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Panelgesprekken 

leerkrachten & ouders 

Studiedag 

3 teams 

spoor 1 – ontwerpen – spoor 2 

BUITENONDERWIJS 

PIZZASESSIES BRAINSTORMENCONCRETISEREN 

met ouders-gemeenschap-leerkrachten 

Onderwijskundige 

vertaling van de ideeën 



 
           De 7 ideeën 

 Bathmen als leerplaats 
Kennis, kunde en vaardigheden van ouders benutten, dagdeel verkenning op allerlei vakgebieden. Bedrijven 
kunnen zich profileren, toekomst stage -> baan. Non-profit -> bijv. Cultuurhuus / bejaardenhuis. Kinderen zijn 
ook vrijwilligers. 

 Canon van Bathmen 
Oudheidkundige kring, historische punten, fietsroutes, kerk, boeren (sporen uit het verleden),  Al bestaande 
contactlijnen van de scholen met lokale partners (bedrijven, scouting, bosbeheer), boomchirurg Bathmen. 

 Educatielessen in de Praktijk 
Structureel aanbieden van educatielessen - ervaren en beleven in de praktijk. 
Bijv. als startpunt van een thema -> enthousiasmeren.  
Bezoek boerderij, supermarkt, de molen, de bakker, Canadese begraafplaats, de Ulebelt, waterschap 
(waterzuivering), kabouter pad. 

 Omgeving door de bril van techniek 
Techniek gebruiken om de wereld om ons heen uit te leggen; Schipbeek-boeren in de omgeving- moestuin- 
supermarkt- keukens- excursies naar….- plannen met onderzoek naar producten. 

 Een ervaringsweek 
 Gezamenlijke (sport)dag 
 Bewegend leren – databank 

 
 

 

             BESLUIT : WE GAAN ER VOOR! 
 
Kader 
It takes a village to raise a child d.m.v. het samenbrengen van 3 scholen, ouders en gemeenschap. 
 
Gerichte activiteiten 
Een geweldige gave prestatie staat in de steigers. Dat willen we niet meer loslaten! 
 
Verbonden aan schoolontwikkeling 
Buitenonderwijs krijgt een plek waar het kan! We gaan de 7 ideeën die tijdens de pizza-sessies en 
studiedagen uitgewerkt zijn verder onderzoeken, ontwikkelen. En we gaan daarin prioriteren.  
 
Wie zin heeft, begint. Wie kan, haakt aan. Actiegroepen worden samengesteld o.b.v. haalbaarheid en 
positieve energie. Vrijwillige participatie door zowel leerkrachten als ouders o.b.v. belangstelling en tijd.  
 
Ideeën kunnen morgen starten, uitgesmeerd worden over een langere periode of pas over een aantal jaren 
opgepakt worden. Met als doel Buitenonderwijs zichtbaar maken in de scholen en laten zien wat dit oplevert 
bij de kinderen. We bouwen verder op wat er al allemaal is! 
 
Frank & Karin 
Directie scholen Bathmen 

 

 

 

IT TAKES A VILLAGE 

TO RAISE A CHILD 



 


