
  
 

Echt, 9 april 2018 

Betreft: ontwikkeling 10-14 onderwijs  

Beste ouders, 

Zoals via eerdere berichtgeving al kenbaar is gemaakt, vindt op de Maasparel momenteel 
onderzoek plaats naar versoepeling van de overgang van basisschool naar middelbare school. 
Het vooronderzoek waarin wij middels brainstormsessies ouders, kinderen en leerkrachten 
hebben gehoord is afgerond. Het is dankzij deze input dat wij duidelijk voor ogen hebben op 
welke gebieden er winst te halen is in de stap naar de middelbare school. 

Vervolg op dit vooronderzoek is een aantal werkbezoeken geweest. Samen met collega’s van de 
Maasparel en het Connect College zijn we op zoek gegaan naar zogenaamde ‘good practice’ in 
den lande. Aan de hand van deze werkbezoeken is er een ontwikkelteam gevormd, bestaande uit 
Ellen Hofhuis en Anneke Lechner van de Maasparel en Daniëlle Leroi van het Connect College. 
Tot en met de meivakantie houdt dit team zich bezig met het ontwikkelen van een concept dat 
volgend jaar in groep 7 en 8 kan worden opgestart. Ze ontwikkelen samen het bestaande 
onderwijs door, zodat het beter op elkaar aansluit. Externe partners als de Fontys 
Lerarenopleiding Sittard, de Universiteit van Maastricht en de wetenschap & techniek 
coördinatoren van deze regio ondersteunen het ontwikkelteam hierin. Zodoende dragen we 
zorg voor feedback uit meerdere invalshoeken. Het PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet 
onderwijs) leren op deze manier enorm veel van elkaar en zorgen voor een soepele overgang 
van basisschool naar middelbare school. 

Op dit moment zijn de ontwikkelingen in volle gang; medio mei is het concept klaar en zal dit, na 
goedkeuring door de besturen en MR, ook met u gedeeld worden. Wel is duidelijk dat het uitgaat 
van de huidige manier van werken in groep 7 en 8. Er is geen sprake van een Tienerschool; 
kinderen blijven gewoon in het gebouw van de Maasparel en hetgeen aan bod komt in lessen is 
nog altijd dekkend met wat kinderen moeten leren op de basisschool. De verandering zit in de 
afstemming en samenwerking met het voortgezet onderwijs.  

Mochten er nog vragen zijn kunt u deze stellen via p.veelen@skoem.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Ellen Hofhuis, Anneke Lechner, Daniëlle Leroi en Paul Veelen 
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