Samenvatting visiedocument
Sprekend De Ladder!
Visie op onderwijs en huisvesting voor Oecumenische basisschool
De Ladder in MFA Maarn

Auteur: Anke de Boer
Datum: 6 november 2017

Sprekend De Ladder!
Voor u ligt de samenvatting van het visiedocument “Sprekend De Ladder - visie op
onderwijs en huisvesting voor Oecumenische basisschool De Ladder in MFA Maarn”.
Een document dat in juli samen met het team, bestuur en de MR is opgesteld in de
voorbereiding op de herhuisvesting van de school in een nieuwe multifunctionele
accommodatie (MFA). Graag nemen wij u mee in de ambities die wij hierin hebben
verwoord. In deze samenvatting leest u allereerst over de stand van zaken en de
projectkaders. Daarna stippen we de highlights uit ons visiedocument aan.
Waar staan we nu?
In het afgelopen half jaar heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder
begeleiding van bureau PentaRho ‘voor, door en met’ Maarn gewerkt aan een
programma voor een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) in
Maarn. Dit alles met als doel inzicht te krijgen in de ruimtebehoefte van de diverse
toekomstige ‘bewoners’, de samenwerkingsmogelijkheden, stedenbouwkundige
aspecten en de bijbehorende kosten. Dit moet uiteindelijk voldoende informatie
verschaffen voor het college en de gemeenteraad om een verantwoord besluit te
kunnen nemen over het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet om de
plannen voor de MFA verder uit te werken en te kunnen aanbesteden.
Projectkaders programma MFA
• De MFA komt aan het Trompplein en huisvest in ieder geval:
- basisschool De Ladder + basisschool Wereldkidz Meent
- dorpshuis De Twee Marken (incl. sporthal, bibliotheek en Maarn Wijzer)
- Kinderdagverblijf en BSO De Trommelaar (KMN Kind & Co)
• Streven is de nieuwe huisvesting in 2020 in gebruik te nemen
• Renovatie sporthal en nieuwbouw voor de overige voorzieningen
Visiedocument Sprekend De Ladder – fundament om verder op te bouwen
Het realiseren van een krachtige, toekomstbestendige school vraagt om een eigen
en onderscheidend onderwijsconcept en huisvesting die dit concept draagt.
Herhuisvesting in een nieuw MFA biedt daarvoor een uitgelezen kans! Omdat we
waarde hechten aan een eigen gezicht in de MFA en het belangrijk vinden dat de

inhoud (onderwijskundige visie) leidend is voor de nieuwe huisvesting, hebben we
een eigen visie op huisvesting uitgewerkt. Aan de hand van het onderwijsconcept
is een eerste aanzet gedaan voor de ruimtelijke en functionele eisen en wensen.
Ook hebben we nagedacht over de ruimtelijke samenwerkingsmogelijkheden met
andere ‘bewoners’ van de MFA. Zaken die in de volgende fase van het project MFA
Maarn nog verder worden uitgewerkt. Oftewel, een visie in ontwikkeling en een
eerste fundament waarop we verder bouwen!
Op 21 juni hebben we een inspiratiesessie gehad met leden van het team, de MR
en het bestuur. Samen is gekeken naar kansen, wensen, ideeën en aandachtspunten. Deze input is met de visie op onderwijs vertaald in het visiedocument. Dit
is daarna in een klankbordgroep op 5 juli besproken en bijgesteld.

