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LOCATIE OBS WEST JAN DE GEUSREDE 
IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Dit formulier sturen aan:  obs West

 Berliozstraat 11

 2901 GA  Capelle aan den IJssel

Of faxen naar: 010-4472583

Of kijk op www.obswest.nl voor aanmelding via de website. 

Organisatie:

Adres:

PC Plaats:

Telefoonnummer:

Tijdens de conferentie is er ruimte om deel te nemen aan twee 

themabijeenkomsten. 

Geef hieronder aan welke twee bijeenkomsten u zou willen volgen. 

In verband met mogelijke overbezetting van de bijeenkomsten 

verzoeken wij u tevens een tweede keus aan te geven.

Deelnemer 1:                 m/v

e-mailadres:

bijeenkomst 1:

bijeenkomst 2:

reservebijeenkomst:

Deelnemer 2:                 m/v

e-mailadres:

bijeenkomst 1:

bijeenkomst 2:

reservebijeenkomst:



Algemeen Programma

themabijeenkomsten

“WEST IN BEWEGING”
Obs West in Capelle aan den IJssel telt ruim 1000 leerlingen.  
De schoolcarrière van de kinderen ziet obs West als een ontdek-
kingsreis, een zoektocht die ze voorbereidt op de maatschappij. 
De school ziet het als haar taak de kinderen uitdagingen te bieden, 
ze nieuwsgierig te laten zijn, nieuwe wegen te laten bewandelen 
en oplossingen te laten vinden. De ontdekkingstocht levert niet 
alleen een palet op van cognitieve aspecten maar juist ook sociale, 
creatieve en sportieve aspecten, waarbij de technische vaardig-
heden in deze snel veranderende multimediale wereld niet mogen 
ontbreken.

Obs West is een onderdeel van Stichting Openbaar Primair  
Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel 
(OPOCK). Samen hebben ze het afgelopen jaar enthousiast gewerkt 
aan de afronding van vier prestigieuze projecten op het gebied van 
innovatieve onderwijsvormen. Op deze middag willen wij u graag 
laten kennismaken met deze projecten en onze ervaringen met u 
delen. Het eerste deel van de middag is plenair. Tijdens het tweede 
deel zijn er zes themabijeenkomsten gepland over het Leonardo-
onderwijs, de klas van de toekomst, schoolpleinen en het  
continurooster. Het is mogelijk om aan twee themabijeenkomsten 
deel te nemen.

Deelname aan deze conferentie is gratis.

Wij zien uw aanmelding(en) met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Peter van Loon & Jos Jansen

13.00 – 13.30 uur Ontvangst met koffie en uitreiking  
 documentatiemateriaal

13.30 – 13.35 uur Opening
 De heer Jos Jansen
 Directeur obs west

13.35 – 14.00 uur Toelichting op de thema’s 
 De heer Jos Jansen 
 Directeur obs west  
 De heer Peter van loon
 Algemeen directeur OPOCK

14.00 – 15.00 uur  Themabijeenkomsten ronde 1

15.00 – 16.00 uur Themabijeenkomsten ronde 2

16.00 – 17.00 uur Aperitief

van les- en leerstof en kunnen ze op eigen niveau werken aan rekenen 
en taal. Maar zijn deze speciale onderwijsvoorzieningen voor hoog- 
begaafde kinderen wel nodig? Waarom is de Leonardo-afdeling  
gekoppeld aan een reguliere school? Wat zijn precies de doelen  
van het Leonardo-onderwijs?

3.  De zoektocht van Darwin
 Hoe ziet het Leonardo-onderwijs er op dit moment uit? Waar zijn de 

kinderen in de verschillende bouwen precies mee bezig? Momenteel 
zijn de drie Leonardo-groepen zich aan het verdiepen in de tocht die 
Darwin met het zeilschip ‘The Beagle’ maakte. Tijdens deze bijeen-
komst kunt u een kijkje nemen in de praktijk van deze groepen.

4.  Van lei tot elektronisch papier
 Het onderwijs in de 21ste eeuw kan in een stroomversnelling raken 

door innovatieve, technische en creatieve ontwikkelingen op de  
tekentafel, door brainstormsessies 
en mensen met visie en een missie.  
De klas van de toekomst wil  
‘Nederland’ uitdagen en stimuleren 
om het onderwijs in de 21ste eeuw 
vorm te geven, te testen en door te 
ontwikkelen. In deze sessie kijken 
we voor- en achteruit op de ontwik-
kelingen. Welke kansen liggen er 
vanuit het verleden, in het heden  
en in de toekomst?

5.  Handen uit de mouwen
 De klas van de toekomst richt zich op het kind en zijn leerbehoefte. 

Dat betekent dat het kind actief op zoek gaat en in staat is om zelf  
kennis te vergaren. Dit gebeurt in een sociale context, waarin leren 
betekenisvol is, met mogelijkheden voor gedifferentieerd werken  
volgens digitale leerlijnen en concreet materiaal. In deze bijeenkomst 
willen we u uitnodigen om deel te nemen aan verschillende work-
shops waar u kennis maakt met het materiaal en de werkvormen in  
de klas van de toekomst.

6.  Een eigentijds dagarrangement, op weg naar rust,  
regelmaat en ruimte
Kinderopvangorganisatie IJsselkids, onder-
deel van Stichting SWKGroep, en Openbare 
Basis School West (OBS West), een grote 
basisschool in Capelle aan den IJssel,  
hebben samen een belangrijke stap gezet 
op weg naar rust, regelmaat en ruimte voor 
kinderen. OBS West en IJsselkids zijn een 
nauwe samenwerking aangegaan om het 
Eigentijds Dagarrangement, een visie op 
het dagprogramma van kinderen, samen 
verder te ontwikkelen.

1.  Van grijze stoeptegel naar gekleurde zone
 Het schoolplein is een belangrijk element van de school. Het geeft 

speelplezier voor iedereen, ook na schooltijd. Obs West heeft twee nieuwe 
pleinen vormgegeven door kinderen en leerkrachten, gefinancierd 
door sponsoren en gerealiseerd met behulp van vrijwilligers. Door het 
plein in verschillende zones in te delen is er meer structuur en rust  
aangebracht. Door de gekozen strategie, indeling, kleurgebruik, de 
vele speeltoestellen en zitelementen lijkt het of er veel minder kinderen 
op het plein aanwezig zijn. Het verhaal van een succesformule!

2.  Leonardo-onderwijs, noodzaak of onzin?
 Hoogbegaafde kinderen zijn in hun geestelijke ontwikkeling verder 

dan hun leeftijdsgenoten en denken vaak op een andere manier. Op 
de Leonardo-afdeling krijgen de kinderen een zeer uitdagend aanbod 

Datum:   woensdag 28 oktober 2009
Locatie:  obs West, Jan de Geusrede 39 in  
 Capelle a/d IJssel 


