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Kleine school

 Platteland in het Noorden, Achterhoek, 

Zeeland

 23-60 leerlingen, 2 - 4 groepen

 Dorpen 500-1000 inwoners

 Vaak toch nog 2 scholen



Toekomst

 Opheffing school ligt gevoelig (vooral de enige 

en laatste school) 

 Voortzetting onderwijs komende 20 jaar is 

gewenste scenario. 

 Kwaliteit moet gewaarborgd blijven. 

 Vertrouwen: mijn kind krijgt goed onderwijs in 

het eigen dorp (geen reden om te kijken naar 

een school buiten het dorp).



Vraag:

 Hoe garandeer ik de onderwijskundige 

kwaliteit van mijn school? 

 Hoe kan ik mijn school iets bijzonders 

meegeven, waarvan ouders en kinderen 

kunnen profiteren?



Motto: maak het kleine bijzonder.

 Geborgen, overzichtelijk

 Alle ouders en kinderen kennen elkaar

 Ouders kunnen betrokken zijn (dingen doen 

voor de hele school, invloed hebben op wat er 

wordt georganiseerd).



Opgave

 Kleine school is kwetsbaar (kan gemakkelijker 

‘afglijden’) 

 Meer inzet nodig om kwaliteit te waarborgen. 

Bron: 

vooronderzoek minisymposium DHV 

oktober 2010 



Hoe?

 Beter

 Breder

 Anders



Beter

 Personeelsbeleid (kanjers voor de klas)

 Scholing en spirit van het team

 Ambulante RT-er 

 Ambulante Plusklas

 Onderwijsassistenten inzetten

 Ambulante projecten

 Flexibel kunnen schakelen



Breder

 voorschoolse en vroegschoolse educatie

 BSO

 Samenwerking met andere scholen en 

sportclubs 



Anders

 Andere leermethoden: passend bij kleine 

school (zelfstandig en in kleine groepjes 

werken).

 Anders omgaan met gecombineerde groepen 

(Dalton/Jenaplanmethode)

 ICT onderwijs op afstand

 Onderwijs met ouders: 

betrekken bij uitvoering projecten en 

evenementen.



Opbrengst

 Zelfstandige kinderen

 Computervaardig

 Sociaal vaardig 

 Grotere wereld 

 Meer plezier door afwisseling door 

samenwerking met andere scholen en 

sportclubs 

 Betrokken en tevreden ouders



Aan de slag…

Maak het kleine bijzonder…. 

Dank voor jullie aandacht!


