
De Rietgors in Leuvenheim is, met 36 leerlingen, een piepklein schooltje met de groepen 1-2, 
3-4-5 en 6-7-8. Om te kunnen blijven bestaan moest schoolleider Bert Becker de werkwijze 

flink vernieuwen. “De school was toe aan een frisse wind.”

Maatwerk voor ieder kind

“De school was verzand in routine, 
het leerlingenaantal daalde, het 
voortbestaan stond onder druk.” 
Bert Becker werd al snel bij zijn 
aantreden geconfronteerd met de 
vraag: hoe kunnen we vernieuwen? 
“Ik had zelf vanuit een vorige functie 
ervaring met IPC (International 
Primary Curriculum), wat ook een 
vorm van projectonderwijs is. 
Vanuit die gedachte ben ik gaan 
googelen: wat bestaat er aan 
thematisch onderwijs? Zo kwamen 
we bij Jeelo terecht.”

Maatwerk per leerling

Jeelo past goed bij zo’n kleine 
school, heeft Becker gemerkt. 
Om te beginnen is het relatief 
eenvoudig om de nieuwe werkwijze 
in te voeren. “Er werken hier maar 
vier leerkrachten, dus alle neuzen 
staan al snel dezelfde kant op.” 
De leerlingen van De Rietgors 
zijn verdeeld over drie 
combinatieklassen: 1-2, 3-5 en 
6-8. Is het niet lastig om te werken 
met de verschillende leerroutes 

binnen deze groepen? “Juist niet”, 
vindt Becker. “Jeelo biedt door de 
manier waarop het is opgezet al 
een behoorlijk individuele leerroute 
voor ieder kind. Het is bijna 
maatwerk. Het maakt daarbij niet 
uit dat er verschillende klassen en 
niveaus in één lokaal zitten.”
Becker vindt ook het thematisch 
werken een voordeel: “Alle klassen 
zijn schoolbreed met hetzelfde 
thema bezig. En we werken nu niet 
met drie of meer methodes voor 
wereldoriëntatie en de daaraan 
gekoppelde instructiemomenten: 
dat scheelt heel veel tijd.”

Broedmachine en terraria

Het rietgedekte gebouw waarin 
De Rietgors gehuisvest is, telt vier 
lokalen, waaronder één speciaal 
Jeelo-lokaal, dat alle groepen om 
beurten gebruiken. Er staat een 
computereiland, tafels in groepjes 
voor de leerroutes, alles ruim 
opgezet. Op een kast staan de 
resultaten van het laatste project: 
inmiddels verlaten terraria, glazen 

potten met buisjes... 
Vera (groep 7) en Juul (groep 6) 
zijn het meest enthousiast over 
dit laatste project, Zorgen voor 
dieren. “We hebben hier op school 
een broedmachine gehad”, vertelt 
Vera. “Toen de kuikentjes geboren 
werden uit hun ei, hing de hele 
klas boven de bak. We hebben 
goudvissen gehad, vlinders bekeken 
en zelf een terrarium gebouwd.” 
“De insecten daarvoor hebben we 
gevangen met zo’n pot met een 
buisje eraan, zelfgemaakt”, vult Juul 
aan. “Daar kon je ze dan door naar 
binnen zuigen. Maar de buisjes 
waren niet groot genoeg: er pasten 
alleen mieren door.” Heel leuk vond 
ze het ook om te leren zorgen voor 
een hond of kat. “Daarvan hielden 
we een logboek bij. We weten nu 
heel goed hoe je voor een dier 
moet zorgen zodat het niet dood 
gaat.” 

Betrokkenheid van iedereen

Het heeft de school veel gebracht. 
“Om te kunnen blijven bestaan 
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moesten we ons onderscheiden van 
de andere scholen in de buurt. In 
de directe omgeving – de gemeente 
Brummen - zijn er al vijf. Jeelo bood 
uitkomst: sinds de invoering is het 
aantal leerlingen stabiel. Nieuwe 
ouders kiezen bewust voor deze 
school, ze komen er zelfs voor uit 
Eerbeek, 8 kilometer verderop.”  
Bij Jeelo hoort betrokkenheid bij je 
omgeving en dat past goed bij de 
school. Er lagen al veel contacten 
met maatschappelijke organisaties, 
die worden nu verduurzaamd. 
Becker benadrukt dat de school 
hierbij de regie voert. “Er lag al een 
enorm educatief aanbod, van GGD’s 
tot bibliotheken, leskoffers vol. 
Maar vaak paste het nergens bij en 
bleef het bij een leuk uitstapje. Ons 
uitgangspunt is nu: wíj bepalen wat 
we doen en wanneer. En het werkt, 
tot grote tevredenheid van beide 
partijen. Sommige organisaties 
vragen: ‘Komen jullie over een jaar 
weer terug?”  
Prettig vindt hij dat je snel kunt 
inspelen op de actualiteit. “Het 

is heel dynamisch. Maar het 
belangrijkste wat Jeelo de school 
heeft opgeleverd is toegenomen 
betrokkenheid. Van de kinderen bij 
de les, van het team bij de lesstof, 
van de ouders bij de school. En, wat 
ik heel uitzonderlijk vind, van de 
directe omgeving. Neem het project 
Zorgen voor dieren. Daarover kun 
je van alles in een boek lezen, maar 
door je eigen omgeving er actief 
bij te betrekken wordt het leuker, 
zinvoller en blijft de informatie 
beter hangen. We hebben de 
Bijenvereniging bezocht, een 
kinderboerderij hier in de buurt, die 

gerund wordt door verstandelijk 
gehandicapten en ter afsluiting een 
dierenshow gehouden.” 

Taal en rekenen integreren

“Inmiddels hebben we alle 
projecten gedaan. Die hebben 
we als zeer geslaagd ervaren. Dat 
enthousiasme van het begin zit 
er nog prima in. Nu zijn we bezig 
om het taal- en rekenonderwijs 
te integreren. De afspraken met 
maatschappelijke organisaties 
liggen voor de komende tijd al vast. 
Het gonst weer in de school.”

“Jeelo-en is een nieuw woord bij ons thuis”
Ilja Sibbing werkt in de schooltuin, om de week helpt zij de groepen 
1-2 en 3-4-5 bij het onderhoud. Op vrijdag, na schooltijd, wordt 
de oogst verkocht: twee meisjes verkopen verse doperwten, sla en 
snijbiet. “Niet heel specifiek Jeelo, maar het past er goed bij”, vindt 
Sibbing, die twee kinderen op De Rietgors heeft. Zij merkt dat haar 
kinderen sinds de invoering van Jeelo meer betrokken zijn bij het 
onderwijs dat ze krijgen. “Ze nemen dingen mee en vertellen ineens 
veel meer over wat ze op school geleerd hebben. ‘Jeelo’en’ is een 
nieuw woord bij ons thuis. Ook de ouders zijn meer betrokken: je 
ziet niet alleen een rapport aan het einde van het jaar, maar veel 
van wat er gebeurt op school. De kinderen wennen aan initiatief 
nemen, aan presenteren en plannen. Wat mij betreft zou wel vooraf 
duidelijker mogen zijn wat de beoordelingseisen zijn. Maar de school 
blijft in beweging, ik ga ervan uit dat dat nog meegroeit.”  
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