
Waarom hebben we eigenlijk lange zomervakanties? Waarom 
een centraal eindexamen? Waarom klaslokalen? Waarom 10-
minutengesprekken? Waarom moeten leerlingen stilzitten? 
Waarom schrijven in gebonden schrift? Waarom is er een 
splitsing tussen basis- en voortgezet onderwijs? Waarom geven
we cijfers? Waarom huiswerk? Waarom kunnen leerlingen 
eigenlijk blijven zitten? Waarom start school om 08.45 uur? 
Waarom zijn scholen ingedeeld naar geloofsovertuiging? Waarom
Is er een gemiddelde? Waarom worden leerlingen ingedeeld in 
hoger versus lager? Waarom lesmethodes? Waarom, waarom?



Huidige situatie             Bedreigingen
• Klassikaal/frontaal onderwijs

• Nieuwe ontwikkelingen binnen 
bestaande structuur

• Kindcentrum met personeel 
binnen gescheiden werksoorten

• Goed in midden- en 1* niveau, 
worstelen met hoogpresteerders

• Dekkend aanbod 7 -7 met 
wisselend personeel en doel

• (Verwachte) uitval personeel 
door werkdruk

• Geen ruimte binnen structuur 
voor nieuwe ontwikkelingen

• Wisselende onderwijsresultaten

• Onvoldoende doorgaande lijn en 
verbinding in aanbod

• Niet klaar voor centrale rol in de 
wijk

• Verwachtingen/wensen ouders 
veranderen
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19.00 zonder 

onderbrekingen in 
ontwikkelingsaanbod

personele inzet op 
expertise 

Flexibele 
vakanties en 

werken in 
blokken
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Ontwikkelingsblokken 
verplicht en vrijwillig in 

5 gelijke dagen

07.00 uur blok 1

07.30 uur

08.30 uur

12.30 uur

14.15 uur

15.00 uur

18.30 uur

19.00 uur blok 6

blok 2

blok 3A

blok 3B

blok 4

blok 5
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Ontwikkelingsgericht 
zonder jaarklassen

Snappet

Contact 
ouder-

kind

Doelen 
op niveau
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