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In de tijd dat de WOK bestaat zijn er al 

legio goede voorbeelden voorbijgekomen. 

Stuk voor stuk situaties waarvan men over 

het algemeen denkt dat het niet mogelijk, 

buitensporig duur of verschrikkelijk veel 

werk is.  De WOK heeft deze best practices 

verzameld en in de afgelopen jaren in 

nieuwsbrieven verspreid. Voor de start van  

2010 zetten we ze allemaal nog eens op 

een rijtje. 

    

Albert Plesmanschool, RotterdamAlbert Plesmanschool, RotterdamAlbert Plesmanschool, RotterdamAlbert Plesmanschool, Rotterdam    

Uitgebreide TSO en BSO op schoolUitgebreide TSO en BSO op schoolUitgebreide TSO en BSO op schoolUitgebreide TSO en BSO op school    
www.ksh.nl  www.aps.pcpo.nl  

De Albert Plesmanschool is een school met 

400 leerlingen verdeeld over 17 groepen 

in Rotterdam-Ommoord. Op de Albert 

Plesmanschool is in 2007 in zeer korte tijd 

in samenwerking met Kinder Secrvice 

Hotels (KSH) een goed lopende VSO, TSO 

en NSO gerealiseerd, geïnspireerd door 

Britse en Zweedse voorbeelden.  

Jaren geleden had S. Ligthart al plannen 

om BSO op zijn school te realiseren, 

kinderopvang aanbieders hadden hier 

echter geen oren naar. Door de komst van 

de motie Van Aartsen/Bos werd het een 

ander verhaal. In april 2007 vonden de 

eerste gesprekken plaats met de KSH, die 

de gehele organisatie van VSO, TSO en 

BSO moest gaan overnemen. Kwaliteit 

stond hoog op de lijst bij de A. 

Plesmanschool, hier werden goede 

afspraken over gemaakt. Vervolgens vond 

er in de zomervakantie een grote 

verbouwing plaats in het gebouw. Een 

leegstaand kleuterlokaal, een magazijn en 

de middenruimte werden verbouwd en 

door muren door te breken werd een 

lichte open ruimte gecreëerd die te 

gebruiken is door de hele school. De 

verbouwing heeft een voordelig effect 

gehad op de hele school die nu een frisse 

uitstraling heeft.  

 

 

 

3 September 2007 kon de nieuwe BSO in 

gebruik worden genomen. De verbouwing 

was geheel op de kosten van de aanbieder 

van de opvang, en ook de administratieve/ 

financiële afhandeling van deelname aan 

de opvang wordt geheel door KSH gedaan.    

Sinds de invoering van de nieuwe TSO zijn 

er 40% meer kinderen die overblijven, en 

In de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang participeren de werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit 
het onderwijs en de kinderopvang en de ouderorganisaties. De werkgroep wil bijdragen aan een 

realistische en verantwoorde uitvoering van het beleid met betrekking tot voor- en naschoolse opvang en 
de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang versterken. De Nieuwsbrief WOK verschijnt minimaal 

4x per jaar. 

 



er komen nog steeds meer aanmeldingen 

binnen. De TSO is niet goedkoop (3,25 per 

keer) maar wel zeer uitgebreid. Voor 

verantwoorde voeding; iets warms, bruin 

brood, hartig beleg, drinken, fruit en 

danoontjes wordt gezorgd door de 

organisatie. De kinderen eten aan een 

gedekte tafel en zoveel mogelijk met mes 

en vork, om zo een huiselijke sfeer na te 

bootsen in plaats van met de handen uit 

een trommeltje te eten. Ook bij de VSO 

wordt er voor een verantwoord gezond 

ontbijt gezorgd en tijdens de BSO wordt er 

in de keuken een warme maaltijd bereid. 

 De leidsters hebben veel aandacht voor 

de kinderen en helpen tijdens de NSO 

waar nodig met huiswerk. Tijdens de TSO 

ligt de verantwoordelijkheid van de 

kinderen niet bij het onderwijzend 

personeel maar bij de leidsters van de 

KSH. Normen en waarden staan bij de 

school en de KSH voorop. Dit heeft invloed 

op hoe de leidsters met de kinderen om 

gaan maar ook hoe de kinderen onderling 

met elkaar en materiaal omgaan.  

