
Leren van 
en voor de 
maatschappij

Meer regie bij leerlingen, dat is wat Jeelo 
nastreeft. Om dat te bereiken, is het niet 
voldoende om slechts een facet van het 
onderwijs aan te pakken. Als je de regie 
écht bij de leerling wil leggen, vraagt dat 

om betrokkenheid van de hele keten 
en van alle partijen. OBS de Graswinkel 

in Weert brengt deze Jeelo-gedachte 
in de praktijk. Geheel in de lijn van het 
‘ketendenken’ zijn er voor dit interview 
maar liefst vijf personen aangeschoven: 
een schoolbestuurder, een schoolleider, 
een leerkracht en twee leerlingen. OBS 

de Graswinkel is druk doende de muren 
te slechten die in het onderwijs lange tijd 
vanzelfsprekend leken, muren tussen de 

verschillende schoolvakken, tussen school 
en vrije tijd, tussen school en maatschappij, 

tussen de minibouwen, tussen ouders en 
het leerproces en – letterlijk – tussen de 

klaslokalen.

Maar hoe doen ze dat bij De Graswinkel? 
Nou zo >>>
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1 door de schoolinrichting  af te stemmen op de  
onderwijsvisie 

In de school zijn ruimtes ingericht voor allerlei 
verschillende activiteiten. De leerlingen kiezen 
zelf waar ze de activiteiten uitvoeren. “We hebben 
flexplekken”, vertelt Floor uit groep 7, “maar ook 
aparte hokjes waar je kunt gaan zitten als je rustig 
wilt leren. Het lijkt soms net of je thuis bent. En toch 
ben je op school.” Tobias, die ook in groep 7 zit, zegt 
daarover: “Voor het samenwerken moet je vooral in 
de klas zijn. Op de gang zijn individuele plekken. Er is 
een teamkamer waar je met meerdere kinderen kunt 
werken. En we hebben een loungebank waarop je 
lekker kunt lezen.” Het kleuterparadijs is inmiddels een 
begrip geworden. “Daar ben ik best een beetje jaloers 
op”, zegt Floor. “Ze hebben zulke leuke dingen. Een 
gave zandtafel bijvoorbeeld. We gaan er soms naartoe 
om te spelen. Dat mag ook.”

De herinrichting van het schoolgebouw in de 
zomer van 2017 kwam rechtstreeks voort uit een 
vernieuwde visie op onderwijs. Schoolleider Vivian 
legt uit: “Waarom is een school eigenlijk net een 

kantoorgebouw in plaats van een scharrelplek voor 
kinderen? Dat vroegen wij ons af. Kinderen moeten 
juist veel kunnen bewegen. Daar is rekening mee 
gehouden bij het ontwerp.” Tobias herinnert zich nog 
hoe het vóór de verbouwing was: “Toen gingen we elke 
dag vijf minuten door de klas lopen om te bewegen. 
Nu is dat niet meer nodig. Door de flexplekken lopen 
we veel meer door de school. Dat is beter en ook 
leuker.”

Zijn de leerkrachten net zo tevreden met de nieuwe 
situatie als de kinderen? Want hoe voorkom je dat het 
een chaos wordt? “Het is prima te monitoren”, zegt 
Vivian, “zolang je maar duidelijke afspraken maakt. 
Vroeger moest je in de klas stil zijn en mocht je op 
de gang praten. Nu is dat andersom. We hebben alle 
deuren van de klassen weggehaald en de gang is 
bij ons de stilteruimte geworden. Zo’n verandering 
doorvoeren gaat niet vanzelf, je moet daar in 
zoeken. Maar het lukt wel.” Schoolbestuurder Henk 
vult zijn collega aan: “Het heeft ook te maken met 
voorbeeldgedrag. Er heerst hier de cultuur dat je de 
ander op zijn gedrag kunt aanspreken. Volwassenen 
en kinderen spreken elkaar aan. Uiteindelijk gaat het 
om de afspraken die je samen hebt gemaakt over wat 
wel en niet kan. Dat is niet anders dan thuis.”

