organisatie om samenwerking met de buitenwereld mogelijk te maken 
Het kost meestal geen geld voor de school als iemand een gastles komt geven. Het kost wel 
aandacht. Mensen komen graag als ze merken dat hun komst erg gewaardeerd wordt. Dit 
vraagt erom dat de docenten zorgvuldig de gastdocenten informeren en begeleiden.  
 
Ook de kinderen hebben hierin een rol: Als een gastdocent komt, heten ze deze hartelijk 
welkom door hem of haar te begroeten en zich eventueel voor te stellen. Tijdens de gastles 
of excursie doen ze hun best om zich positief te gedragen en actief mee te doen met de les. 
Na afloop bedanken ze allemaal voor de les. Ze leren hierbij om zich bewust te worden van 
het feit dat iemand moeite doet om iets voor hen te doen, en dat dit gerespecteerd moet 
worden. De docent regelt met de kinderen dat de gastdocent een bedankje krijgt. 
 
De docent integreert de gastles of excursie in de doelen van het thema. Een gastles of 
excursie is dus niet een soort extraatje naast het lesprogramma maar maakt er deel van uit. 
Sommige gastdocenten zijn volledig in staat om zelfstandig een goede les te maken over 
hun passie of expertise. Er zijn natuurlijk ook mensen die daar weinig ervaring mee hebben 
en wat begeleiding hierbij nodig hebben. De docent levert de kaders aan en helpt om de les 
voor te bereiden. 
 
Tijdens de gastles is er altijd een docent aanwezig. Deze is uiteindelijk verantwoordelijk voor 
de kinderen en zorgt er ook voor dat de les goed verloopt. De docent houdt orde en begeleid 
het proces in de groep.  
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Een voorbeeld om de buitenwereld te betrekken: Het Beroepenatelier 

Er zijn duizend en 1 beroepen waar je uit kunt kiezen, later als je groot bent. Veel kinderen willen 
prinses worden, of piloot, of brandweerman. Er zijn duidelijk beroepen die meer tot de verbeelding 
spreken dan andere. Kinderen hebben echter met de meeste beroepen nog nooit kennis gemaakt op 
het moment dat ze een beroepskeuze of opleidingskeuze moeten maken. 
 
Een belangrijk doel van De Noordwijkse Methode is dat kinderen kennis maken met de wereld om 
zich heen. Dat ze zien wat er allemaal mogelijk is, en dat ze meemaken wat een beroep “in het echt” 
voorstelt. Het is heel anders als een expert je laat zien wat een onderwerp voorstelt, dan wanneer je 
over dit onderwerp in een boek leest. 
 
De eerste categorie experts waar een school een verbinding mee heeft, zijn natuurlijk de ouders van 
de kinderen op school. Het beroepenatelier biedt de mogelijkheid om ouders vanuit hun eigen talenten 
en passies te betrekken bij het onderwijs op onze school. Bovendien zien de docenten wat ouders 
allemaal kunnen! De stap om ze voor een ander atelier te vragen wordt daardoor ook kleiner, 
waardoor je nog meer mogelijkheden hebt om het onderwijs te verrijken.  
 
Het beroepenatelier heeft nog een ander effect: Een hardnekkig paradigma is dat je als je klein bent 
mag spelen, als je groter wordt, moet je naar school en als je volwassen bent, dan moet je serieuze 
dingen doen, en is het afgelopen met spelen. In het beroepen atelier laten gepassioneerde ouders 
zien wat hun beroep inhoudt. Hierbij is telkens weer opvallend dat elk beroep creativiteit met zich mee 
brengt. Als je iets doet dat je leuk vindt, kun je je hele leven lang blijven spelen. 
 
Kinderen moeten al jong keuzes maken die van invloed zijn op hun toekomstmogelijkheden. Daarom 
is het belangrijk dat kinderen zien wat er te kiezen valt. Door kennis te maken met verschillende 
beroepen kunnen ze ervaren wat ze leuk vinden. Dat hoeft niet altijd precies het beroep te zijn dat aan 
bod komt. Het kunnen ook elementen zijn: dat je bijvoorbeeld merkt dat je het leuk vindt om te 
organiseren, of liever rustig op een kantoor wilt werken, of juist een baan waar je veel met je handen 
kunt doen. 

Behalve dat de kinderen iets leren over de inhoud van een bepaald beroep, verbreden ze hun 
algemene ontwikkeling. Ze leren bijvoorbeeld over internationale scheepvaart, de invloed van het 
klimaat op de manier waarop huizen gebouwd worden, welke maatregels je kunt nemen om duurzaam 
te leven, en nog veel meer.  
 
Elk kind leert zijn eigen dingen, en zo hoort het ook te zijn! Misschien vinden ze wel hele nieuwe 
beroepen uit in de toekomst.... 
 
 
 
 
 
Reken- en taalvaardigheden integreren 
 
Aan vrijwel elk onderwerp kun je taal- en rekenvaardigheden koppelen. Dit gebeurt het 
grootste deel van de tijd zonder dat daar specifiek over nagedacht hoeft te worden. Een kind 
dat informatie leest op internet over salamanders, is bezig met begrijpend lezen. Een 
jongetje dat wil weten hoe lang de rivier uit de atlas in het echt is, is aan het rekenen. Zonder 
extra veel moeite leren kinderen dus al veel meer dan je als docent misschien denkt. 
 
Echter, om dit ook inzichtelijk te maken, en de ateliers in te zetten om taal en 
rekenvaardigheden te oefenen vanuit een concrete ateliercontext, is het nodig om een 
bewuste koppeling te maken. 
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Dit is niet altijd even eenvoudig en het vraagt om goede samenwerking tussen de docenten 
en integratie van het ochtend- en middagprogramma. De basisdocenten kunnen bij de start 
van een thema aangeven welke onderwerpen op dat moment spelen in de groep. Misschien 
moet er aandacht besteed worden aan spelling of is de meetkunde een heikel punt. De 
atelierdocenten kunnen dan oefen- of verwerkingsmaterialen of werkvormen kiezen waarbij 
deze aandachtspunten specifiek aan bod komen. 
 
 
 
De ateliers in actie 
 
Activeren voorkennis 
 
Een nieuw onderwerp begint met het activeren van de voorkennis van de kinderen. Dit houdt 
in dat de kinderen nadenken over wat ze al weten over het onderwerp. Dit kan op allerlei 
manieren, geholpen door open vragen van de docent. De kinderen kunnen bijvoorbeeld een 
mindmap maken van alles wat ze al weten. Dit kan individueel of met elkaar, zodat ze ook al 
van elkaar leren en elkaar inspireren. 
 
Het activeren van de voorkennis heeft twee doelen. Ten eerste halen de kinderen het 
relevante deel van hun “ kennisboom” naar voren in de hersenen. Nieuwe kennis kan er 
hierdoor makkelijker aangehaakt worden. Ten tweede weet de docent wat de kinderen al 
weten over een onderwerp, zodat ze hier beter op kan aansluiten met haar les. 
 
Zichtbaar maken van de leerdoelen 
 
Begin elke les met het herhalen van de leerdoelen waaraan gewerkt gaat worden. Dit kan 
heel goed gedaan worden aan de hand van het prikbord, waarop de leerdoelen zijn 
opgehangen voor de kinderen. Door steeds een (zichtbare) herinnering te hebben aan het 
doel waaraan je met elkaar werkt, kan er beter gefocust worden hierop en is het leren 
effectiever. 
 
Het is aan te bevelen om altijd een afbeelding te koppelen aan een leerdoel. Hierdoor beklijft 
het doel beter en is het makkelijker weer op te halen uit de hersenen. 
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Ateliermappen 
 
Elk kind heeft zijn eigen map waarin tabbladen zitten met de namen van de ateliers erop. 
Gedurende het thema kunnen de kinderen alle informatie en werk dat ze maken in de 
ateliermap opbergen. ’s Middags nemen ze deze map mee naar hun atelier. 
 
Aan het einde van het thema wordt de map leeggehaald en wordt er een themaboek van 
gemaakt dat de kinderen mee naar huis krijgen. Zo hebben ze aan het einde van de 
basisschool een overzicht van alle thema’s waaraan ze gewerkt hebben. In plaats van deze 
mappen zou er ook per thema een groot schrift aan de kinderen gegeven kunnen worden, 
waarin ze alle informatie en werk plakken. 
 
 
Dagafsluiting met reflectie in de eigen groep 
 
Elke dat sluiten de kinderen na de ateliers de dag af in hun eigen groep. Hun basisdocent 
stelt dan reflectievragen, aansluitend op de Habits of Mind. Hierdoor laten ze meteen even 
bezinken wat ze hebben geleerd en kijken ze er vanaf een metaniveau naar. 
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Thema stappenplan 

 
1. Overkoepelende acties: 
 
           Voorbereiding: 

1. Keuze van thema. 
2. Inventariseer welke ideeën er al zijn. 
3. Voorbereiding van de grote lijn van het thema door het atelierteam 

 
Eerste themavergadering: 

4. Stel vast wie welk vakatelier doet en voor welke leeftijdsgroepen 
5. Bedenk een startactiviteit voor het thema (doel: kinderen betrokken 

en nieuwsgierig maken) 
6. Vraag de kinderen wat ze graag willen leren over het thema. 
7. Verzamel materialen voor de centrale themahoek, de vakateliers en 

overige aankleding van de school. 
 
Tijdens en na afloop van het thema: 

8. Plan een tussentijdse evaluatie halverwege het thema. 
9. Plan een eindevaluatie aan het einde van het thema.  
10. Bewaar lesopzetten en materialen zodat we het later weer kunnen 

inzetten. Verwerk de eindevaluatie hierin! 
 
2. Lesopzet vanuit het thema: 
 

1. Welke kerndoelen zijn relevant in mijn atelier: zie ook tule.slo.nl 
voor een overzicht van de kerndoelen. 

2. Welke onderdelen van de leerlijn moeten in mijn atelier aan de orde 
komen? 

3. Welke onderwerpen kies ik? 
4. Hoeveel lessen heb ik tot mijn beschikking voor mijn atelier per 

niveau (onder- midden- en bovenbouw?  
5. Hoe betrek ik de Habits of Mind? 
6. Hoe betrek ik het ochtendprogramma taal en rekenen hierbij? 
7. Welke leervaardigheden koppel ik aan de lessen? 
8. Is er een mogelijkheid om werkvormen te differentiëren naar niveau 

of meervoudige intelligentie? 
9. Welke mogelijkheden zijn er voor gastlessen en excursies aansluitend 

bij mijn vak? 
10. Welke materialen heb ik nodig? 
11. Maak een samenvatting van je atelieronderwerpen voor de themabrief 

voor de ouders. 
 
3. Overzicht activiteiten, lesschema en lesbeschrijvingen 
 

1. Wat is het doel/zijn de doelen van deze les? 
2. Wat gaan de kinderen doen? 
3. Welke begrippen komen hierbij aan de orde? 
4. Wat is het eindproduct/einddoel van het onderwerp per 

leeftijdscategorie? Of: hoe toets ik het onderwerp? 
5. Zijn er nog onderwerpen die aansluiten bij mijn atelier die geschikt. 

zijn voor verdieping in vrijdagatelier of de verdiepingsweek?  
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4. Hoe maak ik in mijn klas en in de school zichtbaar wat er 
geleerd gaat worden: 

1. Vertaal elk leerdoel naar begrijpelijke taal voor kinderen.  
2. Hang elk leerdoel afzonderlijk op in je atelier.  
3. Koppel een afbeelding aan elk doel. (dan onthouden de 

hersenen het beter). 
4. Verzamel beeldmateriaal, voorwerpen en boeken. (creëer een 

doelgerichte, rijke leeromgeving) 
5. Hang in de loop van het thema werk van de kinderen op. 
6. Hang de leerdoelen met afbeelding in de centrale themahoek.  

 
5. Vaste onderdelen tijdens je lessen: 
 

1 Kennisoogst. Activeer de voorkennis van de kinderen: wat weet 
je al van dit onderwerp? Dit helpt je als docent omdat je weet 
waar je bij aan kunt sluiten, activeert de hersenen van de 
kinderen. 

2 Bespreek elke les het leerdoel met de kinderen. 
3 Betrek de Habits of Mind. 
4 Gebruik actief de tijdslijn en de geomuur voor de Big Picture.  
5 Door de groepsdocent: mondelinge dagafsluiting met reflectie 

op de ateliers in de eigen groep. 
 
6. Eindpresentatie  
 
Voorstellingen, presentaties, tentoonstelling etc. 
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Hoofdstuk 6 
 

de jongste kinderen 4-6 jaar 
 
 
Kleuters en De Noordwijkse Methode 
 
De kleuterperiode is een heel belangrijke fase voor de ontwikkeling van een kind. In deze 
periode kun je als school de basis leggen voor de rest van een succesvolle schoolperiode. 
Onterecht wordt vaak gedacht dat de kleuterfase er niet toe doet omdat de kinderen dan nog 
gewoon aan het spelen zijn. Echter, juist in het spel en de werkvormen die gebruikt worden 
op school, zitten veel kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om vervolgstappen 
in hun ontwikkeling te kunnen zetten.  
 
De hersenen van een kind maken een sterke groei door tijdens de kleuterfase. Dit leidt ertoe 
dat de stimulatie die je geeft een groot effect heeft (Hanna Swaab, 2011). Ook zijn jonge 
kinderen erg taalgevoelig; Zij leren makkelijk een extra taal. Het is zonde om geen gebruik te 
maken van deze gevoelige periode en pas in een later stadium een extra taal aan te bieden. 
 
Kinderen worden geboren met een aangeboren leervermogen dat zich uit in een 
nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Het is mogelijk om kinderen veel meer te 
leren dan de vastgestelde kleuterdoelen. Ook zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van 
kinderen op de kleuterleeftijd. Het aanbod bij de kleuters zou zowel aan moeten sluiten bij 
kinderen die nog aan het begin van deze ontwikkeling staan en kinderen die al ver 
ontwikkeld zijn op diverse gebieden. De nieuwsgierigheid en leergierigheid van kleuters richt 
zich lang niet altijd op het al willen lezen. Er zijn ook veel kinderen die gewoon veel willen 
weten, maar nog niet toe zijn aan het leren lezen. Hier is een aanbod dat de algemene 
ontwikkeling stimuleert een duidelijke optie. 
 
De Noordwijkse Methode wil bereiken dat kleuters zich breed kunnen ontwikkelen, dat ze 
kennis maken met veel aspecten van de wereld om hen heen. Door ze steeds te stimuleren 
vanuit hun eigen ontwikkelingsniveau leren ze veel meer op sociaal, cognitief, fysiek en 
spiritueel gebied dan de standaard kleuterdoelen voorschrijven. Er is een vloeiende lijn 
tussen de inhoud van het kleuterprogramma en de grotere kinderen. De kleuters doen mee 
met hetzelfde programma, aangepast aan hun niveau. 
 
 
Algemene organisatie bij de kleuters 
 
Gemengde leeftijdsgroepen 
 
Zodra een kind vier jaar wordt, is hij of zij welkom op school. Er zijn drie kleutergroepen waar 
kinderen van 4-6 jaar door elkaar heen zitten. De drie groepen beginnen een schooljaar met 
groep 1 en groep 2 kinderen. In de loop van het schooljaar komen de nieuwe 4-jarigen, de 
zogenaamde groep 0 kinderen erbij. Doordat er maar 25 kinderen per jaar worden 
aangenomen, beginnen de kinderen met kleine klasjes met 17-18 kinderen. Aan het einde 
van het schooljaar zijn de groepen zo goed als vol. Bij het indelen van de groepen wordt 
rekening gehouden met de volgende variabelen: 
 

1. Ratio jongens/meisjes 
2. Een gelijkmatige verdeling oudste/middelste/jongste kleuters 



 94 

3. Broertjes en zusjes niet bij elkaar in de groep 
4. Vriendjes/vriendinnetjes juist wel of juist niet  
5. Spreiding van instromers over het jaar 
6. Ontwikkelingsniveau 
7. Drukke of rustige kinderen 
8. Mogelijke aansluiting bij andere kinderen in de groep 
9. Wensen van ouders 

 
Aandacht voor de kinderen, kleine groepen 
 
Juist omdat de kleuterleeftijd zo’ n belangrijke ontwikkelingsfase is, zijn de kleutergroepen 
klein. Naast de groepsdocenten is er ook een onderwijsassistent en regelmatig een stagiaire. 
Er zijn verschillende momenten in de week waarop groepjes kinderen met de vakdocenten 
naar een atelierles gaan. Dan kan de groepsdocent ook weer extra aandacht geven aan een 
klein groepje kinderen. Vanuit deze aandacht wordt voor elk kind gezocht naar het best 
haalbare onderwijs op maat. Hierbij zijn de verwachtingen over de kinderen hoog vanuit de 
eigenheid en talenten van elk kind. 
 
Vakateliers voor kleuters 
 
Kleuters gaan in de Noordwijkse Methode nog niet naar vakateliers in de middagen. De 
overgang van thuis naar school is voor veel kinderen al erg spannend. Om zich veilig te 
kunnen voelen is het van belang dat hun schoolwereld nog klein en overzichtelijk is.  
 
