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Ontwikkelingen onderwijsaanbod  
Klein Rotterdam
Het werken aan challenges krijgt steeds meer 
vorm. Kinderen bedenken hun eigen challenge en 
gaan met de coach in gesprek over wat ze ermee 
willen leren en hoe ze het gaan aanpakken. 

Tijdens het proces bespreekt de coach hoe het gaat en 
wat er nog nodig is of anders of beter kan. Aan het eind 
van het proces wordt het resultaat geëvalueerd. 
Challenges/leervragen die voorbij zijn gekomen: 

 Hoe bak ik een pizza? 
 Hoe maak ik een mozaïek? 
 Hoe ontstaan baby’s? 
  Waarom is het in de winter langer donker 
dan in de zomer? 

Er wordt gewerkt met thema’s van Jeelo (jeelo.nl).  
Op die manier worden kinderen geïnspireerd tot nieuwe 
challenges en komen alle kerndoelen voorbij. Rekenen en 
taal krijgen naast de challenges en thema’s ook apart aan-
dacht. Kinderen worden individueel en in kleine groepjes 
begeleid en ieder volgt zijn/haar eigen leerlijn. 

Teamuitbereiding
We zijn heel blij dat we het team hebben kunnen 
uitbreiden met twee nieuwe collega’s:  
Monique Romijn en Edward van Aken; en drie  
nieuwe stagiaires: Nynne, Lerone en Yoek.  
Op die manier hebben we een grotere rijkdom aan 
kennis en vaardigheden in ons team.  
Nick en Stefanie hebben hierdoor nu ook alle tijd 

om Klein Rotterdam en stichting GROOS verder te 
ontwikkelen. Voor volgend schooljaar zullen we in 
maart gesprekken voeren met collega’s die op een 
gegeven moment ingezet kunnen gaan worden op 
Klein Rotterdam. 3 maart is er al een ronde met 
vier personen. Bij voldoende interesse organiseren 
we nog een sollicitatieronde. 

Er zijn workshops geweest zoals een knikkerbaan maken, 
een schilderopdracht met ritmes en patronen en het  
uitbeelden van een tableau vivant.

De samenwerking met de Agoravereniging en andere  
Agorascholen is aan het versterken. Er zijn twee andere 
Agorascholen die ook bovenbouw basisonderwijs  
bieden. Samen zijn we aan het onderzoeken hoe de  
Agora-aanpak steeds meer in het basisonderwijs kan 
worden toegepast, waarbij het werken vanuit challenges, 
inspiratiesessies/workshops en coaching de uitgangs-
punten zijn. 

Gebouw
Er is inmiddels bekend welke aannemer het opknappen van het pand gaat uitvoeren. We streven ernaar om dan na de 
zomer met 60 kinderen te starten. Ook start de peutergroep na de zomer en is er bso bij minimaal 5 kinderen per dag.

Informatiebijeenkomst nieuwe ouders
4 en 31 maart organiseren we online informatiebijeenkom-
sten van 20:00 tot 21:00 uur voor ouders die interesse 
hebben in Klein Rotterdam. Wil je daarbij zijn?  
Geef je dan op door een mail te sturen naar 
s.langelaar@klein-rotterdam.nl  
en geef aan om welke avond het gaat. Je ontvangt dan 
van te voren een link naar de bijeenkomst. 

Voortgezet onderwijs
We zijn in overleg met een bestuur voor voortgezet  
onderwijs om dit zo snel mogelijk in de komende jaren te 
realiseren. Ben je ouder en heb je mogelijk interesse om 
tegen die tijd je kind in te schrijven? In dit formulier kun je 
je interesse alvast delen. We houden je dan ook specifiek 
over de ontwikkelingen rond de start van het Agora  
voortgezet onderwijs op de hoogte. 
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