
It takes a village to raise
a child

Kinderen en ouderen leren samen in Anloo



aanleiding

Onze dorpsschool OBS Anloo kromp

Dorpsbelangen en een aantal inwoners vormen een 
werkgroep

De werkgroep overlegt met alle ouders, het team is 
daarbij

Wensen en ideeën van ouders zorgen voor de basis 
van het project “Samen leren rond OBS Anloo”



motivatie

kinderen willen en kunnen veel leren buiten het 
vaststaande onderwijsprogramma

kinderen krijgen liever aandacht dan speelgoed

ze laten de computer staan als je ze boeiende 
activiteiten aanbiedt

sommige kinderen krijgen dat thuis, anderen 
helemaal niet



mijn persoonlijke 
motivatie

biologieleraar en schoolleider

allerlei bijlessen thuis

wekelijkse opvang van “geleende” kleinkinderen

vrijwilliger op de dorpsschool voor rekenen, taal, 
lezen, studievaardigheden

een van de drie voortrekkers van de werkgroep 
dorpsschool



voorbereiding

Projectleider

brainstorm over de aan te bieden activiteiten

aanvraag subsidie “Jullie idee samen uitvoeren”

gesprekken met mogelijke vrijwilligers

toekenning van de subsidie

uitgangspunt: 8 kinderen, 2 begeleiders



begin

eerste activiteit: kweken en koken

aanmelding: 18 kinderen

twee groepen van 9, 2x2 begeleiders

Moestuinbakken

aanschaf keukenmateriaal

zes weken, geschikte recepten, slotdiner met B&W







een schooljaar rond

timmeren en proefjes

naaien en knutselen

theater en proefjes

koken en knutselen

zes, acht of negen weken









we willen meer

bezoek B&W tijdens “College bij ‘t pad”

toekenning extra subsidie

rapportage Dagblad van het Noorden

van prognose vorig jaar: 0 leerlingen in groep 1,2 en 3 
per 1.8.2018 naar 14 nu

voortdurende aanbieding van verbruiksmaterialen









uitbreiding

een echte moestuin

aparte projectgroep

aansluiting bij het programma van groep 1, 2 en 3

meerjarenplanning

elders subsidie aanvragen

zorg in de zomervakantie





meer structuur

koken: landen en smaaklessen

naaien in doorgaande lijn

uitbreiding proefjes naar ervaring en leeftijd

timmeren en knutselen veel vrijer

theater ook naar Radio Aa en Hunze

breien en haken aanbieden



voorwaarden

projectcoördinator(en) die er veel tijd in wil(len) 
steken en die zorgt/zorgen voor:

aanvraag en beheer van de subsidies

goede werving en selectie van de kinderen

inning van de ouderbijdrage

organisatie van de materialen

pr



continuïteit

goede relatie met de leerkrachten

veel contact met de vrijwilligers

vasthouden aan de periodes van zes weken, alleen 
langer als de vrijwilligers dat nodig vinden

jaarlijks een gezellige bijeenkomst met alle 
vrijwilligers waar ideeën worden uitgewisseld

wensen van kinderen realiseren



en volgend voorjaar

veldbiologie met het IVN

zes nieuwe landen bij het koken

kortere activiteiten voor de kleuters

bezoeken aan bedrijven
Winel voor de timmerclub (en anderen)
restaurantkeuken voor de kookclub
naaiatelier en/of borduurbedrijf voor de textielclub
kunstenaarsatelier voor de knutselclub



aanbevelingen

Vereniging Dorpsbelangen of ouderraad of schoolteam

pols de belangstelling op school, bij de kinderen en de 
ouders

zoek twee goede projectleiders (niet meer)

begin met een gewilde activiteit

zoek financiering en veel gratis of tweedehands materiaal

zorg voor continuïteit



vragen en discussie

?

!

bedankt voor uw belangstelling