Er zijn in de week wel verschillende momenten waarop de kleuters alvast wennen aan 
verschillende vakdocenten. Er is een vakdocent voor Engels, Spaans, kunst, muziek, theater 
en gymnastiek. Deze docenten komen les in de kleuterklas geven of ze halen een groepje 
kinderen op zodat ze in een vakatelier les krijgen. De frequentie van de deze lessen wordt 
aangepast aan de behoefte aan rust en afwisseling in het programma van de kleuters. 
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Thema’s bij de kleuters 
 
De kleuters doen mee met de thema’ s die in de school en de ateliers spelen. Zij krijgen 
echter de meeste lessen van hun eigen juf of meester. De kleuterdocenten hebben net als 
de atelierdocenten allemaal hun eigen specialisaties. De kleuters kunnen dus wel 
verschillende atelierlessen van de verschillende kleuterdocenten krijgen. Dit gebeurt 
grotendeels in de omgeving van hun eigen klaslokaal. De thema’s worden opgebouwd met 
activiteiten vanuit de verschillende atelierdisciplines en de ontwikkelgebieden van de 
kleuters. Zo wordt er vanuit een thema gekeken wat er gedaan kan worden op het gebied 
van taal en rekenen, maar ook op het gebied van techniek, koken, muziek, wereldoriëntatie 
etc. Naast de schoolbrede thema’ s werken de kleuters ook aan de echte kleuterthema’s 
zoals de seizoenen, feestdagen, sprookjes e.d. Door inzicht te hebben in de leerlijnen en de 
leerdoelen, kunnen de docenten de kinderen een goed aanbod op maat doen. 
 
Door de kleuters kennis te laten maken met veel verschillende onderwerpen, bied je ze de 
mogelijkheid om zich breed te ontwikkelen. Sommige kleuters willen al heel veel weten! Ook 
stimuleer je de woordenschat door activiteiten te ondernemen waar nieuwe woorden bij aan 
bod komen. 
 
 

Praktische thema voorbereiding 

1. Een thema duurt bij de kleuters 3-4 weken werken met een 
thema ( 3 - 4 weken) 

2. Het thema wordt voorbereid door de kleuterdocenten samen. Ze 
bedenken activiteiten voor de kinderen aan de hand van 
ontwikkelingsgebieden en ateliervakken. Hiervan wordt een 
woordweb gemaakt. 

3. De kleuterdocenten begeleiden activiteiten vanuit hun talent of 
vakkennis voor alle kleuters. 

4. Denkstrategieën zoals de Habits of Mind, worden geïntegreerd 
in de lessen. 

5. Er wordt bij de voorbereiding rekening gehouden met de 
verschillende leerstijlen van kinderen en er worden zoveel 
mogelijk zintuigen betrokken bij het leren: Zien, horen, 
proeven, ruiken, beleven, fantaseren, denken, raden .......... 

6. Het thema staat dicht bij de belevingswereld van de kleuter, 
maar sluit wel aan bij de grote kinderen.   

7. Er wordt een rijke leeromgeving gecreëerd door een thematafel 
te maken en allerlei materialen en boeken te verzamelen die 
aansluiten bij het thema. 

8. Letters, cijfers en getallen worden dagelijks aangeboden aan 
de kinderen, bijvoorbeeld via de letter van de week, een 
woordspin maken bij een onderwerp, liedjes en werkjes. 

9. In alle hoeken en op alle tafels is het spel en het werk 
gekoppeld aan het thema 

10. Er worden gastlessen en excursies georganiseerd aansluitend op 
het thema. 
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Er is een duidelijke structuur in de dag bij de kleuters. Deze dagstructuur wordt ook 
aangegeven met pictogrammen zodat de kinderen weten wat ze te wachten staat. Ook de 
regels in de groep zijn duidelijk. Elk kind weet waar gespeeld kan worden en met hoeveel 
kinderen je tegelijk op een speelplek of werkplek kun zijn.  
 
Er zijn vaste werkmomenten op de dag. De kinderen kunnen dan in wisselende groepjes 
werken. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingedeeld op ontwikkelingsniveau of op interesse. 
Door deze duidelijke structuur kunnen de kinderen veel vrijheid krijgen om zelfstandig 
keuzes te maken. 
 
De kinderen worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Hun leerpunten worden met ze 
besproken en er wordt ruimte gemaakt voor de eigen plannen en ideeën van de kinderen. 
Hierdoor leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en stimuleer je een 
ondernemende houding. 

Er zijn op de dag dus momenten waarop de kinderen vrij kunnen kiezen en momenten 
waarop ze een werkje of activiteit moeten doen. Dit moeten is belangrijk voor het oefenen 
van het leren leren. Er zijn altijd dingen die niet zo leuk zijn om te doen, maar toch gedaan 
moeten worden. De kinderen leren hiervan doorzetten. Ook leren de kinderen werken met 
werkbladen, waarop ze een werkje moeten doen. Dit is een vaardigheid die nodig is voor het 
werken uit boekjes in groep 3. 

De inhoud en organisatie van het kleuterprogramma heeft een vloeiende aansluiting bij het 
programma van groep 3. Tot de kerstvakantie in groep 3 sluiten de middagateliers aan bij de 
kleuteractiviteiten. Er zijn in het lokaal van groep 3 hoeken ingericht die aansluiten bij het 
thema. Als het wenselijk is vanuit de ontwikkeling van een kleuter, kan deze ook meedraaien 
in de groep 3 ateliers. Andersom kan natuurlijk ook: Een groep 3 kind die graag nog even in 
de vertrouwdheid van de kleuterafdeling wil werken, kan meedraaien in de kleuterateliers.  
 
Vanaf halverwege groep 3 gaan de kinderen meedraaien met de grote ateliers. 
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Hoofdstuk 7 

 
Algemene schoolorganisatie 

 
 
Een verbonden gemeenschap vormen en aandacht bieden  
 
Schoolgrootte 
Omdat er van elke leeftijd één groep op school is met maximaal 25 kinderen, wordt De 
Noordwijkse School dus niet groter dan ongeveer 225 kinderen. Dit omvat groep 0 (de 
instromende 4-jarigen) tot en met groep 9 (de groep voor hoogbegaafde leerlingen). Dit is 
ook een belangrijk uitgangspunt van De Noordwijkse Methode: Hier is voor gekozen omdat 
dan de gemeenschap in de school te overzien is voor de kinderen: alle docenten kennen alle 
kinderen en alle kinderen kennen elkaar.  
 
De school heeft drie kleutergroepen waar kinderen tussen 4 en 6 jaar door elkaar heen 
zitten. Omdat in het huidige systeem in Nederland kinderen al naar school gaan als ze net 4 
jaar oud zijn en dus tot de zomervakantie in “groep 0” zitten, begint een kleutergroep in 
september met groep 1 en 2 kinderen en stromen er in de loop van het schooljaar groep 0 
kinderen in.  
De school als overzichtelijke gemeenschap biedt diverse voordelen: 

1. Het vergroot het gevoel van veiligheid van een kind. 
2. Omdat de docenten alle kinderen kennen weten ze ook hoe ze de kinderen aan 

kunnen spreken. 
3. Vreemden in de school vallen direct op en worden direct aangesproken. Dit verhoogt 

ook de daadwerkelijke veiligheid van de kinderen. 
 

Er zit ook een voordeel aan ten aanzien van het team. Doordat een school van deze grootte 
functioneert met een relatief klein team, kan er veel “in de wandelgangen” geregeld worden. 
Dit bevordert de flexibiliteit om in te spelen op onverwachte omstandigheden 
 
 
Een anekdote van een moeder van een kind op De Noordwijkse School: “Wat mij zo 
verbaasd als ik de school binnenloop is dat ik overal kinderen aan het werk zie. Het lijkt ze 
helemaal niet te storen dat je langsloopt of dat andere kinderen met iets anders bezig zijn. 
Soms kijken ze even op, groeten ze vriendelijk, en gaan dan weer door met hun werk. 
Vroeger, toen ik op school zat, wilde ik altijd het liefst naast mijn beste vriendin zitten. Mijn 
dochter vertelde laatst dat ze een ander plekje had gezocht in de groep want daar kon ze 
beter werken. Toen ik dit aan een paar andere ouders vertelde, vertelden ze dat ze met hun 
kinderen vergelijkbare ervaringen hadden.”  
 
 
Groepsgrootte 
Aandacht is essentieel om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. Een docent moet de 
mogelijkheid hebben om kinderen voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven. 
Logisch is dat het makkelijker is met een kleine groep kinderen dan met een grote groep. 
Daarom wordt vanuit De Noordwijkse Methode gekozen voor basisgroepen met maximaal 25 
kinderen. In zo’ n basisgroep is bovendien minstens een dag per week een extra docent (in 
opleiding) aanwezig. Dit maakt het mogelijk om leerlingen daadwerkelijk onderwijs op maat 
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te bieden. De docent heeft hierdoor de mogelijkheid om kleine groepjes kinderen of 
individuele kinderen apart te begeleiden of instructie te geven.  
 
Voor de middaglessen in de ateliers worden extra vakdocenten aangetrokken. Dit maakt het 
mogelijk dat de leerlingen in de middag vaak kunnen werken in groepen van rond de 15 
kinderen. 
 
 
Hoe wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd 
 
Contact met groepsdocent 
 
De kinderen hebben een vaste docent die het ochtendprogramma begeleidt en de 
ontwikkeling van de kinderen volgt. Deze groepsdocent is het eerste aanspreekpunt voor de 
kinderen en hun vaste vertrouwenspersoon. Juist bij vakken als taal en rekenen is het handig 
dat de docent de ontwikkellijn van de kinderen stapje voor stapje kan begeleiden. Als je op 
maandag hebt gemerkt dat een kind moeite had met deelsommen, kun je op dinsdag hierop 
voortborduren. De groepsdocent kent de kinderen uit haar groep goed. Hierdoor is ze in 
staat om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelvragen van de kinderen. 
 
De groepsdocenten volgen de ontwikkeling van de kinderen. Dit doen ze door de reken – en 
taalvaardigheden en de algemene ontwikkeling van de kinderen van dag tot dag te volgen. 
Daarnaast houden ze contact met de atelierdocenten om te weten te komen hoe de kinderen 
zich in de ateliers ontwikkelen. 
 
 
Alle docenten kennen alle kinderen 
 
’s Ochtends zitten de kinderen dus bij hun eigen groepsdocent. ’s Middags doorlopen alle 
kinderen vanaf groep 3 de vakateliers met hun eigen groep. Elke docent geeft dus ook les in 
zijn vakatelier aan alle kinderen. Hierdoor zijn kinderen niet afhankelijk van één docent voor 
hun leren. Als je geen klik hebt met je groepsdocent, zijn er ook andere docenten die je 
kunnen helpen leren en ontwikkelen. 
 
Als er een probleem is met een kind, kan dit door het docententeam besproken worden 
omdat ze allemaal dit kind kennen. Ze kunnen onderling vergelijken in welke situaties het 
probleem zich voordoet, welke interventies wel of niet helpen, en onderling afspraken maken 
hoe een kind het best geholpen kan worden om zich verder te ontwikkelen. 
 
 
Het kind volgt zichzelf 
 
Reflectie is een onmisbaar middel om inzicht te krijgen in je leerproces. Pas wanneer je als 
het ware naast je leren gaat staan en vanaf een metaniveau ernaar kijkt, ben je in staat om 
de leercirkel rond te maken. Door de kinderen steeds na te laten denken over wat ze hebben 
gedaan en hoe ze dit vonden, kunnen ze bewust vervolgstappen nemen. Dit zorgt er ook 
voor dat kinderen zich betrokken voelen bij hun eigen leerproces en zich verantwoordelijk 
voelen voor hun werk. Ze begrijpen zelf wat ze willen, wat ze nodig hebben om te kunnen 
leren en hoe ze dit aan willen pakken. De docent kan ze hierbij helpen door de juiste vragen 
te stellen. 
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Voorbeeld reflectievragen 

 
1. Wat heb ik geleerd? 

 
2. Wat vond ik leuk? 

 
3. Wat vond ik minder leuk? 

 
4. Wat ging er goed? 

 
5. Wat kan er beter? 

 
6. Hoe kan ik het beter doen? 

 
7. Wat zou ik nog meer hierover willen leren? 

 
 
 
 
Interactieve observatie 
 
Interactieve observatie is een begrip dat om de hoek komt kijken bij de cirkel tussen vraag en 
aanbod: Onder interactieve observatie verstaan we dat je erachter komt wat er speelt bij een 
kind en hoe je een kind kunt helpen, door met het kind in gesprek te gaan en met het kind te 
werken. Het is dus niet observatie over het kind, maar observatie met het kind. Door met 
kinderen in gesprek te gaan via interactieve observatie en ze uit te nodigen voor zelfreflectie, 
krijg je veel informatie over wat er speelt bij een kind en wat hij/zij nodig heeft om zich verder 
te kunnen ontwikkelen. Hierdoor kunnen de docent en het kind steeds het aanbod  
aanpassen op de ontwikkeling van het kind. 
 
  
Toetsen 
 
Het belangrijkste hulpmiddel voor het volgen van de kinderen is de docent zelf. Door veel 
met de kinderen bezig te zijn en gebruik te maken van interactieve observatie weet de 
docent goed hoe het met een kind gaat. Hiernaast gebruikt de docent een aantal 
hulpmiddelen om de eigen observaties te toetsen. De cognitieve ontwikkeling van de 
kinderen wordt gevolgd met behulp van methodetoetsen en de afname van het CITO 
volgsysteem 2 x per jaar. Dit kan eventueel aangevuld worden met extra toetsen zoals de 
didactische leeftijdstoets. De CITO toets wordt gebruikt als controlemiddel om te waarborgen 
dat een kind alle kennis tot dan toe beheerst. Wijkt de CITO score af van het beeld van de 
docent en de overige resultaten van het kind, dan wordt onderzocht welke begeleiding en 
welk lesaanbod een kind nodig heeft. 
 
Als er twijfel is over de ontwikkeling van de kinderen wordt dit besproken met het (zorg)team. 
Indien nodig wordt de hulp ingeroepen van een expert zoals een pedagoog of psycholoog. 
 
Het Portfolio 
 
Drie keer per jaar wordt er door de kinderen en de docent verantwoording afgelegd over de 
afgelopen thema periode. Dit gebeurt via een persoonlijk portfolio. Dit portfolio bevat 
informatie over de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het 
portfolio wordt door de kinderen en de docent samen gemaakt. Het bevat informatie die de 
docent heeft verzameld in combinatie met informatie van de kinderen zelf over hun 
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ontwikkeling. Hierdoor leren de kinderen ook zelf medeverantwoordelijkheid te dragen voor 
hun ontwikkeling. 
 
Het portfolio is opgebouwd uit cijfers, uit evaluaties, reflecties en uit signaleringslijsten. 
Hieruit blijkt hoe de kinderen zich voelen, hoe zij werken en wat zij hebben geleerd. Aan de 
hand van hun portfolio praten de leerlingen met hun juf of meester en met hun ouders over 
hun ontwikkeling. In dit zogenaamde portfoliogesprek komen verschillende onderwerpen aan 
de orde. Met name de beleving van de kinderen van hun schoolse omgeving, hun houding 
ten aanzien van de leerstof en de omgang met anderen komen hierbij aan bod. 
 
De filosofie van het portfoliosysteem is om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en de 
kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces. Zo worden de kinderen gestimuleerd om zich 
bewust te worden van hoe en waarom ze leren, op welke manier ze leren en wat voor hen 
het beste werkt. Kinderen worden zich hierdoor steeds meer bewust van hun eigen 
ontwikkeling. Ze leren wat hun sterke en zwakke punten zijn en weten dus ook wat de 
aandachtspunten zijn. Hierdoor leren ze om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun houding en 
inzet op school. 
 
In het portfolio worden ook de cijfers van de toetsen weergegeven. Deze cijfers geven een 
eenvoudig overzicht van de resultaten van de kinderen. In het voorgezet onderwijs zullen de 
meeste kinderen aan de hand van cijfers beoordeeld worden en op deze manier kunnen ze 
hier vast aan wennen. 
 
Het portfolio bestaat uit de volgende elementen: 
 

1. Een foto van het kind aan het begin van het schooljaar. 
Naast cognitieve en sociaal emotionele groei, groeit een kind ook fysiek. Door 
jaarlijks een foto te maken, volg je ook de fysieke groei van het kind. 

 
2. Algemene informatie over het portfolio 

Hierin is informatie te vinden over de opbouw van het portfolio en de achterliggende 
filosofie. 
 

3. Resultaten basisvakken 
Hier worden de resultaten van de basisvakken uit het ochtendprogramma 
beschreven. Dit bestaat uit een cijferlijst voor de basisvakken, de CITO uitslagen, een 
toelichting bij de cijfers door de groepsdocent. Ook is in dit deel van het portfolio het 
verslag te vinden van het portfoliogesprek tussen het kind en de groepsdocent.  
 
De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van 
twee vragenlijsten. De eerste wordt door de kinderen zelf ingevuld, eventueel met 
hulp van de docent. Hierin geven de kinderen aan hoe ze zich voelen, hoe ze zichzelf 
zien en hoe ze zich opstellen naar de buitenwereld toe. 
 
De docent vult ook voor alle kinderen een vragenlijst in. Deze evaluatielijst geeft 
inzicht in de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen, gebaseerd op het 
beeld dat de kinderen in groepssituaties laten zien. 

 
4. Resultaten atelier 

In dit deel van het portfolio wordt een overzicht gegeven van de leerdoelen waaraan 
de kinderen hebben gewerkt in de ateliers tijdens het thema. Hierbij wordt 
aangegeven of de kinderen de leerdoelen hebben gehaald aangevuld met werk of 
toetsen van de kinderen. Er worden zowel kennisdoelen als vaardighedendoelen 
gesteld. 
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De beoordeling van de ateliers kan worden gedaan door een toets met vragen, maar 
het kan ook de vorm hebben van een verslag, werkstuk, kunstvorm of andere 
reflectie. 
 
