
                                                                                 

 

PERSBERICHT VAN SCHOLENGROEP GELDERVESTE – 02-02-2015 

 

Wilhelminaschool vanaf nu Expeditie 24/7 
 

Brummen – Expeditie 24/7: dat is de nieuwe naam van de Wilhelminaschool in 

Brummen. Want leren is ontdekken: een expeditie die 24 uur per dag, 7 dagen per 

week plaatsvindt. De nieuwe naam werd maandag 2 februari onthuld door 

burgemeester Van Hedel, tijdens een feestelijke bijeenkomst op het schoolplein. 

Tegelijkertijd werd het startsein gegeven voor een nieuw onderwijsconcept.  

 

Meer dan 100 ouders, kinderen en andere geïnteresseerden volgden op maandag 2 

februari de gekleurde voetafdrukken die door het hele dorp waren geplakt. De 

eindbestemming: Expeditie 24/7. Het ‘voetpad’ stond symbool voor de eigen weg die 

leerlingen voortaan volgen op hun ‘nieuwe’ school. Binnen het nieuwe 

onderwijsconcept volgen zij de weg van de basisschool naar de middelbare school 

op hun persoonlijke manier en in hun eigen tempo.  

 

Nieuwsgierigheid prikkelen 

Na de onthulling van de nieuwe naam kregen alle aanwezigen een rondleiding. Er is 

namelijk hard gewerkt om het schoolgebouw aan te passen op de nieuwe manier van 

lesgeven. Zo zijn de ruimtes opnieuw ingedeeld en ingericht. Elk kind leert op zijn 

eigen niveau door zijn nieuwsgierigheid te prikkelen. Leerlingen zitten, staan, liggen 

en lopen door elkaar heen in open, vrije ruimtes.  

 

Ook docenten zijn niet langer gebonden aan een ‘tafel en stoel’. Zij kunnen zich vrij 

bewegen door het schoolgebouw en hun aandacht richten op de leerbehoeftes van 

elk afzonderlijk kind. De leerlingen krijgen inzicht in verschillende onderwerpen aan 

de hand van wisselende onderwijsprogramma’s, ofwel kernconcepten.  

 

Ruimte en tijd 

Het eerste kernconcept van Expeditie 24/7 is ‘ruimte en tijd’. Leerlingen gaan 10 

weken lang aan de slag met de verschillende aspecten van dit onderwerp. Na deze 

periode weten zij het antwoord op vragen als: hoe groot is de aarde eigenlijk? En: 

waarom is het niet overal op de wereld even laat?  

 

Verrassing… 

Tijdens de festiviteiten stond de kinderen ook nog een grote verrassing te wachten. 

Zij konden zich voor even een echte astronaut wanen en de zwaartekracht ervaren in 

een grote opblaasbare raket op het schoolplein. Een praktische start van het eerste 

kernconcept en een bijzondere aftrap van Expeditie 24/7. 

 



                                                                                 

 

Suggestie fotobijschrift: 

Volgt 

 

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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