
Basisschool
Buitenwijs

Buiten de lijntjes, buiten de
kaders en vooral veel naar buiten



Buiten word je wijzer
Buiten, met je voeten in de klei

Vol in het leven
Met aandacht voor alles om je heen

De wereld, natuur en de ander
 Ga buiten de kaders

 Die van jezelf, je ouders en ook die van je docenten
Er valt altijd iets nieuws te ontdekken

 Treed naar buiten
Laat jezelf zien, pak je ruimte en ga ervoor

Kom jij ook buiten de lijntjes kleuren? 



Rianne Spin
Jolien Dirven



Ontwikkelpijlers*

Basiswijs Eigenwijs Sociaalwijs Wereldwijs

Natuurwijs Ontwerpwijs Digiwijs Bovenwijs

De ontwikkelpijlers omvatten alle leerdoelen en geven richting aan de onderwijsinhoud

Spoorzoek boswandeling



Opbouw themablok

- Grasduinen - (1)

- Experimenteren - (3)

- Onderzoeken - (2)

- Maken - (5) - Tentoonstellen - (6)

- Maken - (4)

Elk themablok, en daarmee de ontwerpwijs - projecten, 
 zijn opgebouwd op basis van de stappen van een creatief proces



Wil je veel directe instructie of
leer je liever autodidact?

Bepaal je zelf wat je wanneer
doet of vindt je het fijn om
meegenomen te worden?

Heb je liever een vast
aanspreekpunt of een hele
school vol?

Wereld 1 : Water

Wereld 2: Woud
*Korte activiteiten
matchen spanningsboog
*Autonomie uit zich  in
keuzevrijheid, vrije tijd,
toepassen leerstijlen en
eigen plekken creeren.
*Kleine bubbel (sub unit)
*Observatie, dialoog, trots
op werk &  laten zien

*Lengte activiteiten flexibel
*Autonomie uit zich  in
keuzevrijheid, vrije tijd,
autodidactische projecten
indiv & groepsverband, eigen
leerplekken creëren en
leerstijlen toepassen
*Grote bubbel  (unit+)
*Leervaardigheden en reflectie
met (digitaal) portfolio

De kinderen bedenken aan het begin van het jaar samen met de coaches de namen voor de coachgroepen  



1 week op Buitenwijs 

*Excursies
*Masterclasses
*Ruimte voor
spontaniteit

5 van de 6 weken

Project (semi-unit) Project (semi-unit) Project (semi-unit) 

Skills (SG)Skills (SG) Skills (SG)

Introspect (CG) Introspect (CG) Introspect (CG)

 Weekafsluiting

Beweeg buiten (unit)
Basiswijs (indiv)

Beweeg buiten (unit) Beweeg buiten (unit) Beweeg buiten (unit)
Basiswijs (indiv) Basiswijs (indiv) Basiswijs (indiv)

8:30 
9:00 

10:30 
11:15 

12:00

12:45

14:00

14:30

Vrije tijd (-) Vrije tijd (-) Vrije tijd (-)

Lezen Lezen Lezen

Lezen

15:00

VoorlezenVoorlezen Voorlezen

Basiswijs (indiv)

Kinderen brengen in principe de dag door in verschillende groepsgroottes en samenstellingen,  altijd binnen de
eigen wereld. Deze bestaat uit max. 4 coachgroepen. Ze sluiten de dag af in hun eigen coachgroep.



De dinsdag van Suus (4)

Project (semi-unit) 

Skills (SG)

Introspect (CG)

Beweeg buiten (unit)
Basiswijs (indiv)

Vrije tijd (-)

Spoorzoek boswandeling

Natuurverhalen; voorlezen, zingen en
vragen stellen. Oudere kinderen
herkennen letters

Lekker puzzelen, tekenen en ronddwalen buiten

Leren koken met eetbare planten

Project elementen. Deze week wind,
vandaag molens bouwen

Bewustwordingsspelletjes. Afgesloten
met yoga oefening

Lezen

Voorgelezen worden door Said (11)

alle gekleurde verwijzen naar de verschillende ontwikkelpijlers. Deze dagindeling is een voorbeeld 



Zicht op ontwikkeling

IEP & 
Looqin

(kleuterobservatie) Kind gestuurd
portfolio

Ouder
perspectief

Begeleiders 
 Buitenwijs

Observaties 
coach



Buitenwijs
Eigentijds en effectief

onderwijs dat recht doet aan
ieder kind


