
Onze Bernadetteschool in Loo werkt 
volgens het eigen Loo-wijs principe. 
Het onderwijs leunt op zes pijlers: 
Basis-wijs, Wereld-wijs, Talent-wijs, 
Koers-wijs, Eigen-wijs en Samen-wijs. 
Samen-wijs is verweven met alle vak-
ken en activiteiten op school.

Het gaat daarbij om verbondenheid: de 
leerlingen zijn verbonden met elkaar, 
met de leerkrachten en het dorp. Ze 
leren van en met elkaar. Bij thema’s 
werken de leerlingen veel in tweetallen 
en ook werken we regelmatig groeps-
doorbroken. Bij wereldoriëntatie en 
gym mixen we voor bepaalde onderde-
len de leerlingen van de groepen 1 tot 
en met 4 (Unit 1) door elkaar en ook 
die van 5 tot en met 8 (Unit 2). 

Tijdens de Kinderboekenweek in ok-
tober leest de bovenbouw voor aan 
de onderbouw en ook bij kerstdiners 
hebben de kinderen al vaak gemengd 
gegeten. Dit jaar heeft Unit 2 Sinter-
klaasbordspellen gemaakt voor Unit 
1. Het is prachtig om te zien hoe de 
groten de kleintjes helpen en hoe de 
jongere leerlingen dingen oppikken van 
hun oudere medeleerlingen.

Dat ons onderwijs een onderdeel is 
van het dorp, merken we heel goed. 
We kunnen op veel hulp rekenen. 
Onze school heeft een eigen klusgroep 
bestaande uit ouders, die bijvoorbeeld 
het fietsenhok voor ons heeft dicht-
gemaakt. Pas geleden heeft de vader 
van een oud-leerling er nog verlichting 
op aangebracht, ook al is zijn dochter 
inmiddels van school. 

Onze conciërge is het aanspreekpunt 
van de klusgroep en hij merkt dat 
de bereidheid om te helpen groot is: 
‘Iedereen staat altijd klaar en vindt de 
school belangrijk. Ook de kinderen zelf 
helpen graag een handje mee.’

Ook werken we veel samen met 
verenigingen uit Loo. Onze leerlingen 
werden door de Dorpsraad betrokken 
bij het Uitkijkpunt Loowaard, waar 
een fotografieles aan gekoppeld werd. 
De opening van het uitkijkpunt en de 

fototentoonstelling van onze leerlingen 
was afgelopen maand. In het nieuwe 
kalenderjaar start er weer een muziek-
project voor groep 5/6 met Excelsior en 
kortgeleden zijn de Nathalzen geweest 
voor de aftrap van het carnavalssei-
zoen: zij gaan met de leerlingen van 
groep 7 en 8 wederom een carnavals-
wagentje bouwen, dat mee zal doen 
in de optocht. Een prachtige vorm van 
techniekonderwijs! 

Wij geloven echt dat leren niet iets is 
dat je alleen aan je eigen tafeltje op je 
eigen tablet doet. Door dat uit te brei-
den met betekenisvol leren in de echte 
wereld, gaat het pas leven!

Elke school van Innerwaard heeft 
een innovatiecoördinator die een 
aantal keer per jaar deelneemt aan 
de innovatiekring. Het doel ervan is 
om ervaringen te delen en ons te 
blijven ontwikkelen. Als voorzitter 
van die kring zie en hoor ik mooie 
projecten en ideeën voorbijkomen. 

Een aantal van deze projecten is 
liemersbreed: Bij Betekenisvol Leren 
ondernemen vmbo-leerlingen Zorg 
& Welzijn activiteiten met kinderen 
van onze BSO’s. Leren in de praktijk 
is ontzettend belangrijk en kan op 
deze manier laagdrempelig. Bij The-
matisch Onderwijs sluiten docenten 
uit het voortgezet onderwijs aan bij 
lessen in het basisonderwijs, tech-
niek bijvoorbeeld. Kansrijk Onderwijs 
is praktijkgericht passend onderwijs 
waardoor kinderen zich competent 
voelen en hun zelfvertrouwen groeit. 

Burgerschap en Digitale Geletterd-
heid zijn tegenwoordig hot items en 
inmiddels verplichte vakken gewor-
den, maar wij wilden onze leerlingen 
natuurlijk altijd al goed toerusten 
voor hun toekomst. Ook al weten 
we nog niet precies hoe die eruit 
zal zien, het is duidelijk dat mensen 
moeten kunnen vertrouwen op hun 
morele kompas, dat ze zich verbon-
den voelen met anderen en willen 
bijdragen aan een betere wereld 
voor iedereen. En dat je je in onze 
wereld niet staande kunt houden 
zonder digitale kennis, is ook niets 
nieuws. 

Wij zien Burgerschap en Digitale 
Geletterdheid dan ook niet als op 
zichzelf staande vakken. We streven 
ernaar deze vakken door het on-
derwijs te vlechten. ICT kan lessen 
enorm verrijken wanneer je dit goed 
toepast en we proberen kinderen er 
altijd bewust van te maken wat hun 
eigen bijdrage is of kan zijn aan de 
wereld. De innovatiecoördinatoren 
brengen kennis en praktische tips 
hiervoor van de kring naar hun eigen 
school. Samenwerken = samen 
sterker!
Loekie Welling
Directeur Bernadette en IKC Joan-
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In Loo doen we het samen!
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Joep en Teun uit groep 8 hebben 
vorig jaar al mee mogen doen met 
het carnavalsproject. Ze kijken al uit 
naar het nieuwe project. 

Joep: ‘Het is gewoon leuk dat je niet 
alleen maar in de klas zit, maar sa-
men met je vrienden iets moois mag 
bouwen!’

Teun: ‘Ik vond het wel jammer dat 
we niet hoefden te lassen, maar het 
papier-machéën was ook heel leuk!’


