Exclusief

Onderwijs
op de openbare school wel een kerstboom, maar geen kerststal. Op
een katholieke school liggen die accenten anders en zal ook dieper
ingegaan worden op het verhaal van Jozef en Maria. Uiteraard wordt
op een openbare school wel aandacht besteed aan verschillende
geestelijke stromingen. Net als bij andere scholen van Eduquaat
gaan we ook hier expliciet voor het eigenaarschap van kinderen. We
leren ze hoe ze moeten leren en hoe ze hun ontwikkeling zelf deels
kunnen managen. Beide zijn dat vaardigheden die je in een moderne
maatschappij nodig hebt. Er zitten bij de scholen bijvoorbeeld
ook regelmatig kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar
in heterogene klassen, want die kunnen ook van elkaar leren. We
vertrekken hier niet vanuit wat je allemaal niet kunt of kent maar
vanuit je talenten en kwaliteiten. Met die positieve benadering halen
we uitstekende leerresultaten. Maar het allerbelangrijkste op al onze
scholen is dat je leert hoe je het leven kunt leven, hoe je mens kunt
zijn.’

‘Kinderen
floreren
in een
sociaal rijke
omgeving’

Kinderen van nu,
vormgevers van de toekomst

Stichting Eduquaat heeft oog voor de
schoonheid van diversiteit
Stichting Eduquaat omarmt de diversiteit van de zeven aangesloten basisscholen in Weert. Bestuurder Frank Cuppers: ‘Juist
in die verschillen zit namelijk een grote kracht. We hebben allemaal één gemeenschappelijk doel en dat is dat de kinderen op
school gelukkig zijn.’

Z

even basisscholen in Weert vormen samen stichting
Eduquaat. Eduquaat heeft twee grondslagen: openbaar
en katholiek. De scholen werken met verschillende
onderwijsconcepten. Bestuurder Frank Cuppers, Yvonne
Vaes (directeur van de brede school Markeent) en Jan Teensma
(directeur Jenaplanbasisschool De Duizendpoot in Stramproy)
vertellen op het bestuursbureau van Eduquaat graag over hun visie op
diversiteit. Het bureau is gevestigd in een zijvleugel van de gezellige
OBS Molenakker in Weert. Cuppers, Teensma en Vaes zijn stuk voor
stuk onderwijsmensen pur sang. Ze hebben allemaal in het verleden
vele jaren lesgegeven en af en toe gaan ze bewust weer even voor de
klas staan. Frank Cuppers: ‘Als ik een dagje voor een klas heb gestaan
ben ik een gelukkig mens, maar ook helemaal kapot. Het is intensief
maar dankbaar werk. Ik heb groot respect voor onze leerkrachten die
elke dag opnieuw dit mooie werk met grote bevlogenheid doen. Je
kunt van alles en nog wat bedenken, maar goed onderwijs begint
altijd met de juiste vrouw of man voor de klas.’
EIGENAAR VAN DE EIGEN ONTWIKKELING
Het gesprek met deze drie onderwijsmensen gaat vooral over het
welzijn van de kinderen op de zeven scholen. En juist daar moet het
volgens bestuurder Frank Cuppers ook over gaan. ‘Op de allereerste
plaats willen we dat kinderen op alle scholen lekker in hun vel zitten.
We geven op elke school kinderen alle ruimte om eigenaar te worden
van hun eigen ontwikkeling en omarmen diversiteit. Die aanpak
werkt uiteindelijk ook positief door op de schoolprestaties en dan
bedoel ik niet alleen het rekenen en het lezen. Onze leerlingen scoren
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bijvoorbeeld bovengemiddeld goed op gebieden als ontwikkeling,
welbevinden en betrokkenheid. In de praktijk blijkt dat kinderen uit
verschillende culturen veel van elkaar kunnen leren, want kinderen
die opgroeien in een sociaal rijke omgeving leren beter relativeren en
groeien niet alleen qua kennis en kunde maar ook als mens.’
KOERSEN OP SAMENWERKING
Naast diversiteit en goede relaties koerst Eduquaat in de richting van
goede samenwerking in de breedste zin van het woord. Niet alleen
samenwerking op de werkvloer, maar ook tussen de zeven scholen
onderling en instanties buiten Eduquaat. Jan Teensma, directeur
Jenaplanbasisschool De Duizendpoot in Stramproy (openbare
school), vertelt: ‘Een goed voorbeeld van samenwerking is basisschool
De Duizendpoot. Onze school huist samen in één schoolgebouw met
een collega-school van een ander bestuur. Samenwerken kun je in de
praktijk op tal van manieren op een hele leuke manier vormgeven.
Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met externe instanties zoals
de gemeente, het schoolbestuur MeerderWeert en de kinderopvang.
Mensen denken wel eens dat op de verschillende scholen van
Eduquaat de leerdoelen verschillen, maar dat is absoluut niet zo.
Maar de inhoud van de lesprogramma’s en de manier van leren is op
onze scholen echter wel divers.’
MENSELIJKHEID STAAT VOOROP
‘Ook zetten we op elke school expliciet het mens-zijn centraal. Het
verschil tussen de scholen zit er met name in hoe je op een school
omgaat met levensbeschouwelijke vraagstukken. Tijdens de kerst is er

