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In de Passewaaijer van maart was er 
aandacht voor De Bataaf en IKC Prins 
Maurits. Nu de beurt aan De Waayer, 
een van de zes Basisscholen in Tiel 
en Culemborg van OPOR, Openbaar 
Primair Onderwijs Rivierenland. Ik 
spreek met Eric Vos, die vorig jaar 
zijn 25-jarig jubileum in het onder-
wijs vierde en sinds 3 jaar directeur is 
van deze school.

Minimaatschappij
‘De Waayer is een leer- en ontmoe-
tingsplek waar leerlingen gedegen 
onderwijs krijgen. Als openbare 
school gaan wij uit van de kracht van 
diversiteit met respect voor anderen 
of anders zijn,’ vertelt de directeur. 
Met een mix van 162 leerlingen vormt 
deze school een goede afspiegeling 
van de maatschappij. De groeps-
grootte is ongeveer 24. Het onder-
wijsteam werkt in alle openheid sa-
men bij de uitwisseling van ideeën en 
bij leerlingenbesprekingen zoals de 
CITO uitslagen. 

Kennis delen
‘Openheid betekent dat de deuren van 
de lokalen tijdens de les openstaan,’ 
legt Eric Vos uit. ‘Prettig als leerlin-
gen naar het leerplein in de hal willen. 
Bovendien kunnen de leerkrachten zo 
van elkaar leren. Daarnaast kunnen 
zij kennis en ervaringen met andere 
scholen delen en trainingen volgen 
via de Onderwijsacademie van OPOR 
met eigen professionals en deskundi-
gen van buiten.’ 

Ken jezelf en respecteer de ander
‘Wij vinden het belangrijk dat een 
kind zichzelf leert kennen en goed kan 
luisteren naar anderen en zijn eigen 
grenzen kan aangeven. Daarbij zijn 
respect, de juiste toon en bewoordin-
gen essentieel. School en ouders zijn 
samen verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling van de leerlingen,’ stelt Eric 
Vos. ‘Als ouders hun kind aanmelden, 
volgt een kennismakingsgesprek met 
aandacht voor het niveau van hun 
kind en andere bijzonderheden. Nie-
mand is gelijk, wel gelijkwaardig. 
Wij hebben een speciaal traject voor 
kinderen die bovengemiddeld pres-

teren en wij ondersteunen zwakkere 
leerlingen.’

Bewegend leren
‘Bewegend leren werkt in kleuter-
groepen, maar ook bij taal- en reken-
opdrachten in andere groepen. Vooral 
jongens hebben behoefte aan bewe-
ging. Nieuw meubilair, zoals statafels 
maakt dat mogelijk. Om de nieuws-
gierigheid van kinderen extra te prik-
kelen zijn er workshopmiddagen, met 
thema’s als schaken, boogschieten, 
tassen maken, schei- en natuur-
kunde, vissen, of andere passies van 
(groot)ouders. Daarnaast organiseert 
onze zeer betrokken oudervereniging 
onder andere jaarlijks de Koningsspe-
len.’

Thuisonderwijs
‘Wij danken alle ouders voor hun in-
spanningen tijdens de lockdown. Die 
heeft veel extra druk op hen gelegd. 
Gelukkig beschikten we net over 
Chromebook met het bijbehorende 
lesprogramma. Zo konden de leer-
lingen thuis met instructies van hun 
eigen leerkracht aan de slag. Zonodig 
waren er laptops te leen bij school. 
Mogelijke hiaten van leerlingen willen 
wij wegwerken met herstelprogram-
ma’s. En nu maar hopen dat wij het 
normale leerplan kunnen aanhouden!’

Samenwerken aan de ontwikkeling van onze leerlingen


