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Basisschool St. Ludgerus bereidt 
leerlingen voor op de toekomst 
Sinds afgelopen najaar 
krijgen alle kinderen van 
groep 3 tot en met 8 van 
basisschool St. Ludgerus 
in Loenen voor de 
vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur 
op een nieuwe manier 
les. Locatiedirecteur 
Anita Aalpoel is de 
innovatieve kracht 
achter deze verandering. 
“Kinderen moeten op 
een andere manier 
voorbereid worden op 
de maatschappij van 
morgen.”

Esther Smid

LOENEN AAN DE VECHT – “Er 
komt elke dag een enorme 
hoeveelheid informatie op 
ons af via diverse media. 
“Het is belangrijk dat je dat 
kunt filteren”, zegt Aalpoel. 
“Dat moeten we onze kinde-
ren dus aanleren. Leerlingen 
van nu zoeken alles op via 
internet. Een mooie bron, 
maar we moeten ze er wel 
bewust van maken dat niet 
alles op internet waar is en 
dat de eerste zoekresultaten 
niet per se de beste zijn.” Be-
staande lesmethoden gaan 

volgens haar te weinig uit 
van de natuurlijke nieuws-
gierigheid van kinderen. 
“Als je dat wel doet, zijn kin-
deren veel gemotiveerder en 
beklijft de informatie beter.”
Aalpoel ontwikkelde een 
lesmethodiek voor aard-
rijkskunde, geschiedenis en 
natuur die beter voorbereidt 

op de vaardigheden van de 
toekomst en beter aansluit 
bij hoe kinderen graag leren. 
De methodiek heet ‘Wereld-
oriëntatie LOS’: Leren door 
Onderzoek en Samenwer-
king. De kerndoelen die aan 
het eind van de basisschool 
behaald moeten zijn, zijn 
vertaald in tien thema’s per 
jaar. Binnen elk thema for-
muleren de kinderen na een 
prikkelende introductie in 
groepjes hun eigen onder-
zoeksvraag. Febe (11): “Je 
mag zelf bepalen welke on-
derzoeksvraag je kiest. Dat 
is veel leuker dan een boek 
lezen en opdrachten doen.” 
“De leerkrachten bewaken 
natuurlijk dat de vraag niet 
te breed is en dat hij aan-
sluit bij de doelen voor dat 
thema”, aldus de directeur. 

Vervolgens gaan de kinde-
ren samen op zoek naar de 
antwoorden op hun onder-
zoeksvraag. Uiteindelijk pre-
senteren ze wat ze geleerd 
hebben met PowerPoint, 
Prezi, muurkrant, mind-
map of een filmpje. Evy (11) 
vindt het samenwerken erg 
leuk: “Ons groepje knutselt 
altijd iets creatiefs voor de 
presentatie.” Dat kinderen 
enorm gemotiveerd raken 
door LOS, komt volgens 
Anita Aalpoel doordat ze 

deels eigenaar worden van 
hun eigen leerproces. “Ze 
leren niet omdat het moet, 
maar omdat ze zelf iets wil-
len weten.”
Luisa (12): “Je kan lekker 

je eigen gang gaan en zelf 
kiezen hoe je presenteert.” 
Josephine (11) vindt het jam-
mer dat ze LOS niet vanaf 
groep 3 heeft gehad: “Dan 
had ik veel meer geleerd!

Febe, Anita Aalpoel, Evy, Josephine en Luisa laten een creatief werkstuk zien over tsunami’s. 
Op de zeilen van de bootjes staan de antwoorden op de onderzoeksvraag. Foto Esther Smid

‘ZE LEREN NIET 
OMDAT HET MOET, 
MAAR OMDAT ZE ZELF 
IETS WILLEN WETEN’

‘Wereldoriëntatie LOS’ bereidt kinderen beter voor op 
‘21 century skills’. Door de snelle veranderingen in de 
maatschappij zullen er in de toekomst nieuwe beroepen 
ontstaan, die andere vaardigheden vereisen. Belangrijke 
vaardigheden zijn creatief denken, samenwerken, pro-
bleemoplossend werken en kritisch en bewust omgaan 
met informatie.