Waar nog aan gewerkt kan worden is een 

betere samenwerking en uitwisseling 

tussen het onderwijzend personeel en de 

leidsters van de KSH. 

S. Ligthart wil voor de BSO contact leggen 

met cultuur en sport organisaties, om zo 

gezamenlijke brede school activiteiten op 

te zetten. Dit is tot op heden door de 

opstart nog niet aan bod gekomen. Op 

school werden wel al verschillende leuke 

afwisselende activiteiten georganiseerd 

door de leidsters (o.a. kookles). Ook heeft 

S. Ligthart ideeën voor een peuter-

speelzaal bij de school. 

    

    

BSO de Schildersbuurt, GroningenBSO de Schildersbuurt, GroningenBSO de Schildersbuurt, GroningenBSO de Schildersbuurt, Groningen    

BSO voor 3 tBSO voor 3 tBSO voor 3 tBSO voor 3 tot 15 jarigenot 15 jarigenot 15 jarigenot 15 jarigen    

www.de-bso.nl  

BSO de schildersbuurt is gehuisvest in een 

bijzonder gebouw; een oud schoolgebouw 

waar een nieuw gebouw omheen is 

gebouwd. De organisatie organiseert 

dagopvang voor 3 jarigen en 

buitenschoolse opvang tot 15 jaar. Twee 

uitersten. De organisatie heeft een goed 

werkende formule uitgewerkt voor de 

problemen ‘mijn kind vindt geen uitdaging 

meer op het kinderdagverblijf’ en ‘mijn 

kind is pas 9 maar wil niet meer naar de 

BSO’.  

 

 
 

Voor kinderen van 3 jaar is er dagopvang, 

na schooltijd voegen de kinderen van 4 en 

5 zich bij deze groep waardoor de 

overgang naar de basisschool voor de 3 

jarigen minder groot is. Ze hebben voor ze 

naar school gaan al samen gespeeld met 

oudere kinderen, en komen misschien wel 

bij kinderen van de BSO in de klas.  

Als kinderen naar de middelbare school 

gaan zijn er geen vaste afneemdagen 

meer. Er is een abonnement voor het hele 

jaar en ze bepalen zelf wanneer ze naar 

‘het honk’ de zolder voor de kinderen 

tussen de 10 en 15 komen. Ook als er 

lesuren uitvallen zijn de kinderen welkom, 
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er is gelegenheid tot het maken van 

huiswerk, maar ook een geborgen 

huissfeer als het thuis te stil is. 

En dat is precies wat de schildersbuurt 

nastreeft, het gaat erom dat de kinderen 

zich thuis voelen. Ze moeten net als thuis 

actief kunnen zoeken naar hun eigen 

belangstelling en mogelijkheden. Al vanaf 

de oprichting 10 jaar geleden heeft de BSO 

meer willen zijn dan alleen naschoolse 

opvang. 

Per dag worden er in het gebouw zo’n 100 

kinderen opgevangen. Iedereen start in de 

eigen basisgroep, maar kan later een 

activiteit kiezen. De activiteiten die 

georganiseerd worden zijn enorm 

uitgebreid, er is o.a. een keuken, atelier, 

speelzaal, mogelijkheden tot buitenspelen. 

Omdat het zo’n bijzonder gebouw is dat 

lekker veel hoeken heeft nodigt het ook 

uit tot zelf experimenteren en ontdekken. 

Tussen de middag zijn de leidsters van de 

BSO op de naast gelegen vensterschool 

voor de overblijf, en de school ‘leent’ 

tijdens schooltijden o.a. de keuken en het 

atelier. Er zijn duidelijke afspraken over 

materiaalgebruik (alles mag in principe 

gebruikt worden) en dit levert eigenlijk 

geen problemen op.  

Helaas kampt ook deze BSO zoals velen 

met een wachtlijst. 

 

De regenboog en stichting KOOS, De regenboog en stichting KOOS, De regenboog en stichting KOOS, De regenboog en stichting KOOS, 

Emmen Emmen Emmen Emmen     

BSO op schoolBSO op schoolBSO op schoolBSO op school,,,, d d d door schooloor schooloor schooloor school    

www.regenboogemmen.nl 

Gurben van der Schaaf is de oprichter van  

stichting KOOS te Emmen. In 2002 dacht 

men zeer pre van Aartsen-Bos na over wat 

de school in 2010 ouders en kinderen zou 

willen bieden. Ze concludeerden dat dit 

meer was dan onderwijs alleen. De eerste 

pogingen om met welzijnsorganisatie of 

een particuliere opvang samen te werken 

strandden op organisatorische- en 

subsidie kwesties. Vervolgens werd er 

besloten om vanuit private middelen te 

investeren en zelf een stichting op te 

richten. 

