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De Escaldascholen in de gemeente Sluis kregen 
goede inspectierapporten en dat heeft alles te 
maken met de grote inzet van de schoolteams. 
Op de openbare school De Schuttershoek in 
IJzendijke en De Kustschool in Cadzand wordt 
met een bijzondere aanpak volop ingespeeld op 
hedendaagse vaardigheden. We gingen in ge-
sprek met beide directeuren en ontdekten dat 
een school niet meer alleen een school is. 

De Schuttershoek IJzendijke
Directeur Wim Dieleman van De Schuttershoek 
legt uit dat er al een lange periode is gedacht aan 
een nieuw concept voor de school. “We merkten 
dat het onderwijs toch wat begon te wringen. 
De kinderen zijn meer gebaat met een andere en 
meer individuele manier van onderricht. Twee jaar 
geleden zijn we met de voorbereidingen gestart. 
We gingen het anders doen. De klassen zijn inmid-
dels opgeheven en leerlingen werken nu op eigen 
tempo en niveau. De kinderen zijn erg enthousiast 
over de gekozen werkwijze in het zogenoemde 
unit-onderwijs. Ze kunnen nu bijvoorbeeld in de 
fluisterruimte terecht om hun reken- en taalop-
drachten op hun chromebook uit te voeren.”

Op eigen tempo en niveau
Wim is met zijn team zeer te spreken over de 
nieuwe aanpak. “We hebben de groepen een tot 
en met acht opgeheven. Leerlingen werken nu in 
de fluister-, instructie en stilteruimtes. Zo kunnen 
kinderen makkelijk met elkaar samenwerken. De 
klassen zijn verdeeld in drie units: de onderbouw 
heet nu Ravelijn, de middenbouw Bastion en de 
bovenbouw is Minnepoort gedoopt. Hiermee ver-
wijzen we naar de geschiedenis van IJzendijke.”
De kinderen werken volgens Wim groepdoorbre-
kend aan hun persoonlijke leerdoelen op eigen 
tempo en niveau. “Opvallend daarbij is dat de kin-
deren de stof beter en sneller oppikken. Ze zijn nu 
ook meer zelf verantwoordelijk voor wat ze leren. 
Dat verlaagt de druk op hen en dat vinden ze erg 
prettig. Als een kind bijvoorbeeld goed is in re-
kenen kan het de tijd die het bespaart gebruiken 
voor moeilijkere zaken. Tijdens de instructie door 
de leerkracht kunnen ze alles vragen aan de juf. Ze 
kunnen ook oudere leerlingen inschakelen om hen 

te helpen. Dat samenwerken ervaren de kinderen 
als zeer prettig”, meent Wim.
Al met al is het schoolteam zeer te spreken over de 
nieuwe aanpak en de manier waarop kinderen de 
stof tot zich nemen. De instructiemomenten zijn 
voor midden- en bovenbouw op hetzelfde mo-
ment, zodat iedereen op eigen niveau kan werken. 
Voor de verschillende instructieniveaus wordt ge-
bruikgemaakt van kleuren. Rekenen doe je dus 
niet meer op bijvoorbeeld niveaugroep zes maar 
op niveau groen. In de school zijn verschillende 
ruimtes ingericht waar individueel of samen ge-
werkt kan worden. Het team evalueert regelmatig 
of gestelde doelen worden behaald en stuurt zo 
nodig bij.

Een interessante aanpak in IJzendijke waar kinde-
ren fan van zijn.

De Kustschool Cadzand
De Kustschool is duidelijk een school met onder-
wijs dat inspeelt op 21e-eeuwse vaardigheden. 
Het is meer dan een school alleen. Ze maakt deel 
uit van de omgeving en maakt ook gebruik van die 
omgeving. En vooral ook een school die de eigen 
leerreis van het kind mogelijk maakt en ouders 
daar graag bij betrekt.
Directeur Barbara Beulens praat met passie en 
liefde over het onderwijsconcept op haar school. 
“Het concept is misschien wel de overtuiging 
waarop het gebaseerd is: ieder kind wil vanuit 
zichzelf werken aan zijn eigen ontwikkeling, hoe 
dan ook.”
Barbara koos er niet voor niets voor om op De 
Kustschool te gaan werken. “Het concept dat hier 
gebruikt wordt is zeer de moeite waard. We wer-
ken rond thema’s, geïntegreerd in het onderwijs 
en dat vind ik geweldig. Je maakt kinderen erg be-
trokken. We zorgen dat de wereld in het klein de 

school binnenkomt. We proberen de kinderen erg 
te prikkelen, zodat veel blijft hangen. We vormen 
het zogenaamd huiskamergevoel op onze school. 
Je mag zijn wie je bent en je thuis voelen is daarbij 
erg belangrijk.”
Door interactie wordt veel geleerd en dat vanuit 
bepaalde thema’s. Barbara weet dat wanneer kin-
deren naar het voortgezet onderwijs gaan alles is 
behandeld en zonder hiaten.
“Het is tof te kunnen reflecteren en jezelf beter te 
leren kennen als leerling. Hoe ver sta ik en hoe leer 
ik beter! De verantwoordelijkheid voor het eigen 
leren is door onze aanpak nadrukkelijk aanwezig. 
De leraren geven geen les meer uit het boekje. 
Leerkrachten zijn meer coach en begeleider ge-
worden”, vertelt Barbara.
Bij het onderwijsconcept hoort ook heel duidelijk 
het bewegend leren. “Dat spreekt meer aan dan 
alleen maar stilzitten tijdens het leren. En ja, de 
feedback komt ook van de kinderen. Mooi is ook 
dat de kinderopvang in de school is gehuisvest. 
We hebben een startgroep voor twee- tot vierjari-
gen, een soort vroegschoolse opvang passend bij 
het kind. Ze leren met en van elkaar met de kinde-
ren van groep 1 en 2. Dat is erg mooi om te zien. 
Die groep zit momenteel helemaal vol.”

Grote betrokkenheid van ouders
Ouders reageren erg enthousiast op de aanpak 
op De Kustschool. De ouderbetrokkenheid staat 
bovenaan en de ouders denken mee over goed on-
derwijs. Ze hebben een grote stem in het beleid 
van de school en dat weten ze te waarderen. 
“We maken de verbinding met het dorp en de 
omgeving. We gaan naar het strand, bijvoorbeeld 
om inhoudsmaten te bepalen met zeewater en 
sieraden te maken van schelpen. Welke soorten 
schelpen zie je en hoe ontstaan ze? We leren spe-
lenderwijs Duitse woordjes tegen de tijd dat het 
toeristenseizoen weer aanbreekt. Aan het en-
thousiasme van de leerkrachten en kinderen is te 
merken dat de school een fijne weg is ingeslagen. 
Het leerlingenaantal is inmiddels flink toegeno-
men.” 

Wie kennis wil maken met de fijne aanpak is van 
harte welkom op de scholen.

Enthousiasme bij leerlingen en leerkrachten over nieuwe aanpak 
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