Greif houdt  
open dag
VREELAND - Greif Vreeland 
geeft zaterdag 14 februari 
van 11.00 tot 13.00 uur rond-
leidingen. Kinderen kunnen 
vaatjes beschilderen, mee-
doen aan de rondleiding of 
iets lekkers halen. Er zijn 
stands met deskundigen 
die iets vertellen over bij-
voorbeeld het laboratorium, 
verschillende aspecten van 
geur of wat er bij Greif pre-
cies geproduceerd wordt. Na 
afloop is er iets lekkers. 

Aanmelden kan per mail 
via Edwin.kielestein@greif.
com of per telefoon 0294-
238331.

Bingo in  
De Boomgaard
LOENEN AAN DE VECHT - Wel-
zijn Stichtse Vecht houdt 
vrijdag 20 februari een 
bingo voor senioren in ont-
moetingscentrum De Boom-
gaard, Middenhoek 62. 
Het gaat niet om grote prij-
zen maar om de grzellig-
heid. Elkaar ontmoeten en 
een leuke middag beleven 
zijn veel belangrijker. Aan-
vang: 14.00 uur. De zaal is 
open vanaf 13.30 uur. 
Deelname kost 2,50 euro 
voor twaalf rondes. 

Verdere inlichtingen:  
Welzijn Stichtse Vecht, 
Herman de Haan. Kon. 
Julianaweg 52A, telefoon 
0294 - 230400. www.
welzijnstichtsevecht.nl 
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Niftarlake College heeft 
HUB voor ‘nieuw’ onderwijs
Geen schoolbankjes 
opgesteld in tweetallen, 
geen krijtbord aan de 
muur en geen docent die 
voor de klas vertelt wat 
je moet doen. De nieuwe 
onderwijsruimte op het 
Niftarlake College ziet 
er anders uit dan het 
gemiddelde klaslokaal. 

MAARSSENBROEK - De HUB, 
zoals het nieuwe bijge-
bouw heet, sluit aan bij het 
‘nieuwe’ onderwijs dat op 
de school gegeven wordt bij 
de vakken O&O (Onderzoek 
en ontwerpen) en C&C (Cul-
tuur en Communicatie). 

21ste eeuw
Volgens docent Anne van 
den Brand (27) onderwijs 
dat aansluit bij de 21e eeuw. 
“Onderwijs wordt groten-
deels nog precies hetzelfde 
ingericht als vroeger. In 
vervolgopleidingen wordt 
tegenwoordig verwacht dat 
je kunt samenwerken, dat je 
jouw rol kent in een groep 
en dat je kunt reflecteren op 
je eigen kunnen. Het pro-
jectonderwijs in de HUB 
sluit daar op aan.”
Zo krijgen leerlingen echte 
opdrachten uit het bedrijfs-
leven waar ze mee aan de 

slag gaan. Bij O&O gaat het 
om technische opdrachten 
en ligt de nadruk op ont-
werpen. 

Ontwerp videogame
Zo ging leerling Youri Sio 
(15) aan de slag met het ont-
werpen van een videogame 
en maakte de klas een ma-
quette voor een waterspeel-
toestel. Hij vindt de vrije 
vorm van het onderwijs erg 
fijn.  “Omdat je veel zelf-
standig kunt doen en veel 

vrijheid hebt. De docent is 
meer een coach, je werkt in 
groepjes en moet zelf alles 
plannen. Dat kan soms las-
tig zijn, maar als je doorzet 
lukt het toch.” 
26 Maart wordt de HUB of-
ficieel geopend, voor Youri 
is dat extra spannend, want 
hij hielp als leerling mee aan 
het ontwerp. “Het moest niet 
een grote lege ruimte zijn, 
daarom zit er bijvoorbeeld 
een ronding in het midden. 
Ik ben heel tevreden met 

