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Kindante geeft leerlingen én medewerkers
kansen hun talenten te ontwikkelen

Leren leren,
leren leven

De grootste voldoening uit zijn werk als leraar, haalt
Rob Wintraecken uit de groei die elk kind in zijn groep
doormaakt. Elk kind dat zijn of haar eigen talenten
ontwikkelt. “Ik sta dan wel voor de klas, het onderwijs
maken we samen. De meester en de kinderen.”
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Rob Wintraecken, leraar van de openbare basisschool De Kring in Genhout,
denkt wel eens terug aan zijn eigen
kindertijd. “Ik zou graag op een school
als deze hebben gezeten.” Niet dat hij
vroeger een slechte tijd heeft gehad.
Maar de manier waarop hij vandaag
samen met de kinderen het onderwijs
vormgeeft, biedt zoveel meer dan het
klassikale onderwijs met het
werkboek met vragen uit zijn jeugd.
“Hier hebben de kinderen eigen
inbreng in het thematisch onderwijs.
Je ziet dat we kinderen daardoor
weer nieuwsgierig maken. Dat ze
kritisch worden. En heel belangrijk:
dat ze zich op hun eigen niveau
ontwikkelen.”

Eigen karakter
De basisschool in Genhout is een van
de 37 scholen onder de vlag van
Kindante. 32 basisscholen en vijf
scholen voor speciaal basisonderwijs,
speciaal onderwijs en speciaal
voortgezet onderwijs met elk hun
eigen identiteit. Verschillend in grootte (van 60 tot ruim 400 leerlingen), in
levensovertuiging (van openbaar tot
katholiek, protestantschristelijk en
algemeen bijzonder), in onderwijssystematiek. “De onderwijskundige visie
van Kindante is ons kompas. Hoe we
die visie uitwerken, dat bepalen we
per school”, zegt Lyan Schreurs,
directeur van De Kring. In Genhout
heeft het team gekozen voor
thematisch onderwijs. ’s Ochtends
worden vakken als rekenen en taal
gegeven; ’s middags worden thema’s
opgepakt zoals ICT, wetenschap en
techniek; actief burgerschap et
cetera. De basisschool werkt hierbij
samen met externe partners,
bijvoorbeeld als er muziek aan te pas
komt. De kinderen vullen zelf een deel
van de thema’s in. Rob Wintraecken
geeft een voorbeeld uit het thema De
Kermis. “Als een kind vraagt naar het
geluid op de kermis, grijp ik dat aan
om daarmee verder te gaan. Je ziet
dat de betrokkenheid van de kinderen
hierdoor groter wordt. Het eigenaarschap zorgt voor meer plezier. En
omdat ze zelf met vervolgvragen
komen, ontstaat er meer diepgang.”
De kinderen leren spelenderwijs aan
kritische, onderzoekende attitude,
voegt Lyan Schreurs hier nog aan toe.

Daarnaast biedt deze manier van
werken nog veel meer: de kinderen
leren om samen te werken en de
sociaal-emotionele vaardigheden
worden ontwikkeld.

Durven proberen
Zo’n aanpak vergt meer voorbereiding van Rob. En soms weet ook de
meester het even niet. “Dan vertel ik
dat eerlijk. Net zoals de kinderen,
moet je ook als leerkracht durven te
proberen. Het mag best wel eens fout
gaan, de kinderen staan ervoor open
als je er eerlijk over bent.” Dat sluit
naadloos aan op de visie van Kindante
op zowel het onderwijs als de
medewerkers, samengevat in het
motto leren leren, leren leven.
Inspireren, motiveren, richting geven
en ruimte op maat bieden, waarbij
eigen regie wordt gestimuleerd.
Persoonlijke groei van zowel
medewerkers als kinderen is daarbij
een van de kernwaarden.
“Wederzijds luisteren naar elkaar en
verwachtingen uitspreken. Dan kan
iedereen groeien”, zegt Lyan Schreurs.
Een ontwikkeling die ze zelf ook heeft
doorlopen. Na twintig jaar voor de
klas te hebben gestaan, was ze toe
aan een nieuwe uitdaging. “Eerst ben
ik intern begeleider geworden,
daarna kreeg ik binnen Kindante de
kans de schoolleidersopleiding te
doen. Toen er op OBS De Kring
tijdelijk een directeursplek vrijkwam,
is me gevraagd die in te vullen.” Ze
kreeg zelfs een terugkeergarantie
voor haar oude werkplek. Na enkele
weken wist ze zeker: een schoolteam
aansturen is haar ding en ze gaf aan
niet meer terug te willen naar haar
oude werkplek. Nog steeds vindt ze
het leuk als ze kinderen bezig ziet.
Haar kantoordeur staat altijd open.
En als kinderen juf Lyan vragen even
naar hun toneelstukje te komen
kijken, moet de afspraak die eigenlijk
in haar agenda staat, maar even
wachten. “Maar de andere omgeving
waarin ik als directeur van twee
basisscholen terecht ben gekomen,
heeft me goed gedaan. Ik krijg binnen
Kindante nog steeds ruimte om me te
ontwikkelen.” Die ruimte geeft ze ook
de onderwijsteams. Die hebben
binnen de kaders veel vrijheid.
“Binnen Kindante zetten we mensen

in hun kracht. Dat zit zowel in onze
onderwijskundige visie als de visie op
personeel.”

Nieuwe uitdaging
Ook Rob heeft ervaren dat werken bij
Kindante mogelijkheden biedt om te
groeien en om zich te ontwikkelen.
Na tien jaar als leerkracht in het
speciaal basisonderwijs te hebben
gewerkt, merkte hij toe te zijn aan
een nieuwe uitdaging. Kindante biedt
dan mogelijkheden om een volgende
stap te maken. En doordat de scholen
binnen deze koepel hun eigen
karakter hebben, hebben medewerkers echt iets te kiezen. Kindante
biedt daarmee de leerkrachten uit het
basisonderwijs loopbaankansen,
verticaal maar ook horizontaal. Rob:
“De ruimte en het vertrouwen om te
groeien zijn er, maar je bent zelf
verantwoordelijk en moet zelf het
initiatief nemen, aangeven dat je een
stap wilt maken. Dan liggen er mooie
kansen.” Dat geldt bij Kindante voor
de kinderen net zo goed als voor de
medewerkers.

9000 kinderen rekenen op
de Kindante-medewerkers
Kindante biedt toekomstgericht basisonderwijs en
(voortgezet) speciaal basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Schinnen, Sittard-Geleen
en Stein. Dit doen we met een mensgerichte,
toegewijde houding.
De 900 medewerkers bieden aan ruim 9000
kinderen onderwijs. Elk van de 37 Kindante-scholen
heeft een eigen onderwijskundige aanpak en
karakter. De gemene deler is dat het onderwijs moet
aansluiten bij de kinderen en dat elk kind zijn eigen
unieke talenten moet kunnen ontwikkelen. Het
centrale motto daarbij is leren leren, leren leven. In
de visie op personeel staan waarden zoals openheid,
(zelf)bewustzijn, flexibiliteit, loyaliteit, samenwerking, zelfsturing, verantwoordelijkheid en zelf
initiatief tonen centraal. De scholen worden
ondersteund vanuit het BURO in Sittard, van
waaruit activiteiten zoals kennis uitwisselen en
kennis delen worden gestimuleerd.
Meer informatie op:
www.kindante.nl
www.werkenbijkindante.nl
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