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We kunnen starten! 
Het was even spannend maar in september gaan wij beginnen in het gebouw aan de de Dirk Costerstraat 31. 
Vanaf half mei is het gebouw leeg en kan er een begin worden gemaakt met opknappen en aanpassen.
We kijken hier naar uit en houden jullie op de hoogte van de Ontwikkelingen.

Kinderen: ieder een eigen leerroute
Onderwijs wordt op Klein Rotterdam in drie vormen  
aangeboden. Als eerste vorm werken kinderen  
projectmatig aan het beantwoorden van eigen leervragen. 
De coach begeleid het kind in het plan voor zijn zoektocht.  
Experts in en om de school worden hierbij ingeschakeld. 
Het antwoord op de zoektocht wordt gepresenteerd en 
gekoppeld aan de kerndoelen. 

Als tweede vorm is er een thematisch aanbod. Met het 
thematisch aanbod worden vakken en disciplines in  
samenhang aangeboden en worden kinderen geïnspireerd 
vanuit hun leefwereld bij te dragen aan het thema én om 
buiten hun leefwereld kijkjes te nemen. De thema’s en  
bijbehorende activiteiten (binnen en buiten school, met  
de eigen leerkrachten of externe experts) worden vormge-
geven vanuit de kennis en leerbehoeftes van de kinderen. 

Als derde vorm bieden we de basisvakken taal en rekenen 
in niveaugroepen met experts. De taal- en rekenexperts 
hebben zich gespecialiseerd in de leerlijnen en instructie-
vormen, waardoor er hoogwaardig taal- en rekenonderwijs 
kan plaatsvinden. De intensiviteit die nodig is, is afhanke-
lijk van de leerbehoeftes van de leerling. Voor iedere  
leerling kan het verschillend zijn hoe zij meedoen in de 
niveaugroepen. De expert stemt daarop af.

Contact
Mail:  info@stichtinggroos.nl
Website:  stichtinggroos.nl (nog in constructie)

Stefanie Langelaar: (06) 121 403 15
Nick Zuiddam: (06) 304 474 92
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Hoe verder in het onderwijs
In deze coronatijd wordt duidelijk waarom dit soort onder-
wijs een uitkomst is. In het huidige traditionele onderwijs 
werkt de leerkracht met alle kinderen aan dezelfde doelen 
op dezelfde momenten. Nu wordt zichtbaar hoe verschil-
lend kinderen in staat zijn om (thuis) het onderwijs te  
volgen en op schema te blijven. Kinderen zitten straks op 
heel verschillende niveaus. Het wordt een hele uitdaging 
alle kinderen op het juiste niveau les te geven. 
Niet alleen nu zijn kinderen heel verschillend. Ook voor  
de coronacrisis kregen al die verschillende kinderen  
hetzelfde aanbod. 

Op Klein Rotterdam zijn de kinderen het uitgangspunt voor 
het aanbod, in plaats van het vooraf bepaalde programma 
van de methode. Kinderen volgen hun eigen leerroute en 
krijgen door de niveaugroepen de kans om te versnellen, 
te verdiepen of te verbreden. Met de leerlijnen en onder-
wijsbehoeftes van de kinderen als uitgangspunt worden 
kinderen op niveau voorbereid op de verplichte toetsen  
en wordt ervoor gezorgd dat ze vergelijkbaar of beter 
presteren dan leerlingen in het regulier onderwijs, maar 
wel in een eigen tempo en op eigen niveau. 
We willen een onderwijsaanbod bieden binnen en buiten 
het schoolgebouw.

Personeel
We merken dat er grote belangstelling is vanuit professio-
nals die een bijdrage willen geven aan Klein Rotterdam. 
Tientallen onderwijsprofessionals en andere experts  
hebben al gereageerd. Hier zijn we heel blij mee.  
We zijn inmiddels met een enthousiast team al druk bezig 
met de voorbereidingen om na de zomervakantie te  
kunnen starten.

Ouders
Er is grote belangstelling vanuit ouders. We informeren en 
hebben contact met ouders via social media, mail en onze 
website. Wilt u met ons in gesprek? We kunnen skypen en 
bellen met elkaar.

Kinderopvang
We hebben de intentie uitgesproken om de kinderopvang 
aan te gaan bieden in samenwerking met KindeRdam en 
Peuter & Co! We starten met buitenschoolse opvang zodra 
we openen in de Dirk Costerstraat. Voor de opvang van 
kinderen van 0-4 gelden strengere eisen met betrekking 
tot het gebouw. Uiteraard moet het gebouw eerst aan de 
eisen voldoen, voor we met kinderopvang voor jonge  
kinderen kunnen starten. 
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