Henk Derks, schoolbestuurder

Floor, l
eerli

ng

Vivian Berden, schoolleider

Esther Rutte
n, le

erkracht

Tobias, leerling
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2 door de leerlingen eigenaarschap te geven  
over hun eigen leerproces

De inrichting van het schoolgebouw 
volgt dus de visie van De 
Graswinkel. Wat die visie is, heeft 
het team weergegeven in een 
getekend meerjarenplan. Daarin 
is ‘eigenaarschap’ een kernwoord. 
Vivian: “We willen dat kinderen 
eigenaar zijn van hun leerproces. 
Daarin moeten we nog groeien. 
Zo zijn we nog niet zo lang met 
Jeelo bezig. We zijn al wel aan het 
differentiëren. Sommige kinderen 
doen wat meer stenen en stappers, 
andere doen wat minder.”

Leerkracht Esther zegt: “Kinderen 
mogen in hun eigen tempo 
leren. Je ziet dat ze op die manier 
veel meer plezier hebben dan 
voorheen. Het gevoel om onder 
de maat te zijn omdat je iets op 
een bepaald moment nog niet 
beheerst, is enorm frustrerend 
voor kinderen. Dan stokt het 
leerproces gelijk.” Henk: “We 
willen af van het consumptieve 
onderwijs van vroeger. Eigen 
verantwoordelijkheid, zelf de regie 
nemen, dat is waar we naartoe 
willen. Zoiets vraagt een omslag van 
de kinderen.”

Floor kan dat bevestigen: “We 
moeten nu zelf dingen bedenken en 
regelen. Dat vind ik wel fijner dan 
vroeger. Toen kregen we instructie 
van de meester voor de hele groep. 
Maar soms wist ik het al lang.” De 

eigen regie strekt zich ook uit tot 
het computergebruik. “Als ik een 
tijdje met de computer heb gewerkt, 
dan ga ik een rondje buiten lopen”, 
vertelt Floor. “Dan heb ik wat frisse 
lucht en kan ik me daarna beter 
concentreren. Dat doen wel meer 
kinderen.” “Een mooi voorbeeld”, 
vindt Vivian. “Het laat zien dat 
kinderen zelf aanvoelen wanneer 
het teveel wordt en bewust kiezen 
om even de tablet aan de kant te 
schuiven. Met de computers haal je 
ook die bewustwording de klas in.” 

Esther leidt regelmatig teams van 
andere scholen rond die kennis 
willen maken met Jeelo. Ze vertelt 
dat leerkrachten verbaasd zijn 
over het eigen initiatief van de 
kinderen: “Eerder gingen ze zitten 

wachten op een opdracht van de 
leerkracht. Nu gaan ze uit zichzelf 
aan de slag.” Vivian: “Het loslaten 
van de klassikale instructie en 
begeleiding wordt ook wel een 
stuk gemakkelijker door de goede 
sturing die de Jeelo-stappers geven. 
De kinderen weten precies wat er 
van hen wordt verwacht en hoe 
ze dat moeten doen. Je kunt ze 
veel zelfstandiger laten werken 
dan vroeger. Kinderen leren heel 
veel vaardigheden die helpen om 
complexe dingen op te lossen. Je 
merkt ook dat onze kinderen graag 
goed scoren, dat ze het goed willen 
doen. Het kind leert voor zichzelf. 
Er zijn natuurlijk kinderen bij wie 
het niet zo goed lukt. Die zul je dan 
meer moeten begeleiden. Maar het 
gros pakt het goed op.”

Admela Mulabdic-Bektesevic 
intern begeleider 
 
IB-er Admela van de Graswinkel vertelt over een gesprek met een 
leerling die moeite heeft met taal en rekenen. De leerling zegt tegen 
haar: “Juf, ik vind school echt niet leuk!” “Nou dan breekt echt je hart”, 
vertelt Admela. ‘‘Maar wel in de middag’, vervolgt de leerling, “want 
dan doen we Jeelo.”
Het samenwerken met andere kinderen is voor deze leerling soms 
best lastig. Maar als Admela daar naar vraagt, zegt hij: “Nou, ik weet 
dan echt wel met wie ik moet samenwerken om mooie dingen te 
maken!”

