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  KLAASWAAL  - Tijdens het dagelijkse leeskwartiertje zit Tho-
mas uit groep 8 met zijn neus in de geschiedenisboeken. Plots 
staat hij op, pakt een post-it en schrijft er aandachtig een 
vraag op ‘Wat waren de laatste woorden van Lodewijk XVI 
aan het einde van de Franse revolutie?’ Hij loopt naar de 
muur, plakt zijn post-its op de muur en leest rustig verder 
totdat de les start.

  Juf Marjolijn van groep 8 en 
juf Lisa van groep 6 & 7 op CBS 
De Vliet, nemen als eerste deel 
aan een proef onderzoekend 
leren. Door wetenschappers 
van de Erasmus Universiteit 
worden ze getraind om deze 
nieuwe lesmethode toe te 
passen in de klas. ‘Als een kind 

vanuit nieuwsgierigheid en 
persoonlijke interesse op zoek 
gaat naar antwoorden, dan 
beklijft de lesstof veel beter,’ 
vertelt Marjolijn enthousiast.
     
     Onderzoekend leren 
  ‘Voor ons ligt de uitdaging in 
het begeleiden van alle leer-
lingen in hun ontdekkingspro-
ces naar de juiste informatie,’ 
vertelt Marjolijn verder. ‘Hoe 
verzamel je informatie, waar 

haal je het vandaan, hoe geef 
je er structuur aan en hoe or-
ganiseer je het? Aan het ein-
de van dit proces presenteren 
leerlingen hun uitkomsten aan 
de klas.’
     
     Mediawijsheid 
  ‘Feitenkennis blijft natuurlijk 
belangrijk,’ vult Machteld, di-
recteur CBS De Vliet, aan. ‘On-
derzoekend leren is aanvullend 
op de huidige manier van les-
geven, waarbij het met name 
gaat om de vaardigheden die 
je in de toekomst nodig hebt. 
Kennisoverdracht is belangrijk, 
maar belangrijker wordt: Is iets 
waar? Hoe check je dat?’ Met 
deze proef werken we vanuit 
de nieuwsgierigheid van kin-
deren aan hun mediawijsheid.’
     
     Welke vakken? 
  ‘Voor vakken zoals biologie, 
geschiedenis, aardrijkskunde 
en maatschappijleer wordt het 
heel interessant om te wer-
ken vanuit de nieuwsgierig-

heid van leerlingen en minder 
vanuit het boek,’ legt Marjolijn 
uit. ‘Over vijf jaar verwacht ik 
dat we meer werken met on-
line technologieën zoals virtual 
reality en meer fl exibele werk-
plekken in plaats van de klas-
sieke klassenopstelling. Voor 

rekenen, taal en spelling ver-
wacht ik weinig verandering, 
dat blijven vaardigheden die je 
goed moet trainen.’
     
     Lokaal van de toekomst 
  ‘Als je onderzoekend leren 
gaat toepassen, kan het lokaal 

natuurlijk niet achterblijven,’ 
glimlacht Machteld. ‘We zijn 
nu druk bezig met het ont-
werp voor het lokaal van de 
toekomst, voorzien van online 
technologieën en passend bij 
de vaardigheden van de toe-
komst. Wij zijn de eerste school 
van CSG De Waard, maar als 
alles volgens plan verloopt vol-
gen meer scholen!’
     
     Samen Bewust Ambitieus 
  Op het leerplein prijken deze 
drie belangrijke woorden aan 
de muur. Machteld: ‘Samen-
werken is voor ons als team 

heel erg belangrijk, maar ook 
voor de kinderen. Iedere dag 
starten ze met de vraag: ‘Wat 
gaan we vandaag leren?’ Tus-
sendoor polst de leerkracht 
of alle kinderen het goed be-
grepen hebben met behulp 
van wisbordjes. Daar schrijven 
leerlingen hun antwoord op. 
Aan het einde van de dag blikt 
de klas samen terug of ze hun 
doel hebben bereikt. Samen 
bewust ambitieus dus! Als kin-
deren over 15 jaar terugkijken, 
dan wil ik dat ze denken: ‘Ja, 
daar heb ik een fantastische 
tijd gehad!’   

 School van de toekomst   

 Leerlingen uit groep 7 & 8 van CBS De Vliet in Klaaswaal poseren nieuwsgierig voor de nieuwsgierige muur. 
Een nieuwe manier van lesgeven waarbij de nieuwsgierigheid van het kind centraal staat.    

 Onderzoekend leren op CBS De Vliet   

  Agenda: Kerstwandeling 
   
    Op woensdag 18 december 
organiseert CBS De Vliet 
een kerstwandeling door 
Klaaswaal. Door het hele 
dorp vindt u onderde-
len van het kerstverhaal. 
Onder begeleiding van 
een herder start de eer-
ste wandeling om 18:00 
en de laatste om 19.30. 
Vindt u het leuk om mee 
te wandelen? Sluit aan bij 
de leerlingen en ouders. 
Iedereen is welkom!

 Marieke Schouten   

 RONDLEIDING?   
 Net zo nieuwsgierig geworden naar CBS De Vliet 
als Thomas naar de Franse revolutie?
Bel of mail voor een rondleiding:
0186 – 572419
devliet@csgdewaard.nl   

 ‘WAT WAREN DE 
LAATSTE 
WOORDEN VAN 
LODEWIJK XVI?’   

