Leren in
de echte
wereld

Xapp

Merletcollege
’t Startblok werkt samen met
leerlingen uit 6 VWO van het
Merletcollege

OBS Het Avontuur werkt samen met
XAPP Podium & Beeldproducties
Theater in het basisonderwijs blijft regelmatig
beperkt tot een eenmalig bezoek van de leerlingen
aan de plaatselijke schouwburg. Björn Zillen van
Xapp Podium & Beeldproducties en Roeland Omlo
van basisschool Het Avontuur uit Dalfsen willen daar
verandering in brengen. Ze zijn ervan overtuigd dat
aandacht voor theater in de breedste zin van het
woord (acteren, zang, dans, maar ook regisseren,
produceren, camerawerk, decor bouwen, enzovoort)
belangrijk is voor de ontwikkeling van leerlingen.
Omdat het leuk en leerzaam is, maar ook omdat het
bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen. Ze hebben daarom de handen ineen
geslagen en gaan het komende jaar, met studenten
van hogeschool Artez in Zwolle, onderzoeken hoe
theater een meer prominente rol kan krijgen in het
onderwijs van Het Avontuur. De Jeelo-projecten
bieden daarvoor mooie aanknopingspunten.

OBS ’t Startblok is een Jeelo-school van het eerste
uur. Het team heeft al een aantal jaren ervaring met
het betrekken van maatschappelijke organisaties
bij het onderwijs en heeft inmiddels vaste relaties
opgebouwd met bedrijven en instellingen in de
buurt. Dat ze daarbij ook ‘out of the box’ durven
te denken, blijkt uit het feit dat ze de hulp hebben
ingeroepen van leerlingen uit VWO 6 van het nabij
gelegen Merletcollege. In het Jeelo-project ‘Leren van
personen van vroeger’ gaan de kinderen een betoog
schrijven over eerlijke handel en macht. Hoewel
de kinderen tijdens het project veel informatie
hebben vergaard over deze onderwerpen, is het
toch geen gemakkelijke opgave. De leerlingen van
het Merletcollege komen daarom een dagdeel
naar ’t Startblok om de kinderen te helpen bij het
formuleren van argumenten en het schrijven van
het betoog. Na deze instructie gaan de kinderen van
‘t Startblok aan de slag. Als het betoog af is, mailen
ze hun tekst naar de VWO-6-leerlingen. Zij kijken
de teksten na en komen nogmaals naar ‘t Startblok
om de kinderen feedback te geven. Een leerzame
ervaring voor beide leeftijdsgroepen!

Het plan bestaat uit twee delen:
•
De integratie van theater in de 12 projecten,
waarbij leerlingen met verschillende facetten van
theater aan de slag gaan.
•
Het ontwikkelen van voorstellingen die
inhoudelijk aansluiten bij de onderwerpen van
de Jeelo-projecten.
Aan het einde van het traject gaan de mensen van
Xapp, Het Avontuur en Jeelo om de tafel zitten om te
zien hoe de ontwikkelde activiteiten een permanente
plek kunnen krijgen binnen de projecten van Jeelo,
zodat ook andere Jeelo-scholen structureel en
binnen een zinvolle context meer theater in hun
lesprogramma kunnen verwerken. Met de opgedane
ervaringen kan Het Avontuur andere Jeelo-scholen
weer ondersteunen bij het implementatieproces. Zo
werkt de Jeelo-community dus!
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Het leren binnen de muren van het
schoolgebouw houden, is volgens
Jeelo-scholen een gemiste kans. Ook
de directe omgeving van de school
is immers een rijke bron waar je
als school gebruik van kunt – en
misschien ook wel moet – maken.
Daarom zoeken Jeelo-scholen bij elk
project contact met maatschappelijke
organisaties als IVN, de plaatselijke
brandweer, een ouder die over zijn
beroep vertelt, de molen in het dorp,
enzovoort. Samen stellen ze lessen
samen die aansluiten bij de leerdoelen
van het project. Voor leerlingen zijn het
ervaringen om nooit meer te vergeten.

IVN

OBS de Graswinkel werkt samen
met IVN
Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen IVN
en OBS de Graswinkel. Vijftien IVN-gidsen van de
drie nationale parken in Limburg en Noi Boesten
(coördinator IVN) hebben een bezoek gebracht
aan de school en zijn daar door de schoolleider
en leerkrachten geïnformeerd over Jeelo. Samen
met de ervaringsdeskundige leerkrachten hebben
ze voorstellen uitgewerkt voor IVN-activiteiten die
aansluiten op de leerdoelen van de twee Jeeloprojecten ‘Omgaan met natuur’ en ‘Beleven van
onze planeet’. Deze activiteiten worden op de IVNwebsite geplaatst, zodat ook andere Jeelo-scholen
zich hiervoor kunnen aanmelden. In de loop van
2020 zullen de eerste scholen van start gaan met het
programma.