Dit zijn wij! Onze visie op onderwijs
De Ladder heeft de visie op onderwijs al helder geformuleerd. Dat zien we terug in
de missie, visie en kernwaarden en het onderwijsconcept. Dat vormt het kompas
en de basis voor een goede vertaalslag van inhoud naar huisvesting.
Missie en visie
Verzorgen van goed onderwijs in een veilige omgeving, zodat leerlingen met
plezier naar school gaan, zich veilig voelen, zelfvertrouwen hebben en beschikken
over basisvaardigheden voor de toekomst. Waardering, vertrouwen en zelfstandig
werken staan daarbij centraal.
Ik – samen met de ander – kan het!
• Het kind staat centraal
• Leerlingen begeleiden tot zelfstandige, ondernemende kinderen die de
ruimte krijgen zich optimaal te ontwikkelen
• Samen de wereld ontdekken, werken, groeien en leren
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Waar ligt onze kracht? Waarin maken wij het verschil?
• Positief schoolklimaat. Sociaal-emotionele ontwikkeling staat hoog in het
vaandel. We werken vanuit de Kanjertraining en behalen officieel erkende
certificaat Kanjerschool
• Kindgericht. Het kind staat centraal in het onderwijs, niet de leerstof
• Doorgaande leerlijn. Samen met ouders, opvang- en zorgpartners werken
aan een doorgaande leerlijn op alle aspecten van kinderlijke ontwikkeling
• Gevarieerd leeraanbod. Iedere leerling heeft een passend en uitdagend
leeraanbod in een rijke leeromgeving, waarbij de nadruk niet alleen op
leerstof ligt maar we ook focussen op persoonsvorming. We hechten ook veel
waarde aan creativiteit, spelen, bewegen, cultuur en natuur
• Onderzoekend- en ontdekkend leren. We maken gebruik van het
internationale curriculum Projects4Learning binnen het onderzoekend- en
ontdekkend leren van projectonderwijs
• Eigenaarschap (zelfmanagement/autonomie). Iedere leerling en leerkracht
heeft een passende verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces, neemt
hierin actief deel en reflecteert op zijn proces
• Talentontwikkeling. We zien, ontwikkelen en benutten talenten. Leerlingen
leren hoe ze creatief en kritisch kunnen denken, leren hoe ze mediawijsheid
kunnen ontwikkelen en samenwerken
• Samenwerkend leren. We werken en leren samen, we helpen elkaar naar een
hoger plan. We werken samen met onze omgeving (maatschappelijke
betrokkenheid, ondernemerschap en burgerschap). We zijn onderdeel van
een groep (leergemeenschap, MFA, dorp, samenleving)
• Toekomstgericht leren. We bieden toekomstgericht onderwijs met moderne
leermiddelen. Een manier van leren passend bij wat kinderen toekomstig
e
nodig hebben (21 eeuwse vaardigheden). We hebben een levendige visie
gericht op ontwikkelen (elke dag leren, creëren en innoveren) en staan open
voor de toekomst
• Leesonderwijs. Er is een vergevorderd, onderscheidend leesprogramma.
We hebben een duidelijke leesvisie, grote schoolbibliotheek en werken met
het programma ScoolWise van bibliotheek Z-O-U-T
• Sportiviteit. We hebben een gevarieerd sportprogramma
• Engels. We geven Engels vanaf groep 1

•
•
•
•
•

Kunst en cultuur. We bieden een breed programma kunst en cultuur waarbij
we samenwerken met Kunst Centraal
Structuur. Wij bieden de leerlingen een goede structuur in de lessen door het
gebruik van dag- en weektaken en duidelijke schoolregels
Deskundigheid. We hebben een enthousiast, sterk team van professionals
Oecumenisch. Wij hebben aandacht voor Christelijke Bijbelverhalen,
spiegelverhalen en verhalen over andere wereldgodsdiensten
Dynamische leeromgeving met heldere, veilige structuur en opbouw.
- combinatie van basisgroepen en dynamische groepsvormen zoals ateliers,
projectmatig en thematisch werken en leer-/werkpleinen
- gevarieerd leren (differentiatie in leerprocessen en leerstof, handelen,
experimenteren, waarnemen, analyseren, samenwerken, oriënteren)
- combinatie van zelfstandige werkvormen, handelingsgericht werken en
coöperatieve werkvormen
- leerkrachten zijn naast leider van de basisgroep bovenal begeleider en
coach, teamplayer en zetten talenten ook schoolbreed in
- zichtbare zorgstructuur (passend onderwijs)