Admela ervaart dat zowel leerlingen die langzamer leren als 
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben hun eigen weg kunnen 
vinden binnen Jeelo. “We stimuleren de leerlingen eigen regie te 
nemen en begeleiden hen waar nodig. We merken al dat leerlingen er 
gericht om vragen als ze vastlopen.”

getekend meerjarenplan



3 door ook het  
team eigenaarschap  
te geven

Het eigenaarschap geldt niet alleen 
voor leerlingen, maar ook voor het 
team. Esther: “Hierin zijn we nog 
zoekend. Het grote verschil is dat 
we nu heel veel samen doen. We 
werken met teams die de projecten 
samen voorbereiden en evalueren. 
Er is meer verbinding en we maken 
meer gebruik van ieders talenten. 
Die talenten komen ook tot hun 
recht in de expertisegroepen die 
we hebben opgezet. Daar zit je in 
op basis van je eigen keuze. De 
één is bijvoorbeeld bezig met de 
conceptontwikkeling van de school, 
de ander richt zich specifiek op 
werken met Jeelo.” 

Henk: “Binnen de expertisegroepen 
leren we met en van elkaar. We 
geven elkaar oprechte feedback. 
We hebben het niet meer over het 
functioneren van de ander, maar 
over de gezamenlijke ontwikkeling. 
Dat vind ik het sterke van zo’n 
vernieuwing die je samen aangaat. 
Je draagt het met elkaar. Voor 
een bestuurder is dat een hele 
verandering. Je moet ineens van 
een heleboel dingen afblijven en de 
school durven loslaten.” “Het feit 
dat Jeelo georganiseerd is in een 
community draagt enorm bij aan 
de ontwikkeling van het team”, zegt 
Vivian. “Ook wijzelf zijn constant 

aan het leren. Bijvoorbeeld door 
de ervaringsbijeenkomsten die 
Jeelo organiseert, waar je collega’s 
van andere scholen ontmoet en 
ervaringen uitwisselt. Je leert heel 
veel mensen kennen en je praat 
met anderen over onderwijs.”

4 door de hele school in  het teken te zetten van  
een Jeelo-project

Tijdens de projecten van Jeelo is 
de hele school, van de kleuters 
tot groep 8, in de ban van één 
onderwerp. In het project Omgaan 
met geld worden op school allerlei 
organisaties opgetuigd. In de 
lagere groepen komen winkeltjes, 
in een hogere groep komt een 
bank. “Ik ben een bedrijfje aan het 
opzetten”, meldt Tobias alsof het 
de normaalste zaak van de wereld 
is. “Het wordt een autowasbedrijfje. 
We zijn nu bezig met het maken 
van een begroting. Mijn vader kan 
me helpen, want die maakt zelf 
ook begrotingen op zijn werk.” 
Floor gooit het met haar groepje 
over een andere boeg. “Wij gaan 
een uitlaatservice voor honden 
beginnen”, zegt ze enthousiast. 
Probleem is wel dat niet alle neuzen 
(van de kinderen!) dezelfde kant op 
staan. “Een meisje in ons groepje is 
bang voor honden, dus die wil het 
eigenlijk niet. Daar moeten we nog 
een oplossing voor zoeken.”

Vivian: “Ik vind het prachtig dat de 
hele school in het teken staat van 
het project. Iedere keer als ik door 
de school loop, geniet ik van die 
verbondenheid. De groepen doen 
allemaal andere dingen, maar het 
onderwerp is overal hetzelfde. Bij 
Omgaan met geld moet iedereen 
dingen ruilen. Ieder kind moet iets 
meenemen om afstand van te doen 
en dan te kijken wat hij of zij graag 
terug zou willen hebben. Vooral de 
kleintjes vinden dat heel spannend 
en moeilijk. Die willen eigenlijk niks 
afstaan.”