 
 

In een nieuw schoolgebouw werd een deel 

gereserveerd voor de BSO. Als de school 

uitbreidt kan de ruimte niet geconfisceerd 

worden voor onderwijsdoeleinden omdat 

er geen onderwijsbestemming op zit. Ieder 

kind dat op de school zit kan als hier 

behoefte aan is op de BSO geplaatst 

worden, er is geen wachtlijst. 

Toen de BSO startte waren er 6 kinderen 

die opgevangen werden. Momenteel 

maken er 56 van de 200 leerlingen 

gebruik van de BSO, 47 van hen zitten in 

groep 1 t/m 4.  Dit betekent dat 50% van 

de kinderen in de onderbouw gebruikt 

maakt van de BSO. Het mag duidelijk zijn 

dat gebruik van de BSO zich niet alleen 

beperkt tot de Randstad, maar zich tot ver 

daarbuiten uitstrekt. Er zijn 6 leidsters in 

dienst, waarvan sommigen ook een 

combinatiefunctie vervullen binnen de 

school. Dit levert geen problemen rondom 

salaris op omdat de pedagogisch 

medewerkers op de loonlijst van de school 
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staan. Er worden ook combistages gelopen 

op de school en de opvang. Voor extra 

activiteiten (sport, cultuur) worden 

mensen ingehuurd die ook bevoegd zijn 

om op een groep te staan zodat er 

bezuinigd kan worden op leidsters. De 

extra activiteiten kosten wel €1,- extra, 

echter bijna alle ouders zijn bereid om 

deze extra bijdrage te betalen aangezien 

de opvang zelf €4,- per uur kost en men 

alleen de uren betaalt die daadwerkelijk 

afgenomen worden. De planning is flexibel 

en als een kind ziek is hoeft er ook niet 

betaald te worden. Ook in de vakantie 

zorgt KOOS voor opvang, op dinsdag en 

donderdag sowieso en op de andere 

dagen moeten er minstens 5 kinderen zijn 

om het rendabel te houden. 

 Door het grote enthousiasme van de 

directeur die ook de rest van het team 

weet te inspireren is het een geslaagde 

formule die een zeer klantgerichte werking 

heeft. Momenteel heeft de school nog 

gewone schooltijden, maar als het 

percentage kinderen bij de BSO in de 

toekomst groter wordt kunnen eenvoudig 

de schooltijden worden aangepast naar 

een beter passend dagarrangement. Maar 

voorlopig zijn ze tevreden met de gang 

van zaken in Emmen. 

 

Kinderopvang de BevelandenKinderopvang de BevelandenKinderopvang de BevelandenKinderopvang de Bevelanden    

BSO in landelijk gebied.BSO in landelijk gebied.BSO in landelijk gebied.BSO in landelijk gebied. 

www.kinderopvangdebevelanden.nl 

Elly Brand van kinderopvang de 

Bevelanden runt een opvang organisatie in 

een dun bevolkt landelijk gebied. Stichting 

de Bevelanden is een kinderopvang-

organisatie die op Noord en Zuid Beveland 

en Schouwen Duiveland op grote schaal 

kleinschalige buitenschoolse opvang 

organiseert. De organisatie organiseert 

BSO met als achterliggende gedachte dat 

het een plek tussen school en thuis is, een 

plek waar niets hoeft en bijna alles mag. 

Kinderen kunnen er knutselen, spelen, 

lezen, computeren, huiswerk maken of 

ravotten. Er wordt gewerkt met leidsters 

die allen een kindgerichte opleiding op 

mbo-niveau hebben gevolgd. De stichting 

heeft een eigen 'bevelanden academie', 

waar alle leidsters verplicht ieder jaar een 

aantal verdiepingscursussen volgen. Ook 

heeft de stichting een kwaliteits-

medewerker en een pedagoog in dienst 

om te ondersteunen waar nodig. 

