Het Baken op koers
Maandag 24 augustus werd Wieringerwerf opgeschrikt
door een ware windhoos. En wat voor één! Joep, vorig jaar nog
groep 8 - leerling van Het Baken, had zoiets nog nooit gezien. Ja,
op TV in Amerika, maar nog nooit in het echt. Hij heeft de
gebeurtenis op zijn mobiel vastgelegd. Neem maar eens een
kijkje op https://youtu.be/3Vrlzx-cROU . Dit Youtube filmpje
typeert Het Baken, school van de maand september bij Stichting Kopwerk. Een basisschool waar
mensen-mensen werken, leren en betrokken zijn op de ander. Joep en zijn maten laten dat mooi
zien.

Onderwijs verandert
Wat Joep ook laat zien is dat het onderwijs van vandaag veranderd is.
‘Met zijn smartphone in de hand trekt hij door het Wieringerland’.
We leven in een digitaal tijdperk waar kinderen hun kennis steeds meer van internet halen en
communicatie voor een groot deel via Social Media plaats vindt. Onderwijs verandert en daar wil Het
Baken niet aan voorbij gaan. Dat betekent dat je de moed moet hebben om van gebaande wegen af
te gaan en nieuwe wegen in te slaan in het belang van de toekomst van de kinderen. Dat is precies
wat Het Baken op dit moment doet. Herbezinning op het onderwijs en nieuwe wegen inslaan.

21st Century Skills
Van de kinderen van vandaag worden namelijk andere vaardigheden verwacht dan de generaties
voor hen. Wat zijn die vaardigheden van de 21e eeuw dan, de 21st Century Skills?








Samenwerken
Kennis leren vinden en analyseren
Plannen en organiseren
ICT
Creativiteit en oplossingsgerichtheid
Burgerschap
………

Het Baken voorzag dat al een aantal jaar geleden toen ze besloten de methode ‘Topondernemers’ te
gaan gebruiken voor het vak Wereldoriëntatie. Leren ondernemen is leren samenwerken, plannen,
organiseren, oplossen en ga zo maar door. Peter Kok, directeur van Het Baken zegt daar ook over:
“De kinderen vinden het heerlijk om projecten zelf uit te werken en te presenteren.”

Koers
Deze reeds ingezette koers wil de school ook verder gaan uitwerken. Op naar het volgende baken, de
volgende richting-gever. Dat kun je niet alleen. Daar heb je een goed team voor nodig, ouders die
betrokken zijn en een scholengroep die met elkaar sterk staat. Al deze ingrediënten zijn op Het Baken
aanwezig, wat maakt dat er vol vertrouwen uitgekeken wordt naar wat de
toekomst gaat brengen.
De eerste stappen zijn gezet. In de bovenbouw is een start gemaakt met
Unit onderwijs waar leerlingen in toenemende mate groeps-overschrijdend
gaan werken en leren. Veel moet nog verder uitgewerkt en ontwikkeld
worden, maar de koers is ingezet.

Waarom doen we dit?
Onlangs presenteerde Stichting Kopwerk het strategisch beleid van 2015-2020. Aan het slot van de
inleiding zeggen Jan Bot en John Deckers van het College van Bestuur het volgende:
‘Waarom doen we dit?
Omdat een heldere koers en een duidelijk strategisch beleid
ons helpen om de komende vijf jaren de juiste lijn vast te houden.
En wat brengt het ons?
Over vijf jaar zijn de schoolconcepten duidelijk uitgewerkt
en stralen onze scholen en onze medewerkers in de volle breedte ‘leerkracht’ uit.
En onze leerlingen?
Die leren en stralen vanzelfsprekend met ons mee.’
Het Baken, een stralende school in Wieringerwerf, met lerende en stralende kinderen, een lerend en
stralend team en lerende en stralende ouders.
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