5 door kinderen uit alle  groepen van elkaar te  
laten leren

Floor en Tobias gaan regelmatig op 
bezoek bij de jongere leerlingen. In 
het project Zorgen voor jezelf en 
anderen maakten ze een gezonde 
lunch voor de kleuters van De 
Graswinkel. Floor vertelt dat het 
uitleggen van de Schijf van 5 nog 
niet zo simpel was. “De kleuters 
snapten niet alles wat we zeiden. 
Dan moet je het dus anders 
uitleggen.” Ook in het project 
Omgaan met geld werkt ze weer 
samen met kinderen uit andere 
groepen: “Je gaat overleggen over 
wat je eigenlijk wilt met je bedrijfje. 
Sommige kinderen kende ik niet. 
Dat was wel spannend in het 
begin. Maar nu ken ik ze gewoon.” 
Tobias: “Wij hadden al bedacht dat 
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we een autowasbedrijfje wilden 
opzetten. Maar toen kwamen er 
twee kinderen uit andere klassen 
bij die nog geen idee hadden wat 
wij van plan waren. Dat hebben we 
opgelost door erover te stemmen.”
Groepsdoorbrekend werken is 
een grote wens van de school. 
Vivian: “We willen af van het 
leerstofjaarklassensysteem. Maar 
dat gaat natuurlijk niet in één 
keer. Als eerste zijn we begonnen 
met teams waarin kinderen van 
verschillende leeftijden bij elkaar 
zitten. Groep 7-8 is bijvoorbeeld 
team 4. Methodisch zijn we al voor 
een groot deel los van de oude 
klassen en werken we meer met 
individuele leerlijnen. Over een 
aantal jaren werken de kinderen 
hopelijk helemaal op hun eigen 
niveau en in hun eigen tempo. Een 
kind in team 4 kan dan dus spelling 
doen op het niveau van groep 7 en 
rekenen op het niveau van groep 8. 
Echte differentiatie, dat is het doel.” 

Esther: “Stiekem zijn we al best ver 
met groepsdoorbrekend werken. 
Kinderen hebben al eigen doelen 
waarmee ze in hun eigen tempo 
aan de slag gaan. En groepen 
doorbreken kan ook in kleine 
dingen zitten. Ik geef les in groep 
3-4, maar heb nu bijvoorbeeld de 
kleuters uitgenodigd om eens mee 
te draaien om te zien hoe mijn 
groep leest en schrijft. Alleen om 

het verlangen aan te wakkeren 
bezig te zijn met letters en 
woorden.” Vivian: “Het mooie is dat 
je zo ook veel bewuster bezig bent 
met wat de kinderen nou eigenlijk 
leren. Vroeger volgde je domweg 
de methode of het lesje. Nu word je 
gedwongen erover na te denken.”

6 door kinderen binnen  én buiten de school  
te laten leren

Het leren buiten de school speelt 
een grote rol bij De Graswinkel. 
Sinds de invoering van Jeelo 
betrekt het team veel vaker en 
veel gerichter maatschappelijke 
organisaties bij het onderwijs. 
Vivian: “Die uitstapjes van vroeger 
waren leuk hoor, maar ze droegen 
weinig bij aan het leren. We zijn nu 
veel strenger in het selecteren van 
activiteiten. We doen ze alleen als 
ze bij het project passen. Zo hebben 
we dit jaar de Kinderboekenweek 
overgeslagen. Omdat we Jeelo doen, 
dat vol zit met leuke dingen, missen 
de kinderen dat niet. Als je er 
zomaar van alles tussendoor gooit, 
wordt het niet betekenisvol.”

Esther: “De contacten met 
maatschappelijke organisaties 
maken bij de kinderen heel goed 
duidelijk waarvoor ze hier zitten. 
Wat zijn straks de mogelijkheden? 
Wat kom je allemaal tegen? 