‘Op onze school Het Dal, die een katholieke grondslag heeft, zitten
kinderen uit achttien culturen. Ze respecteren en accepteren
elkaar op hartverwarmende wijze. Het is belangrijk om niet te veel
de verschillen te benadrukken, maar juist te verbinden op basis
van de vele overeenkomsten. Er zijn bijvoorbeeld veel ouders met
een ander geloof dan het christelijke die bewust voor onze school
kiezen vanwege onze hoge standaard op het gebied van normen en
waarden. Natuurlijk vieren we hier Sint-Maarten waarin het thema
samen delen centraal staat. Maar we hebben ook alle aandacht voor
het Offerfeest, want daarin draait het net zo goed om samen delen.
We hebben tevens een Boeddhadag waarop het thema compassie
centraal staat en slagen er zo op een fijne manier in om verschillende
religies te verbinden. De kinderen vinden dat verrijkend. Natuurlijk
komen incidenteel sommige verschillen iets scherper naar voren. We
leren de kinderen op die momenten om extra goed naar elkaar te
luisteren, verschillen te respecteren en te relativeren.’
OVER STICHTING EDUQUAAT
Eduquaat is een stichting met zeven basisscholen in de omgeving
van Weert. De schoonheid van diversiteit is de verbindende schakel
tussen al deze scholen.

Wij vormen één wereld, op weg naar de
vreedzame, duurzame samenleving die wij
willen zijn. Wij zijn een veilige oefenplaats voor
jouw groei. Wij begeleiden bij het ontdekken
van jouw kansen en het ontwikkelen van jouw
talenten. Wij doen dit spelend-wijs,
eigen-wijs en eigen-tijds.
Bron: Het nieuwe koersplan 2019-2023
van Eduquaat

SCHOONHEID VAN DIVERSITEIT
Bij Eduquaat horen drie bijzondere scholen met een katholieke
grondslag en vier openbare scholen. De ene school is breder dan de
andere en met De Duizendpoot is er ook een jenaplanschool aan
boord. Yvonne Vaes, directeur van brede school Markeent, vindt al
die verschillen binnen Eduquaat én binnen de verschillende scholen
een kracht. ‘Er zit veel schoonheid in diversiteit. Op de scholen zie
je de maatschappij in het klein terug en tevens een weerspiegeling
van de wijk waarin de school ligt. We proberen als school zo veel
mogelijk de wijk de school in te halen. Er zijn vele projecten, onder
andere met als thema armoedebestrijding, en er wordt samen met
ouders en kinderen hulp geboden aan migranten en kinderen
van asielzoekers. We hebben bijvoorbeeld ook een school in het
asielzoekerscentrum, de Koalaschool, die we samen met collegabestuur MeerderWeert hebben gesticht. Tevens hebben we op
school leuke arrangementen waaraan wijkbewoners meewerken.
Denk onder meer aan paardrijlessen, het ophalen van speelgoed
voor kinderen met ouders die weinig te besteden hebben,
muziektrainingen of dansarrangementen. Eduquaat vindt dat ieder
kind het recht heeft om aan dergelijke activiteiten deel te nemen en
dat maken we dus samen met bewoners en ouders daadwerkelijk
mogelijk.’

Meer
weten?
T 0495 - 780 331
I www.eduquaat.nl
Basisschool Het Dal/Markeent
St. Jozefslaan 102
6006 JN Weert
Basisschool Sint Jozef
Herenvennenweg 2
6006 SW Weert

OBS De Uitkijktoren
Meidoornstraat 2
6002 TZ Weert

Brede School Moesel
Stadhouderslaan 21
6006 GJ Weert

OJBS De Duizendpoot
Parklaan 24
6039 BD Stramproy

OBS De Graswinkel
Graswinkellaan 7-9
6005 KE Weert

OBS Molenakker
Oude Laarderweg 15
6003 ME Weert
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