 

 

 

De organisatie van BSO in een landelijk 

gebied met voornamelijk kleine dorpjes en 

daaraan gerelateerd relatief gering aanbod 

van kinderen brengt andere problemen 

met zich mee dan de organisatie van BSO 

in grote steden. Vaak wordt er zelfs 

gezegd dat het organiseren van BSO 

onuitvoerbaar is in landelijke gebieden, 

maar de Bevelanden bewijst het tegendeel. 

De opvang is kostendekkend vanaf 5 

kinderen per locatie per dag. Veel scholen 

hebben voor de organisatie van de BSO 

stichting de Bevelanden ingeschakeld. In 

overleg met de school start de Bevelanden 
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op de school een BSO (soms voor maar 2 

kinderen) of organiseert gastouderopvang 

tot er genoeg kinderen zich hebben 

aangemeld voor de BSO om een eigen 

vestiging te starten. Elders in het land 

wordt vaak de ondergrens gehanteerd van 

minimaal 10 of zelfs 20 kinderen voor het 

opstarten van een BSO op school.  De 

Bevelanden laat zien dat vrijwel in iedere 

schoolgebouw en zelfs in de kleinste 

dorpjes voor maar een paar kinderen BSO 

op school georganiseerd kan worden. 

Terwijl er toch sprake is van en kwalitatief 

goed aanbod en een gezonde 

bedrijfsvoering. Ondertussen is de 

Bevelanden binnen een jaar gegroeid van 

13 naar 53 kleinschalige BSO’s in of zo 

dicht mogelijk bij de scholen. BSO ín 

scholen betekent dat er over het algemeen 

veel gebruik gemaakt wordt van de 

centrale ruimte, dit is wennen voor de 

school, maar levert eigenlijk nauwelijks 

problemen op. Ondertussen heeft de 

Bevelanden genoeg ervaring om met 

hoeken een knusse BSO te creëren binnen 

de school.  De Bevelanden heeft in 

samenwerking met een bouwer ook zelf 

een sfeervol gebouw ontworpen wat bij 

scholen neergezet kan worden voor de 

BSO mocht er geen ruimte zijn in de 

school.  Inmiddels is de bijzondere aanpak 

van Elly Brand bekroond met de prijs voor  

manager in de kinderopvang 2008. 

 

Molenreek UdenMolenreek UdenMolenreek UdenMolenreek Uden    

SpeelleercentrumSpeelleercentrumSpeelleercentrumSpeelleercentrum: b: b: b: bso en onderwijs door so en onderwijs door so en onderwijs door so en onderwijs door 

elkaarelkaarelkaarelkaar    

Jos van Zutphen is aankomend directeur 

van de Molenreek, een nieuw te bouwen 

school of eigenlijk ‘speelleercentrum’ in 

Uden. Bij de ontwikkeling van de nieuwe 

school vroeg men zich af of er niet verder 

gekeken moest worden dan de standaard 

5,5 uur les per dag. Moest er niet meer 

ingespeeld worden op de behoefte vanuit 

de samenleving?   

 

 
 

Van daaruit ontstond het idee om een 

‘speelleercentrum’ te ontwikkelen waar 

het kind van 4 tot 12 jaar en zijn 

ontwikkeling centraal staat. Een instelling 

waar kinderen van maandag tot 

donderdag tussen 8:30 tot 17:00 heen 

gaan. Op vrijdag loopt het verplichte deel 

af om 12:00, leerlingen zijn iedere dag 

welkom vanaf 7:30 en kunnen blijven tot 

18:30. Tijdens het verplichte deel krijgen 

de kinderen afwisselend blokken met 

onderwijs, sport (minstens 1 uur per dag, 

waarvan 1 keer per week zwemmen) en 

ontspanning. Het speelleercentrum 

opereert in zijn geheel vanuit één 

organisatie, de onderwijsinstelling. Zij 

worden ook verantwoordelijk voor de 

onderdelen sport en ontspanning om er zo 

voor te zorgen dat alles een geheel vormt 

en de autonomie over de gehele school 

hetzelfde is. Het gebouw komt aan de 

rand van de nieuwe wijk te staan zodat er 

voor nu een mooie verbinding is met de 

natuur naast de wijk en er in de toekomst 

eventueel mogelijkheden zijn voor 

uitbreiding. 

