mijn plEk

DE IDEALE SCHOOL

EEN LICHTE EN GEZELLIGE
UITSTRALING
De leerlingen waarderen een lichte, gezellige
en huiselijke uitstraling, niet te veel kleuren.

LEERLINGEN ONDERZOEKEN ZELF DE STAAT VAN HUN
SCHOOLGEBOUW
Leerkrachten met klachten over het binnenklimaat van hun school.
Ouders die de hygiëne van schoolgebouwen in twijfel trekken. En
medezeggenschapsraden die klagen over de verouderde en inflexibele
inrichting van een schoolgebouw. Onderwijshuisvesting gaat veel
mensen aan. Maar vreemd genoeg wordt niet vaak aan de belangrijkste
gebruikers van een schoolgebouw gevraagd wat zij van belang vinden.
Daar heeft de Scholenbende gelukkig verandering in gebracht!

COMBINATIE ANALOOG EN DIGITA AL
WERKEN
De leerlingen zijn enthousiast over de combinatie
van digitaal en analoog werken met papier zoals
in een van de scholen wordt gedaan. Werken met
tablets wordt als prettig ervaren. Alleen digitaal
werken is niet geschikt voor ieder kind.

Doelgericht onderzoek
Eind 2018 beoordeelden twaalf leerlingen
bij drie basisscholen de staat van elkaars
schoolgebouw. Gewapend met een (digitale)
vragenlijst en een camera bezocht de Scholenbende basisschool Aventurijn in Houten, De
Spaaihoeve in Eindhoven en De Verwondering
in Nijmegen.

DUURZAAMHEID
ZICHTBAAR MAKEN

HET GEBRUIK VAN FIJNE
MEUBELS
Leerlingen vinden zitmeubels die aanpasbaar
zijn en een leuning hebben prettig. Ze waren
onder de indruk van de huisjes op leerpleinen
die te gebruiken zijn als stiltewerkplek.

De vragenlijst was vanuit HEVO in samenwerking met de scholen/docenten samengesteld en
zo konden de leerlingen heel doelgericht en
praktisch onderzoek doen naar de aantrekkelijke
en minder aantrekkelijke eigenschappen van hun
schoolgebouwen. Met foto’s en filmpjes konden
de kinderen hun bevindingen laten zien. Ze
bekeken hoe het met de inrichting, leermiddelen
en ruimten was gesteld.

VEEL DAGLICHT IN DE SCHOOL
Leerlingen waarderen het als er veel licht
is. Kunstlicht, maar vooral daglicht spreekt
hen aan.

De Scholenbende heeft de aantrekkelijke en
minder aantrekkelijke eigenschappen in beeld
gebracht en kwam met praktische verbetervoorstellen. De leerlingen hebben gezamenlijk de
conclusies geformuleerd en deze gepresenteerd
aan de schooldirecties en HEVO, waarbij ze helder aangaven wat hen inspireert in een schoolgebouw en wat ze belangrijk vinden. Op deze
wijze is inhoud gegeven aan hun droomschool.
De conclusies hebben we vertaald in ‘8 tips’.

De kinderen zijn erg geïnteresseerd in duurzaamheidsmaatregelen en willen deze graag
zien. Zij waren erg onder de indruk van de
zonnepanelen van een van de scholen en
hebben deze opgenomen in hun ‘droomschool‘.

DIEREN
Het verzorgen van dieren op school inspireert. Het
laat leerlingen verantwoordelijkheid voelen en verbetert de samenwerking. De affectie en toegankelijkheid van een dier vergroten hun zelfvertrouwen. De
positieve emoties die dieren teweegbrengen, waren
direct zichtbaar bij de leerlingen.

Meer weten?

Vraag Arthur van Kempen
arthur.kempen@hevo.nl
T +31 (0)73 6 409 427
M +31 (0)6 24 23 25 95
Conclusie
We hebben met veel belangstelling gekeken naar de resultaten van dit onderzoek, omdat dit waardevolle informatie geeft
en input om onze dienstverlening nog verder te professionaliseren. De betrokken scholen kregen duidelijke informatie over
concrete verbeterpunten, maar ook de bevestiging van goedwerkende elementen in hun scholen. Ook kunnen zij doelgericht
hun schoolgebouw optimaliseren voor hun onderwijs.

DE A ANWEZIGHEID VAN RUSTIGE
EN OPEN OMGEVINGEN
Leerlingen vinden open leerpleinen en tribunetrappen aangenaam. Tegelijkertijd willen
leerlingen niet dat het rumoerig en onrustig is
en waarderen ze ook stilteplekken en rustige
gebieden.

Tot slot: een waardevolle constatering was dat leerlingen verder kijken dan alleen naar bouwkundige elementen en ruimten.
Ze hebben ook veel aandacht voor materialisatie, verlichting, interieur, binnenklimaat en duurzaamheid. Duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen zijn voor hen interessant. Laat de leerlingen dus deelnemer zijn in het realisatieproces.
Interesse in deelname aan de Scholenbende 2019? Meld u dan aan op info@hevo.nl.
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