De Partnerschapschool

"De Partnerschapschool
biedt de ideale vorm
van passend ·onderwijs"
Vanaf februari van dit jaar worden de mogelijkheden voor het geven van onderwijs op een andere
locatie dan de school verruimd . Dat biedt scholen meer gelegenheid om ouders in te zetten bij
met name het onderricht in instrumentele vaardigheden . Wellicht een uitkomst om het enorme
probleem van de circa 15.000 thuiszitters in Nederland te helpen oplossen? Volgens Joris Spekle
in elk geval wel : "Het aanbieden van lesstof door de eigen ouders is beter voor hun kind. voor de
overige leerlingen en voor de leerkracht. Waar wachten we op?"
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lespraktijk voor leerlingen niet leidt tot hun maximale

Denk bijvoorbeeld aan vakken als rekenen , spelling en
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bedenkt datje les geeft op minimaal drie niveaus (en
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Lekker handig, goedkoop
en overzichtelijk om veel
kinderen in één ruimte te
zetten met één persoon voor
een groep. Maar of dat het
beste onderwijs oplevert
voor een individu, is voor

"Vp dü nwment
beqRkidl zo'n 20%
van de ouderd lwn
hinderen op deze l11lll1iu

voor twee tot veerUen
wu per weeh."

leerkracht zorgt ervoor dat een
leerling het programma krijgt
dat het beste bij hem of haar
past. Zij observeert en coacht de
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Als bovenschools coördinator van de Partnerschapschool
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bij stichting Scala heb ik geregeld contact met Kamerleden.

in een proces om tot implementatie te komen. Er zijn
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nodig hebben. Denk aan hoogbegaafde of autistische

krijgt om voor elke leerling een passend programma te

leerlingen. Maar uiteindelijk zijn we van mening dat

kunnen maken dat het beste is voor hem of haar. Dat
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individuele begeleiding en een gepersonaliseerd
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programma meer effect. Dat kan één leerkracht nooit

idee om kinderen maatwerk te leveren. Het gaat niet alleen

bieden aan een groep van minimaal 25 leerlingen.

meer om leerplicht moor om 'leerrecht' .
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Mijn visie is dat: elk kind het perspectief bieden dat het
nodig heeft. Wat is er t egen dat hun eigen ouders hen
daarbij helpen?"
Stichting Scala is een organisatie in het primair
onderwijs met 14 scholen in de gemeente Heusden.
De helft van deze scholen werkt volgens het principe
van PartnerschapschooL Schoolleiders kiezen hier
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samen met hun team bewust voor na een verkennende

Ca/seyde

team bijeenkomst. Joris Spekle begeleidt vervolgens
het implementatietraject dat leidt tot een prettige

Schrijver, hoofdredacteur

en effectieve samenwerking. Wilt u graag meer

Tijdschrift Intern

informatie? Kijk op www.partnerschapschool.nl.

Begeleiders

Joris SpekJe coördineert de Partnerschapschool
voor Stichting Scala in Heusden (N -Br.).
joris@pa rtnerschapschool.nl.
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