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Leerlingen zijn niet lastig. 
Leerlingen zijn allemaal verschillend 

en dat is best lastig. 
 
Beste Lezer, 
 
U leest nu in het Blauwe Boekje, in China hadden ze het Rode Boekje 
en de mensen van de Taalunie hebben het Groene Boekje voor de 
spellingsregels. Niekée heeft het Blauwe Boekje, een gids en richtlijn 
door het onderwijslandschap van Niekée vanaf 28 augustus 2017. 
 
Het biedt u als lezer inzicht in onze bedoelingen, aanpak, 
uitgangspunten, organisatie en inzichten. Ook begrijpt u, na het lezen 
van dit blauwe boekje, hoe uw kind gaat leren op Niekée en hoe wij 
zorgen voor een prettig en veilig leerklimaat voor elk kind.  
 
De wijze van aanpak die in dit boekje staat beschreven is het resultaat 
van 15 jaar nadenken over onderwijs, waar intussen honderden 
leraren, deskundigen (Universiteiten en Hogescholen), maar ook 
ervaringsdeskundigen als ouders en leerlingen hun bijdrage aan 
hebben geleverd en waarvan we weten dat ze een goed effect hebben 
op het leren van kinderen. (evidence based). 
 
In het boekje staan de namen, telefoonnummers en emailadressen van 
personen die u verder kunnen helpen met eventuele vragen. Maar ook 
de data van de leerling- en ouderavonden van de eerste periode tot 
aan de herfstvakantie kunt u terugvinden. Misschien handig om die 
meteen te noteren.  
 
Namens het team van Niekée 
Martin Peters, Sjef Drummen, 
Directie Niekée. 
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Geplande leerling- en ouderavonden 
Leerjaar 1 5 september 19.00 uur 
Leerjaar 2 4 september 19.00 uur 
Leerjaar 3 5 september 20.00 uur 
Leerjaar 4 4 september 20.00 uur 

Afsluiting activiteit brainbootcamp 
Leerjaar 1, 2, 3 en 4 in week 41 (9 oktober t/m 13 oktober 2017). 
 

Leren vanuit persoonlijke leerplekken, 
elke leerling zijn eigen bureautje. 

Ontwikkeling in leren 
Niekée gaat over op een andere organisatie. Deze is niet meer 
gebaseerd op de indeling van klassen en lesroosters. Maar gebaseerd 
op persoonlijke leerroutes, dus voor elk kind een eigen leerroute. 
Daarmee wordt een slag gemaakt naar ECHT persoonlijk leren en 
ECHT maatwerk. 
 
Uit alle wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de afnemende 
leermotivatie de grootste bedreiging is voor het onderwijs.  En we 1

weten dat de hersenen van kinderen zich heel anders ontwikkelen dan 
we vroeger dachten en dat dat per kind anders is. Zo duurt het tot je 
27ste dat de hersenen echt volgroeid zijn.  2

 

1 Prof. Dr. Rob Martens (2017) 
2 Prof. Dr. Jelle Jolles (2017) 
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Ook de intelligentie staat niet vast, maar ontwikkelt zich door goede 
impulsen van buiten, zowel op school, thuis, op straat of in het virtuele 
milieu. Kinderen uit de 21ste eeuw hebben te maken met al die 4 
milieus. We gaan daarom de grenzen tussen die 4 milieus zoveel 
mogelijk weghalen. Als leerlingen op school zijn, moeten ze een 
thuisgevoel hebben. Ouders en Niekée werken samen om kinderen 
goed te laten groeien. 
 