Ze weten waarvoor ze iets 
doen.” Het team schakelt ook 
regelmatig ouders in. “Laatst 
kwam er een moeder die op het 
consultatiebureau werkt iets 
vertellen over haar werk. Wat zij 
precies doet, zou ik nooit kunnen 
overbrengen.” Ouders motiveren 
blijkt geen probleem. “Je merkt dat 
ze het ontzettend leuk vinden om 
die rol te pakken. Er is bijvoorbeeld 
een ouder op bezoek geweest die 
audicien is. Hij had zijn otoscoop 
gekoppeld aan het smartboard. 
Zaten we met zijn allen in een oor 
van een kind te kijken. Dat leer je 
niet uit een boek.” Tobias beaamt 
dat: “Het is heel leuk om dingen te 
horen van mensen die dat beroep 
ook echt hebben. Je leert er ook veel 
van omdat die persoon er zelf mee 
heeft gewerkt.”

Henk: “Het leren beperkt zich 
niet meer tot de schooluren. 
Eigenlijk zou je echt een goede 
reden moeten hebben om nog in 
je school te blijven zitten. Heb je 
die niet, dan leer je buiten, van 
wat de maatschappij je te bieden 
heeft. Je kunt kinderen bijvoorbeeld 
proberen weerbaar te maken in een 
aantal schooluren, maar misschien 
kun je zoiets veel beter leren op een 
sportclub. Daar zitten mijn dromen: 
een sociaal ecosysteem rondom een 
kind creëren, waarin alles met alles 
verbonden is.”

“Ik vind het prachtig dat de hele school in het teken 
staat van het project. Iedere keer als ik door de 
school loop, geniet ik van die verbondenheid.”
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7 door taal en rekenen  te integreren in de  
projecten

Op OBS De Graswinkel worden 
taal en rekenen daar waar het kan 
geïntegreerd in de projecten van 
Jeelo. De meeste methodes zijn de 
deur uit gedaan. Niet op voorhand, 
maar achteraf. Vivian: “De boeken 
stonden wel in de kast, maar we 
gebruikten ze zelden. Omdat het 
allemaal in Jeelo zit.” Zo worden 
de bronnen in Jeelo gebruikt voor 
begrijpend lezen, maar in team 
2 ook voor spelling. Dat komt de 
betrokkenheid van de leerlingen ten 
goede. Floor geeft er een voorbeeld 
van: “Vroeger snapte ik begrijpend 
lezen niet. Nu heb ik vaak niet eens 

in de gaten dat ik met begrijpend 
lezen bezig ben. Het gaat over een 
leuk onderwerp en dan denk ik 
alleen maar: dat wil ik snel lezen.”

Ook voor aanvankelijk lezen 
gebruikt De Graswinkel bronnen 
van Jeelo. Esther legt uit hoe dat 
werkt: “Groep 3 en 4 lezen samen 
de bronnen en dat gaat supergoed. 
We laten de norm los. Voorheen 
moesten ze met kerst kunnen 
lezen, nu hoeft dat niet meer. Als 
jij een langzame lezer bent, dan 
mag dat. Natuurlijk probeer ik je 
wel uit te dagen om het sneller 
te doen. Maar als het niet gaat, 
dan gaat het niet. Niemand wordt 
direct als dyslecticus in een hokje 
gestopt. Doordat de kinderen 
niet meer gefrustreerd zijn, is het 

leesplezier veel groter. En daarmee 
de vorderingen. Want als er iets 
niet helpt bij het leren lezen dan 
is dat frustratie.” Esther bekent 
dat ze het best eng vond om de 
methode los te laten. “Ik was bang 
dat kinderen me zouden ontglippen. 
Je voelt wel aan hoe het gaat, maar 
om dit te objectiveren hebben we 
een tussentijdse test gedaan om 
te zien hoe de kinderen ervoor 
staan. We zijn er nog te kort mee 
bezig om definitieve conclusies te 
trekken, maar dit eerste resultaat 
is veelbelovend. Alles zit op 
niveau of erboven. Dan krijg je het 
vertrouwen om dingen los te laten.”