Per atelier zijn er zelfreflecties van de kinderen te vinden. Hierin geven zij aan wat ze 
geleerd hebben en welke knelpunten en positieve punten zij zijn tegengekomen. 

 
5. Hier ben ik trots op 

De kinderen leren nadenken over wat ze geleerd hebben en wat ze bereikt hebben. 
Ze vieren hier hun succes. Ze kiezen uit hun eigen werk, het werk waar ze het meest 
trots op zijn. Ze geven op een bijgevoegd document aan waarom ze dit werk gekozen 
hebben en ze reflecteren op het proces: Hoe komt het dat het zo goed is gelukt? 

 
6. Archief 

Tenslotte wordt er een archief opgenomen achterin het portfolio. Hierin is een 
overzicht te vinden van de vorige schooljaren van de kinderen. Door hierin terug te 
kijken, zie je de groei van het kind op fysiek, sociaal emotioneel en cognitief niveau. 
 

 
Zorg voor de leerlingen 
 
 
Een plek voor veel verschillende kinderen 
 
Het karakter van De Noordwijkse Methode is erop gericht om in het basisprogramma zo 
flexibel te zijn, dat er zo weinig mogelijk kinderen uitvallen. Door de relatief kleine groepen en 
het extra personeel is er relatief veel ruimte voor individuele begeleiding of begeleiding in 
kleine groepen. 
 
In de middagen werken de kinderen in de ateliers met diverse werkvormen. Kinderen zijn 
hierdoor minder afhankelijk van geschreven bronnen zoals een methodeboek. Een 
dyslectisch kind kan daardoor veel leren zonder dat zijn leesbeperking hem in de weg staat. 
Hoogbegaafde kinderen hebben ook veel mogelijkheden. In de ochtenden kan hun 
persoonlijke programma in de weektaken aangepast worden aan hun leerbehoefte. De 
ateliers en de vakdocenten komen grotendeels tegemoet aan de behoefte aan kennis en de 
brede interesse die veel van deze kinderen hebben.  
 
Door de variatie in het programma vallen ook beweeglijke of drukke kinderen minder op. Ze 
hoeven niet de hele dag aan hun tafeltje stil te zitten. Ook is het prima dat sommige kinderen 
soms de behoefte hebben om even uit de klas gaan om even een rondje te lopen. De kaders 
van de methode geven juist de ruimte om vanuit de duidelijke structuur zo veel mogelijk 
vrijheid te ervaren. 
 
 
Als er toch extra zorg nodig is 
 
De Noordwijkse Methode streeft ernaar om passend onderwijs te bieden aan zoveel mogelijk 
verschillende kinderen. Elk kind heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Juist door steeds 
te zoeken naar de positieve mogelijkheden van een kind, wordt geprobeerd om elk kind 
optimaal tot zijn of haar recht te laten komen. Specifiek aan de zorg volgens De Noordwijkse 
Methode is dat er gezocht wordt naar de beste manier op een kind te helpen. Hierbij wordt 
gekeken naar de kennis en de vaardigheden die de school in huis heeft. Als deze niet 
voldoen, dan wordt er externe hulp bij gezocht. 
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Op verschillende momenten in het jaar worden alle kinderen doorgesproken door het team. 
Hierin worden ook de portfoliogesprekken met de kinderen zelf betrokken. Op basis van 
deze gesprekken wordt  het aanbod en de begeleiding van de kinderen afgestemd op hun 
ontwikkelvragen voor optimaal leerrendement.  
 
Er zijn natuurlijk altijd kinderen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben op een 
cognitief gebied, zoals bijvoorbeeld taal of rekenen, op motorisch gebied, bijvoorbeeld de 
fijne motoriek om te leren schrijven of sociaal emotioneel gebied, omdat ze bijvoorbeeld 
problemen hebben op gedragsgebied. Er wordt dan gezocht naar de beste manier om het 
kind te helpen. De zorg of begeleiding richt zich zowel naar kinderen die moeite hebben met  
een bepaald onderwerp of die juist een voorsprong hebben. 
 
Het kan ook zijn dat een probleem van een kind gesignaleerd wordt buiten de vaste 
bespreekmomenten in een jaar. Zodra het probleem gemeld wordt, word er aandacht aan 
geschonken. Soms merkt de docent dat het niet lekker loopt met een kind, soms geeft het 
kind het zelf aan, merken klasgenoten dat een kind bijvoorbeeld moeilijk gedrag vertoont, of 
hebben de ouders zorgen over hun kind. De signalering kan door iedereen gedaan worden 
om serieus te worden genomen.  
 
Ouders worden altijd intensief betrokken in het zorgproces. Om ervoor te zorgen dat ouders 
niet vastlopen ergens in het zorgtraject, wordt de directeur hier ook altijd bij betrokken. Deze 
heeft als eindverantwoordelijke voor de school de mogelijkheid om vanuit de visie van de 
school knopen door te hakken als de zorg om wat voor reden dan ook stagneert. 
 
 
Wie regelt de zorg op school 
 
De zorg voor de kinderen wordt gedeeld door het hele team. Op basis van expertise wordt 
de zorg gecoördineerd door bijvoorbeeld de directeur en een intern begeleider. Zoals we bij 
de kinderen proberen uit te gaan van hun talenten en kwaliteiten, wordt ook het team 
ingezet. Een docent die goed is in rekenstrategieën, helpt bijvoorbeeld een kind met een 
automatiseringsprobleem, een docent die veel weet van beginnende lezers, helpt kinderen 
die hun leesvaardigheid moeten bijspijkeren. 
 
Op momenten dat de eigen basisgroep van een docent  les krijgt van een vakdocent, zoals 
bijvoorbeeld Engelse les of gymnastiek, begeleidt deze docent kinderen uit andere groepen 
die extra hulp nodig hebben. De docent heeft dan even de handen vrij en kan vanuit de 
eigen expertise ondersteuning geven. Dit kan ervaringsexpertise zijn, pedagogische 
expertise maar ook expertise op andere gebieden. 
 
Het kan zijn dat een kind slechts incidenteel extra hulp of begeleiding nodig heeft. Het kan 
echter ook zijn dat de extra hulp een meer structureel karakter heeft. De zorgcoördinator 
maakt voor de kinderen een handelingsplan waarin is opgenomen wat de doelen zijn, wat de 
interventies zijn en wat het tijdspad is van de hulp. 
 
Soms blijkt dat er extra expertise nodig is om een kind goed te kunnen begeleiden. Dan kan 
er hulp ingeroepen worden van externe experts zoals een pedagoge, een psychologe, een 
externe remedial teacher, logopediste of kinderfysiotherapeut. Samen met deze experts 
wordt dan uitgezocht waar de knelpunten liggen en wordt het begeleidingsplan aangepast. 
 
Deze externe experts kunnen ook op school de kinderen begeleiden. Hierdoor zijn er korte 
lijnen met de docenten en kan de hulp goed afgestemd worden. 
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Welke zorgmethode wordt er gebruikt 
 
Voor elk kind wordt vanuit het handelingsplan een pakket op maat gemaakt. Hierbij worden  
meerdere materialen en interventie instrumenten gebruikt. Het uitgangspunt is steeds de 
mogelijkheden en de kwaliteiten van de kinderen. Soms is het nodig om kennis of 
vaardigheden extra te oefenen. In andere situaties is het juist raadzaam om het kind of de 
leerstof op een andere manier te benaderen in plaats van extra oefenen. 
 
 
Aansluiting tussen de school en de dag daarom heen 
 
Alle kinderen lunchen op school 
 
Traditioneel is het op Nederlandse scholen gebruikelijk dat de kinderen tussen de middag 
naar huis gaan om te lunchen. Omdat dit voor steeds meer ouders niet te combineren is met 
hun werk, wordt op vrijwel alle scholen een overblijfmogelijkheid geboden. Dit houdt in 
praktijk in dat een aantal kinderen naar huis gaat en een deel van de kinderen met 
overblijfkrachten op school eet. 
 
De Noordwijkse Methode kiest er bewust voor om alle kinderen over te laten blijven. Doordat 
iedereen op school luncht, maakt de lunch deel uit van het dagprogramma van de kinderen. 
De schooldag heeft een continue rooster van 8.30 uur tot 14.45 uur. De kinderen eten in hun 
eigen groep met hun eigen juf of meester. Deze tijd wordt gebruikt om met elkaar in alle rust 
aan tafel te eten. Er kan voorgelezen worden, naar muziek geluisterd, jeugdjournaal gekeken 
worden of andere rustige activiteiten. Er wordt aandacht besteed aan tafelmanieren en 
aandacht voor elkaar.  Vervolgens is er ongeveer een half uur tijd voor de kinderen om 
buiten te spelen. Hierbij zijn altijd docenten aanwezig, zodat er toezicht is dat aansluit bij de 
regels en omgangsvormen van de rest van de schooldag. 
 
De organisatie van het overblijven 
 
Vaak zie je dat het overblijven en het buitenspelen in de lunchpauze de zwakke plek is in het 
sociale programma van een school. De docenten hebben pauze en vaak zijn er wisselende 
toezichthouders die onvoldoende bekend zijn met de schoolregels of het overwicht missen 
om kinderen te kunnen corrigeren en het buitenspelen positief te begeleiden.  
 
Belangrijke factoren voor een positieve invulling van de lunchpauze zijn continuïteit in de 
regels en vaste overblijfkrachten die van dag tot dag zien wat er gebeurt. Op De Noordwijkse 
School lunchen de kinderen in hun eigen klas met hun eigen juf of meester. Daarna is er een 
half uur pauze voor de docenten als de kinderen buiten spelen.  
 
Op De Noordwijkse School zijn er twee pleinen. Op elk plein is er een docent die toezicht 
houdt samen met een vaste overblijfkracht. De docenten die pleinwacht hebben, hebben 
lunchpauze als hun klas aan het eten is. De vaste overblijfkracht luncht dan met de klas.  
 
Hierdoor is er altijd een docent op het plein die de schoolregels goed kent en samenwerkt 
met een overblijfkracht die de kinderen kent (door het lunchen met de klassen) en zoveel 
mogelijk meerdere dagen per week de overblijf doet. Als bijvoorbeeld een kind bijvoorbeeld 
meerdere dagen achter elkaar alleen speelt, of geplaagd wordt of ruzie zoekt, kan hier 
anders worden ingegrepen dan wanneer er een incidentele gebeurtenis is. Ideaal is als de 
kinderleidsters van de naschoolse opvang de lunchperiode begeleiden. Voor de kinderen die 
naar de naschoolse opvang gaan, geeft het rust dat er niet nog meer gezichten zijn in hun 
dagprogramma. Voor de docenten is het een meerwaarde dat ze de kinderen kunnen 
observeren in de vrije buitenspeel situatie. 
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Buitenspeelplan 
Ontwikkeld door Annet van Ederen, sportdocent op De Noordwijkse School 
 
Er is meestal heel veel nagedacht over de invulling van de onderwijstijd op scholen. De 
invulling van de pauzetijd op het schoolplein is vaak een ondergeschoven kind. Dit is 
jammer, want juist het buitenspelen biedt heel veel mogelijkheden voor kinderen om zich 
fysiek en sociaal te ontwikkelen. Bewegen en leren is een prachtige combinatie die elkaar 
versterkt. Bovendien kun je als school de buitenspeeltijd meerekenen als schooltijd omdat er 
“officieel” geleerd wordt. De sportdocent van De Noordwijkse School, Annet van Ederen, 
heeft een plan ontwikkeld om deze buitenspeeltijd in te zetten om een aantal uitgangspunten 
van De Noordwijkse Methode vorm te geven. 
 
De doelstellingen van het buitenspeelplan zijn: 

1. Het versterken van de sociale vaardigheden en het positief samen spelen van de 
kinderen: 
Reductie van pesten 
Minder verbale en fysieke agressie 
Ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en zelfvertrouwen 
Afname van blessures en kleine verwondingen 
Meer werkplezier bij de pleinwachten en surveillerende docenten 
 

2. Het stimuleren van bewegen tijdens de pauzes. 
Het bestrijden van overgewicht 
Toegenomen kwaliteit en kwantiteit van fysieke activiteiten 
Ongelijkheid tussen jongen en meisjes verminderen 
Betere verdeling van de ruimte per leerling 
Betere concentratie bij aanvang van de lessen. 

 
 
Om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn er drie pijlers ontwikkeld. 
 
Het speelplein is verdeeld in zones met een duidelijke functie:  
 

1. Een sportzone. Eerder werd er over het hele plein gevoetbald, waardoor andere 
activiteiten in het gedrang verdwenen. Nu kan er alleen gevoetbald worden in de 
speciaal aangewezen zone, waar een doel en belijning is gemaakt. Deze zone kan 
ook ingezet worden voor sportspelen als hockey of basketbal. 

2. Een groene zone: Dit zijn de bosjes en de groenstroken op verschillende plekken op 
het plein. Kinderen kunnen zich er verstoppen, klimmen, hutten bouwen, beestjes 
zoeken en andere natuurgerichte activiteiten. 

3. Een chillzone: Hier kunnen de kinderen gaan zitten als ze willen kletsen, willen lezen 
of gewoon een beetje met elkaar rondhangen. 

4. Een toestellenzone: Hier kan op speeltoestellen geklommen, gegleden, en geduikeld 
worden. 

5. Een spelzone: Hier kunnen samenspeel-spellen gedaan worden zoals schipper mag 
ik overvaren, touwspringen, trefbal en andere spellen. 

 
De zones zijn visueel duidelijk gemaakt door ze allemaal een eigen kleur te geven. Er is ook 
een speciale strook op het plein waar de kinderen fietsen kunnen plaatsen en een baan om 
te skaten en te skateboarden.   
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Kinderen uit groep 8 helpen als assistent op het schoolplein 
 
De Kinderen van groep 8 zijn een belangrijke spil in het buitenspeelplan. Als oudste kinderen 
op het plein zijn ze medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen tijdens de pauzes. Binnen 
dit plan krijgen ze een duidelijke taak bij het buitenspelen. Ze houden per toerbeurt toezicht 
op het plein, ze distribueren het speelgoed aan de kinderen en ruimen het weer op aan het 
einde van de pauze, ze houden het berghok op orde, ze fungeren als scheidsrechter in de 
voetbalzone en ze helpen kinderen op het plein.  Daarnaast initiëren  en begeleiden ze 
spellen in de spelzone, waardoor er begeleid buitenspelen ontstaan. Alle kinderen in groep 8 
hebben hun junior EHBO diploma gehaald, zodat ze ook kunnen helpen als kinderen zijn 
gevallen en lichte verwondingen hebben. 
 
De kinderen uit groep 8 leren medeverantwoordelijk te zijn voor de sfeer en de activiteiten op 
het schoolplein. Ze hebben ook een speciale bodywarmer zodat ze voor de andere kinderen 
herkenbaar zijn als assistent. Om de betrokkenheid van de kinderen bij het project te 
verhogen, worden ze betrokken bij de voorbereidingen. Ze denken mee met de 
mogelijkheden voor het plein, verzinnen oplossingen voor problemen en komen met nieuwe 
ideeën. 

 

 
 

 
Tijdens de gymnastieklessen leren de kinderen spellen die ze daarna op het speelplein 
kunnen spelen. 
 
Tijdens de gymlessen leert de docent de kinderen diverse bewegingsspellen. De assistenten 
uit groep 8 helpen om deze spellen uit te voeren tijdens de pauzes. Ook is er een boek met 
geplastificeerde kaarten waar de kinderen spelsuggesties uit kunnen kiezen. 
 
  



 108 

Naschoolse Opvang 
 
De school maakt deel uit van de wereld en haalt om die reden gastdocenten naar binnen en 
gaat met de leerlingen op excursie. Er is echter nog een praktische functie waarin de school 
ook aansluit aan de maatschappelijke ontwikkelingen om haar heen: Er zijn steeds meer 
gezinnen waarin beide ouders werken. Zij hebben behoefte aan naschoolse opvang voor 
hun kinderen. Vanuit de wettelijke verplichting werken alle basisscholen samen met 
naschoolse opvangorganisaties zodat kinderen tot ongeveer 18.30 uur opgevangen kunnen 
worden. Na een intensieve schooldag komt een kind dan weer in een andere omgeving met 
andere leiding, andere regels, een ander pedagogisch klimaat en andere kinderen. Dit is 
voor veel kinderen een extra belasting en draagt niet bij aan het gevoel van rust voor een 
kind.  
 
De Noordwijkse Methode kiest er daarom voor om samen te werken met een naschoolse 
opvang die intensief samenwerkt met de school, zowel qua locatie als pedagogische visie. 
Het doel hiervan is dat kinderen de naschoolse opvang ervaren als een ontspannend 
verlengstuk van hun dag in plaats van weer een nieuw programma waar ze zich aan moeten 
aanpassen. Bovendien biedt de naschoolse opvang de mogelijkheid om vanuit een 
ontspannen omgeving activiteiten van de school uit te diepen of iets extra’s mee te doen. Zo 
kunnen er bijvoorbeeld allerlei spelletjes gedaan worden die de sociale vaardigheden van 
kinderen versterken, er kunnen gastlessen gegeven worden, excursies georganiseerd 
worden, hulp gegeven worden bij huiswerk of extra begeleiding gegeven worden door 
experts.  Ideaal is als de naschoolse opvang de ruimtes zoals het kookatelier, het 
kunstatelier, de speelzaal en dergelijke, van de school kan gebruiken. Zo worden de ruimtes 
van de school buiten de schooluren en in de vakanties ook effectief gebruikt. 
 
