
Op de Bernadetteschool in Loo kent 
iedereen elkaar. Dat is ook niet zo 
moeilijk, want de school bestaat 
uit vier combinatiegroepen. Lekker 
overzichtelijk. Daardoor verloopt de 
overgang van de ene naar de andere 
groep heel soepel en zijn de lijntjes 
binnen het team kort.

Er wordt gewerkt vanuit het eigen 
onderwijsconcept Loo-wijs, waarin 
er aandacht is voor de brede ont-
wikkeling van kinderen. De theorie 
achter dit concept is drieledig: in de 
eerste plaats wordt gewerkt vanuit de 
pedagogische basisbehoeften relatie, 
competentie en autonomie. 

Daarnaast is het gedachtegoed van 
de pedagoog Gert Biesta belangrijk. 
Die stelt dat het onderwijs niet alleen 
aandacht moet besteden aan kennis, 
maar ook aan hoe je je als persoon 
ontwikkelt en welke plek je inneemt in 
de maatschappij. Dit vinden wij op de 
Bernadetteschool erg belangrijk! 

Het Liemers Lijstje maakt het af. Dit 
is een lijst met zeven beloften aan 
kinderen om het onderwijs te ver-
beteren en meer passend te maken, 
ontstaan door gesprekken met bijna 

2000 leerlingen in de regio. Kwaliteit 
in verbondenheid.

Die verbondenheid is er niet alleen 
tussen kinderen, ouders en team, 
maar met de hele gemeenschap. 
De Bernadetteschool is een echte 
dorpsschool. Ieder erkent het belang 
van een basisschool in een dorp, de 
betrokkenheid van ouders en andere 
dorpsgenoten is enorm. 

Dit is te merken bij allerlei grote 
gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld 
de aanleg van het prachtige, nieuwe, 
groene schoolplein of een samen-
werkingsproject met de plaatselijke 
carnavalsvereniging – maar juist ook 
tussen de bedrijven door. Altijd wordt 
er meegedacht, iedereen staat voor de 
school klaar. Of het nu de sportclub, 
de buurt of de muziekvereniging is, 
de Dorpsnoot, Willem Tell of de kerk: 
als er samengewerkt kan worden, dan 
gebeurt het.

Die samenwerking is er ook met IKC 
Joannes in Groessen: kinderen uit Loo 
kunnen gebruik maken van de kinder-
opvang, peutergroep en buitenschool-
se opvang in Groessen.

Dat de school ondanks het geringe 
leerlingenaantal nog springlevend is 
en vertrouwen heeft in de toekomst, 
erkent ook de gemeente: onlangs is 
er ingestemd met de renovatie- en 
verbouwingsplannen. Die gaan ervoor 
zorgen dat het vertrouwde gebouw 
aan de Loostraat verduurzaamd en 
uitgebreid wordt en nog jaren meekan!

Als Innerwaardschool zijn we 
natuurlijk bezig met innovatie. 
Het is de laatste jaren steeds 
duidelijker geworden, dat we onze 
kinderen opleiden voor de wereld 
van nu én de wereld van morgen. 
De basis blijft natuurlijk dat we 
willen dat onze kinderen een 
stevige basis krijgen. Qua kennis, 
maar vooral ook qua persoonlijke 
ontwikkeling en vaardigheden. De 
ontwikkelingen op allerlei gebieden 
gaan zo hard! 

Als stichting willen we ervoor zor-
gen dat we meebewegen en daarom 
is het goed om soms buiten 
kaders te denken en ook van elkaar 
te leren. Elke school van Innerwaard 
heeft een innovatiecoördinator die 
een aantal keer per jaar deelneemt 
aan de innovatiekring. 
Als voorzitter van die kring zie en 
hoor ik mooie projecten en 
ideeën voorbijkomen. Er wordt in-
gezet op 21e -eeuwse vaardigheden 
als mediawijsheid, informatievaar-
digheden en ICT-basisvaardigheden. 
Ook kritisch en creatief denken, 
zelfregulering en samenwerken blij-
ven natuurlijk belangrijk. 

De scholen/IKC’s van Innerwaard 
zijn actieve deelnemers aan de 
projecten van het Liemers Lijstje. 
Een van de doelen van het Liemers 
Lijstje is de doorgaande lijn tussen 
kinderopvang, basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs te verbeteren. 
Zo komen er bijvoorbeeld docen-
ten van het voortgezet onderwijs 
lesgeven op onze scholen/IKC’s 
en gaan onze bovenbouwgroepen 
naar het voortgezet onderwijs voor 
gastlessen. Verder wordt er gewerkt 
aan techniek en technologie, waar 
mogelijk in samenwerking met de 
omgeving. In deze complexe en 
snel veranderende wereld kan het 
onderwijs niet achterblijven. Samen 
elke dag een beetje beter, dat is 
toch waar we het voor doen! 

Loekie Welling
Directeur BS Bernadette 
en IKC Joannes
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Veel mensen zijn bezig geweest om 
de school te behouden voor Loo. 
Het voortbestaan heeft meermaals 
aan een zijden draadje gehangen. 
Hulde voor al die mensen! We zijn er 

nog, gelukkig. Fijne kinderen, ou-
ders en collega’s die de missie en 
visie van de school onderschrijven 
en die ook staan voor hun school. 
De geschiedenis heeft het bewezen: 

Loo verdient een school en de school 
verdient Loo. Samen sterk. Een hele 
mooie plek om te mogen werken.  

Juf Ans

Anna (4 jaar) en Feline (12 jaar), de jongste en oudste leerling van de Bernadetteschool.


