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Onderwijs

Nieuwe brede school in Holland Park: 
‘Vroeger werd je de klas uitgestuurd als je straf 

kreeg, nu is het precies omgekeerd’

In nieuwbouwwijk Holland Park komt een 
brede school met plek voor 750 kinderen.  
De school begint klein, maar kan meegroeien 
met de nieuwe bewoners. En als na verloop 
van tijd de behoefte verandert, dan kan het 
pand deels worden omgebouwd tot kantoor, 
woning of iets anders. 

De plannen voor de brede school staan inmiddels op hoofdlijnen vast 
en zowel openbare basisschool Het Atelier als kinderopvang KMN 
Kind & Co kijken enorm uit naar de opening. ‘Tot nu toe loopt alles 
fantastisch. Het is de mooiste school die ik ooit heb gezien en die 
wordt hier in Diemen gebouwd’, zegt de trotse schooldirecteur Jan 
Heijmans.

Boeiend onderwijs
Om te zorgen dat het speciale lesprogramma van Openbare Brede 
School Het Atelier echt tot haar recht komt, is hier al in het ontwerp 
van de school rekening mee gehouden. Directeur Heijmans weet 
precies wat hij wil bereiken in de nieuwe brede school. ‘Wij willen een 
school zijn waar de kinderen graag heen gaan, waar het onderwijs 
boeiend is en waar iedereen wordt uitgedaagd om een stapje extra te 
zetten.’ 

‘We zetten echt in op samenwerking’, laten zowel schooldirecteur 
Heijmans als clustermanager van KMN Kind & Co Janneke van Steen-
bergen weten. ‘We delen een pedagogische visie, enkele leerpleinen, 
lokalen, buitenruimtes, en meer. We kunnen zelfs personeel met elkaar 
uitwisselen.’
De schooldirecteur verwacht dat de brede school dankzij het vernieu-
wende concept erg populair zal worden. ‘We vinden het belangrijk 
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dat de kinderen zelf uitzoeken hoe iets in elkaar zit en waarom ze iets 
leren. De lessen zijn niet kant en klaar, maar worden door de juffen, 
meesters en kinderen vormgegeven. Hierdoor kom je tegemoet aan 
alle talenten en interesses.’

Werken met thema’s 
De directeur geeft een voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt. ‘De 
kinderen werken in de ochtend in hun eigen klas aan de hoofdvakken. 
In de middag werken we in projecten aan wereldoriëntatie en kunst-
vakken. Vaak mogen de leerlingen zelf kiezen wat ze willen doen. Een 
les techniek, koken, een vulkaan maken, noem het maar op. We werken 
met thema’s door de hele school heen en we gaan op een speelse 
manier diep op de leerstof in.’

De kinderen krijgen in de school veel verantwoordelijkheid en vrijheid. 
Zo mogen de leerlingen in de middag zelfstandig werken in een grote 
ruimte: het zogenoemde leerplein. Daar komen hoeken, werkplaatsen 
en open ruimtes. De juf let vooral op de kinderen die (nog) niet 
zelfstandig kunnen werken, want die moeten in de klas blijven zitten. 
‘Vroeger werd je de klas uitgestuurd als je straf kreeg, nu is het precies 
omgekeerd’, lacht Heijmans.

Het Atelier heeft al een aantrekkingskracht op leerkrachten omdat 
deze vernieuwende vorm van onderwijs ook de docenten uitdagingen 
biedt. ‘Je krijgt duidelijk mensen die dit heel graag willen.’ Het is dan 
ook voor de nieuwe brede school geen probleem om gemotiveerd 
personeel aan te trekken. 

Kinderopvang
De brede school huisvest niet alleen een school, ook de voorschoolse 

opvang, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 
krijgen onder de vlag van KMN Kind & Co hun plek in het pand. De 
kinderen kunnen tussen 7.30 uur en 18.30 uur hier terecht. De jongste 
kinderen van 0 tot 4 jaar oud hebben op de begane grond hun eigen 
ruimtes met zowel een afgescheiden speelplein als ingang. Toch zal 
het voor iedereen voelen als één school want de samenwerking wordt 
nadrukkelijk opgezocht. 

Soepele overstap 
Het uitgangspunt om elkaars expertise te gebruiken en de kinderen al 
jong bekend te maken met school heeft een hoge prioriteit. Van Steen-
bergen: ‘We willen eigenlijk dat de kinderen een heel soepele overstap 
maken als 4-jarige vanuit het kinderdagverblijf of de peutergroep naar 
school. We zullen zoveel mogelijk door de hele brede school dezelfde 
aanpak hanteren, onder andere door iedereen positief aan te spreken 
met een minimum aan correcties. De kinderen moeten bij ons op een 
hele veilige, prettige en uitdagende manier kunnen spelen en worden 
opgevangen.’

Ze vervolgt: ‘We zitten nu in de fase waarin we kijken wat we belangrijk 
vinden en hoe we de gezamenlijke delen in de school willen inrichten. 
We kunnen als kinderopvang ook alle speciale lokalen in de school 
gebruiken zoals de gymzaal, het technieklokaal en het kookatelier.‘
De bso kent op dit moment op sommige dagen een flinke wachtlijst, 
maar er is wegens ruimtegebrek in het huidige pand geen mogelijk-
heid om door te groeien. ‘Fantastisch dus dat we straks in de nieuwe 
brede school veel meer kinderen van 0-12 jaar een plek kunnen bieden 
De plannen voor de inrichting en samenwerking worden steeds 
concreter hoe meer we richting daadwerkelijke opening gaan.’
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