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‘Nieuw’ onderwijs op de basisschool 
Kom 21 januari naar de thema-avond onderwijsvernieuwing in Ruurlo 

Vernieuwende onderwijsconcepten, wat speelt er op de basisschool? Hoe vullen we 

het onderwijs van nu in met de laatste wetenschappelijke inzichten? Waar moeten 

ouders van nu en nieuwe ouders rekening mee houden? Op woensdag 21 januari 

gaat onderwijsexpert Ton van Rijn hier op in tijdens de thema-avond ‘‘Nieuw’ 

onderwijs op de basisschool’ in Ruurlo. 

De laatste tijd is er in de politiek veel aandacht voor onderwijsvernieuwing op de 

basisschool. Wetenschappelijk onderzoek biedt actuele inzichten over hoe kinderen 

het beste leren met het hoogste resultaat. Deze inzichten worden vertaald in nieuw 

onderwijs en veel scholen zijn hier intensief mee bezig. De Achterhoek loopt zelfs 

voorop op dit gebied. Zo heeft in Barchem basisschool de Barchschole met de 

overgang naar Onderwijs Anders. CBS WonderWijs in Ruurlo volgt al de 

uitgangspunten van Onderwijs Anders. 

Oog voor elk individueel kind 

Van Rijn: ‘Onderwijs moet recht doen aan de verschillen in kinderen. Sturen op 

prestaties is prima, zolang je oog hebt voor elk individueel kind. Je mag hoge 

verwachtingen hebben van kinderen.’ Dit is het uitgangspunt van veel vernieuwende 

onderwijsconcepten, waarbij kinderen de ruimte krijgen om te leren op hun eigen 

manier. Iedereen is van harte welkom op de thema-avond: ouders, bestuurders, 

onderwijscollega’s en andere belangstellenden. Er is volop ruimte voor om al uw 

vragen te stellen. 

De thema-avond ‘‘Nieuw’ onderwijs op de basisschool’ is een initiatief van 

Scholengroep GelderVeste, een stichting met 19 basisscholen in de Achterhoek, 

waaronder de Wereldboom in Borculo, de Sccsschl 3.0 in Wolfersveen, de 

Zonneboom in Doetinchem en CBS WonderWijs in Ruurlo. De avond vindt plaats in 

zalencentrum De Luifel in Ruurlo en start om 20.00 uur. 

[kader Ton van Rijn] 

Over Ton van Rijn 

Ton van Rijn is oud-directeur van vier basisscholen en sinds een paar jaar adviseur 

rondom vernieuwende onderwijsconcepten. Hij is verbonden aan het onafhankelijk 

Nederlands onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut NIVOZ. 

 

Noot voor de redactie:  



                                                                                 
 
Voor meer informatie neemt u contact op met Margarethe Hilhorst, woordvoerder van 

Scholengroep GelderVeste. Telefoonnummer 06 – 24 42 90 19 of e-mail 

communicatie@gelderveste.nl  
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