 
Verlengde schooldag 
 
Het leren van de kinderen vindt alleen niet meer alleen op school plaats. Veel kinderen 
hebben na schooltijd allerlei sporten en hobby’ s waar zij naartoe gaan. Voor veel ouders 
betekend dit dat zij van hot naar her rijden om hun kinderen op de juiste tijd af te zetten en 
op te halen. Om de schooltijd en de naschoolse tijd vloeiender in elkaar over te laten lopen 
kan de school een aantal momenten in de week cursussen aanbieden aansluitend op de 
schooltijden. In de verlengde schooldag kunnen docenten, ouders of externe experts een 
cursus organiseren waar kinderen zich voor kunnen inschrijven. Hierdoor hoeven de 
kinderen na school niet meteen te haasten naar het volgende onderdeel van hun 
dagprogramma. Ze blijven gewoon een uurtje langer op school. Natuurlijk is dit goed te 
combineren met de naschoolse opvang als deze in hetzelfde gebouw of in de directe 
omgeving van de school is ondergebracht. 
 
De cursussen duren in de regel 10 weken. De school faciliteert de ruimte, organiseert de 
contacten met de verlengde schooldag docenten en communiceert de cursusmogelijkheden 
naar de kinderen en de ouders. De verlengde schooldag docent regelt de invulling van de 
cursus en int de cursusbijdrage. Deze cursusbijdrage is een klein bedrag en wordt in overleg 
met de school vastgesteld, zodat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen. Na 10 weken 
wordt door de school weer een ander verlengde schooldag programma opgezet. 
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hoofdstuk 8 
 

Ouders op school 
 
 
Ouders en school werken samen 
 
Als je als ouders kiest voor De Noordwijkse Methode, dan kies je voor mogelijkheden voor je 
kind om zich breed te ontwikkelen, je kiest ervoor dat je kind mag zijn wie hij of zij is, je kiest 
ervoor om je kind de ruimte te geven om de wereld te ontdekken en plezier te maken. Je 
gaat ervan uit dat nieuwsgierigheid en leren aangeboren eigenschappen zijn die de school 
kan helpen ontwikkelen.  
 
Ouders kiezen vaak bewust voor het onderwijs volgens De Noordwijkse Methode. Ze 
verwachten dat de visie van de school aansluit bij hun eigen visie op onderwijs. Het is 
daarom belangrijk om steeds met ouders in gesprek te gaan over waar je voor staat en hoe 
je hun kind op school begeleidt. Ouders kunnen veel informatie geven over hoe hun kind 
thuis is. Soms hebben ouders irreële verwachtingen van hun kind. Daar staat tegenover dat 
de school soms ook een irreële verwachting van een kind kan hebben. Er moet zoveel 
mogelijk geprobeerd worden om met wederzijds respect het kind zo optimaal mogelijke 
ontwikkelingskansen te geven. Een goede samenwerking tussen school en de ouders begint 
met persoonlijk contact en het creëren van betrokkenheid en verbondenheid. Het doel 
hiervan is om ouders en docenten met wederzijds begrip en gedeelde verantwoordelijkheid 
eraan bij te dragen dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
 
Vanuit het uitgangspunt aandacht voor en van de ouders, heeft de samenwerking tussen 
school en ouders twee kanten: ouders zijn welkom op school en ouders leveren een 
inspanning op school. Hierdoor leren docenten en ouders elkaar kennen in verschillende 
situaties en ouders zien wat er gebeurt op school. De afstand tussen thuis en school wordt 
hierdoor kleiner en zowel ouders als docenten spreken elkaar makkelijker aan. En natuurlijk 
zorgen de inspanningen en hulp van ouders ervoor dat er meer activiteiten mogelijk zijn op 
school! 
 
 
Welkom op school 
 
De samenwerking met de ouders begint al bij de eerste kennismaking van de ouders met de 
school. Ouders kunnen hun kind alleen op De Noordwijkse School plaatsen als zij eerst naar 
een informatiebijeenkomst zijn geweest. Hier krijgen ze informatie over de visie en de praktijk 
van de school en kunnen ze de sfeer proeven. Ook is hier uitgebreid gelegenheid om vragen 
te stellen. Hier wordt ook meteen aangegeven dat de school graag samen met de ouders 
werkt aan de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Dit houdt in dat ouders welkom zijn op 
school en dat er ook een inspanning van hen verwacht wordt.  
 
Ouders mogen hun kinderen dagelijks halen en brengen in de klas. Hierdoor is er een 
informele mogelijkheid om even een werkje van je kind te bekijken of even met de juf te 
praten. Hierdoor leren ouders ook snel de kinderen uit de klas kennen en de docent van hun 
kinderen. Dit leidt er weer toe dat je makkelijk op elkaar afstapt als er iets speelt. Ook is de 
drempel laag om ouders dan te vragen of ze willen helpen met een activiteit. Juist het 
persoonlijk aanspreken leidt tot grotere bereidheid om te helpen en meer betrokkenheid. Als 
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je als school wilt dat de ouders komen helpen, moet je ook bereid zijn ouders welkom te 
heten en aandacht te geven. 
 
Een andere manier om de ouders welkom te heten in de school is dat ouders altijd welkom 
zijn om een kopje koffie of thee te drinken in de lounge, de centrale hal, van de school. Bij 
het koffie apparaat staan tafeltjes en stoelen die gebruikt worden voor gesprekken, werkende 
kinderen, of door bezoekers of ouders die even wachten of elkaar even willen spreken. Leuk 
om te zien is dat juist ouders die komen helpen op school daar vaak even gaan zitten 
voordat ze aan de slag gaan. 
 

De taken van ouders binnen de school 
 
Vanuit het centrale begrip Aandacht binnen De Noordwijkse Methode, wordt er van ouders 
verwacht dat ze een inspanning leveren binnen de school.  Deze inspanning kan op allerlei 
manieren: van helpen versieren voor Sinterklaas of Kerst, tot het geven van een gastles of 
meegaan als begeleider met een excursie. Hier is ook weer een belangrijk uitgangspunt: sluit 
aan bij de voorkeuren of talenten van ouders. Als ouders helpen vanuit iets wat ze leuk 
vinden en goed in zijn, levert het optimale resultaten op. 
 
Ouderhulp kan zowel incidenteel of structureel vormgegeven worden. Twee coördinerende 
organen binnen de ouderbetrokkenheid volgens De Noordwijkse Methode zijn de 
oudercommissie en de klassenouders. 

  De oudercommissie 

De oudercommissie heeft een coördinerende rol binnen de school. De oudercommissie 
stimuleert activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals culturele manifestaties, 
feesten en partijen. De oudercommissie betrekt andere ouders zo vaak mogelijk bij de 
activiteiten binnen de school. De oudercommissie werkt nauw samen met de klassenouders 
bij het organiseren van activiteiten of het mobiliseren van ouderhulp in een groep. 

Op De Noordwijkse School speelt de oudercommissie een belangrijke rol in het coördineren 
van de diverse themacommissies. Deze commissies zijn onder andere: 
bibliotheekcommissie, creatieve commissie, Sinterklaas commissie, Kerstcommissie, 
Catering commissie, Engels commissie, Technieklab commissie, kluscommissie.  

De oudercommissie neemt contact op met nieuwe ouders op De Noordwijkse School om ze 
welkom te heten en wegwijs te maken in de ouderhulp en ouderbetrokkenheid op school 

Klassenouders 

Elk jaar vraagt de groepsleerkracht twee ouders om dat jaar te helpen met allerhande 
activiteiten en klusjes in de klas. De enorme meerwaarde van klassenouders is dat zij helpen 
om de andere ouders in beweging te krijgen. De klassenouders doen onder andere de 
volgende dingen: 

- organisatie van jaarlijkse klassenborrel voor de ouders van de klas 
- assisteren bij diverse activiteiten in de klas 
- ouders mobiliseren voor activiteiten en hulp 
- aanspreekpunt namens de ouders 
- beheer lief en leed pot (voor zieke kinderen, jarige juffen en dergelijke) 

 
Verder wordt deze functie ingevuld in overleg met de groepsleerkracht. 
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Communicatie met de ouders 
 
Om betrokkenheid te krijgen moet je openheid geven 
 
Zoals we hierboven aangaven, zijn ouders een belangrijke samenwerkingspartner voor de 
school, zowel voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen als voor het mogelijk 
maken van allerlei extra activiteiten. De bereidheid van ouders om positief samen te werken 
hangt nauw samen met hun betrokkenheid bij de school. Om ouders betrokken te krijgen 
moet je openheid geven. Hierdoor weten ouders wat er speelt op school: wat er goed gaat, 
wat er minder goed gaat, waar hulp nodig is, wat er voor bijzonders gebeurt op school. De 
successen moet je samen kunnen vieren en de teleurstellingen samen delen. Een goede 
communicatie met de ouders voorkomt veel problemen. Aan de buitenkant van de school is 
vaak niet duidelijk wat zich allemaal achter de schermen afspeelt. Als de school geen 
duidelijke, pro actieve antwoorden geeft, gaan ouders zelf, vaak met elkaar, het plaatje 
invullen. Met heldere communicatie voorkom je de misverstanden en ontevredenheid die 
daaruit kunnen voortvloeien. 
 
Door helder en open met de ouders te communiceren creëer je een gemeenschap waarin 
ouders en school samen naar oplossingen gaan zoeken om de school beter te maken vanuit 
het gezamenlijke belang: het welbevinden van de kinderen.  
 
Ouders worden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van alles wat er speelt op school. 
Hier worden zowel formele kanalen als informele kanalen ingezet.  De communicatie is 
tweezijdig: zowel de school als de ouders geven informatie en ontvangen informatie. De 
school krijgt dan ook waardevolle feedback waarmee de onderwijskwaliteit weer verbeterd 
kan worden. 
 
Er zijn twee soorten informatie uitwisseling te onderscheiden: informatie voor de hele school 
of een groep is en individuele informatie. De meeste schriftelijke informatie wordt via e-mail 
verstuurd. Zo kunnen brieven niet kwijtraken in de tassen en wordt het milieu gespaard.  
 
Informatie voor de hele school 
 
Informatieavonden 
Aan het begin van het schooljaar wordt in alle groepen een informatie avond georganiseerd. 
Daar kunnen ouders kennis maken met de juf of meester van hun kind en krijgen ze 
informatie over de leerdoelen, methodes en werkwijzen voor dat schooljaar.  
 
Ook wordt er een informatie avond georganiseerd waar de ouders kennis kunnen maken met 
de vakdocenten en de ateliers in de loop van het schooljaar.  
 
Als het nodig is wordt er nog een extra informatie avond voor een groep georganiseerd. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld als er veel gelijkgestemde vragen zijn in een groep of nieuwe 
evenementen op het programma staan. 
 
 
Website, blog en linkedin oudergroep 
De website is het eerste visitekaartje van de school voor nieuwe ouders en andere 
geïnteresseerden. Er zijn steeds nieuwsberichten over recente gebeurtenissen op de 
website te vinden. Elke groep heeft een eigen blog, gekoppeld aan de website. Daar kan 
specifieke groepsinformatie op geplaatst worden. In de hogere groepen kunnen de kinderen 
zelf deze blogs bijhouden. 
 
Om het contact tussen de ouders onderling te vergemakkelijken en om onderwijsinformatie 
en nieuws te delen, kan er een linkedin of facebook groep aangemaakt worden. 
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De Noordwijkse Methode heeft een eigen website waar steeds nieuwe artikelen en 
achtergrondinformatie over De Noordwijkse Methode te vinden zijn. Hierdoor kunnen ouders 
en docenten steeds op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de methode. 
 
Themabrief 
Aan het begin van elk thema krijgen ouders een brief waarin staat wat de kinderen tijdens dit 
thema in de vakateliers gaan leren, welke onderwerpen en leerdoelen behandeld worden. 
 
Klassenweekbrief   
Elke week ontvangen ouders een brief waarin specifiek nieuws uit de klas van hun kind 
staat. In deze brief staat ook het huiswerk vermeld en eventuele bijzonderheden zoals 
buitensportatelier of een excursie.  

Algemene nieuwsbrief 
Op regelmatige basis krijgen ouders een algemene nieuwsbrief toe gemaild. Deze 
nieuwsbrief wordt naar alle relaties van De Noordwijkse School gestuurd en bevat meestal 
een verslag van een leuk evenement of een activiteit die op De Noordwijkse School gaat 
plaatsvinden of recent heeft plaatsgevonden. Iedereen die geïnteresseerd is in De 
Noordwijkse School kan deze nieuwsbrief ontvangen. 
 
Individuele informatie 
 
Een afspraak is altijd mogelijk 
Ouders kunnen te allen tijde een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een 
docent of de directeur. Hierbij kunnen ze hun vragen of andere informatie bespreken. Ook de 
school kan het initiatief nemen voor zo’n persoonlijk gesprek op het moment dat daar 
aanleiding voor is. 
 
 
Portfolio gesprekken 
Er zijn vaste momenten in het jaar waarop de ouders informatie krijgen over de ontwikkeling 
van hun kind. Deze momenten vinden plaats wanneer de kinderen hun portfolio hebben 
gekregen en hierover met hun docent hebben gesproken. Bij deze gesprekken zijn de 
kinderen zoveel mogelijk aanwezig als volwaardige gesprekspartner. In de driehoek ouder-
docent-kind wordt dan hun ontwikkeling besproken en de stappen die genomen worden om 
de ontwikkeling verder door te zetten. Als ouders ook nog een keer zonder kind een gesprek 
willen, wordt hier een aparte afspraak voor gemaakt. 
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Hoofdstuk 9 
 

Het Onderwijsteam 
 
 
 
Want als leraren aan het leren blijven komt het met het leren van leerlingen vanzelf goed. 
(Jozef Kok, LinkedIn 2010, Innovatieimpuls onderwijsgroep) 
 
 
De docent als spil van de school 
 
In 2010 is er door de OESO een onderzoek gedaan naar de factoren die bepalend zijn voor 
de kwaliteit van het onderwijs (Education at a glance, OESO 2010). Hierbij kwam met kop en 
schouders 1 kwaliteitsfactor bovendrijven: de docent die voor de klas staat. De Noordwijkse 
Methode vraagt om andere kwaliteiten van een docent dan misschien gebruikelijk is in het 
onderwijs. In dit hoofdstuk wordt hier dieper op in gegaan. 
 
De Noordwijkse Methode sluit aan bij het eerste principe van netwerk Het Kind (NIVOZ, Luc 
Stevens, 2010) wat betreft de rol van de docent ten opzichte van de kinderen in zijn of haar 
klas: 
Ieder kind (mens) is volledig toegerust voor zijn eigen ontwikkeling en is hiervoor intrinsiek 
gemotiveerd vanuit zijn behoefte aan relatie, competentie en autonomie (adaptief onderwijs, 
Luc Stevens, 2001)  potentieel tot wasdom te laten komen, vraagt uitdaging en 
ondersteuning leren gebeurt in interactie. Daarvoor is een relatie nodig met de leraar die:  

beschikbaar is 
verbindt 
vertrouwt 
talent oproept 
werkt vanuit zijn eigen persoon 
en die uiteraard zijn vak verstaat 

“Ik heb gelijk, want ik ben de meester!” Het klinkt ouderwets maar het raakt een heel 
fundamenteel principe: sta je voor de klas vanuit wie je bent of vanuit welke rol je speelt? 
Alleen als je voor de klas staat vanuit wie je bent, ben je een authentieke leider voor je 
groep. Dit is dan ook een belangrijk criterium bij de werving van een docent. Deze 
authenticiteit gekoppeld aan een positieve kijk op de mogelijkheden van kinderen biedt de 
veiligheid van waaruit een kind vertrouwen kan opbouwen in zijn juf of meester. 
 
Op De Noordwijkse School hebben wij gekozen voor een groepsdocent die 5 ochtenden per 
week een vaste groep lesgeeft. Deze juf of meester is de eerste vertrouwenspersoon voor de 
kinderen en houdt ook de ontwikkelingen van de kinderen bij. ’s Middags geven de 
groepsdocenten les in een vak dat aansluit bij hun talent en passie. Zo geeft bijvoorbeeld de 
juf van groep 5 ’s middags geschiedenisles aan groep 3 t/m 8 en de juf van groep 8 geeft 
ICT les aan alle groepen. Juist deze specialisaties in de middag geven aan kinderen het 
voorbeeld dat alle vakken belangrijk zijn. Ook laten ze zien dat iedereen iets anders kan. 
Hiermee is anders zijn interessant en leuk geworden. Dit voorbeeld blijkt in praktijk af te 
stralen op de kinderen: anders zijn of  “rare” hobby’s hebben is vanzelfsprekend geworden 
en daarmee prima. Ook de focus op reken- of leesniveaus van kinderen onderling is 
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nauwelijks meer een issue: in verschillende lessen zijn verschillende kinderen uitblinkers. 
Misschien moet je speciaal werk doen voor rekenen maar in het sportatelier kun jij het beste 
kitesurfen. Door de veelzijdigheid van talenten van docenten te laten zien krijgen kinderen 
vaak het zelfvertrouwen dat ze zelf ook van alles kunnen. 
 
De Noordwijkse Methode wordt door het team gedragen. Er wordt gezamenlijk 
verantwoordelijkheid gedragen voor de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijs en de 
begeleiding van de leerlingen. Vanuit het management wordt een open houding naar elkaar 
gestimuleerd zodat er overleg op veel gebieden plaatsvindt en kennis met elkaar wordt 
gedeeld. Juist deze samenwerking zorgt ervoor dat de uitkomst meer is dan de som der 
delen: het team inspireert elkaar, ondersteunt elkaar en leert met en van elkaar. 
 
