
 
Nieuwsbrief 1 - 20 februari 2020 Samen (onder)Wijs 
Inspiratiebijeenkomst 31 januari jl. 
Terug- en vooruitblik 
 
Op vrijdag 31 januari jl. hebben wij een inspiratiesessie georganiseerd voor een brede groep 
betrokkenen. Samen met leerkrachten, ouders en partners hebben wij nagedacht over 
knelpunten in het onderwijs en de brede ontwikkeling van kinderen. Wij waren verheugd 
over de opkomst: met ruim 100 personen hebben wij gekeken naar de mogelijkheden op 
korte en langere termijn.  
 
Wethouder Patrick Kiel en de bestuurder van Stichting Voila, Akke Wiersma, openden de 
ochtend. De 100 betrokkenen bestonden uit leerkrachten en ouders van de 11 basisscholen 
van Voila en partners zoals organisaties op het gebied van sport, theater, kunst, jeugd en 
welzijn. Na de opening gingen 19 groepen van ca. 5 personen uiteen om onder begeleiding 
van bureau Zeewaardig na te denken en te discussiëren over diverse knelpunten in het 
onderwijs. Op creatieve wijze werd gekeken naar nieuwe oplossingen en ideeën werden 
uitgewerkt. 
 

  
 
De komende maanden gaan wij aan de slag met de meerjarenstrategie van onze stichting. 
De vele ideeën en input nemen wij mee bij het vormgeven van deze strategie. Dit betekent 
dat wij nu druk bezig zijn met het analyseren van de opbrengst. Het is teveel om alle details 
terug te koppelen, maar een aantal veelgenoemde punten en rode draden willen wij alvast 
graag delen: 
 

● de cruciale rol van de leerkrachten 
● (meer) tijd om het kind echt te ‘zien’ in ontwikkeling, groei en welbevinden 
● recht doen aan de talenten en ontwikkeling van ieder kind 
● meer ondersteuning van leerkrachten zowel binnen als buiten de klas 
● het benutten van meer en andere expertise door het betrekken van bijv. partners, 

ouders, vrijwilligers op het gebied van bewegen, cultuur, natuur en wereldoriëntatie 
● aanpassingen in structuur en organisatie 
● het creëren van ruimte  



Wij hebben ook vele suggesties gekregen die te maken hebben met ons onderwijssysteem 
zoals hogescholen/Pabo, inspectie en ministerie. Hier hebben wij niet direct invloed op maar 
wij zullen zeker met deze partijen in gesprek gaan.  
 
Akke Wiersma sprak bij de opening over ‘It takes a village to raise a child´. Tijdens deze 
ochtend hebben wij een start gemaakt door met elkaar te kijken hoe we samen het onderwijs 
beter kunnen maken. Het gaat ons allen aan en we willen graag samen met jullie blijven 
optrekken: leerkrachten, ouders en partners. Afhankelijk van het onderwerp zullen wij jullie 
blijven betrekken om met ons mee te denken en te doen. Eind maart ontvangt u meer 
informatie in de 2e nieuwsbrief. 
 

  
    Wat kunnen we nu al doen? 
 
     - Een passende naam geven aan het vervolg van deze ochtend! Vanaf nu is de afzender 
        van dit initiatief: Samen (onder)Wijs. 
  
     - Trots zijn op het onderwijs en hier vandaag al mee beginnen! 
 
 

 
Wij hebben alle 19 ideeën die 31 januari jl. zijn uitgewerkt op papier gezet. Vindt u het leuk 
om de ideeën te bekijken, klik dan hier.  
 
Ons doel is een stevige visie en strategie neer te zetten voor de toekomst waarbij scholen 
binnen deze visie hun eigen keuzes kunnen maken en accenten kunnen leggen. Samen 
actief aan de slag en merkbare stappen zetten! Heeft u nog vragen, wensen of ideeën, vertel 
het ons op info@voilaleusden.nl.  
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