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Feestelijke heropening basisschool Bargeweide in Eefde 
De leerlingen starten dit schooljaar met een nieuw onderwijsconcept  

Eefde – CBS de Bargeweide in Eefde wordt op 22 augustus feestelijk heropend! De 

school start vanaf die datum met een nieuw onderwijsconcept. Hiervoor is de school 

in de zomervakantie aangepast aan de nieuwe manier van leren. Alle leerlingen, hun 

ouders en andere geïnteresseerden zijn tussen 8.15 en 9.15 uur van harte welkom 

om samen met ons de school muzikaal te heropenen. 

 

In eigen tempo 

Vanaf september gaan alle leerlingen van De Bargeweide aan de slag met een nieuw 

onderwijsconcept. Leerlingen doorlopen de weg naar het middelbaar onderwijs op 

een persoonlijke manier, in hun eigen tempo. Het nieuwe onderwijsconcept gaat uit 

van de kracht en interesse van het kind zelf. Door hierbij aan te sluiten, leert elk kind 

op zijn eigen niveau. Binnen het nieuwe onderwijs staat beleven en ontdekken 

centraal om zo de nieuwsgierigheid van het kind zoveel mogelijk te prikkelen. Dit 

gebeurt aan de hand van zogenoemde kernconcepten: wisselende 

onderwijsprogramma’s, met steeds een ander thema.  

 

Leren op verschillende plekken  

De kinderen leren en werken in units. Dit betekent dat ze samenwerken met kinderen 

die ook ouder of jonger kunnen zijn. Schoolleider Inge Langelaar: “De ruimtes op 

onze school zijn nu zó ingericht dat de kinderen op verschillende manieren en 

plekken kunnen leren. De leerlingen verplaatsen zich tijdens de schooldag door de 

unit: van bijvoorbeeld de rekenruimte naar het atelier. Zij plannen zelf of met 

begeleiding hun dag in aan de hand van het onderwijsaanbod. De kinderen gaan ook 

vaak op pad: want leren doe je natuurlijk overal!”  

 

Eigen leerstijl ontdekken 

Kinderen leren het beste op een manier die goed aansluit bij de werking van hun 

hersenen. Inge Langelaar: “De Bargeweide helpt kinderen ontdekken welke leerstijl 

het beste bij ze past. Het aanbod, de instructie en begeleiding passen we hier 

specifiek op aan. De leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces 

en krijgen van ons het vertrouwen om zelf keuzes te maken. Vaardigheden die je 

zeker nodig hebt als je straks gaat werken in de 21e eeuw.” 
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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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