Het leren 0.0 van Niekée, hebben we van de ouders geleerd. Ouders 
hebben per kind een recept om dat kind tot volwassenheid te brengen. 
Maar ouders kijken ook elke dag of het recept nog wel goed werkt. 
Verandering van interesses, ziekte, plotselinge gebeurtenissen, zoals 
het overlijden van een lievelingspoes, kan een oorzaak vormen om het 
recept tijdelijk of langere tijd aan te passen. 
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MEP voor alle leerlingen 
Elk kind heeft gratis de beschikking over een digitaal apparaat, een 
persoonlijke leerplek (bureau, alleen voor jou, met je eigen spullen) en 
een persoonlijke leerroute. MEP betekent Mijn Eigen leerPlek. Deze 
bevindt zich in de thuisbasis van het leerjaar. 
We streven ernaar dat leerlingen alles op school vanuit hun 
privébureau (MEP) leren, met 
gebruikmaking van alle faciliteiten die 
ons mooie gebouw biedt. 
(soundstudio, dansatelier, 
kunstatelier, techniekatelier, 
science-lab, restaurant, klimwand, 
leerboxen, grootkeuken, bakkerij, 
healthcare studio etc…) 
 
MEP’s kunnen uitgroeien tot hele 
persoonlijke ontwerpen zoals een 
selfmade boekenbureau.  
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Leerjaarteams 
De aanpak van de onderbouw en de bovenbouw verschilt. 
 
Elk leerjaar bestaat uit een vast team van docenten, die 
gespecialiseerd zijn in de leeraanpak van dat leerjaar. Meerdere 
leraren, die we coaches noemen, zijn dagelijks betrokken bij uw kind. 
Een coach is de schoolvader of schoolmoeder, oftewel de persoonlijke 
begeleider van de leerling. De leraren en leerlingen kennen elkaar heel 
goed. Dat versterkt het vertrouwen van zowel leerling als leraar in 
elkaar. Vertrouwen is DE belangrijkste factor voor goed leren. 
 
Uiteraard geven de leraren inspiratieworkshops over allerlei zaken, ook 
over hun vak. Deze inspiratieworkshops geven leerlingen extra 
ontwikkelstof voor hun leren. Maar begeleiding over die leerstof 
gebeurt altijd één op één, leerling/leraar. Of in kleine groepjes van 
leerlingen die moeite hebben met bepaalde leerstof. 
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Onderbouw 
In de onderbouw staat centraal dat we werken aan het zelfvertrouwen 
van elke leerling en dat elke leerling met plezier naar school gaat. Het 
ontdekkend leren staat centraal. Waarbij de leraar sturend is. De 
leerling wordt eigenaar van zijn of haar eigen leren. 

Hoe ontdek ik de wereld? 
Ook werken we aan het besef hoe je als leerling het beste leert. We 
noemen dit de leervaardigheden. Belangrijk daarbij is dat leerlingen 
gaan inzien, dat ze heel veel kunnen bereiken door zelf eigenaar te zijn 
van hun eigen ontwikkeling. Zo staan in de onderbouw, voor de 
leerling, de volgende vragen centraal: “ Hoe ontwikkel ik mij het best?”, 
“Wat wil ik met mijn leven?”, “Hoe kan ik goed worden?”,  
“Hoe ontdek ik de wereld?”. Het leerjaar team probeert hierbij, samen 
met ouders en leerling, voor elke leerling apart, de beste leerroute te 
ontwerpen. Voor elk kind stellen we samen een eigen leerroute op; 
voor elk kind een ander recept van leren. We willen af van de 
gemiddelde benadering van een vmbo-leerling. Gemiddelde kinderen 
bestaan niet. Het leren leren is hier een zoektocht die voor de 
leerlingen een plezierige manier van ontdekken is.  

Leren vanuit uitdagingen 
Leren begint met persoonlijke uitdagingen waaraan de leerling werkt. 
Uitdagingen zijn leervragen die de leerling zelf stelt, of met behulp van 
zijn coach. Aan de hand van die leervragen wordt via een vaste manier 
geleerd hoe elke leerling een leervraag kan aanpakken. Door die 
uitdagingen vooral vanuit de interesses van de leerling te starten, wordt 
leren een heel plezierige zaak. Als de leerling eenmaal snapt, hoe dat 
leren, ook wel diep leren werkt, kan hij/zij ook zaken leren die buiten 
zijn interesse ligt. Dit leidt tot echt leren. 
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Tijdens de leerling- en ouderavonden zullen we nader ingaan op dit 
model van leren. We gaan ervan uit dat uw kind elke dag graag naar 
school gaat en elke dag vrolijk thuiskomt. Die vermindering van stress 
merkt u hopelijk ook in uw thuissituatie. Gelukkige kinderen maken 
gelukkige ouders. 