Kernwaarden
• Samen betekenisvol (met leerlingen, ouders en omgeving
een betekenisvolle leeromgeving creëren, school als radar in de
ontwikkeling van het kind, betrokkenheid, verbinding)
• Plezier (het naar je zin hebben)
• Deskundigheid (modern, toekomstgericht onderwijs, professionaliteit)
• Veiligheid (rust, structuur, elkaar kennen, elkaar zien, respectvol, open en
eerlijk, duidelijke grenzen, heldere afspraken, vertrouwd en gastvrij)
• Werken vanuit kracht (ruimte voor elk individu, ieders talent en
eigenaarschap/zelfverantwoordelijkheid)
Speerpunten
De onderwijsvisie hebben we met elkaar verder uitgewerkt in ambities verdeeld
over 7 speerpunten: pedagogische aanpak (‘opgroeien’), didactische aanpak
(‘leren’), organisatievorm, differentiatie, leerstof en rapportage,
leermiddelen/inzet ICT en ouderbetrokkenheid.
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Vorm geven aan inhoud
De visie op onderwijs geeft richting aan de visie op huisvesting en het ruimtelijk en
functioneel Programma van Eisen (rfPvE), waarin kwantitatieve en kwalitatieve
uitgangspunten voor de nieuwe huisvesting staan beschreven.
Algemene kaders en ambities voor huisvesting
• Toekomstbestendigheid. We willen een toekomstbestendig, duurzaam en
flexibel gebouw/MFA:
- ondersteunt het onderwijsconcept nu én in de toekomst, toekomstig
eenvoudig aanpasbare gebouwconstructie
- toekomstig uitbreidbaar
- op de juiste plek, goed ontsloten en zichtbaar
- gebouw dat iedereen koestert en leidt tot succesvol gebruik en beheer
• Leerlingprognoses. Het aantal leerlingen bepaalt de genormeerde
ruimtebehoefte. We zijn in het rapport uitgegaan van nieuwbouw voor De
Ladder voor 186 leerlingen (8 groepen). Dit kan nog iets hoger worden.
Conform de Verordening onderwijshuisvesting betekent dat een
2
ruimtebehoefte voor De Ladder van 1.136 m bvo (bruto vloeroppervlak, 200
2
2
m vaste voet per school + 5,03 m per leerling)
• Samen wonen en werken in de MFA.
- belang van verbinding (samenwerken, ruimten delen, kansen benutten)
- centrale voorzieningen (bv. kinderopvang) op centrale, ‘gelijkwaardige plek’
- goede aansluiting lestijden, pauzes/pleingebruik, logistiek
- wissellokalen scholen zijn bij elkaar gesitueerd
- veiligheid en toezicht (entree, bezoekers, tussendeuren, afsluitbaarheid)
- doorgaande fysieke looplijnen naar buitenschoolse activiteiten
- ruimten voor de kleinsten (0-4) zijn bij elkaar gesitueerd
• Duurzaamheid. Hoge gebouwkwaliteit (fris, duurzaam, energiezuinig), zo
optimaal mogelijk binnen de kaders die hiervoor zijn
• Karakter, sfeer en uitstraling. Aandachtspunten voor binnen en buiten.
- duurzame materialen, onderhoudsarm en goed schoon te houden
- eenheid in uitstraling. MFA vormt vanbuiten één geheel, waarbinnen De
Ladder zijn eigen gezicht heeft

- MFA passend bij/in de Maarnse omgeving (natuurlijk, groen, organisch,
samenwerking stimulerend, vriendelijk)
- goede akoestiek (vereist bij open deuren-concept)
- natuurlijke materialen, zachte kleuren
- gebouw en terrein staan in het teken van bewegen en natuur
- een school van de kinderen (zie je bijvoorbeeld terug in het meubilair, in
zichtlijnen, in de kleurstelling, in speelse opzet, in presentatie van werkjes)
- creativiteit in gebouw, terrein en inrichting (bv. geen standaard inrichting /
werkplekken, spelenderwijs leren, werk presenteren)
- hele gebouw als leeromgeving (zo weinig mogelijk gangen en ‘loze
circulatieruimte’). Ook de buitenruimte is onderwijsruimte
- het gebouw straalt kleinschaligheid en een schools karakter uit
- onderwijsruimten zijn geclusterd naar onderbouw en midden-en
bovenbouw. In de clusters zie je een groeiproces terug. Van beschut,
kleinschalig en dicht bij elkaar voor de kleinsten naar open en meer
verspreid voor de oudere leerlingen
- uitnodigend (welkom), licht, open, ruimtelijk en overzichtelijk gebouw met
herkenbare entrees en duidelijke routing
- betrokkenheid en elkaar ‘zien’ is belangrijk. Alle ruimten zijn zoveel
mogelijk met elkaar ‘in contact’ (verbonden). Dit zie je bijvoorbeeld in de
vorm van zichtlijnen binnen het gebouw en naar
buiten, presentatie van werkjes, eenheid in
inrichting, koppeling aan centrale ruimten. Het
gebouw heeft een duidelijk ‘hart’
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•

•

- rust en prikkels in balans. Kleurstelling en indeling is in de basis rustig met
een aantal sprankelende accenten. De inrichting bepaalt de mate van
‘prikkeling’ passend bij een activiteit en werkvorm
- thema’s komen terug in het gebouw (bewegen en natuur vooral buiten
terug, basisvakken en cultuur in de inrichting, leesonderwijs is zichtbaar
aanwezig in het gebouw evenals de Kanjertraining)
- binnen en buiten zijn met elkaar verbonden
Facilitair
- dynamische werkvormen vragen om flexibel meubilair en passende
inrichtingsconcepten
- uniform ophangsysteem (eenheid/rust)
- goed werkend ICT-systeem (draadloos)
- installaties/systemen zoveel mogelijk in de bouw ‘weggewerkt’
- routing, inclusief entree, is voor alle leeftijden duidelijk
- looproutes gaan zoveel mogelijk buiten onderwijsruimten (leerpleinen) om
- keuzes qua materialisering zijn afgestemd op schoonmaak en onderhoud
Stedenbouwkundig (plek in dorp, veiligheid, verkeer)
- ruimtelijke samenhang/verbinding, passend bij/in de Maarnse omgeving
- goede verkeerscirculatie en routing, goed en veilig bereikbaar
- voldoende stallings-/parkeerruimte voor fietsen en auto’s
- bij bouw in meerdere bouwlagen aandacht voor verbinding en benodigde
‘dubbele’ ruimten
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Ruimtelijk en functioneel PvE