hoe het is geworden.” De 
verschillende fasen die leer-
lingen doorlopen in het ont-
werpproces komen terug in 
de ruimte. Volgens Van den 
Brand komt het projecton-
derwijs altijd van pas, wat 
je later ook gaat doen. “Vaar-
digheden als problemen 
analyseren en kunnen op-
lossen, dat heb je naar mijn 
idee nodig bij elk beroep. 
Net als samenwerken met 
anderen. Ik vind O&O daar 
een goede aanvulling op.” 

De lesbankjes uit, de HUB in! Leerlingen van het Niftarlake College krijgen technische opdrachten 
met nadruk op ontwerpen in de nieuwe onderwijsruimte.  Foto Niftarlake College

Informatieavond 
autodelen
BREUKELEN - ComCar is een 
nieuw, sociaal autodeelpro-
ject dat binnenkort in Breu-
kelen start. 
Wie er meer over wil weten 
is welkom op de informa-
tieavond die op 16 februari 
wordt gehouden in het Bo-
nifatiushuis in Breukelen, 
aanvang 20.30 uur.

Nieuw: Ik eet 
lekker gezond
MAARSSEN - Gewichtscon-
sulent Linda Ammerlaan 
opent in Maarssen aan Suy-
derhoflaan 21 haar praktijk 
Ik eet lekker gezond. Am-
merlaan is gewichtsconsu-
lent en aangesloten bij de 
overkoepelende Beroeps-
vereniging Gewichtscon-
sulenten Nederland (BGN). 
De nadruk ligt op gezond 
afvallen zonder afslankmid-
delen en het beantwoorden 
van voedingsvraagstukken. 
De begeleiding wordt veelal 
gedeeltelijk vergoed door de 
zorgverzekeraar. 
Meer informatie is te verkrijgen 
via Linda Ammerlaan, telefoon: 
06-22156034; info@ikeetlekker-
gezond.nl. 
www.ikeetlekkergezond.nl

De krant online
Wist u dat u de Vechtstroom 
ook online kunt lezen? Op 
www.vechtstroom.nl kunt 
u de krant doorbladeren en 
pdf’s opslaan of printen (-
>online krant, -> deze week 
of archief).

Meespelen bij 
concert Save the 
Children 
STICHTSE VECHT - Voor het 
‘Kracht van Dromen’ con-
cert in de St. Joh. de Doper-
kerk in Breukelen wordt ge-
zocht naar jonge muzikale 
talenten die willen stralen 
op dit concert met hun ei-
gen instrument of stem om 
te laten zien, hoe belangrijk 
dromen voor kinderen zijn. 
Ook talentvolle groepen zijn 
welkom. 
Het concert vindt plaats za-
terdag 13 juni en wordt ge-
organiseerd door Save the 
Children. 
Save the Children is ‘s we-
relds grootste onafhankelij-
ke organisatie die zich inzet 
voor kinderrechten. 
Met de opbrengsten van dit 
concert wil men de dromen 
en toekomst van kinderen 
wereldwijd steunen en rea-
liseren. 
Voor inschrijving of meer 
informatie: krachtvandro-
men@gmail.com 
Informatie over Save the 
Children: www.savethe-
children.nl

Rommelmarkt
TIENHOVEN - Zaterdag 14 fe-
bruari houdt de Protestant-
se gemeente Tienhoven een 
bazaar/rommelmarkt in de 
kerk op de Laan van Niftar-
lake 42, van 10.00 tot 13.00 
uur. De toegang is gratis en 
de opbrengst komt ten goede 
aan het restauratiefonds van 
de kerk. Spullen kunnen 
worden ingeleverd bij de 
achteringang van de kerk.


