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Sint Pancras ■ Het leerplein is een
initiatief van Marijke Lamers. Zij
begon in augustus vorig jaar als
directeur van de snelgroeiende
basisschool in Sint Pancras. „Er
waren plannen voor drie noodloka-
len, maar dan perk je de ruimte
tijdens het buitenspelen in en
kinderen hebben juist bewegings-
ruimte nodig.”

Sinds 2017 had Het Baken al twee
lokalen in gebruik in de voormali-
ge ruitersportwinkel van Vroegop
naast de school. „Daarachter be-
vond zich echter nog een loods die
vroeger dienst deed als opslag.
Toen hier mensen van de gemeente
kwamen, vroeg ik of die ruimte
niet kon gebruiken”, zegt Lamers.

Ze had al snel bedacht wat ze
wilde met de ruimte. Niet drie
klaslokalen, maar één grote ruimte
die zou worden ingericht als leer-
plein met daarbij twee afsluitbare
instructieruimtes en met flexibele
werkplekken. In de ruimte staan
zitjes, schommelstoelen en fiets-
stoelen, waar de leerlingen gebruik
van kunnen maken. „Ze hebben
zelf mee mogen denken over de
inrichting”, zegt Lamers die door
leerlingen gemaakte collages laat
zien.” 

De twee groepen 7 zijn samenge-
voegd en maken sinds vorige week

gebruik van het leerplein. Terwijl
groep 6 de lokalen aan de voorkant
in gebruik neemt om daar te oefe-
nen met flexibele werkplekken.

„Er wordt al langer over gespro-
ken dat wij ergens anders een
nieuwe school moeten bouwen, ik
wilde het in gebruik nemen van De
Loods aangrijpen om samen met
het team een nieuw onderwijscon-
cept te proberen”, zegt Lamers, die
zegt het getoonde vertrouwen en
lef van haar team te bewonderen.

„Ik heb hiervoor voor een ander
bestuur bovenschools als onderzoe-
ker kunnen werken en heb ik in
het hele land in kindcentra en
scholen in primair en voortgezet
onderwijs gezien welk effect het
’anders organiseren’ van het onder-
wijs heeft op de leerresultaten van
kinderen. Daarnaast vergroot dit
het werkplezier van de leerkrach-
ten omdat ze samenwerken in één
ruimte, in plaats van je eentje in
een klaslokaal.”

Niveaus
„Binnen het gangbare systeem
geeft een leerkracht les aan een
groep met 25 à 30 kinderen. Hij of
zij geeft een instructie op basisni-
veau, een verlengde instructie aan
de leerlingen die nog ondersteu-
ning nodig hebben en aan leerlin-
gen die meer aan kunnen. Op drie
niveaus dus. Maar je hebt meer dan
drie niveaus binnen een groep. En
het uiteenlopen van de niveaus is

nog meer zichtbaar geworden na
de pandemie.”

„Door het leerplein en de samen-
voeging van de groepen kunnen we
hier werk vermaken door doelge-
richt met instructiegroepen van
verschillende groottes te werken

waardoor we nog beter kunnen
aansluiten bij verschillende leer-
stijlen en de ontwikkeling van
onze leerlingen. Het is best span-
nend omdat de leerkrachten nog
niet gewend zijn om zo te werken.
Door samen het onderwijs te ont-
wikkelen heeft ieder teamlid de
tijd om hierin te groeien en doen
we wat werkt. Een voordeel voor de
ouders is dat er twee paar ogen

gericht zijn op jouw kind.”
Ook is er aandacht voor het feit

dat de wijze waarop de kinderen
het beste kunnen leren. Bijvoor-
beeld terwijl ze in beweging zijn.
Lamers: „Ik vind het niet natuur-
lijk als kinderen de hele dag aan
een tafel zitten. Ze kunnen bijvoor-
beeld bewegen tijdens het leren
door te staan op een ’balance
board’. Tussen de lessen door be-

wegen we om energie te krijgen en
het brein te activeren en daarnaast
is er straks keuze tussen prikkelvrij
en bewegend leren in de instructie-
ruimtes. Als kind had ik zelf altijd
heel veel moeite om stil te zitten.”

Op het leerplein is Evi aan het
fietsen terwijl ze een Cito-toets aan
het maken is. „Ik vind het fijn. Je
hebt afleiding terwijl je bezig bent,
maar je kunt je tegelijkertijd wel

concentreren.” Even verderop is
Niels aan het schommelen met een
laptop op schoot. „In een klas voel
je meer spanning als je een toets
aan het maken bent. Hier voel ik
me meer op mijn gemak.”

Lamers noemt haar eerste school-
jaar in Sint Pancras ’behoorlijk
heftig’ door alle coronamaatrege-
len. „Wat ik echt ingewikkeld vind
is in verbinding blijven met de

ouders omdat ze niet in de school
mogen komen. Zeker als nieuwe
directeur mis ik het echte contact
met deze belangrijke samenwer-
kingspartner. Ook is het nog niet
makkelijk om met je team in ver-
binding te blijven tijdens een lock-
down én je bent je kinderen kwijt.
Dat maakt het moeilijk om hun
leerontwikkeling echt goed te
kunnen volgen.”

DORPSSCHOOL Een vernieuwend leerplein in een oude loods

Fietsend de
Cito-toets doen
of leren op een
balance board
Fietsen achter een bureautje of met je laptop op schoot in
een schommelstoel, staand leren of op zittend een bankje.
Op het nieuwe leerplein in de bovenbouw van basisschool
De Baken moeten leerlingen vooral zichzelf kunnen zijn.

Roel van Leeuwen
r.van.leeuwen@mediahuis.nl •i

Bus
Het leerplein is niet de enige
verandering bij Het Baken.
Vanaf 1 augustus wordt het ook
een Integraal Kindcentrum
(IKC) waarbij de school zelf de
voorschoolse- en naschoolse
opvang en de peuteropvang
verzorgt. Het Baken gaat hierbij
samenwerken met Het Mozaïek
in Langedijk (ook onderdeel van
Tabijn, red.) samenwerken. Zo
kunnen ze samen naschoolse
activiteiten openstellen voor
leerlingen van beide kindcentra.
„We zijn van plan een bus aan
te schaffen zodat we de
kinderen kunnen vervoeren,
zodat ze zelf kunnen kiezen
wat ze willen doen na
schooltijd.”

❜❜Ik vind het niet
natuurlijk als

kinderen de hele
dag aan een
tafel zitten

De oorspronkelijke oude loods. Het leerplein is ingericht in een oude loods. Een leerling zondert zich af in een schommelstoel. Op een balance board leren kan ook op het leerplein.

Al fietsend een Cito-toets maken.
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❜❜Als kind had ik
zelf altijd heel

veel moeite om
stil te zitten