Geen cijfers en rapport in de onderbouw 
We brengen de kwaliteiten en de groei individueel in kaart. Dit gaat niet 
met cijfers, maar met rubrics die het team samen vaststelt. Rubrics zijn 
omschreven kwaliteiten. Een rubric lees je van rechts naar links. 
Hieronder een rubric over het gebruiken van (online) bronnen. 
 
In mijn 
eindproduct en 
aantekeningen 
verwijs ik naar 
deze bronnen. 

Ik gebruik 
meerdere 
bronnen en kan 
de 
betrouwbaarheid 
toelichten. 

Ook houd ik 
aantekeningen 
bij met 
informatie uit 
de bron. 

En ik kan 
uitleggen waarom 
de ene bron 
geschikter is dan 
de ander. 

Ik kan 
uitleggen dat 
het gebruik 
van bronnen 
belangrijk is 
voor mijn 
ontwikkeling. 

 
De leerling gebruikt deze rubric voor evaluatie van het eigen 
leerproces. De coach reflecteert hierop met de leerling. In de praktijk 
blijken leerlingen strenger voor zichzelf te zijn dan de coaches voor de 
leerling. 

Bovenbouw 
In de bovenbouw staat uiteraard de route naar het examen centraal in 
de profielen Dienstverlening & Producten (D&P), 
Media/Vormgeving/ICT (MVI) en het vervolgonderwijs na Niekée.  
Leerlingen krijgen cijfers omdat dat nog moet vanwege de examens. 
Via rubrics wordt de groei van de leerling zichtbaar gemaakt in zijn 
leervaardigheden. 
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Ook hier komt voor elke leerling weer de vraag boven: “Wat wil ik met 
mijn leven en hoe pak ik dat het beste aan.” 

Keuzevrijheid? 
Niekée biedt leerlingen in de bovenbouw voorgestructureerde 
leerroutes naar het eindexamen. Dit is een groot verschil met de zelf in 
te vullen leerroutes bij Agora. De leerling heeft invloed op de 
hoeveelheid tijd die besteed wordt per vak.  
 
Een leerling met achterstand of minder kennis/begrip van een bepaald 
vak maakt samen met zijn coach een persoonlijk plan waarbij de 
leerling meer tijd steekt in de vak/leerstof die hij of zij moeilijk vindt. 
Ook is de leerstof leidend in het leerprogramma. Daarbij kennen we 
twee manieren om leerstof eigen te maken: 

1. de trapsgewijze manier en 
2. de blokkenmanier. 
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De trapsgewijze manier gaat stapje voor stapje verder in de leerstof. 
Vooral talen worden zo geleerd. De blokkenmanier bestaat uit 
vaststaande blokken met leerstof die de leerling zelf kan plannen. De 
volgorde is niet belangrijk. Bijvoorbeeld: aardrijkskunde kent de 
blokken vulkanisme, grote rivieren, verschillende grondsoorten, 
verstedelijking van het landschap, enz. De volgorde is niet belangrijk. 
Wel dat je alles geleerd hebt als je examen doet. Hiervoor gebruiken 
we niekeebovenbouw.wordpress.com. 
 
Vanuit vakexpertises worden instructies en workshops aangeboden, 
waarvan sommigen verplicht zijn.  
 
Uiteraard ligt in leerjaar 4 ook extra aandacht op examentraining en 
werken aan het zelfvertrouwen om dat examen goed af te sluiten. 
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VIB leren 
 

VIB-leren: vertrouwen, inspiratie en begeleiding. 

