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De nieuwe school. Waarom?

Wat betekent dit?

Sinds enkele jaren zijn wij hard aan het werk om het Dit betekent dat wij naast de basisvakken als leren leonderwijs op onze school toekomstgericht te ma- zen, schrijven, taal, rekenen, zaakvakken etc. ook erg
zullen sturen op het ontwikkelen van vaardigheden om
ken. Maar wat houdt dat dan precies in?
onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de
De wereld verandert in rap tempo. De digitale wereld toekomst die zij tegemoet gaan.
neemt zijn plek in in onze samenleving.
Er komen nieuwe banen, nieuwe taken
en nieuwe eisen. Informatietechnologie
ontwikkelt zich razendsnel. Dus moet
het onderwijs van nu kinderen leren hoe
hier in hun volwassen leven mee om te
gaan.
Het onderwijssysteem in Nederland stamt uit de tijd
van de industriële revolutie. Je ging naar school, leerde een vak en bleef dat tot aan jouw pensioen uitvoeren. In de snel veranderende wereld is dat niet meer
zo. Leerlingen die nu starten op de basisschool zullen
in hun werkzame leven meerdere overgangen meemaDoor onze zaakvakken projectmatig en vakoverstijgend
ken.
aan te bieden zullen onze leerlingen deze vaardigheden
ontwikkelen. Kinderen gaan met eigen leervragen aan
de slag, kunnen onderzoekend leren en daardoor mede
eigenaar worden van hun eigen leerproces.
Dit alles met als doel de wereld, waarvan we niet weten
hoe die er over 15 jaar uit zal zien, tegemoet te kunnen
treden! Klaar voor de toekomst!
De exponentiële groei van informatietechnologie
draagt bij aan het kleiner worden van de wereld. Je
hoeft niet meer op reis te gaan om de wereld te ontdekken. Veel kun je vanachter je computer al doen.
Naast dat de wereld kleiner wordt, worden wereldproblemen groter. Denk aan het duurzaamheidsprobleem,
de grote vluchtelingenstromen, klimaatverandering,
hongersnood. Problemen waar onze kinderen ook mee
te maken kunnen krijgen.

De Startbaan wordt de leukste, toekomstgericht school van Ypenburg!!