Dat leerlingen steeds minder 
onderscheid maken tussen 
rekenen en taal aan de ene kant en 
projecten voor wereldoriëntatie aan 
de andere kant wordt duidelijk als 
Tobias vertelt over zijn dagindeling. 
“Taal en rekenen hebben we 
’s ochtends, Jeelo doen we ’s 
middags. Nu zijn we dus met het 
bedrijfje bezig.” Op de vraag of het 
maken van een begroting voor zijn 
autowasserij dan geen rekenen is, 
antwoordt Tobias: “Rekenen? Je 
moet gewoon weten wat de prijs 
van dingen is en dan zet je alle 
bedragen op een rijtje en die tel 
je bij elkaar op. Dan kijk je op het 
einde hoeveel winst of verlies je 
hebt gemaakt.“

Christa Tegels 
Kinderopvang Humanitas, locatie Weert

“Ik vind het belangrijk om de buitenschoolse activiteiten af te stemmen 
op wat er op school gebeurt. We sluiten met onze activiteiten daarom 
zo veel mogelijk aan bij de Jeelo-projecten die de Graswinkel doet. 
Kinderen herkennen het onderwerp, dat vinden ze leuk. We zoeken 
nog naar een manier om de lijnen met school kort te houden, maar we 
zijn al wel op de goede weg. Inmiddels hebben we bijvoorbeeld een 
inlog in Mijn Jeelo, zodat we de projecten kunnen bekijken. We zijn ook 
aanwezig bij de eerste brainstormsessie van de school over een project. 
En door de verbouwing van de school zitten we nu ook fysiek dichter bij 
elkaar, wat het contact een stuk gemakkelijker maakt.” 
“Uiteraard blijven het buitenschoolse activiteiten. Het is de vrije tijd 
van leerlingen, dus we vermijden de een schoolse situatie. Ze mogen 
echt vrij spelen. Om te voorkomen dat kinderen “niet alweer!” roepen, 
proberen we het onderwerp van het project heel speels op te pakken. 
Tegenover leerlingen hebben we het ook niet over leerdoelen. Maar zelf 
bepalen we die wel. Bijvoorbeeld als het gaat om sociale vaardigheden. 
De Graswinkel heeft het voornemen om bij elk project een zogenaamde 
deugd centraal te stellen. Die nemen we dan natuurlijk mee in de BSO. 
Het is logisch om daar één lijn in te trekken, dan pakken kinderen het 
ook veel sneller op.”

“Het gaat bij Jeelo echt 
om wat de kinderen 

nodig hebben.”
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Dagrooster
8.30 – 9.00  Start basisgroep 
Voor dagopening, groepsvorming en welbevinden. Kinderen maken 
dagplanningen waarvan ze zelf eigenaar zijn.
 
9.00- 11.00  Blok 1 Rekenen, taal en spelling
De leerlingen werken met Snappet en krijgen instructies op maat.  Op termijn 
willen we gaan werken met stilteruimtes, samenwerkingsruimtes, instructies en 
workshops. Tussendoor is er pauze.
 
11.00-11.45  Blok 2 Jeelo en lezen, schrijven en Engels
De leerlingen werken met Mijn Jeelo en de leerkracht begeleidt daarbij. Lezen en 
schrijven vindt zo veel mogelijk geïntegreerd in het project van Jeelo plaats. 
 
11.45-12.00  Afsluiting basisgroep
Voor een terugblik op de ochtend. Wat ging goed, wat kan er anders, wat willen 
we leren? Reflectie vindt ook op andere momenten plaats. En we kijken naar de 
middag.
 
12.00-13.00  Pauze 
 
13.00-14.45  Start uitgroep Jeelo
In de middag werken we aan een project van Jeelo. Leerlingen werken 
samen naar een projectresultaat toe. We gaan werken met workshops, 
samenwerkingsopdrachten en zelfstandige opdrachten. 
 