Vertrouwen 
Leerlingen hebben het volgende nodig om goed te presteren: 

1 Zelfvertrouwen (ik kan het!) en vertrouwen van de 
omgeving (jij kan het!) 

2 Vertrouwen in de mensen ( ouders en coaches) die hem 
helpen bij het komen tot prestaties. 

 
Randvoorwaarden die bijdragen aan vertrouwen zijn onder andere:  

● veilige en prettige leeromstandigheden,  
● gezondheid,  
● prettige thuissituatie, 
● doorzettingsvermogen (Ik wil het, ik doe het!) 
● intrinsieke motivatie en autonomie (Ik mag het!). 

 
Dit gunnen we elk kind, want dan presteert elk kind goed, wordt elk 
kind beter, kan het dus nooit blijven zitten en kan het niet zakken voor 
het eindexamen. 

Inspireren 
Leerlingen weten niet wat ze niet weten, daarom willen we ze uitdagen 
het onbekende te verkennen. We inspireren leerlingen het onbekende 
op te zoeken en zich te verwonderen; dat merkt u al, als u ons gebouw 
binnenloopt. Dat vinden we echter niet genoeg, daarom organiseren 
we bijvoorbeeld inspiratieworkshops. Daarin geven leraren, ouders en 
leerlingen of andere deskundigen van buiten, lezingen en presentaties 
over allerlei zaken in de wereld, maar ook over de leerinhoud van de 
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oude schoolvakken. Sommige inspiratieworkshops zijn verplicht, zo 
wordt er door iedereen minimaal 2 uur per week gesport. 

Begeleiding 
Een eigen leerroute uitstippelen doe je niet zomaar! Dat is in het begin 
best moeilijk. Daar krijgen alle leerlingen gericht hulp bij. We noemen 
dat cyclisch leren. Dat gaat stapje voor stapje, op een steeds 
terugkomende manier. Hierdoor weet je voor je eindexamen hoe dat 
moet. 
 
Elke leerling heeft minstens één keer per week een gesprek met zijn 
persoonlijke coach. De persoonlijke coach is meer dan een mentor. Hij 
is de persoon die een leerling meteen mist als hij er niet is, die precies 
weet wat de toekomstplannen van een leerling zijn. 

Niet één leraar verantwoordelijk voor 
één vak, maar één heel team 

verantwoordelijk voor één leerling. 
 
5 leergemeenschappen (leerjaar 1,2,3,4 en Agora) vormen samen 
Niekée. Zo dragen we, samen met ouders, de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerling. 
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Hoe gaan we met elkaar om? 
Op Niekée moet iedereen zich veilig, prettig en vrij voelen. Uiteraard 
maken we hier op Niekée afspraken over. 
 

Vrijheid is niet hetzelfde als vrijblijvendheid; een 
leerling heeft de vrijheid om zelf te bepalen wat hij 
leert, niet de vrijblijvendheid om te doen waar hij 

zin in heeft.  
 
We behandelen iedereen met fatsoen, respectvol en ongelijk. 
Iedereen heeft immers zijn eigen recept. 
 
Conflicten en pestgedrag lossen we op door met elkaar te praten. 
Wederzijds begrip en veilige werksfeer en het niet-vergelijken van 
kinderen met elkaar zorgt voor het verdwijnen van pestgedrag. 
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Geen lesrooster, wel vaste dagroutine 
Elke dag starten we om 9 uur met een dagstart. Tijdens de dagstart 
leren we met elkaar in dialoog te gaan, argumenten gebruiken, naar 
anderen te luisteren, te spreken, te luisteren en blijven we op de 
hoogte van wat er in de wereld gebeurt. Allemaal belangrijke zaken 
voor de democratische wereldburger van morgen. 
 
Om half 10 gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen planning. In 
de ochtend is er een kwartier pauze en tussen de middag is er een 
pauze van een half uur.  
 