Een wereld die er anders uitziet vraagt om ander onderwijs. Die vraagt het opleiden van toekomstige wereldburgers die creatief zijn, goed kunnen communiceren, technisch onderlegd zijn, goed kunnen samenwerken, kritisch kunnen denken, ictvaardig zijn en beschikken over een goed zelfregulerend vermogen.
Scholen moeten daarom naast de basisvakken als leren lezen, schrijven, taal, rekenen, zaakvakken etc.
ook aandacht geven in aanleren van deze vaardigheden aan kinderen. Dit alles met als doel dat uw kinderen klaar zijn om de wereld, waarvan we niet weten
hoe die er over 15 jaar zal uitzien, sterk en zelfbewust
mee vorm te geven.
Al deze vaardigheden bieden wij!
De Startbaan wordt de leukste toekomstgerichte
school van Ypenburg, en eigenlijk Den Haag!!
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Veel gestelde vragen
Heeft mijn kind straks een goede basis om de volgende stap in het Voortgezet Onderwijs te zetten?
Ja! Op dit moment wordt in Nederland een nieuw curriculum voor het primair– en voortgezet onderwijs ontwikkeld, zie www.curriculum.nu. Wij zijn van mening dat wanneer in het primair onderwijs een basis van onderzoekend leren is gelegd, leerlingen daar in de toekomst niet alleen in het Voortgezet Onderwijs veel profijt van zullen hebben, maar hun levenlang.
Krijgt mijn kind de basisvakken in voldoende mate mee, of lijdt die lestijd onder andere zaken?
Op onze school bieden wij een uitstekend basisaanbod in lezen, taal en rekenen. Een uitstekend basisaanbod is
voor ons essentieel. Daarnaast bieden wij alle leerlingen op onze school vanaf groep 1 tweemaal per week Engelse lessen aan.
Wat gebeurt er met de informatie die het project ‘De nieuwe school’ heeft opgeleverd?
In december hebben alle leerlingen van de school meegedacht welke omgeving er in school, buiten de lokalen,
nodig is om goed te kunnen leren. Al deze opbrengsten van ouders en leerlingen zijn ondergebracht in een tentoonstelling die u allen tijdens het kerstdiner heeft kunnen bewonderen. De werkgroep “Identiteit en zichtbaarheid” in de school neemt al deze ideeën en plannen mee bij het ontwerp van het opnieuw inrichten van de twee
grote hallen.
Worden de lokalen ook opgeknapt?
Nee, de lokalen worden in deze fase niet opgeknapt. Wel komt er een designbureau om ontwerpen voor het herinrichten van meerdere ruimten maken, maar de komende jaren zullen we, in verband met de hoge kosten die
het met zich meebrengt, steeds een keuze moeten maken welke ruimten voor herinrichting aan de beurt zijn.
Wat betekent dit voor de leerkrachten?
De toekomstgerichte aanpak betekent ook een andere aanpak voor de leerkrachten. Zij ontwikkelen mee met
het traject tijdens studiedagen en krijgen coaching en/of begeleiding als dat nodig blijkt.
Met wie werkt de school samen?
Omdat het verandertraject een groot traject is, dat veel van de tijd van het schoolteam vraagt, heeft de school
voor de begeleiding ervan ondersteuning ingekocht bij een extern bureau. Zij staan de school bij en geven adviezen. Ook het schoolbestuur ondersteunt de school bij de ontwikkelingen. Voorafgaand aan de start van het
traject heeft het externe bureau eerst een groot onderzoek uitgevoerd, dat uitvoerig met de ouders uit de ouderontwikkelgroep is besproken.
Hoe zit het met de nieuwe naam van de school?
Een nieuwe aanpak vraagt ook om een nieuwe naam. Op dinsdag 8 januari kregen alle leerlingen een brief mee
naar huis. Onder ouders en leerlingen zit zoveel creativiteit dat wij willen dat iedereen de gelegenheid krijgt om
over de nieuwe naam van de school mee te denken. Vanaf woensdag 9 januari stond de ideeënbus in de hal van
binnenkomst, zodat iedereen die dat wil zijn creatieve bijdrage kan inleveren. Wij hebben heel veel mooie voorstellen voor een nieuwe naam binnen gekregen. Een werkgroep gaat binnenkort met al die prachtige namen aan
de slag.



Revelino Alladin, vader van Rasja (groep blauw), Raya (groep 5) en Raeesa (groep 6)



Marjolijn van der Horst, moeder van Jayden (groep paars)



Annemarie van Bommel, moeder van Nick (groep 4)



Rani Akram, moeder van Hasnaïn (groep 8), Farwa (groep 7) en Rijja (groep 6)



Ingrid Mellegers, moeder van Jarl (groep 6)



Wouter Halswijk, vader van Evy (groep 5) en Laia (groep 8)



Leen Temmerman, moeder van Manon (groep 3) en Noémi (groep blauw)

Zij willen u altijd van informatie voorzien.
Wanneer is wat zichtbaar?
De komende jaren zullen wij hard werken aan stapsgewijs de leukste, toekomstgerichte school van Ypenburg
worden. Dit proces zal steeds een beetje meer zichtbaar worden voor u. Onze eerste mijlpaal ligt op 17 mei
2019. Op die datum stellen we de pijlers voor waarop wij onze school van de toekomst verder zullen

bouwen. De grote hallen zullen dan ingericht en afgestemd zijn op de eisen van toekomstgericht onderwijs. Deze startdag presenteren wij als school dan ook graag onze nieuwe huisstijl en niet onbelangrijk: onze nieuwe naam.

Noteer alvast in uw agenda: 17 mei 2019