De school speelt in op de behoefte van 

veel ouders uit de buurt voor tussen- en 
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naschoolse opvang. Leerlingen die gebruik 

willen maken van de Molenreek zullen 

moeten participeren in het vaste 

dagprogramma van 8:30 tot 17:00 

(behalve op vrijdag), in de buurt is ook 

nog een traditionele school met de 

gebruikelijke schooltijden voor degenen 

die dit niet willen. Er wordt nog gekeken 

naar de mogelijkheden om 0 tot 4 jarigen 

ook te kunnen faciliteren in het 

speelleercentrum.  

Als het goed is opent de Molenreek de 

deuren in augustus 2010. 

 

 

    

DuitsDuitsDuitsDuitslands beste schoollands beste schoollands beste schoollands beste school    

http://www.muenster.org/Wartburg-

Grundschule/ 

De ‘Wartburg Grundschule’    heeft de titel 

‘beste school van Duitsland’ dit jaar 

verkregen. Uit de 900 ingeschreven 

scholen kwam deze school als winnaar uit 

de bus. 

Volgens de jury heerst er in de school een 

vriendelijke en bemoedigende serene sfeer 

en dat ervaren wij als bezoekers ook. De 

school wordt geprezen om haar 

pedagogisch klimaat, het omgaan met de 

diversiteit van de leerlingen, de kwaliteit 

van het onderwijs, prestaties van de 

leerlingen en het geven van 

verantwoordelijkheden aan leerlingen.  

Leerlingen blijven 4 jaar op de school, van 

hun 7e t/m hun 10e. Er zijn combinatie-

groepen 1/2 en 3/4, op deze manier 

kunnen leerlingen veel van elkaar leren. Er 

wordt veel verantwoordelijkheid 

neergelegd bij de oudere leerlingen in de 

klas, als jongere leerlingen een vraag 

hebben, stellen zij die eerst aan een 

oudere klasgenoot alvorens naar de 

docent te stappen.  

Democratie wordt als erg belangrijk 

gezien in de school, de school heeft zelfs 

een serieus leerlingenparlement dat 

middels een verkiezing verkozen is door 

alle leerlingen. De afgevaardigden uit alle 

‘werelddelen’ worden voorgezeten door 

een president en vice-president. Het 

leerlingenparlement beslist mee over 

verscheidene zaken in de school en wordt 

zeer serieus genomen. 

 

 
 

De leerlingen werken niet klassikaal maar 

hebben allemaal een individueel 

ontworpen leerplan door hen ‘leer-

landkaart’ genoemd, die ze in samen-

werking met de docent hebben opgezet. 

Het plan dat opgebouwd is uit: ‘wat kan ik 

al, wat moet/wil ik nog leren’ bestaat 

globaal uit drie verschillende onderdelen. 

De normale vakken zoals bijvoorbeeld 

wiskunde zijn er ten eerste in opgenomen, 

de docent waakt ervoor dat het tempo 

voor alle leerlingen bij de standaard 

vakken ongeveer gelijk ligt. Maar ook 

individuele doelen die leerlingen willen 

bereiken op het gebied van persoonlijke 

interesse staan in het plan. Dit kan 
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variëren van het bespelen van een 

instrument tot foto’s maken en 

ontwikkelen naar het zelf kweken van 

groente in de schooltuin, deze doelen 

komen aanbod in de dagelijks geplande  

‘vrije leertijd’. Ten derde wordt ook de 

persoonlijke ontwikkeling beschreven in 

het plan: wat gaat de leerlingen op sociaal 

gebied volgens henzelf goed af en waar 

willen ze aan werken. 

In het dagboek van het leerplan houden 

leerlingen van alle onderdelen bij hoe de 

dagen verlopen: wat ging goed, wat niet, 

wat kan ik al, waar moet ik nog op letten? 

Als een gesteld doel bereikt wordt, wordt 

het ingekleurd op de landkaart en gaat de 

leerling verder met het volgende gestelde 

doel. 

 

 
 

Voor de docenten kost deze 

individualistische manier van werken met 

de leerlingen erg veel tijd, maar daar hoor 

je de docenten nauwelijks over, omdat het 

volgens hen uiteindelijk veel oplevert. 