 Herinnering aan die 
ene juf of meester   
 Terugdenkend aan de schooltijd is er altijd die ene juf of 
meester die een indruk achterliet, jou begreep, motiveerde of 
een wijze les meegaf. Deze week verrassen we juf Jacoline 
met de herinnering van oud-leerling Mandy in groep 2.

    ‘Als je jarig was in groep 2 bij 
juf Jacoline, mocht je vuurwerk 
maken,’ steekt Mandy direct 
enthousiast van wal. ‘In het 
midden van de kring stond een 
grote pot, alle kinderen zaten 
eromheen en de jarige koos 
welke kruiden en kleuren erin 
gingen. Ik koos altijd blauw, 
zilver en paars. Met alle kinde-
ren roerden we in de pan tot-
dat het vuurwerk zogenaamd 
begon te knetteren, dat was 
het signaal om het vuurwerk 
na te doen,’ vertelt ze lachend. 
‘En dat was dus hard gillen als 
iemand had gekozen voor gil-

lende keukenmeiden,’ vult Ja-
coline grappend aan. Mandy: 
‘Je inleven in een andere we-
reld, dat leerde je bij juf Jaco-
line. Genegen hoort de juf de 
complimenten aan: ‘Ik bedacht 
welke vaardigheden geoefend 
moesten worden en die ver-
werkte ik in de fantasiewereld, 
maar ik had geen idee dat het 
zo’n sterke herinnering was.’ 
Mandy: ‘Ik volg de lerarenop-
leiding wiskunde en pas veel 
speelse elementen toe in mijn 
les. De lessen en het vuurwerk 
van juf Jacoline zijn voor mij 
nog steeds een inspiratiebron!’   

  Topprestatie 
  In elf maanden heeft CBS 
De Vliet een topprestatie 
geleverd! Vorig jaar heeft 
de onderwijsinspectie De 
Vliet een onvoldoende 
gegeven en onder ver-
scherpt toezicht geplaatst. 
Dat was niet leuk, maar 
eerlijk gezegd wel terecht. 
Machteld Metz werd aan-
gesteld als directeur met 
als opdracht de school 
weer op niveau te krijgen. 
De ouders werden geïn-
formeerd en er werd een 
plan van aanpak geschre-
ven waarmee het team 
aan de slag is gegaan. 
Externe deskundigheid is 
ingeschakeld en ook van-
uit het Bestuurskantoor is 
veel ondersteuning gebo-
den. Er is keihard gewerkt 
en de eerste resultaten 
werden gedurende het 
jaar al zichtbaar. In no-
vember hebben twee 
inspecteurs de school op-
nieuw beoordeeld. Op alle 
criteria voldoende en voor 
het pedagogisch klimaat 
zelfs goed. De inspecteurs 
waren vol lof over de ont-
wikkeling die de school 
doormaakt. Ik ben trots op 
het team!
     
     Bert Tuk 
 Voorzitter College van
Bestuur CSG De Waard  

 Mandy en juf Jacoline demonstreren hoe er 13 jaar geleden vuurwerk 
werd gemaakt in groep 2 op CBS De Vliet.   

 ONDERWIJS IN BEELD: CSG DE WAARD   

  Waarom heb je gekozen voor CBS De Vliet? 
   

    Eveline: ‘Een school uitzoeken voor je kind is voor een 
groot deel een gevoelskwestie. Dex is nu 4 jaar en zit in 
groep 1/2. Wij hebben voor De Vliet gekozen omdat er 
een fi jne en rustige sfeer hangt. Het voelt veilig. Zelf heb 
ik ook op De Vliet gezeten en een leuke tijd gehad. Dex 
heeft heel veel plezier op school en hele lieve kleuterjuf-
fen waar hij gek op is. Ze geven hem het vertrouwen wat 

hij nodig heeft. De communicatie naar ouders toe vind ik 
ook erg prettig. Iedere week ontvangen we een e-mail met 

een update.’   

  Wat vind je het allerleukste aan school? 
   
    Ninthe (11 jaar): ‘Het allerbeste is dat de bibliotheek hier in 
de school zit. Ik lees graag en dan hoef ik niet door de re-
gen naar buiten,’ merkt ze slim op terwijl het buiten met 
bakken uit de lucht komt. ‘Er staan niet alleen school-
boeken, maar ook leesboeken. Engelse boeken en Fan-
tasy, daar houd ik het meeste van. Het leerplein vind ik 
ook heel fi jn, als je een toets moet maken bijvoorbeeld.’ 
Als laatste zijn het natuurlijk de lieve juff en op school. ‘In 
de klas doen we spelletjes tijdens de les en de juf heeft ook 
allemaal trucjes zodat je het beter onthoudt.’   

 Machteld Metz is sinds een jaar directeur van CBS De Vliet. 
Afgelopen zomer kreeg de school een grote metamorfose. 

Machteld: ‘Dit schoolgebouw is in gebruik sinds 1973, daar 
werd later een lokaal bijgebouwd zodat we nu 7 lokalen, 
een speellokaal en leerpleinen hebben. Met de meta-
morfose van afgelopen zomer heeft de school weer een 
frisse uitstraling waar iedereen zich prettig bij voelt, van 
peuter tot puber! Kivido verzorgt de buiten- en tussen-
schoolse opvang op onze school en op dinsdag- en don-

derdagochtend is de peuterspeelzaal van Spelenderwijs 
geopend. Én we hebben als enige in de Hoeksche Waard de 

Bieb in huis. Een school om trots op te zijn!’   