•
•

De ruimtelijke en functionele wensen en eisen zijn de basis voor de architect en
ontwerpende partijen en een document waaraan het ontwerp in diverse fasen van
het bouwproces wordt getoetst. We hebben geïnventariseerd welke ruimten we
nodig hebben voor ons onderwijsconcept, waar deze aan moeten voldoen en hoe
de onderlinge relaties zijn. Ook hebben we nagedacht welke ruimtes we met
anderen kunnen delen en welke niet. Multifunctioneel ruimtegebruik kan
mogelijkheden bieden die we individueel als school zelf misschien niet zouden
kunnen realiseren. Dan biedt delen voordelen, maar sommige ruimten willen we
ook niet delen. De benodigde ruimten hebben we vertaald in een overzicht voor
zowel het gebouw als het terrein.
Ruimten gebouw
Het gaat om de volgende ruimten (oranje = misschien delen, groen =
kansrijk/soms noodzakelijk om te delen, zwart = eigen):
• Hoofdentree (gezicht, smoel/uitstraling en laten zien dat iedereen welkom is)
• Nevenentrees (per bouw)
• Garderobe (geïntegreerd opbergsysteem naast groepsruimten, uit zicht, rust)
• Centrale ontmoetingsruimte voor grotere bijeenkomsten/vieringen met
podium (mogelijk gekoppeld aan sporthal en gezamenlijk speellokaal)
• Teamkamer (ontspannen, overleg, werken, in hart school, garderobe)
• Vergaderruimte (medegebruik)
• Kantoor-/werktuin
- Directiekamer
- IB-ruimte
- (stilte)werkplekken en spreekkamers
• Speellokaal en berging (liefst koppelbaar aan sporthal / podium / hal)
• Keuken/kookstudio
• Bibliotheek (geen eigen ruimte, maar collectie in school/MFA)
• Toiletten personeel, bezoekers en mindervaliden (miva)
• Werkkast (schoonmaak)
• Technische installatieruimte en datavoorzieningen
• Lift

•
•

Reproruimte/-nis en centrale leermiddelenberging
Onderwijsruimten en ‘leerpleinen’
- dynamische leer- en werkvormen à clusters per bouw:
onderbouw en midden- en bovenbouw
- groepsruimten voor basisgroepen (inrichting naar bouw), streven naar
kleinere groepsruimten en zo groot mogelijke leerpleinen
- leer-/werk-/ontwikkelpleinen per cluster (koppelbaar aan groepsruimten
middels schuifwanden, ruimte voor verschillende werkhoudingen en
bewegen)
- onderbouwcluster (begane grond, nabij speellokaal, veel verschillende
hoeken, gekoppeld aan speel-/ontdekplein, voldoende bergruimte)
- midden- en bovenbouwcluster (begane grond of verdieping, vaste
kastenwanden, diverse werkplekken, gekoppeld aan leerplein, mogelijk
met leerzolder)
- groepsruimten krijgen in kader van thematisch/projectonderwijs thema’s
(bv. ‘lawaairuimte’, ‘stilteruimte’, ‘wereld’) zodat deze ruimten ’s middags
thema-gericht kunnen worden ingezet en niet alleen voor een specifieke
groep bruikbaar zijn
‘Lawaai-ruimte’ (dans/muziek/theater)
Toiletgroepen leerlingen (genoeg, bij clusters, voor onderbouw naast groep)

Ruimten terrein
• Halen en brengen (kiss & ride zone), parkeren, veilige toegangsroute
• Speelterrein kinderen
- gevarieerd, zoveel mogelijk als ‘natuurlijk speel-/ontdekplein’
- passend bij de leeftijd (clusters)
- goed gesitueerd en overzichtelijk (kan eventueel deels ook op verdieping)
- veilig
• Buitenberging (spelmaterialen en gereedschap)
• Veranda/terras/buitenlokaal (buitenruimte ook onderwijsruimte, wens)
• Moestuin
• Containerberging
• Fietsenstalling leerlingen en personeel
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