De school met 360 leerlingen en 40 

medewerkers bestaat uit 4 ‘werelddelen’ 

(Azië, Europa, Afrika en Australië) waarin 

per deel 4 klassen zijn opgenomen. Het 

gebouw bestaat uit vier door een lange 

gang aaneengeschakelde gebouwen, 

grotendeels van hout en glas. Er wordt 

geborgenheid en veiligheid gecreëerd 

door een open sfeer met veel glas maar 

tegelijkertijd ook hoeken met banken en 

kussens voor leerlingen om zich terug te 

kunnen trekken. De toiletten bij de lokalen 

zijn in samenwerking met een kunstenares 

door de leerlingen in de sfeer van de 

werelddelen geschilderd. Ieder werelddeel 

heeft een eigen stuk schoolplein met 

daarachter nog een groot gezamenlijk 

schoolplein dat er eerder uitziet als een 

park. Het volledige terrein bestaat uit 

heuvelachtig gras, bossage, bomen en 

kleine stroompjes. Iedere klas heeft dan 

ook bij het klaslokaal opbergruimte voor 

schoenen, sloffen en kaplaarzen. 

Het was een bijzondere ervaring deze 

school te bezoeken die er zo’n unieke 

manier van lesgeven op na houdt. Of het 

systeem te integreren is binnen het 

Nederlandse basisonderwijs is helemaal de 

vraag, maar bepaalde aspecten kunnen zo 

naar behoefte worden overgenomen. De 

buitenruimte van de school was misschien 

nog wel het meest jaloersmakend: enorm 

groot en helemaal groen, een situatie waar 

we in Nederland slechts van kunnen 

dromen.  

 

2vliegers en de eerste westlandse 2vliegers en de eerste westlandse 2vliegers en de eerste westlandse 2vliegers en de eerste westlandse 

Montessorischool MonsterMontessorischool MonsterMontessorischool MonsterMontessorischool Monster    

Bso en onderwijs samenwerkend in een Bso en onderwijs samenwerkend in een Bso en onderwijs samenwerkend in een Bso en onderwijs samenwerkend in een 

gebouwgebouwgebouwgebouw    

http://www.ewmm.nl/  

In Monster staat de Eerste Westlandse 

Montessorischool, samen met bso 

2Vliegers van 2Samen delen ze sinds mei 

2008 een nieuw gebouw. Toen de school 

uit haar voegen groeide en moest 

verhuizen was meteen het plan geboren 

om de bso die in de oude situatie zich 

naast de school bevond, als partner te 

betrekken bij de verhuizing. De twee 

organisaties wilden in de nieuwe situatie 
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samen in een gebouw verder. 

Beide organisaties hebben een eigen 

ingang in het gebouw, maar werken nauw 

samen. Met de komst van het 

gezamenlijke gebouw werden ook veel 

betere kansen gecreëerd. Na deze grote 

stap zijn de twee organisaties begonnen 

met het verkennen van samenwerking op 

verscheidene niveaus. Naast dat ze het 

beheer en de voorzieningen van het 

gebouw delen, kijken ze ook naar hoe 

faciliteiten kunnen delen en of er 

gezamenlijke scholings-mogelijkheden 

zijn  voor het voltallige personeel. In de 

communicatie proberen ze ook een stap 

vooruit te gaan, bijvoorbeeld in het 

verstevigen van het contact over de 

kinderen door een goede overdracht en 

ook is het de bedoeling dat projecten van 

de school doorlopen in de bso.  De twee 

organisaties zitten momenteel nog in een 

ontdekkende fase van deze 

samenwerking, ze komen nog veel nieuwe 

zaken tegen, maar de sfeer is zeker 

positief.  

 

 

 

Er is zelfs al een toekomst plan, de 

huidige vorm van samenwerken moet 

eerst meer vorm krijgen, maar uiteindelijk 

willen de organisaties naar een 

‘Montessori-huis 2Samen’. In deze 

samenwerkingsvorm is er eigenlijk geen 

sprake meer van samenwerking, in het 

gebouw is dan één organisatie voor 

Montessori onderwijs in een dag-

arrangement. De twee organisaties zullen 

dan geheel met elkaar vervlochten zijn. 

Het is mooie toekomst muziek, maar eerst 

gaan de organisaties zich richten op open 

communicatie, wederzijds vertrouwen en 

een gedeelde (pedagogische) visie en 

ambitie. Door ruimte te maken voor 

initiatieven en daar ook budget voor vrij te 

maken zien de organisaties voor de 

toekomst het Montessori-huis met veel 

plezier tegemoet. 