 
De lerende docent en haar talenten 
 
De Noordwijkse Methode vraagt om docenten die met passie, betrokkenheid en expertise 
kinderen begeleiden in hun leren. De organisatie van De Noordwijkse School is zo opgezet 
dat een docent zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen als mens en als professional. Als 
je in onze visie, missie en strategie het woord “kind” vervangt door het woord “docent”, kom 
je uit bij een belangrijk uitgangspunt hierbij:  
 

De missie van de Noordwijkse Methode is om een docent te laten schitteren met haar 
eigen talenten, zodat zij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld 
om haar heen. 

Als je wilt dat kinderen op school gaan leren en hun talenten gaan ontdekken, moet je ook 
willen dat de docenten blijven leren en hun talenten kunnen ontwikkelen. Het is daarmee 
belangrijk dat je een organisatie creëert die een rijke leeromgeving biedt voor docenten. 
 
Gedeelde verwondering 
 
Door als docent zelf steeds te zoeken naar nieuwe leermogelijkheden, blijft je blik open, 
waardoor je ook jezelf blijft ontwikkelen in je vak. Als een docent enthousiast is over het 
vakgebied dat hij doceert, de vaardigheden die hij heeft en daarin zelf steeds blijft leren, is 
het leerproces van de docent en de leerling een gezamenlijke ervaring. Docenten kunnen 
zich samen met de kinderen verdiepen in de nieuwe leerstof, beiden vanuit hun eigen niveau 
en invalshoek. Deze “gedeelde verwondering” draagt bij aan de ontwikkeling van de docent, 
de leerling en de dynamiek van de lessen. 
 
 
De innerlijke loopbaan van de docent 
 
Meestal wordt carrière maken gezien als steeds een nieuwe functie krijgen met meer 
bevoegdheden en andere taken. Er zijn echter een aantal beroepen waarbij het niet gaat om 
steeds een andere functie, maar juist om verdieping van de huidige functie. Voorbeelden 
hiervan zijn een huisarts of een pastoor. Een leraar op een basisschool past ook in dit rijtje 
thuis: Het doel is niet een hogere functie, maar het doel is elke dag beter worden in je 
huidige functie. De Noordwijkse School wil de docenten zoveel mogelijk mogelijkheden 
geven om deze innerlijke loopbaan zo succesvol mogelijk te maken. 
 
De Noordwijkse School biedt vanuit de organisatie een aantal pijlers die bijdragen aan de 
innerlijke loopbaan van de docenten. 
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1. Docenten kunnen zich specialiseren in het vakatelier waar ze de meeste kennis van 
hebben en passie voor hebben. Docenten ontwerpen zelf de lessen voor dit atelier 
vanuit de kerndoelen van de overheid. Ze vinden hiervoor materialen op internet, in 
bestaande lesmethodes, projecten die zijn ontwikkeld voor basisscholen of 
materialen die eigenlijk voor andere doelgroepen zijn ontwikkeld. Docenten betrekken 
de buitenwereld bij hun lessen in de vorm van gastlessen door externe experts en 
excursies. Via deze externe expertbronnen verwerven de docenten zelf ook nieuwe 
kennis op hun vakgebied. 

 
2. De docenten werken nauw samen met elkaar als team bij de voorbereiding in de 

ateliers: De docenten werken samen bij het ontwikkelen van atelierlessen vanuit een 
overkoepelend thema. Ze ontwikkelen vanuit hun eigen vakgebied met elkaar de 
atelierlessen die passen bij een overkoepelend thema. Ze vullen elkaar aan en 
inspireren elkaar.  

 
3. De docenten werken nauw samen op didactisch en pedagogisch niveau. Dit houdt in 

dat ze allemaal hun eigen sterke en zwakke punten hebben en elkaar aanvullen 
vanuit hun sterke kanten. De ene docent is bijvoorbeeld goed in klassenmanagement 
en de andere in het vinden van geschikte lesmaterialen op internet. Doordat ze ’s 
middags in de ateliers les geven aan alle leerlingen, kennen de docenten ook alle 
leerlingen. Als er iets speelt bij een kind, kunnen de docenten met elkaar overleggen 
wat de beste strategie is om de situatie te verbeteren. 

 
4. De organisatie van De Noordwijkse School biedt ruimte voor nieuwe projecten en 

leertrajecten van docenten. Doordat er wordt gewerkt met zelf ontwikkelde lessen in 
plaats van een standaard methode, is er veel ruimte voor docenten om nieuwe 
elementen uit te proberen en toe te voegen aan hun lessen. Als een nieuw element 
succesvol is, wordt gekeken hoe we het kunnen integreren in De Noordwijkse 
Methode. Als een docent aangeeft dat hij of zij zich verder wil ontwikkelen door een 
extra opleiding of cursussen te gaan volgen, wordt dit gestimuleerd en wordt gekeken 
hoe dit een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijsteam. 

 
Praktische principes voor de lerende docent: 

 
1. Externe vakexperts geven nieuwe vakinhoudelijke input aan de 

vakdocenten. 
2. Docenten bezoeken jaarlijks andere scholen ter inspiratie 
3. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden geïntegreerd in De 

Noordwijkse Methode en de praktijk. 
4. Docenten ontwikkelen zelf hun lessen en integreren hier steeds 

nieuwe inzichten en mogelijkheden in. 
5. Docenten zijn bezig met hun eigen ontwikkeling als docent en 

nemen deel aan cursussen of opleidingen om hun kennis en 
vaardigheden als docent te vergroten. 

6. De school onderhoudt contacten met Pabo en Universiteit 
waardoor nieuwe inzichten en mogelijkheden binnen de school 
gebracht worden. 

7. De school doet mee aan innovatieve subsidieprojecten, 
bijvoorbeeld Talentenkracht, VTB, Betatechniek, 
Innovatieplatform, Onderwijs en Ondernemen. 

8. De school neemt deel aan innovatieve onderwijsnetwerken ter 
inspiratie en kennisverbreding 
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Synergie op teamniveau 
 
Expertise van alle teamleden samen 
 
Een belangrijk resultaat van de vier bovengenoemde pijlers is een hoge expertise op 
teamniveau. Doordat de docenten werken vanuit hun eigen talenten en expertises en deze 
met elkaar inzetten in de school, ontstaat er een teamexpertise van hoge kwaliteit. De 
kwaliteit van het onderwijs van een kind is daarmee niet meer afhankelijk van de toevallige 
kwaliteiten van een individuele docent: de school en de kinderen die er leren kunnen putten 
uit de grote kennisbron van het complete team. 
 
 
Werken vanuit talent om talent te ontdekken 
 
Op de basisschool komen veel verschillende vakken aan de orde. Je kunt niet verwachten 
dat 1 docent al deze vakken met evenveel kennis en passie geeft. Juist vanuit de invalshoek 
van talentontwikkeling bij kinderen, is het vanzelfsprekend om ook de docenten de 
mogelijkheid te bieden om te werken vanuit hun talent, passie en vakkennis. Volgens De 
Noordwijkse Methode geeft een docent les in het vak waar hij of zij een passie voor heeft en 
een expertise in heeft opgebouwd.  
 
Docenten ontwikkelen vanuit hun achtergrond zelf hun atelierlessen. Juist als je als docent 
zelf erg geïnteresseerd bent in een bepaald vak, kun je dit enthousiasme overbrengen op de 
kinderen. Omdat je er al veel over weet, kunnen kinderen ook diverse vragen stellen die je 
als docent kunt beantwoorden, of samen met de kinderen uit kan zoeken. 
 
 
Docenten werken samen  
 
Het docententeam werkt samen in de voorbereiding van de ateliers in de middag. Dit doen 
ze om tot een samenhangend geheel te komen voor de start van een thema. Vanuit het 
thema worden de onderwerpen en werkvormen op elkaar afgestemd. De docenten kunnen 
vanuit hun eigen kennis elkaar inspireren en ondersteunen. Hierdoor ontstaat een hoge 
betrokkenheid binnen het docententeam. Samenwerken wordt de standaard: In plaats van 
één docent die een jaar lang alle verantwoordelijkheid heeft voor één groep, wordt de 
verantwoordelijkheid gedeeld. Omdat iedereen een eigen vak heeft, is het al 
vanzelfsprekend dat iedereen andere talenten heeft en dat je elkaar hierin kunt aanvullen. 
Door deze inhoudelijke samenwerking bij het ontwikkelen van de vakateliers is 
samenwerking op didactisch en pedagogisch gebied ook veel vanzelfsprekender. Hierdoor 
wordt ook in het ochtendonderwijs als vanzelfsprekend samen gewerkt. 
 
 
Organisatie van het team 
 
Grootte en samenstelling van het team 
 
Doordat de school maximaal 250 leerlingen aanneemt, is ook het team niet groter dan 20-25 
personen. Deze grootte maakt het mogelijk om met elkaar te vergaderen in één keer. Het is 
niet nodig om de school te splitsen in allerlei bouwen. Ook hoeven veel zaken niet via de 
vergadering geregeld te worden omdat het via informele communicatie en gesprekken 
geregeld kan worden. Hierdoor kan de communicatie snel en efficiënt verlopen.  
 
Getracht wordt om een goede verdeling te maken tussen ervaren en startende docenten. 
Hierdoor kan er een uitwisseling zijn tussen ervaring en nieuwe ideeën. Er zijn over het 
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algemeen meer vrouwen dan mannen die kiezen voor het beroep van docent basisonderwijs. 
Zoveel mogelijk worden ook mannen aangetrokken om les te komen geven. Het is voor 
kinderen goed om zowel mannelijke als vrouwelijke rolmodellen voor de klas te zien! 
 
 
Hoe zijn de taken verdeeld 
 
Basisschooldocenten zijn hoogopgeleide professionals met een breed scala aan 
vaardigheden en kennis. Hoe kun je dit nu zo effectief mogelijk inzetten? Hier geven de 
uitgangspunten van De Noordwijkse Methode een aantal aanknopingspunten voor: De 
docenten moeten worden ingezet vanuit hun talenten, ze moeten de mogelijkheid krijgen om 
zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen bijdrage aan de school en het onderwijs. 
Hierbij hoort een organisatiestructuur die de docenten vrijheid geeft vanuit duidelijke regels 
en doelen. Op De Noordwijkse School is daarom gekozen voor een matrixstructuur, waarbij 
de teamleden werken in kleinere teams aansluitend op hun talenten, vaardigheden en 
voorkeuren. Hierdoor wordt ook de directeur ontlast, die hierdoor tijd en ruimte kan maken 
voor haar rol binnen de school als coach, gastvrouw of gastheer, innovator en gezicht naar 
buiten. 
  
Er zijn verschillende manieren om een matrixorganisatie op school vorm te geven. Dit hangt 
onder andere af van de mogelijkheden, knelpunten en focuspunten van het team en de 
school. Op De Noordwijkse School is gekozen voor de onderstaande organisatie: 
 
Bouwcoördinatoren 
De bouwcoördinatoren zijn ervaren docenten die een centrale, coördinerende rol spelen in 
het onderwijs aan de onderbouw, middenbouw of bovenbouw. Ze komen regelmatig met de 
docenten uit hun bouw bij elkaar om lopende zaken te organiseren, ontwikkelingen te 
bespreken en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. 
 
Atelierteam 
Het atelierteam maakt een eerste opzet voor de invulling van de thema’s. Er zijn zoveel 
mogelijkheden vanuit een overkoepelend thema, dat het belangrijk is om van te voren een 
grote lijn vast te stellen. Vanuit deze opzet kan het team dan aan de slag om het thema voor 
te bereiden en in te vullen. Ook tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het thema blijft 
het atelierteam ervoor zorgen dat alles goed loopt. In het atelierteam zitten docenten uit de 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Het is goed om een mix te maken van docenten 
met creatieve ideeën en docenten die goed zijn in het aanbrengen van structuur. 
 
Zorgteam 
Het zorgteam bestaat uit de bouwcoördinatoren en de teamleden die een speciale rol spelen 
in de zorg op school. Dit zijn de directeur, de intern begeleider, de remedial teachers en 
vaste externe experts zoals bijvoorbeeld de pedagoge. Door elkaars expertise samen te 
voegen wordt geprobeerd om optimale zorg te bieden aan de kinderen op school. 
 
Sociale vaardighedenteam  
Het sociale vaardighedenteam coördineert en ontwikkelt de sociale vaardighedenlessen op 
school: welke opbouw wordt er gekozen, welke gastprojecten zijn er dit jaar (zoals 
bijvoorbeeld weerbaarheidstraining aan groep 7) en hoe kan de materialenkast verder 
uitgebouwd worden. In dit team zitten docenten uit verschillende bouwen met een extra 
vaardigheden en voorkeuren op het gebied van sociale vaardigheden. 
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Sport en activiteitenteam 
Er zijn een aantal vaste evenementen in een schooljaar die georganiseerd en gecoördineerd 
moeten worden, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest of de Eindejaarspicknick. Op De 
Noordwijkse School is dit deel van de organisatiematrix gekoppeld aan de sportactiviteiten 
omdat dit aansluit bij de talenten van de desbetreffende docenten.  
 
Expressie team 
Het expressieteam coördineert de schoolmusicals en toneelstukken, de kunstprojecten en de 
aankleding en vormgeving van de school. Dit team bestaat uit vakdocenten en docenten met 
talent en voorkeur voor kunst, muziek en theater. 
 
 
Communicatie binnen het team 
 
We willen de kinderen sterke communicatieve vaardigheden leren om succesvol samen 
kunnen leren en leven. Dit geldt dan natuurlijk ook voor de docenten. Het team werkt 
intensief samen binnen De Noordwijkse Methode. Ook voor het team is daarom een open, 
transparante communicatie een factor die het welbevinden en de betrokkenheid bevordert en 
daarmee deze samenwerking. 
Het doel is dat er een sfeer van veiligheid en onderling vertrouwen heerst waarin teamleden 
zich uit durven te spreken, goed kunnen samenwerken en zichzelf ook optimaal kunnen 
ontwikkelen. Door dit voor te leven kunnen ze de kinderen ook zo goed mogelijk begeleiden. 
 
Omdat de school niet zo groot is, kan er veel communicatie via het informele circuit lopen. Er 
kan snel iets geregeld worden. Een valkuil is wel dat iets geregeld is voordat de rest van het 
team ervan af weet. Het is daarom wel een aandachtfactor om ervoor te zorgen dat iedereen 
op de hoogte blijft. 
 
Naast de informele communicatie zijn er allerlei momenten waarop het team met elkaar 
spreekt in verschillende formaties. Er zijn een aantal vergaderingen die deel uitmaken van 
het vaste programma. 
 
De wekelijkse teamvergadering 
Hier worden lopende zaken besproken. Indien nodig wordt er een vergadering aan een 
bepaald onderwerp gewijd. 
 
De themavergadering 
Ruim voor de start van een nieuw thema komt het team bij elkaar om samen het thema door 
te spreken, ideeën uit te wisselen, roosterwensen aan te geven en taken te verdelen. Deze 
vergadering wordt voorbereid door het atelierteam. Vlak voor het thema komt het team 
nogmaals bij elkaar om de puntjes op de i te zetten en de invulling van het thema definitief te 
maken. Halverwege en na afloop van het thema is er een evaluatievergadering om de koers 
bij te stellen en tips en tops uit te wisselen. 
 
De zorgvergadering 
Tijdens de zorgvergadering worden alle kinderen besproken die opvallen in de groepen. Met 
elkaar wordt besproken welke acties er genomen kunnen worden en wat de 
begeleidingsmogelijkheden zijn. Deze vergadering vindt 2-3 keer per jaar plaats. Daartussen 
signaleert en begeleidt het zorgteam natuurlijk de kinderen die extra begeleiding nodig 
hebben. 
 
Studiedagen 
Drie tot vier keer per jaar is er een studiedag voor het hele team. Een studiedag kan in het 
teken van een thema staan en is ook bedoeld om het team te inspireren en zich verder te 
laten ontwikkelen. Deze dagen worden gebruikt om verschillende aspecten van De 
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Noordwijkse Methode verder uit te diepen. Hierbij kun je denken aan: hoe gaan we de Habits 
of Mind meer verankeren, hoe versterken we de koppeling tussen het ochtend- en het 
middagonderwijs, hoe maken we de opbrengst van de ateliers duidelijk aan de ouders etc. 
 
 
Als je kwaliteit wilt krijgen, moet je ook kwaliteit geven 
 
Elke dag wordt een topprestatie van leraren verwacht. Als je daar als schoolleiding een 
onverzorgde en magere omgeving tegenover stelt, geeft je het verkeerde signaal. Als je wilt 
dat je team hoge kwaliteit levert, omring ze dan ook met goede kwaliteit. Dit zit juist in de 
kleine dingen: goede thee en koffie met mogelijkheden voor bijvoorbeeld cappucino en 
espresso, goed wc papier (in plaats van schuurpapier), leuke cadeautjes met Sinterklaas en 
Kerst en feestelijke en bijzondere uitjes. Op De Noordwijkse School wordt elke donderdag 
met elkaar geluncht. Er worden lekkere happen gehaald en het hele team probeert erbij te 
zijn. Ook wordt er een paar keer per jaar een feestelijk diner geregeld in een lokaal 
restaurant. Op de Dag van de Leraar in oktober wordt een verrassingsuitje bedacht voor het 
team. Hier worden vaak ouders bij betrokken. Zo is het team de afgelopen jaren een 
Huifkartocht door de duinen gaan maken, hebben ze een workshop cocktails maken bij de 
Bols Experience in Amsterdam gedaan en zijn ze met de KNRM de zee opgevaren op een 
supersnelle reddingsboot. Ouders met een touringcarbedrijf hebben een aantal keer het 
vervoer geregeld hiervoor. 
 
