‘Niet apart, maar samen.’ Dat is waar
Openbare basisschool ‘t Hout voor staat.
Onderwijs met aandacht en waardering
voor elk kind. Een school waar elk kind
gelukkig mag zijn en waar ouders en
leerkrachten volop samenwerken. Dat
klinkt mooi, maar wat betekent het in
de praktijk? Ewoud Hijman, ouder van
twee meisjes van 4 en 7 jaar, vertelt
over zijn ervaringen.

kunnen. Obs ’t Hout heeft een high-levelklas voor kinderen die meer uitdaging
nodig hebben. Maar ook een Topklas
voor kinderen in groep 7 die intensief
taalonderwijs krijgen en een schakelklas
waar kinderen uit groep 1 en 2 op het
gebied van taal extra gestimuleerd
worden. De school kijkt dus niet alleen
naar kinderen die sneller zijn, maar juist
ook naar kinderen die minder snel leren.”

Blij naar school
“Mijn vriendin heeft zelf op deze
basisschool gezeten, dus eigenlijk was het
een logische keuze voor ons. Maar nu
blijkt het ook echt de júiste keuze te zijn.
Ik zie dat onze kinderen groeien en
gelukkig zijn. Beide meiden gaan ’s
ochtends vol enthousiasme naar school
toe en komen met nog meer
enthousiasme en vol verhalen weer thuis.
Ze kunnen en mogen er zichzelf zijn. Dat
is als ouder heel fijn om te zien.”

Even een praatje maken
“Samen is echt een kernwoord hier.
Directeur Mark van Kemenade draagt dat
samen-gevoel heel sterk uit. Je ziet hem
iedere dag over het schoolplein lopen om
even een praatje te maken met kinderen
en ouders. Daardoor voel je je thuis. Dat
persoonlijke contact, ook met
leerkrachten, dat maakt het bijzonder.
Bovendien zorgt het voor een sterke
basis om te kunnen leren en spelen.
Uiteraard is het wel een wisselwerking:
als ouder heb ik ook mijn rol: ouders en
school zijn samen verantwoordelijk voor
de groei van het kind.”

Oog voor ieder kind
“Onze oudste liep al vrij snel voor op de
reguliere stof. Samen met haar en ons als
ouders zocht de school een passende
oplossing, zodat onze dochter zo goed
mogelijk kan presteren binnen haar

Betrokkenheid
“Als we ergens tegenaan lopen, wordt
echt geprobeerd dat samen op te lossen.

De school snapt heel goed dat je als
ouder alleen maar het beste voor je kind
wilt. Bij de ontwikkeling van het
Kindcentrum zijn we ook betrokken. Dan
stelt school de vraag: ‘Waar wordt jouw
kind gelukkig van en welke omgeving is
daarvoor nodig?’ Daar wordt met het
ontwikkelen van de plannen heel bewust
rekening mee gehouden. Overigens stelt
school diezelfde vraag aan de kinderen
zelf; ook zij denken mee hoe het
Kindcentrum eruit gaat zien.”
Ervaar het zelf
“Ouders die nog een school moeten
kiezen kan ik zeker aanraden om eens te
komen kijken bij Obs ’t Hout. Ik kan wel
zeggen dat ik het een goede school vind
en dat mijn kinderen hier gelukkig zijn,
maar je moet het uiteindelijk toch zelf
ervaren.”
Meer informatie over Obs ’t Hout is te
vinden op www.obshout.nl
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