 

SKSG en de vensterschoolSKSG en de vensterschoolSKSG en de vensterschoolSKSG en de vensterschool    

www.sksgkinderopvang.nl  

De Vensterscholen in Groningen zijn de 

voorlopers van de Brede school, een 

nauwe samenwerking tussen onderwijs en 

bso werd daar al ruim voor de motie van 

Aartsen/Bos nagestreefd. Petra Wolswijk 

van SKSG blikt bij de WOK terug op deze 

samenwerking.  

SKSG is een organisatie die in Groningen 

en het Westlandkwartier op 23 locaties 

opvang biedt aan 3000 kinderen van vier 

tot dertien jaar. Naast bso en vso biedt 

SKSG ook ‘tussen de middag opvang’ 

(tmo), naschoolse activiteiten (nsa) en 

kinderwerk (kw) in 15 wijken van de stad. 

In de gemeente Groningen staat 

kinderopvang op de (bestuurlijke) agenda 

van het onderwijs, de betrokkenheid van 

scholen wordt steeds groter. Men staat 

meer open voor partnership voor langere 

perioden, waardoor de bso steeds meer 

geïntegreerd raakt.  Men ziet meer en 

meer het belang van de samenwerking in 

door de gecreëerde mogelijkheden. Er is 

afgesproken dat de verantwoordelijkheid 

voor voldoende kindplaatsen in de bso  

gedeeld wordt, samen wordt gekeken naar 
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mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld het 

delen van ruimten of personeel.  

De gedrevenheid vanuit het onderwijs 

komt echter voornamelijk van een kleine 

club enthousiastelingen en wordt meestal 

niet breed gedragen door het vaak weinig 

flexibele achterliggende team. Opvang 

blijft volgens mevrouw Wolswijk 

ondergeschikt aan het onderwijs, men is 

in de ogen van het onderwijs meestal geen 

gelijkwaardige partner. Maar wel de 

partner met geld. Het onderwijs wil nog 

wel eens onrealistische verwachtingen 

hebben richting opvang omtrent financiële 

stromen. Maar het onderwijs kan niet 

verwachten dat alles betaald wordt door 

de opvang, als er samengewerkt wordt, 

moet ook het financiële plaatje netjes 

verdeeld worden. 

 

 

 

Volgens mevrouw Wolswijk ligt de knel bij 

het feit dat er geen gedeelde 

pedagogische visie is over buitenschoolse 

tijd. Bovendien zijn het onderwijs en de 

opvang twee compleet verschillende 

werelden met een andere bedrijfsvoering, 

organisatiecultuur en leefklimaat.  

Als beide groepen elkaars expertise en 

pedagogische rol erkennen en accepteren 

zal dit al een goede stap in de richting zijn 

voor een nog succesvollere samenwerking.  

De Vensterschool van de toekomst heeft 

een breed gedragen pedagogische visie, 

waarbij alle partijen werken aan 

gemeenschappelijke doelen in een 

herkenbaar dagarrangement. Budgetten 

zijn gebundeld en verantwoordelijkheden 

zijn helder.  

    

Nieuwe scholen van startNieuwe scholen van startNieuwe scholen van startNieuwe scholen van start    

Afgelopen jaar schreef de WOK ook een 

nieuwsbrief over nieuwe schooltijden. Wat 

speurwerk leverde twee scholen op die al 

aan het werk zijn gegaan volgens een heel 

nieuw principe.   

    

‘‘‘‘VeerezonVeerezonVeerezonVeerezon’’’’ te Zwolle te Zwolle te Zwolle te Zwolle    

http://www.veerezon.nl  

In Zwolle is afgelopen herfst ‘Veerezon’ 

gestart, een school of eigenlijk ‘instelling’ 

met een integraal dagarrangement. De 

school die nu 21 leerlingen heeft, hoopt in 

een aantal jaar te groeien naar 400/600 

leerlingen. Veerezon biedt 50 weken per 

jaar 6 dagen per week van 7:00 tot 18:00 

ruimte voor kinderen tussen de 0 en de 14 

jaar. Ouders mogen zelf bepalen welke 5 

van de 6 dagen de kinderen (vanaf 4 jaar) 

naar school gaan en ook de vakanties zijn 

vrij in te delen. Alleen op feestdagen en 

tussen kerst en oud en nieuw is de school 

gesloten. Tijdens de zomer wordt er 4 

weken lang ‘summer-school’ gegeven 

omdat volgens de wet deze weken nog 

niet als lesgevende tijd kunnen worden 

gerekend. Op Veerezon zijn school en 

opvang één met elkaar, saamhorigheid en 

rust worden bevorderd, wat een optimale 

leeromgeving creëert.   