 
Belasting van het team 
 
De Noordwijkse Methode vraagt ondernemerschap, creativiteit, vakkennis en sterke 
pedagogische en didactische vaardigheden van een docent. Net zoals voor de kinderen is 
het belangrijk dat het welbevinden en de betrokkenheid van de docenten in het oog 
gehouden worden. Iemand die met passie en plezier werkt kan bergen verzetten. 
 
Het is echter een evenwicht dat steeds in de gaten gehouden moet worden: Wat is er 
haalbaar en wat vraagt teveel van het team. De individuele begeleiding, het ontwikkelen van 
atelierlessen en het bijhouden van de ontwikkeling van de kinderen in het portfolio vragen 
veel van de docenten. 
 
Er staan een aantal maatregels tegenover om de belasting te verlichten. Doordat er 
vakdocenten zijn voor gymnastiek en Engels in het ochtendprogramma, zijn dit momenten 
waarop docenten even ruimte hebben om nakijkwerk, voorbereidingen of begeleiding van 
kinderen van collega’s te doen. De groepen zijn relatief klein, maximaal 25 kinderen. De 
docenten worden ondersteund door stagiaires, zodat ze verschillende momenten hebben in 
de week dat ze met kleine groepjes kunnen werken of ruimte hebben voor ander werk. 
 
In de middagen wordt vaak gewerkt met halve groepen van 12-13 kinderen doordat er extra 
atelierdocenten ingezet worden. 
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Mei 2011 is er tijdens een studiedag op De Noordwijkse School een inventarisatie gemaakt 
van de meningen van de docenten over het werken in de ateliers. Deze reacties geven 
inzicht in de ervaringen van de docenten met het werken in de ateliers: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn 
allemaal 
flexibel 
onderling 

Je ziet 
alle 

groepen Je kunt 
basisvaardigheden in 

de ateliers  
doorpakken 

Je kent 
alle 

kinderen 

Als je met halve 
groepen werkt kun 
je veel aandacht 

geven 

Je kunt je 
eigen passie 
erin kwijt 

De ateliers zorgen voor 
een bijzondere sfeer op 

school 

Je blijft 
jezelf 

ontwikkelen 
als docent Je kunt steeds 

weer iets nieuws 
doen 

Je doet 
dingen die 
je nog niet 

eerder 
hebt 

gedaan 

Je kunt 
trots zijn 
op je werk 

Je bouwt 
echt iets 

op 

Je hebt veel 
vrijheid 

Je hebt de 
kans om 

dingen uit te 
proberen 

Je kunt steeds weer iets 
nieuws doen 

Kinderen bedanken 
je voor de leuke 

les 

Je creëert 
zelf iets 

Je doet iets 
dat bij je 

past 

Zelf 
lessen 
maken 
is leuk! 

Je wordt er 
blij van 

Je leert 
er ook 

zelf van 

Gastmaterialen 
zijn goed 

Samen 
voorbereiden is 

fijn 

Een goede les is een succeservaring 

Je hebt voorpret 
voor de les 
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Hoe ziet het team eruit 
 
De directeur 
 
Leiderschap in scholen moet de randvoorwaarden creëren voor inspiratie, moreel kompas en 
het besef dat alles er toe doet.(Het Kind, 2010) 
 
De directeur van De Noordwijkse School is een veelomvattende. Het is een taak die onder 
andere vraagt om innovatieve kracht, visie, zorg, betrokkenheid, organisatietalent en 
daaromheen een huls van communicatieve vaardigheden. Het beeld van een belangrijk 
iemand in een ivoren toren die alleen in geval van nood zich laat zien is hierbij exact het 
tegengestelde van wat we bedoelen. De directeur is zichtbaar en betrokken en verbindt de 
schoolgemeenschap met door sterke communicatieve vaardigheden. 
 
 
Onderwijsontwikkeling initiëren en begeleiden op de werkvloer 
De directeur zorgt dat hij/zij steeds op de hoogte is van nieuwe inzichten vanuit de 
wetenschap en onderwijstheorie. Met het team wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn 
om nieuwe elementen te integreren of toe te voegen aan de methode. Hierbij staat toetsing 
vanuit het kader van de Noordwijkse Methode centraal. 
 
Spil in de informatie in de school 
Zowel praktische informatie, onderwijskundige informatie en beleidsmatige informatie 
Informatie delen en uitwisselen met bestuur, MR, team en ouders 
 
Visitekaartje voor de school 
Gastvrouw in de school: ouders, kinderen en gasten welkom heten in de school, ’s ochtends 
zichtbaar voor de ouders bij het brengen, ’s middags bij het halen. (eventueel op de 
achtergrond) bij evenementen, voorstellingen en schoolreisjes 
 
Coach voor het team 
Zoals hierboven al werd aangegeven geldt voor de docenten hetzelfde als voor de kinderen. 
De directeur heeft de zorg voor het welbevinden en de betrokkenheid van het team. Ze heeft 
zicht op de talenten van het team en kan ze begeleiden bij hun persoonlijke en vakmatige 
ontwikkeling. De directeur weet wat er speelt bij het team en is veel aanwezig op de 
werkvloer voor informeel overleg. 
 
Bindt de schoolgemeenschap 
De directeur kent alle kinderen op de school bij naam en maakt regelmatig een praatje met 
ze. Ook kent de directeur alle ouders en weet bij welk kind ze horen. Door regelmatig in de 
wandelgangen een kort praatje te maken hoort de directeur wat er speelt in de 
schoolgemeenschap. Wat zijn de verwachtingen, wat zijn de kritiekpunten. Door de 
communicatie op te zoeken en open te houden kun je effectief problemen voorkomen of 
oplossen in een vroeg stadium. Ook kun je ouders makkelijker betrekken bij evenementen, 
lessen of andere samenwerkingsmogelijkheden tussen ouders en school. 
 
Sterk in marketing voor de school 
Het succes van de school wordt mede bepaald door het beeld dat ouders, bedrijven en het 
onderwijsveld in Nederland van een school hebben. De directeur heeft een belangrijke rol bij 
het uitdragen van het beeld van de school. Dit is ook belangrijk voor het werven van fondsen, 
sponsoring en subsidieprojecten voor de school. 
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De basisdocenten 
 
Er wordt op De Noordwijkse School onderscheid gemaakt tussen basisdocenten en 
atelierdocenten. De basisdocenten, of groepsdocenten, hebben een eigen groep die zij ’s 
ochtends onderwijzen in de basisvakken taal en rekenen en sociale vaardigheden. Ook 
houden zij voor deze groep de ontwikkeling van elk kind bij. Deze docenten zijn de 
aanspreekpartners voor ouders en begeleiden een kind in zijn of haar ontwikkeling. 
 
Atelierdocenten 
 
De meeste basisdocenten hebben in de middag hun eigen atelierspecialisatie. Daarnaast 
zijn er nog docenten die specifiek voor bepaalde ateliers zijn aangenomen. Een atelierdocent 
geeft les op een bepaald vakgebied aan alle kinderen vanaf groep 3. Hij of zij ontwikkelt zelf 
lessen en projecten vanuit zijn specialisatie en expertise binnen overkoepelend thema. De 
atelierdocent houdt overleg met de basisdocent over de ontwikkeling en resultaten van een 
kind in een bepaald atelier. De atelierdocenten werken samen om een thema voor te 
bereiden. Ze helpen elkaar met kennis en vaardigheden en laten de kennisdoelen, 
vaardighedendoelen en werkvormen op elkaar aansluiten. 
. 
 
 
 

Selectiecriteria voor een Noordwijkse Methode docent 
 
Overtuigingen/ waarden: 
Visie op kinderen en leren aansluitend op De Noordwijkse Methode 
Aantoonbare passie voor lesgeven en voor een specialisme/kennisgebied 
Positief kindbeeld en wereldbeeld 
 
Professionele vaardigheden en vakkennis 
Kennis van leerlijnen, boven de stof staan 
Aantoonbaar pedagogische kennis 
Aantoonbaar didactische kennis, liefst extra opleidingen/ 
trainingen/cursussen of RT gedaan 
Specifieke hobby’s 
Steeds op zoek naar nieuwe lesmogelijkheden 
Werkt graag in een team 
Deelt graag kennis met het team 
 
persoonlijke kennis en vaardigheden 
Leiding kunnen geven aan een groep op authentieke, kindgerichte wijze 
Creatieve ideeën (out-of-the-box) 
Ondernemende houding, initiatiefrijk 
Het vermogen om zich te verplaatsen in anderen 
aansluiting te vinden bij de leerbehoefte en informatiebehoefte van 
kinderen.  
Sterke communicatieve vaardigheden naar kinderen, collega’ s en ouders 
Zelfkennis: Kennis van eigen sterke kanten en verbeterpunten 
Drive om te blijven leren en ontwikkelen 
 
 
 
 
 



 127 

 
Stagiaires 
 
Bij een lerende school hoort ook een samenwerking met docenten en onderwijsassistenten 
in opleiding. Op De Noordwijkse School wordt nadrukkelijk gezocht naar een win-win situatie 
waarbij de stagiair een waardevolle stage ervaring opdoet en de docent waar hij of zij 
meedraait wordt ondersteund in zijn of haar taken. 
 
De Noordwijkse School biedt stagiaires van alle Pabo’s en andere opleidingsinstituten de 
mogelijkheid om stage te lopen. Dit gaat echter niet zomaar. We verwachten van een stagiair 
dat deze zichzelf aanmeldt bij de school en een motivatiebrief en c.v. stuurt. Vervolgens 
wordt een stagiair uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie. In dit 
gesprek wordt gekeken of de wensen van de stagiair overeenkomen met de wensen en 
mogelijkheden die wij kunnen bieden. Er wordt in samenspraak met de begeleidende 
docenten een match gemaakt tussen student en docent.  
 
Afhankelijk van de studiefase en mogelijkheden van de student krijgt deze taken toebedeeld. 
Sommige stagiaires ondersteunen de docent bij kleine taakjes. Andere geven al zelfstandig 
lessen en ontwikkelen lessen of lesmaterialen voor de ateliers. Ook hier wordt gekeken wat 
de talenten van de stagiair zijn en hoe deze een meerwaarde kunnen zijn voor de school. 
 
Door deze manier van aannemen van stagiaires krijg je gemotiveerde studenten die weten 
waarom ze stage willen lopen op De Noordwijkse School. Deze studenten vormen ook een 
meerwaarde voor het onderwijs. 
 
Externe specialisten 
 
Soms heeft een kind speciale zorg nodig die niet door de docenten geboden kan worden. 
Een kind kan bijvoorbeeld problemen hebben met zijn fijne motoriek waardoor schrijven 
moeilijk is, of extra begeleiding nodig hebben vanwege een autistische stoornis, of 
moeilijkheden hebben met het uitspreken van een bepaalde letter, etc.  
 
De Noordwijkse School werkt daarom samen met externe experts zoals een pedagoog, een 
psycholoog, een kinderfysiotherapeut en een Remedial Teacher. Deze experts worden voor 
een groot deel bekostigd via de verzekering van de ouders en leveren geen extra kosten op 
voor de school. Zij komen echter wel onder schooltijd een kind begeleiden. Dit heeft een 
aantal voordelen:  
 

1. Een kind wordt buiten schooltijd niet extra belast. 
2. School en de externe expert kunnen samenwerken om een kind zo goed mogelijk te 

begeleiden. 
3. Docenten leren extra vaardigheden die zij in de klas kunnen inzetten om kinderen zo 

goed mogelijk te begeleiden. 
4. De communicatielijnen zijn kort. 
5. De kosten van de begeleiding lopen via de verzekering van de ouders. De school kan 

zonder extra kosten wel extra service bieden. 
 
 
Secretariaat 
 
De directeur heeft in de laatste plaats een administratieve functie. Door de belangrijke rol die 
de directeur speelt op het gebied van onderwijsontwikkeling, communicatie, zorg, beleid en 
netwerken, blijft er nauwelijks tijd over voor deze administratieve taken. Daarom speelt het 
secretariaat een duidelijke rol in de ondersteuning directie. Hiernaast verricht het secretariaat 
ook administratieve taken voor het bestuur. Omdat bestuur en directie intensief 
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samenwerken is het secretariaat degene die hierin administratief een coördinerende rol 
speelt. 
Daarnaast zijn er nog een aantal taken die door het secretariaat vervuld kunnen worden 
zoals: 
Organisatorische spil voor de interne organisatie 
Leerling administratie 
Financiële administratie 
Organisatorisch contact met ouders en team 
Absenties bijhouden 
 
 
Het bestuur van de school 
 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de school. Het doel van het bestuur is om de school 
optimaal te laten functioneren binnen de kaders van De Noordwijkse Methode. Een goede 
communicatie en betrokkenheid tussen het bestuur en de directie en het team zorgen ervoor 
dat er op een constructieve manier samengewerkt kan worden.  
 
Het bestuur heeft ook een controlerende taak. Zij moet door middel van regelmatige 
evaluatie de kwaliteit van de school in de gaten houden. Hiervoor worden reflecties van 
docenten, directie, ouders en kinderen op school ingezet. Het bestuur beoordeelt de directie 
aan de hand van het directiestatuut dat aansluit op De Noordwijkse Methode. 
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Hoofdstuk 10 
 

Inrichting en sfeer op school 
 
 
 
Vorm en inhoud 
 
Aandacht voor de omgeving is niet voor niets opgenomen in de basis van De Noordwijkse 
Methode. De indeling, inrichting en de uitstraling van het schoolgebouw spelen een eigen, 
belangrijke rol bij het leren op gebied van welbevinden, nieuwsgierigheid prikkelen, 
herkenbaarheid, uitnodigen tot leren. Kinderen brengen een groot deel van hun jeugd door 
op school. Docenten brengen ook een groot deel van hun leven door op school. Mensen 
functioneren beter in een omgeving waar ze zich prettig voelen. 
 
De inrichting van de school helpt er ook bij om bepaald gedrag te stimuleren of juist te 
ontmoedigen. Als je bijvoorbeeld lange gangen hebt waar alleen kapstokhaken aan de muur 
hangen, zullen kinderen daar niet snel gaan werken. Als je uitnodigende hoekjes maakt juist 
weer wel. 
 
De inrichting van het gebouw is dus bepalend voor de mogelijkheden om De Noordwijkse 
Methode goed uit te kunnen voeren. Het doel is om een huiselijke omgeving te scheppen 
waarin kinderen en docenten zich prettig voelen. Een omgeving die het 
gemeenschapsgevoel stimuleert; Een omgeving gericht op openheid, creativiteit en 
doelgerichtheid, met ruimtes die uitnodigen om diverse activiteiten te ondernemen en het 
leren te bevorderen. Vorm en inhoud werken samen om hetzelfde doel te bereiken. 
 
 
Welke ruimtes zijn er nodig 
 
Naast gebruikelijke ruimtes zoals een docentenkamer, een directeurskamer, wc’s, een 
berging en dergelijke, zijn er ruimtes specifiek voor De Noordwijkse Methode: 
 
Groepsruimtes met dubbelfunctie als atelier 
Elke groep heeft zijn eigen klasruimte. ’s Ochtends werken ze hier aan de basisvakken. ’s 
Middags kunnen deze groepsruimtes gebruikt worden als atelier. Bijvoorbeeld in het lokaal 
van groep 5 wordt ’s middags biologie gegeven, in groep 7 is ’s middags geschiedenis. De 
prikborden en de kasten in de klaslokalen worden voor een deel gebruikt door de basisgroep 
in de ochtend en voor een deel door de vakdocent voor de ateliers. Door de aankleding van 
de ruimte is het lokaal herkenbaar als atelier. Bijvoorbeeld bij geschiedenis door de tijdslijn, 
een poster met de Canon voor Nederlandse geschiedenis en archeologische voorwerpen. 
 
Aparte vakateliers en speciale ruimtes 
Sommige ateliers lenen zich niet voor een dubbelfunctie in de ochtend. Hier worden speciale 
atelierruimtes voor ingericht. De onderstaande ruimtes zijn extra nodig naast de “gewone” 
lokalen: 
 

1. Atelier voor kunst en techniek: Dit is een werkplaats-achtige ruimte waar getimmerd, 
gezaagd en gelijmd en geknutseld kan worden. In deze ruimte kunnen ook natuur- en 
scheikundeproeven gedaan worden. Er staan werkbanken en krukken en het 
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gereedschap wordt hier bewaard. In dit atelier is ook een groot prikbord en planken 
om werk tentoon te stellen of even te bewaren. Op het prikbord kunnen bijvoorbeeld 
afbeeldingen van beroemde kunstwerken, leerdoelen en werk van de kinderen 
opgehangen worden. 
 

2. Kookatelier: Dit is de schoolkeuken waar de kooklessen plaats kunnen vinden. Er zijn 
in ieder geval genoeg ruimte en fornuizen om te koken. Daarnaast is er een grote 
keukentafel waaraan de kinderen kunnen werken en met elkaar kunnen eten. 
Hygiëne en veiligheid zijn hier heel belangrijk. 

 
3. Multifunctionele ruimte voor muziek- en theateratelier en bewegingsonderwijs: Er is 

een ruime ruimte nodig waar het meubilair makkelijk gepakt of verplaatst kan worden 
zodat er voldoende bewegingsruimte is. Hier kunnen ook danslessen, yogalessen, 
zelfverdedigingslessen e.d. gegeven worden. De kleuters hebben hier hun 
gymlessen. Stapelbare krukken en kussentjes zijn handig als zitplaats te gebruiken. 

 
4. ICT atelier en mediatheek: Dit is de ruimte waar de kinderen individueel of in een 

groep achter een computer kunnen werken. Eventueel is dit in de toekomst te 
vervangen door tablets of laptops zodat kinderen overal kunnen werken. In de 
mediatheek zijn verder boeken te vinden die de kinderen mogen pakken om te lezen 
in hun klas.  

