‘ We proberen het onderwijs

Basisschool De Kleine Wereld en Kindcampus Grootstal:

zo normaal mogelijk te houden’

Basisschool De Kleine Wereld is een school voor alle kinderen uit
de Nijmeegse wijk Grootstal. De school is multicultureel en daar
is men zó trots op, dat de diversiteit het uitgangspunt vormt van
het onderwijs. Dit helpt kinderen om dagelijks over zichzelf
en elkaar te leren, zowel klassikaal, als in subgroepjes en
individueel. Alle groepen zijn op dit moment kleiner
dan 30 leerlingen. Daardoor is er ruimte en rust voor
de kinderen en kunnen zij komen tot goed leren.
We spreken directeur Judith Heijmans en Ramona de
Kinkelder, leerkracht van groep 8 en ICT-coördinator.
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GROEP 8

asisschool De Kleine Wereld
is onderdeel van Kindcampus
Grootstal, samen met KION
en Unik onder één dak gehuisvest. Deze
drie organisaties vormen samen een
Brede School. Samenwerking is het doel,
zodat de ontwikkeling van alle kinderen
zo goed mogelijk wordt bevorderd.
Ramona begint: “We hebben ouders en
leerlingen vanaf het begin van corona
bij het aangepaste leerproces betrokken.
Ook namen we al vóór de vakantie de
Cito-toetsen af. Voor ouders is er een
groepsapp waarin zij op ieder moment
van de dag vragen kunnen stellen.
FOCUS OP KERNVAKKEN
EN CONTACT
Toen corona uitbrak, moesten zowel
leerlingen als docenten overschakelen
op onderwijs op afstand. Dat vroeg en
vraagt van beide partijen veel. Judith:
“Voor ons staan twee zaken centraal
in het thuisonderwijs. Allereerst het
goed onderwijzen van de kernvakken
taal, rekenen en spelling. Het andere
kernpunt is het in contact blijven
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staan met leerlingen en hun ouders.”
Docenten zijn de hele dag bereikbaar
via Google Classroom. Daar kunnen
de kinderen groepsgewijs werken, of
instructies krijgen om vervolgens zelfstandig aan de slag te gaan. Ramona
benadrukt hierbij ook hoe belangrijk
het is dat ouders aandacht krijgen:
“We vertellen hen dat als het eens een
dagje niet lukt, dat niet erg is. Raak niet
gefrustreerd, maar probeer samen de
leuke kanten op te zoeken.”
ZO NORMAAL EN LEUK MOGELIJK
En leuke kanten zijn er zeker. “Leer
lingen helpen elkaar verder veel meer
dan voorheen. Stelt de één een vraag
in de groepsapp, dan krijg ik vaak niet
eens de kans die vraag zelf te beantwoorden, omdat ze elkaar meteen op
weg helpen. Laatst zag ik niet alleen
een uitkomst, maar ook een hele uitleg voorbij komen”, vervolgt Ramona.
Judith vult aan: “Hun huiswerk
moeten ze iedere dag uploaden, zodat
het nagekeken kan worden. Mocht
een kind extra ondersteuning nodig
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hebben, dan zijn er ook nog onze
onderwijsassistent en Remedial Teacher.
We proberen het onderwijs zo normaal
mogelijk te houden en voort te zetten
zoals we dat vóór corona deden.”
NOODOPVANG
Mocht er sprake zijn van een crisis
situatie, dan kan een kind noodopvang
krijgen. Dan kun je denken aan een
onveilige thuissituatie, waardoor het
kind niet aan leren toekomt. Kinderen
van ouders met een vitaal beroep zoals
de zorg, worden ook opgevangen. Indien
nodig, kunnen ze ook een beroep doen
op Bindkracht10 en het sociale wijkteam. Judith besluit: “We proberen ons
zo goed mogelijk te blijven voorbereiden
en in te springen op de laatste ontwikkelingen. Samen lukt ons dat!”
Ook zo nieuwsgierig geworden naar
De Kleine Wereld? Voor informatie en
een rondleiding kunt u mailen naar:
directie@dekleinewereldnijmegen.nl
DEKLEINEWERELDNIJMEGEN.NL