14.45-15.00  Afsluiting uitgroep
Voor een terugblik op de middag. Wat ging goed, wat kan er anders, wat willen 
we leren? Reflectie vindt ook op andere momenten plaats. En we kijken naar de 
volgende dag.
 
Vanaf 15.00  BSO en Jeelo
We werken samen met de BSO. Kinderen hebben altijd en overal toegang tot Mijn 
Jeelo en kunnen daardoor Jeelo-activiteiten doen tijdens de naschoolse opvang. 

8 door onderdeel te worden  van een beweging en niet  
van een hype

Wie in de praktijk wil zien hoe 
Jeelo werkt, is op De Graswinkel 
van harte welkom. Esther 
verzorgt rondleidingen voor 
collega’s en bezoekt ook als 
ervaringsdeskundige andere 
scholen. Ze vindt het heel belangrijk 
om over haar ervaringen te 
vertellen. “Het is een persoonlijke 
verrijking”, zegt ze, “en tegelijkertijd 
een noodzaak. Het gevoel dat je met 
Jeelo deelneemt aan een beweging 
heerst heel duidelijk hier op school. 
Dat willen we uitdragen. Niet om 
te laten zien hoe goed wij bezig 
zijn, maar omdat je het kinderen 
op andere scholen ook gunt. Jeelo 
is zoveel meer toekomstgericht. 
Het gaat bij Jeelo echt om wat de 
kinderen nodig hebben.”

Vivian onderschrijft die missie: “We 
willen dat de verandering die Jeelo 
voorstaat een breder gedragen 
beweging wordt. We willen dat er 
veel meer scholen gaan deelnemen 

en dat de omgeving mee verandert. 
Dat is zo belangrijk! Ik heb nu 
soms het gevoel dat we aan het 
vechten zijn tegen een verstarde 
buitenwereld. Ook ouders zijn lang 
niet altijd bereid het oude los te 
laten. Maar willen we onze kinderen 
goed voorbereiden op de toekomst, 
dan zullen we het onderwijs echt 
anders moeten gaan aanpakken.”

Henk legt ter afsluiting van 
het interview een link met het 
bedrijfsleven: “Ook het bedrijfsleven 
is aan het veranderen. De oude 
afrekencultuur verdwijnt, diploma’s 
zijn niet meer heilig. Het draait 
allemaal om de meerwaarde die 
jij als mens hebt, op meerdere 
vlakken. Daar moeten we onze 
kinderen op voorbereiden. We 
zullen met elkaar een andere taal 
moeten ontwikkelen, een taal 
die in de hele samenleving wordt 
begrepen. Bij ons op school, maar 
ook thuis of op de kinderopvang en 
straks in het VO, op het voetbalveld 
en op de werkvloer. Want leren doe 
je overal en altijd.”

Esther Rutten 
over het doorvoeren van 
vernieuwingen

“In het onderwijs bestaat de neiging 
om vernieuwingen op deelgebieden 
door te voeren, in kleine stapjes.” 
Aan het woord is Esther Rutten, 
leerkracht op OBS De Graswinkel 
in Weert. “Dat hebben wij ook 
geprobeerd hoor. Er zijn heel wat 
vernieuwingen de school ingewaaid. 
En er net zo hard weer uitgewaaid.” 
Enkele jaren geleden besloot De 
Graswinkel het helemaal anders te 
doen. De school ontwikkelde een 
heldere visie, de welbekende ‘stip 
op de horizon’. Jeelo bleek daarbij 
naadloos aan te sluiten en helpt nu 
het team zijn doelen te bereiken. 
“Het is een avontuur, het is echt niet 
altijd makkelijk. Je moet radicaal 
afscheid nemen van het oude. We 
zien dat veel scholen blijven hinken 
op twee gedachten en dan is het 
niet vol te houden, dan red je het 
niet. Dat we met Jeelo op de goede 
weg zijn, bewijst de feedback die we 
krijgen van leerlingen. Kinderen zijn 
heel direct en eerlijk. Zij zijn onze 
monitor.”