 
5. Werkhoeken door de school heen: Op verschillende plekken kunnen werkhoeken 

gemaakt worden waar kinderen in kleine groepjes kunnen werken. 
 

6. Lounge of centrale hal: Dit is een ruimte op een centrale plek in de school die 
functioneert als ontmoetingsruimte, werkruimte en ruimte voor vieringen. Hier zijn de 
Geomuur, een grote wereldkaart, en de Tijdsbalk te vinden. Deze ruimte heeft 
tafeltjes en stoeltjes waar kinderen, ouders, docenten en bezoekers kunnen zitten. Er 
is een mogelijkheid om iets te drinken te pakken. Door op de tafels leuke bloemetjes 
of planten neer te zetten, krijg je een welkome en verzorgde uitstraling in de lounge. 
Dit effect kun je versterken door aan te sluiten bij feesten of seizoenen, zoals kleine 
kerstboompjes of kerstrozen in de kersttijd, hyacinten of andere bollen in de lente en 
bijvoorbeeld lavendel in de zomermaanden. 

 
Ook staan er banken in de lounge die de huiselijke sfeer benadrukken. Kinderen 
kunnen deze ook gebruiken voor samen lezen. Zieke kinderen kunnen er even gaan 
liggen tot ze opgehaald worden. Er liggen daarom ook dekentjes en kussens. 

 
7. Aula: Deze ruimte kan eventueel samenvallen met de lounge en de multifunctionele 

ruimte. Als er evenementen, tentoonstellingen of voorstellingen zijn wordt deze ruimte 
gebruikt. 

 
8. Sportzaal: Het is absoluut aan te bevelen om een sportzaal in of nabij de school te 

hebben. Hier worden de sportlessen gegeven. Deze ruimte kan natuurlijk ook voor 
andere doeleinden gebruikt worden. Het grote voordeel van een gymzaal bij de 
school is dat er geen lestijd verloren gaat met van en naar een andere locatie lopen. 

 
9. Ruimtes om individueel of in kleine groepen te werken: Er zijn door de dag heen veel 

momenten dat er een kleine ruimte nodig is. Deze ruimtes worden onder andere 
gebruikt voor: 
1. Remedial teaching of individuele begeleiding door een docent of externe expert 
2. Gesprekken met ouders 
3. Kinderen die even rustig willen werken 
4. Kinderen die samen aan een opdracht werken 
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Sfeer en leefregels 
 
huiselijkheid 
 
Alle ruimtes in de school hebben een aantal kenmerken met elkaar gemeen. De sfeer is 
huiselijk. Ruimtes worden gezellig gemaakt door mooie posters of schilderijen op te hangen 
en indien mogelijk gezellige hoekjes te creëren.  
 
Als iets kapot is, repareer het meteen 
 
Het is algemeen bekend dat een beschadiging uitnodigend werkt om nog meer kapot te 
maken. Dit zie je bijvoorbeeld in bushaltes. Ook op wc’s zie je dat teksten van 1 persoon 
stimulerend werken voor de volgende bezoekers om er een opmerking aan toe te voegen. 
Daarom is het ook op school belangrijk dat alles dat kapot gaat, zo snel mogelijk 
gerepareerd of vervangen wordt! Hierdoor bevestig je de mentaliteit dat het belangrijk is om 
je omgeving heel te laten en er met zorg mee om te gaan. 
 
Netheid: leef het voor! 
 
Als school wil je dat de kinderen zuinig en met zorg met de spullen omgaan. Hier geldt zeker: 
geef het goede voorbeeld. Een duidelijke structuur in het bewaren en opbergen van spullen 
zet kinderen ertoe aan om hetzelfde te doen. Hierdoor raakt er minder snel iets kwijt, gaat er 
minder snel iets kapot en kan iedereen snel aan de slag als ze spullen nodig hebben. Zorg 
voor een heldere opbergstructuur die de kinderen kunnen navolgen. 
 
Het zelfde geldt voor het schoonhouden van de school. Hierbij is het nodig dat er dagelijks 
wordt schoongemaakt. In een vieze school gooi je sneller iets op de grond, of ruim je niet 
goed op na het werken. Het is belangrijk om als school te investeren in een geode 
schoonmaker. Daarnaast is het ook nodig dat de kinderen en de docent steeds alles netjes 
schoon achterlaten. 
 
Planten op school 
 
Regelmatig worden er berichten gepubliceerd waaruit blijkt dat planten een positief effect 
hebben op het welbevinden van mensen. Dit is zeker een reden om op school ook planten 
neer te zetten. Daarnaast geven planten een mooie, verzorgde uitstraling aan de ruimtes. 
Ook kunnen er zelfs leerdoelen aan gekoppeld worden door kinderen verantwoordelijk te 
maken voor de verzorging van de planten. 
 
Probeer er steeds iets bijzonders van te maken 
 
Met elkaar wil je uitstralen dat het de moeite waard is om deel uit te maken van de 
gemeenschap van de school. Hierbij hoort ook dat iedereen, kinderen, ouders en docenten, 
steeds proberen om de aankleding van de school zo mooi en bijzonder mogelijk te maken. 
Dit uit zich in het vormgeven van de thema’s, de versiering met Kerstmis en Sinterklaas en 
andere evenementen. 
 
 
Vormgeving en inrichting 
 
Kleurgebruik 
 
Kleuren hebben invloed op hoe mensen zich voelen. Pasteltinten zorgen voor een 
vriendelijke uitstraling en een warme en vrolijke sfeer. Alle lokalen hebben hun eigen kleuren 



 134 

zodat ze goed herkenbaar zijn voor kinderen en de mogelijkheden voor ruimtelijke oriëntatie 
versterken. In alle lokalen en in de gangen zijn grote prikborden zodat de ruimtes aangepast 
kunnen worden aan de leerinhoud en het werk van de kinderen tentoongesteld kan worden. 
Deze prikborden worden in een fellere, soms contrasterende kleur geverfd om een 
kleuraccent aan de ruimtes te geven. 
 
Het meubilair is vooral in lichte houttinten zoals beuken en essen, afgewisseld met bonte 
meubels zoals bijvoorbeeld de stoelen. 
 
 
Meubilair in de lokalen 
 
Omdat de lokalen een dubbelfunctie hebben als groepsruimte in de ochtend en atelierruimte 
in de middag maken kinderen van verschillende leeftijden gebruik van alle ruimtes. 
In de lokalen hebben we daarom tafels op standaardhoogte. De kinderen hebben een eigen 
tafel en afhankelijk van de situatie worden daar groepjes mee geclusterd. De stoelen zijn 
allemaal in hoogte en diepte verstelbaar, zodat kinderen van verschillende lengtes erop 
kunnen zitten.  
 
De kinderen hebben geen eigen laatje voor hun spullen onder hun tafel. In plaats daarvan is 
er gekozen voor een kast met laden voor in de klas. Alle kinderen hebben een eigen laatje 
dat ze als een bakje uit de kast kunnen pakken en mee kunnen nemen. Hier is om twee 
redenen voor gekozen. De eerste, heel praktische reden is dat er verschillende kinderen aan 
een tafel zitten tijdens de atelierlessen. Het is niet prettig als er kinderen in je persoonlijke 
lade kunnen kijken of er spulletjes uit kunnen pakken. De tweede reden heeft te maken met 
de koppeling tussen leren en bewegen: Veel kinderen, vooral jongens, hebben behoefte om 
vaak even te bewegen. Door de spulletjes in een laatje voor in de klas te doen, kunnen ze 
tussen het werken door even opstaan om wat te pakken. Vaak is dit ook een manier om de 
pasgeleerde kennis even te laten bezinken. 
 
In de klassen zijn ook enkele vierpersoonstafels. Deze worden gebruikt als instructietafel of 
om met een groepje aan te werken. 
 
ICT in de klas 
 
In alle groepen staan er twee computers waar de kinderen en de docent op kunnen werken. 
Ook hebben alle klassen een digitaal schoolbord, om beeld en geluid te kunnen koppelen in 
de lessen en aantrekkelijk beeldmateriaal te kunnen tonen. Ook versterkt het digitale 
schoolbord de interactieve mogelijkheden voor de lessen. De ontwikkeling van ICT en 
leermogelijkheden gaan op dit moment zo snel, dat het belangrijk is om hier zoveel mogelijk 
op aan te sluiten. Het kan zo zijn dat we binnen een paar jaar veel meer digitale lessen 
toevoegen aan het programma, wellicht via laptops of tablets. 
 
Verlichting 
 
Recent is door Philips Nederland een nieuw lichtsysteem ontwikkeld voor scholen, 
Schoolvision. Dit is verlichting die aangepast kan worden om de kinderen juist tot rust te 
laten komen, extra geconcentreerd te laten werken of wat extra energie te geven. Deze 
manier van verlichting heeft positieve effecten op de schoolresultaten en het welbevinden 
van de kinderen volgens onderzoek. De eerste reacties op De Noordwijkse School zijn 
positief. Het is zeker de moeite waard om dit soort mogelijkheden te blijven volgen en indien 
wenselijk toe te passen in de school. 
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Inrichting kleuterlokaal 
 
De inrichting van de kleuterlokalen sluit aan bij de inrichting van de overige lokalen voor de 
grotere kinderen qua sfeer en kleurgebruik. Er wordt wel speciaal kleutermeubilair gebruikt. 
Dit is in lichte, heldere houttinten gecombineerd met wit. In de klassen wordt met hoeken 
gewerkt. Kleuters kunnen materialen pakken uit open kasten. 
 
 

 
Invulling van de hoeken bij de kleuters 

1. De Speelhoek: Dit is een variant op de traditionele poppenhoek. De 
speelhoek kan steeds veranderd worden. Er zijn themakisten met 
verschillende materialen. Het kan bijvoorbeeld een winkel worden, 
een cowboydorp, een restaurant etc. 
 

2. Een zand en water tafel: Hier kan allerlei spel plaatsvinden gericht 
op fantasie, motoriek en creativiteit. Ook biedt het mogelijkheden om 
begrippen zoals vol, leeg, zwaar, licht, meer, minder, hard en zacht te 
ervaren en te leren. 
 

3. Kunst en knutselhoek: Naast een werktafel staan hier ook verfborden 
en krijtborden. Fantasie, creativiteit en motoriek staan hier centraal. 
 

4. De Leeshoek: Hier staat een kleine bank en comfortabele leunstoel, 
een boekenkastje, eventueel een kleed en kussens en een mp3 speler 
om verhalen te luisteren. 
 

5. De Bouwhoek: Hier zijn constructiematerialen zoals reuzenlego, De 
Haagse set,  natuurlijke materialen zoals hout en stenen. Er is ruimte 
om groot te bouwen. Ruimtelijke oriëntatie, rekenen, fantasie, en 
motoriek worden hier geoefend. 
 

6. De constructiekast: Er is een kast met bakken met allerlei kleine 
constructiematerialen en speelmateriaal zoals auto’s, dino’s en 
poppetjes. Kinderen kunnen een bak pakken om op een kleed te gaan 
spelen. 
 

7. De ontwikkelkast: Hier staan alle ontwikkelmaterialen overzichtelijk 
opgeborgen. Deze materialen worden door de groepen om beurten 
gebruikt. Iedere 2 weken wisselt het materiaal. Alle materialen zijn 
gecodeerd en herkenbaar voor kinderen. 
 

8. De Techniekhoek: In deze hoek kunnen de kinderen zelfstandig of 
met hulp techniekactiviteiten uitvoeren aansluitend op het kinder 
technieklab, dat bij de kleuters op De Noordwijkse School  is 
ontwikkeld vanuit het programma Talentenkracht. 
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Inrichting groep 3 
 
In groep 3 wordt idealiter een combinatie gemaakt van het leren werken aan een tafeltje en 
de vloeiende aansluiting bij de kleuterafdeling. Om die reden worden in groep 3 hoeken 
gemaakt waar de kinderen aansluitend op het thema kunnen werken. 
 
 

Invulling van de hoeken in groep 3 
 

1. De Leeshoek: Hier staat een kleine bank en comfortabele leunstoel, 
een boekenkastje, eventueel een kleed en kussens en een mp3 speler 
om verhalen te luisteren. 
 

2. De Bouwhoek: Hier zijn constructiematerialen zoals lego, knex, 
blokken en natuurlijke materialen zoals hout en stenen. Er is ruimte 
om te bouwen en een grote plank om op te werken of als 
tentoonstellingstafel. 

 
3. De Knutselkast: Hier worden alle knutselmaterialen opgeborgen. De 

kinderen kunnen ze pakken en op een centrale tafel ermee werken. 
 

4. De Ontwikkelkast: Hier worden alle ontwikkelingsmaterialen zoals 
puzzels en spellen bewaard. Kinderen kunnen ze pakken en op een 
centrale tafel ermee werken. 

 
5. Speelhoek: Net als bij de kleuters, is dit een variant op de traditionele 

poppenhoek. De speelhoek kan steeds veranderd worden. Er zijn 
themakisten met verschillende materialen. Het kan bijvoorbeeld een 
winkel worden, een cowboydorp, een restaurant etc. De leerelementen 
zijn op een hoger niveau dan bij de kleuters maar sluiten er wel bij 
aan. 

 
6. De Techniekhoek: In deze hoek kunnen de kinderen zelfstandig of 

met hulp techniekactiviteiten uitvoeren aansluitend op het kinder 
technieklab, dat bij de kleuters op De Noordwijkse School is 
ontwikkeld vanuit het programma Talentenkracht. 
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Leerelementen in de inrichting 
 
Een rijke, doelgerichte leeromgeving 
 
Een rijke leeromgeving is een ruimte waar veel prikkels zijn die het leren stimuleren. Het is 
echter niet zinvol om een ruimte vol te zetten met aantrekkelijke materialen en afbeeldingen 
als er geen doel aan gekoppeld is. Daarom spreken we liever van een rijke, doelgerichte 
leeromgeving. In zo’ n leeromgeving is nagedacht over het doel dat je wilt bereiken met de 
kinderen. De omgeving wordt daar dan op aangepast door afbeeldingen, voorwerpen en 
leermaterialen te gebruiken om het leren van de kinderen en het behalen van de doelen te 
bereiken. 
 
Visueel maken van de leerdoelen 
 
De aankleding van de school helpt de kinderen om op meerdere manieren te leren. Een 
belangrijk aspect hierbij is het zichtbaar maken van leerdoelen. Op de prikborden in de 
lokalen kunnen per thema de leerdoelen voor de kinderen opgehangen worden. Het is 
belangrijk dit te koppelen aan relevante foto’s of afbeeldingen omdat de hersenen de doelen 
dan beter kunnen onthouden. Door steeds te  zien wat er geleerd gaat worden, worden de 
kinderen zich beter bewust van waar ze mee bezig zijn. Ook is het aan te raden om andere 
leerelementen die de kinderen zich eigen moeten maken op te hangen in de klas. Hierbij kun 
je denken aan de dicteewoorden, het metrieke stelsel, tafels en dergelijke. Op momenten dat 
kinderen rond kijken in de klas, nemen ze dan bewust of onbewust al allerlei informatie in 
zich op. 
 
Centrale themahoek 
 
Naast de visualisering van de leerdoelen per vakgebied in de ateliers, is er een centrale 
plaats in de school waar een Big Picture wordt gegeven van alle onderwerpen en leerdoelen 
die tijdens een thema aan bod komen 
 
Op deze centrale plek in de school, bijvoorbeeld bij de lounge, wordt elk thema een speciale 
themahoek gemaakt. Hier wordt op een groot prikbord een visueel overzicht gegeven van: 

1. het actuele thema,  
2. De bijbehorende kerndoelen 
3. De leerdoelen per vak, gekoppeld aan relevante afbeeldingen 
4. Boeken over het thema om in te zien of te lezen in de klas 
5. Werkstukken, verhalen en kunstwerken die de kinderen in de loop van het thema 

maken. 

 
Geomuur en Tijdsbalk 
 
Plaats en tijd zijn vaak belangrijke aanknopingspunten voor het herkennen van 
gebeurtenissen. Hierbij kun je denken aan actualiteiten zoals “er is oorlog in Irak, waar ligt 
Irak?” of geschiedkundige gebeurtenissen zoals “was de glorietijd van het Romeinse Rijk nu 
voor of na de geboorte van Jesus?” Inzicht in geschiedenis en geografische locaties helpen 
om de wereld van nu te begrijpen. 
 
De Big Picture ontgaat kinderen vaak als ze over een specifiek onderwerp aan het leren zijn. 
Op een centrale plaats in de school kan ruimte gemaakt worden voor een Geomuur en een 
Tijdsbalk. Hierdoor zien de kinderen steeds het overzicht van de hele wereld ende 
tijdsvolgorde van de grote geschiedenistijdperken. Het doel hiervan is dat ze aan het einde 
van de basisschool deze overzichten goed hebben opgeslagen in hun hersenen. 
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De Geomuur is een grote wereldkaart waar de kinderen dagelijks zicht op hebben. Deze 
Geomuur dient meerdere doelen: 
 

1. De Geomuur heeft een symbolische waarde. De Noordwijkse School maakt deel uit 
van de wereld en haalt de wereld binnen de school. De wereld begint in je eigen dorp 
en is zo groot als alle landen, zeeën en bergen samen. Hierbij gaat het vooral over 
verbondenheid voelen met de wereld om je heen. 

2. De Geomuur heeft ook een praktische waarde. Op alle scholen leren kinderen 
topografie met blinde deelkaarten. De meeste kinderen hebben echter geen idee hoe 
de landen zich tot elkaar verhouden en wat de “Big Picure” is. Door 8 jaar lang steeds 
dit overzicht van de wereld te zien en ermee te werken en denken, ontstaat 
spelenderwijs inzicht in de Topografie van de wereld om je heen. 