De dagen op Veerzon richten zich op het 

bioritme van kinderen, taal en rekenen 

wordt gegeven op de momenten dat 

kinderen het beste informatie kunnen 
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opnemen. Leren, actie en ontspanning 

wisselen elkaar op natuurlijke wijze af.  

Naast de basisvaardigheden richt de 

school zich ook actief op nieuwe 

ontwikkelingen, uitgaand van de laatste 

stand van de wetenschap. Iedere leerling 

heeft een eigen ontwikkelingsplan met 

leerlijnen die iedere 4 maanden opnieuw 

geëvalueerd en vastgesteld worden.   

Het dagarrangement is niet verplicht, 

tussen de middag (tussen 12:00 en 14:00) 

mogen de leerlingen ook naar huis. 

Momenteel zit Veerezon in een nood-

locatie, maar de bedoeling is dat in de 

toekomst de instelling in een groot pand 

met meerdere voorzieningen komt te 

zitten. 

    

    

    

‘‘‘‘De SchoolDe SchoolDe SchoolDe School’’’’ te Zandvoort.  te Zandvoort.  te Zandvoort.  te Zandvoort.     

www.deschool.nl  

In 2008 is in Zandvoort ‘De School’ 

gestart. Een school die 50 weken per jaar 

5 dagen per week van 8:00 tot 18:00 open 

is. Nu nog voor kinderen vanaf 4 jaar, 

maar de ambitie is om ooit een centrum te 

zijn voor kinderen tussen de 2 en de 18 

jaar. Een integratie tussen basis- en 

voortgezet onderwijs waardoor een 

ononderbroken ontwikkellijn ontstaat. De 

geijkte gegevens van vaste vakanties, het 

leerstof-jaarklassensysteem en de 

besluitvorming probeert de school te 

doorbreken. De vaste koppeling van 

lesstof aan klas werkt volgens de school 

beknellend en problemen worden 

voortijdig herkend door leerlingen het 

gevoel te geven dat ze gehoord worden. 

Vijf keer per jaar wordt er met de leerling, 

leerkracht en ouders een persoonlijk 

activiteitenplan gemaakt en geëvalueerd. 

Jaarklassen en vaste combinaties van 

jaarklassen en leerstof bestaan niet 

waardoor ‘zitten blijven’ ook niet mogelijk 

is. De groepen bestaan uit 15 tot 20 

kinderen in verschillende leeftijden; 2-5, 

6-9 en 10-12.  

De school biedt 2 pakketten; het 

‘basispakket’, van 8:00 tot 14:00 met 

verplichte afname van de gewone 

schoolvakanties en het ‘totaalpakket’ van 

8:00 tot 18:00 met vrije vakantiekeuze op 

2 weken met kerst na. De extra kosten die 

het totaalpakket met zich meebrengt 

kunnen (werkende) ouders opgeven bij de 

belastingdienst voor opvangtoeslag. 

Tussen 8:00 en 10:00 is de inloop en 

tussen 16:00 en 18:00 is de uitloop, stress 

van ‘op tijd komen’ wordt hiermee sterk 

verminderd. 

Alle kinderen eten op school en het 

bereiden van de verantwoorde gezonde 

maaltijd wordt ook door de leerlingen zelf 

gedaan.  

Alle kinderen halen het wettelijke 

minimale aantal uren onderwijs en de 

kerndoelen, maar meer mag ook. Naast 

het basispakket biedt de school, doordat 

ze ruim in de tijd zit een rijker aanbod van 

leeractiviteiten. Zo wordt er Engels 

gegeven vanaf groep 1 en besteed men 

aan dacht aan koken, filosofie, sociale en 

communicatieve vaardigheden, kunst, 

drama en cultuur. 
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