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SOOOG heeft nieuw strategisch beleid voor  

de komende jaren en alle kinderen van alle 

SOOOG scholen hebben erover meegedacht. 

Opvallendste uitkomsten zijn dat kinderen 

heel graag willen bewegen, de natuur in willen, 

praktische vakken willen volgen en willen 

leren hoe de wereld in elkaar zit. 

Die dingen kwamen duidelijk uit de filmpjes, tekenin-

gen en verhalen die kinderen naar het College van 

Bestuur (CvB) van SOOOG stuurden, vertelt Janny 

Reitsma, lid van het CvB. 

“Jaap Hansen en ik hebben een videoboodschap naar 

alle kinderen gestuurd waarin we hebben uitgelegd 

dat we één keer in de vier jaar een plan maken voor 

onze scholen en dat het belangrijk is dat iedereen 

daarover meedenkt, ook en júist de kinderen zelf.  

We hebben gevraagd hoe zij graag les zouden  

krijgen, wat zij goede lessen vinden en waar ze  

graag over zouden leren.” 

Janny en Jaap kregen een heleboel filmpjes, teksten 

en tekeningen die allemaal naast elkaar zijn gelegd 

als inspiratie voor het strategisch beleid.  

Janny: “Er wordt om praktische dingen gevraagd, 

zoals een nieuw klimrek, of meer kleur op het plein. 

Maar de rode draad is meer bewegen (de kinderen 

van groep 5/6 van Kindcentrum Theo Thijssen vragen 

zelfs om élke dag gymnastiek, red.), naar buiten, de 

natuur in en praktisch bezig willen zijn: leren koken of  

timmeren. En ook leren over hoe de wereld in elkaar 

zit: levensecht leren dus. Dat komt er heel duidelijk 

uit, dus dat staat in het nieuwe beleid”. 

Praktische lessen en vaker naar buiten 

kinderen denken mee 
over het nieuwe beleid 
van SOOOG   
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NATUUR, RENNEN EN MUZIEK 

Sepp, van OBS De Waterlelie, zou buiten op het 

schoolplein graag meer buitenlessen en meer groen 

op het schoolplein willen, vertelt hij in een video-

boodschap. ,,Zodat we onze natuurlessen nog wat 

uitgebreider kunnen doen.” Dion zou graag meer 

talen willen leren op school. En hun klasgenoten  

zouden graag vaker hun benen kunnen strekken: 

even rennen op het plein bijvoorbeeld. En meer  

muziek in de klas, dat zou ook leuk zijn. 

VIJF BELOFTES AAN KINDEREN 

Verbinden, verbeelden en verwonderen, dat is de titel 

van het nieuwe strategische beleid van SOOOG, voor 

de periode 2023 tot 2027. ‘Omdat wij onderwijs  

willen bieden dat de nieuwsgierigheid van kinderen 

prikkelt’, zo schrijft het College van Bestuur. 

In het strategisch beleid wordt de koers voor  

SOOOG voor de komende jaren uitgezet en worden 

vijf beloftes aan kinderen gedaan die op het moment 

van schrijven nog met de teams worden besproken. 

Op deze beloftes wil het bestuur haar keuzes voor  

de toekomst baseren: 

1. Je wordt gezien en gekend.

2. Je leert verantwoordelijk te zijn voor je eigen

leerproces.

3. Je leert de wereld ontdekken.

4. Je leert samen te werken en voor elkaar te zorgen.

5. Je ontwikkelt je door verwondering en

nieuwsgierigheid.