 
 

Hoe kun je de Geomuur gebruiken 
 

1. Wekelijks nieuwsberichten bespreken aan de hand van de Geomuur en 
artikelen of foto’s ophangen op de juiste locatie op de kaart. 

2. Geschiedenisles en aardrijkskundelessen koppelen aan de Geomuur: 
waar speelde een gebeurtenis zich af of over welk gebied hebben we 
het? 

3. Ouders en kinderen zoeken zelf plaatsen op op de Geomuur omdat 
ze ergens op vakantie gaan, ze een programma op televisie hebben 
gezien, hun tante gaat emigreren e.d. 

 
 
De Tijdsbalk is een lange lijn met ijkpunten wanneer belangrijke geschiedkundige perioden 
en gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dit is een lijn waar de kinderen langs kunnen 
lopen zodat ze fysiek de Tijdsbalk volgen. Iedere tijd krijgt een kleur. Deze kleur wordt bij 
ieder aangeboden werk ingezet zodat de kinderen weten bij welke tijd het past.  
Het mooist is als deze Tijdsbalk door een lange gang loopt. Zorg ervoor dat hij op ooghoogte 
is voor kinderen, anders zien ze hem niet goed! 
 
Het doel van de Tijdsbalk is dat kinderen bijna vanzelf kennis krijgen van het verloop van de 
geschiedenis. In allerlei situaties zien ze bewust of onbewust stukken van de geschiedenis 
voorbijkomen.  
 
 
 

Hoe kun je de Tijdsbalk gebruiken 
 

1. Kinderen kunnen zelf kijken hoe ze informatie in films, boeken of 
het dagelijks leven kunnen plaatsen op de Tijdsbalk 

2. Als een historische periode aan bod komt in de lessen, kunnen er 
foto’s, afbeeldingen, voorwerpen en werk van de kinderen 
tentoongesteld worden bij het relevante deel van de Tijdsbalk 

3. Docenten kunnen de kinderen opdrachten geven aan de hand van de 
Tijdsbalk. Bijv. Welke kleding droegen de mensen tijdens de 
verschillende periodes aangegeven op de tijdsbalk? Kies een periode 
van de Tijdsbalk en schrijf hier een verhaal over… etc. 
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Leermogelijkheden in de buitenruimtes 
 
Buiten leren 
 
De buitenruimtes bij de school bieden veel mogelijkheden om betrokken te worden bij het 
leren naast de invulling van de pauzes. Frisse buitenlucht is gezond voor de kinderen en er 
zijn allerlei activiteiten die om praktische redenen makkelijker buiten gedaan kunnen worden 
dan binnen. Door de buitenruimte te betrekken bij het onderwijs vergroot je de fysieke 
lesruimtes. Bovendien stimuleert de andere omgeving de creativiteit van de docenten en de 
kinderen om de inhoud van de lessen vorm te geven. 
 
De buitenruimte kan ingezet worden om bijvoorbeeld een kaart van de wereld te krijten op 
schaal, of om vierkante meters inzichtelijk te maken, of als ruimte waar je met schildersezels 
gaat schilderen naar de natuur of om scheikundeproefjes te doen met een ontploffende 
waterstofraket. Dit zijn allemaal activiteiten die eigenlijk niet eens vragen om fysieke 
aanpassingen aan een schoolplein. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om echt iets anders 
te doen met een deel van de buitenruimtes. Zo kan er ook een openluchttheater gebouwd 
worden of een waterspeeltuin.  
 
Er zijn twee mogelijkheden die hier uitgelicht worden omdat ze een illustratie vormen van de 
mogelijkheden zoals De Noordwijkse Methode deze in een ideale situatie zou zien. 

 

 
 
Dieren op school 
 
Mensen zijn niet alleen op de wereld. We zijn omringd door dieren in alle soorten en maten. 
Deze dieren spelen op allerlei manieren een rol in ons leven: als gezelschap, als voedsel, als 
studie object. Uit onderzoeken blijkt dat omgang met dieren een positieve invloed heeft op de 
ontwikkeling van kinderen. Ze bieden ontspanning en troost en allerlei mogelijkheden om van 
en met ze te leren. 
 
Door dieren op school te houden zijn er veel mogelijkheden om vanuit de praktijk van dieren 
verzorgen allerlei leerdoelen te bereiken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan 
verantwoordelijkheid nemen, welbevinden stimuleren, sociale vaardigheden oefenen. Maar 
ook: hoe groeit een dier, waar komen eieren vandaan, voorraadlijsten van het voer bijhouden 
en inkopen doen, verhalen schrijven over de dieren en nog veel meer. 
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Dieren houden op school kan op vele manieren. Een heel klein begin is een insectenhotel 
bouwen. Dit is een soort muur van verschillende materialen met inhammen en hoekjes waar 
insecten graag wonen. Deze kunnen dan door de kinderen bestudeerd worden. Er kan ook 
een hoek gemaakt worden voor een paar konijnen of kippen. Het leukst is natuurlijk een 
kinderboerderij met meerdere aaibare dieren zoals geitjes, een varken, een pony en 
dergelijke. Dit is waarschijnlijk het best te realiseren in samenwerking met de gemeente of 
een vereniging. 

 
 
Schooltuinen 
 
Aansluitend op het biologieonderwijs op school bieden moestuinen de mogelijkheid om in 
praktijk te ervaren hoe een zaadje een plant wordt, waar ons eten vandaan komt, wat de 
invloed van seizoenen is en wat insecten voor rol spelen. Moestuinen bij de school bieden 
kinderen de mogelijkheid om te leren in de natuur en eigen producten voor het kookatelier te 
kweken. 
 
Een stuk van het schoolplein of een akker in de buurt van de school kan omgetoverd worden 
tot schooltuin. Bij het schoolplein kunnen ook fruitbomen geplant worden. De moestuinen 
kunnen op allerlei manieren bij het onderwijs betrokken worden. Elke groep kan een tuintje 
krijgen of kinderen kunnen als keuzeproject in de moestuin werken. Er kan samenwerking 
gezocht worden met lokale tuinders, de tuinvereniging of vrijwilligers die het leuk vinden om 
met de kinderen te werken. 
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Hoofdstuk 11 
 

Wat is er Financieel nodig? 
 
Dit financiële model is ontwikkeld door Francis van de Ree, directeur van De Noordwijkse 
School en Jan Rolloos, penningmeester bestuur van De Noordwijkse School. 
 
Geld voor kwaliteit 
 
Heel veel van de uitgangspunten en praktische uitvoering van De Noordwijkse Methode blijft 
overeind staan als je uitgaat van een standaardbekostiging van een school: Je kunt nog 
steeds het team inzetten vanuit talenten en expertises, je kunt nog steeds werken met 
ateliers, je kunt absoluut de buitenwereld betrekken bij je onderwijs en nog meer van de 
elementen van de methode. Echter, om een hoge kwaliteit te kunnen bieden met genoeg 
aandacht voor de kinderen en extra vakdocenten naast de groepsdocenten, heb je meer 
geld nodig dan de overheid vergoed. Helaas lijkt het er op dit moment niet op dat dit gaat 
veranderen in de nabije toekomst. Waarschijnlijker is dat er steeds meer van ouders en 
eventueel bedrijven gevraagd gaat worden om het onderwijs op peil te houden. 
 
Het doel van De Noordwijkse Methode is om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden 
met relatief kleine groepen, extra vakdocenten, goede en diverse leermaterialen, gastlessen 
en excursies en goed opgeleid personeel dat zich blijft ontwikkelen. 
 
Er zijn een aantal maatregels die de financiële basis versterken waardoor het mogelijk is om 
De Noordwijkse Methode goed te laten werken. 
 
Hoe is het budget volgens De Noordwijkse Methode opgebouwd, uitgaande van een 
overheidsbekostiging van de school? Uitgaande van een groep van maximaal 25 kinderen is 
het volgende nodig. 
 
 
Bekostiging door de overheid 
 
De overheid geeft jaarlijks een vaste voet aan elke school aangevuld met een bedrag per 
leerling. Dit vormt de basis voor het onderwijs is Nederland. Voor de meeste scholen in 
Nederland is deze bijdrage hun enige bron van inkomsten, hooguit aangevuld met wat 
incidentele inkomsten en een kleine bijdrage van ouders voor bijvoorbeeld het schoolreisje. 
 
Naast de bekostiging door de overheid zijn er vijftal pijlers waar de financiële gezondheid van 
een school met De Noordwijkse Methode op drijft: Een ouderbijdrage, fondsen en subsidies, 
sponsoring door ouders en bedrijven en sponsoring in natura. 
 
 
De ouderbijdrage 
 
De ouderbijdrage is een jaarlijkse bijdrage om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 
Om voor ouders inzichtelijk te maken wat er met hun bijdrage gebeurt, is deze uitgesplitst in 
3 factoren: 

1. Kleinere klassen (maximaal 25 leerlingen) 
2. Extra atelierdocenten 
3. Extra materialen en excursies 
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Er wordt maandelijks verantwoording afgelegd over de bestedingen door de directie aan het 
bestuur en jaarlijks aan de medezeggenschapsraad. Ook organiseert het bestuur in het 
voorjaar een informatieavond voor alle ouders waarin toelichting wordt gegeven op de 
financiën van de school.  
 
Op dit moment is de ouderbijdrage op De Noordwijkse School iets meer dan 1000 euro per 
kind per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie. Het vierde kind van een 
gezin dat op school zit, wordt vrijgesteld van bijdrage. Deze bijdrage is in principe vrijwillig. 
Dit is een eis die de overheid stelt aan bekostigde scholen. Ouders kunnen hun kind dus ook 
inschrijven op De Noordwijkse School zonder te betalen. Echter, ouders kiezen voor extra 
kwaliteit en dit brengt helaas kosten met zich mee. Er wordt daarom wel verwacht dat ouders 
die voor onderwijs volgens De Noordwijkse Methode kiezen, er ook extra voor willen betalen. 
 
Ouders ondertekenen een contract met de school waarin ze zich bereid verklaren de 
ouderbijdrage te betalen. Vanaf dat moment is de bijdrage niet meer vrijwillig maar bindend. 
Ouders betalen in een keer of in termijnen via een automatische machtiging. Er zijn natuurlijk 
ouders die wel willen betalen, maar daar de mogelijkheid niet voor hebben. Deze ouders 
kunnen geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van ouderbijdrage via een speciaal 
ingesteld ouderfonds.  
 
Het ouderfonds 
 
Het doel van het ouderfonds is om het onderwijs volgens De Noordwijkse Methode 
toegankelijk te maken voor alle kinderen. De financiële situatie van de ouders moet geen 
reden zijn om een kind niet in te schrijven. Aangezien de redenen om in aanmerking te 
komen voor het ouderfonds zeer divers zijn, wordt per situatie bekeken of de aanvraag 
gehonoreerd kan worden. Dit wordt door een gemachtigd persoon of het bestuur vastgesteld 
in overleg met de betreffende ouders. Als een ouder in aanmerking wil komen voor een 
tegemoetkoming in de ouderbijdrage, dan doet deze een mondelinge aanvraag. In een 
persoonlijk gesprek kunnen ouders dan hun verzoek toelichten. In overleg tussen de ouders 
en de school wordt dan overeenstemming gevonden in de hoogte van de ouderbijdrage die 
betaald kan worden. Per schooljaar wordt dit opnieuw vastgesteld. Er wordt zeer 
vertrouwelijk omgegaan met deze regeling. Buiten de direct betrokkenen zijn de namen bij 
niemand uit de schoolgemeenschap bekend. 
 
 
Fondsenwerving en projectsubsidies:  
 
Projectsubsidies en fondsen zijn bijna zonder uitzondering erop gericht om een verbetering 
tot stand te brengen op allerlei gebieden in het onderwijs. Dit kan zijn van verbetering van de 
pedagogische vaardigheden van de overblijfhulp tot de invoering van techniek in het 
basisonderwijs of het stimuleren van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Er zijn diverse 
mogelijkheden om mee te doen aan onderwijsprojecten op het gebied van innovatie en leren, 
ondernemen en leren, techniek en onderwijs etc. Het onderwijs volgens De Noordwijkse 
Methode raakt zoveel ontwikkelingsgebieden in het onderwijs, dat er vaak een mogelijkheid 
is om een aanvraag in te dienen en deze gehonoreerd te krijgen. Meedoen aan een 
subsidieproject of een fondsproject levert naast geld ook een stimulans op om aspecten van 
het onderwijs op school extra aandacht te geven en te versterken. 
 
Om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden om een subsidie aan te vragen is het 
nodig om als school contacten te onderhouden met een breed onderwijsnetwerk en de 
actualiteiten en vakliteratuur bij te houden.  
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Sponsoring 
 
Een essentiële bron van extra mogelijkheden binnen school is de sponsoring. Regelmatig 
zijn er ouders die de school iets extra’s willen geven. Door als school de ouders te betrekken 
bij het onderwijs en persoonlijk contact met ze te onderhouden vergroot je de mogelijkheden 
voor sponsoring.  Hierdoor zullen ouders zelf voorstellen doen voor een extra bijdrage èn is 
er een lage drempel om als school de ouders zelf te vragen of ze iets willen sponsoren. Hier 
geldt ook: openheid loont. Als ouders weten waar behoefte aan is, zullen ze sneller geneigd 
zijn hier aan bij te dragen. 
Er zijn veel mogelijkheden voor sponsoring in natura. Vaak zijn bedrijven en particulieren 
bereid om de school materialen of producten te geven die de school goed kan gebruiken. 
Door bedrijven inhoudelijk te betrekken bij de lessen, vergroot je hun betrokkenheid. Vaak 
nemen ze zelf materialen mee voor de lessen of doneren ze materialen aan de school. Je 
kunt hierbij denken aan een bouwbedrijf dat eigen hout meeneemt om een speelhuis te 
bouwen of koks die komen koken met de kinderen en zelf alle ingrediënten meebrengen. 
 
 
Hoe worden de financiën ingezet in de school 
 
Het doel is om alle financiële middelen die de school heeft, zo veel mogelijk in te zetten voor 
het primaire proces. Door een platte organisatie lekt er weinig geld weg naar bestuurlijke 
managementlagen. Het bestuur heeft vooral als taak om ervoor te zorgen dat De 
Noordwijkse Methode goed ingevoerd wordt in de school. Naast een ondersteunende taak  
heeft het bestuur een controlerende taak als eigenaar en eindverantwoordelijke van de 
school. Eventueel kunnen de taken tussen directie en bestuur anders verdeeld worden als 
de situatie hierom vraagt. 
 
Elk jaar wordt er een begroting gemaakt door bestuur en directie waarin de ontwikkelplannen 
voor het komende jaar zijn opgenomen. Deze begroting is niet rigide; Afhankelijk van de 
behoeften van de school kan het budget per maand aangepast worden. Door deze 
dynamische bijstelling per maand is de school heel flexibel. Als blijkt dat zich onverwachte 
mogelijkheden of moeilijkheden voordoen, worden de financiën hierop aangepast. Hierbij kun 
je denken aan een aanbieding waar de school op in wil gaan of een docent die overspannen 
raakt en extra handen in de klas nodig heeft. Zo nodig wordt er extra moeite gedaan om 
extra fondsen te werven of sponsoring te vinden. 
 
 
Docenten in het budget 
 
Natuurlijk is het handig om rekening te houden met de kosten van de individuele docenten. 
Daarom wordt getracht om een gezonde verdeling te krijgen tussen jongere en oudere 
leerkrachten en ook tussen startende docenten (LA schaal van de cao) en docenten met 
extra, overkoepelende taken (LB schaal van de CAO). 
 
Naast de docenten met een dubbelrol als basisdocent en atelierdocent, zijn er ook een 
aantal speciale atelierdocenten. Indien mogelijk worden deze op factuurbasis betaald. 
Vakleerkrachten oefenen een specifiek vak uit. Zij worden indien mogelijk op factuurbasis 
betaald. Dit houdt de mogelijkheden om mensen in te zetten flexibel en kun je als school 
makkelijker inspelen op veranderende wensen door bijvoorbeeld wisselende kinderaantallen. 
 
Leerkrachten en onderwijsassistenten worden zo efficiënt mogelijk ingezet. Dit houdt in dat 
ze indien mogelijk voor elkaar invallen bij ziekte. Als ze nog uren over hebben binnen hun 
contract, worden ze vanuit hun specialisatie ingezet om atelierlessen te geven aan de 
diverse groepen of om extra begeleiding te geven aan kleine groepjes.  
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Het ‘Hoorns model’ zorgt ervoor dat fulltime leerkrachten geen 14 ADV dagen meer op 
kunnen nemen. Ter compensatie kunnen de fulltime leerkrachten in overleg met de directie 
vijf werkdagen aaneengesloten verlof op nemen. Dit in overleg met de directie.  
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Nawoord 
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Nawoord 
 
 
Verschillende lezers zullen met verschillende vragen dit document gelezen hebben. Ik hoop 
dat deze vragen beantwoord zijn. Wellicht heeft het lezen van dit basisboek weer nieuwe 
vragen opgeroepen… 
 
Het is onmogelijk om alle achtergronden, onderliggende theorieën en praktijkuitwerkingen in 
1 document te vatten. Achtergronden, theorieën, praktijkuitwerkingen, aanvullingen en 
bijbehorende trainingen en presentaties zijn beschikbaar via www.noordwijksemethode.nl. 
Vragen, suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom! 
 
Hartelijke groeten, 
 
 
 
Frum van Egmond 
Noordwijk, 23 december 2011 
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