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Terugblik: Het gebeurt om de hoek, tweeluik 

"Mijn tweeluik ging over het onderwijs op De Grondtoon uit Bunschoten. Hier geven we 
Leerdoelgericht Onderwijs, omdat we beter aan willen sluiten op de ontwikkeling van onze 
leerlingen, willen werken vanuit leerdoelen en leerlijnen en meer tijd en ruimte willen voor 
talenten en andere vaardigheden.  

Het was leuk en inspirerend om nieuwsgierige collega's uit de regio te ontmoeten en in een 
workshop te vertellen over je school en het onderwijs. Tijdens de eerste bijeenkomst heb ik 
verteld over onze zoektocht naar een passende schoolorganisatie, de ontwikkelingen en de 
uiteindelijke vorm. Naast het theoretische kader was er ook veel ruimte voor het stellen van 
vragen en voeren van gesprekken met elkaar. De deelnemers gaven na de eerste bijeenkomst 
al aan dat het zeer zinvol en inspirerend was om op deze manier met en van elkaar te leren. 

De tweede bijeenkomst was een bezoek aan ons nieuwe schoolgebouw. Het is mooi voor mij 
om alles uit de eerste bijeenkomst in de praktijk te laten zien. Daarmee komt dan alles samen 
en krijg je als deelnemer ook het 'gevoel' erbij. Naast een korte terugblik op de eerste 
bijeenkomst, was er een gesprek met de directeur van De Grondtoon, een leerling en een 
klassenbezoek. Tot slot was het er een terugblik op het bezoek en ruimte voor gesprekken en 
vragen. 

Het mooie is, dat je het 'gewoon' mag laten zien aan elkaar. Dat is uiteraard best spannend, 
maar de energie en dankbare reacties die je krijgt maken dat dubbel en dwars goed! Kortom 
ik daag iedereen, die wat te delen heeft, uit om mee te doen met; Het Gebeurt Om De Hoek!" 