Na de middagpauze heerst er voor alle leerlingen van de school een 
half uur absolute stilte. Ook het gebruik van digitale middelen is tijdens 
dan niet toegestaan. Dit half uur gebruiken leerlingen om te lezen. Zo 
vergroten ze hun woordenschat en trainen ze hun spanningsboog. De 
rest van de middag is er weer ruimte voor ieders eigen planning. 
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Samenwerken 
Leren doe je niet alleen 

 
We gunnen elke leerling een persoonlijke planning, omdat we naar 
eigenaarschap streven. Die planning is geen programma dat je in je 
eentje kunt doorlopen. We stimuleren samenwerking; leren doe je 
immers niet alleen. Je hebt mensen nodig die je inspireren, begeleiden 
en samen met je optrekken. Mensen waarvan jij leert, mensen die van 
jou leren en mensen met wie je samen leert. Samen sta je sterk zeker 
als het op leren aankomt.  
Zo ontwikkelen we belangrijke vaardigheden zoals hulp vragen en 
geven, onzekerheden delen en bij anderen weg te nemen, 
communiceren. 
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Start van het nieuwe schooljaar 
De periode voor de herfstvakantie noemen we het “Brain Bootcamp”. 
We leren leerlingen zelf de regie te nemen over hun eigen leren. 
Eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling. 
 
Centraal in deze 7 weken staan: 

1 Elkaar leren kennen. 
2 Samen afspraken maken hoe 

we met elkaar omgaan en dat 
ook oefenen. 

3 Leren dat zelfstandig leren met 
je eigen leerroute, niet alleen 
prettig is, maar leren ook heel 
leuk maakt. 

4 Inzicht krijgen hoe je goed leert. 
(cyclisch leren) 

5 Inzicht krijgen hoe je goed leert met digitale middelen. 
6 Leren vanuit zelfgestelde uitdagingen. 
7 Inzicht krijgen dat dat op Niekée anders is dan op een 

gewone school. 
8 Inzicht krijgen dat je alles kunt bereiken als je er zelf voor 

gaat. 
9 Inzicht krijgen dat er niemand bestaat die niet kan leren. 
10 Leren dat je focus moet hebben, dat je weet waarvoor dat je 

leert.  
11 Leren hoe je op een eigen werkplek leert. 
12 Leren hoe je een eigen werkplek persoonlijk kunt maken. 

 
Zo scheppen we samen een prettig leerklimaat. 
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Coaches en schoolleiding 

Leerjaar 1 

Naam Expertise gebied 

Geert Thoolen 
Bahman Azizi 
Paul Cluitmans 
Mireille Hopman 
William Meusen 
Koen Minkenberg 
Karlin Savelkoul 
Liesbeth Schroeder 
Scott Wenmakers 

teamleider 
Engels 
wiskunde, lichamelijke opvoeding 
Nederlands 
beeldende kunst 
lichamelijke opvoeding 
biologie 
mens en maatschappij 
beeldende kunst en Nederlands 

Leerjaar 2 

Naam Expertise gebied 

Rob Houben 
Naomi Bongaerts 
Hanneke Bosman 
Hub Budie 
Raymond Cremers 
Sandra Daemen 
Sander Gommans 
Jo Hendriks 
Farah Sawed 
Jan Scheurwater 
Marly Verschuren 
Isolde van Zijl 

expertcoach persoonlijk leren 
mens en maatschappij 
Nederlands 
wiskunde en natuurkunde 
lichamelijke opvoeding 
economie 
kunst, muziek 
Duits 
Engels 
techniek en vormgeving 
biologie 
Nederlands 
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Leerjaar 3 
Naam Expertise gebied 

Jonus Jakhjoukh 
Remco van Balkum 
Bart Beaumont 
Paul Brouns 
John Gommans 
René Hoogendoorn 
Nicole Hulsbosch 
Joëlle Keulen 
Youp Kilkens 
Anique Lenders 
Christel Mastwijk 
Jana Senden 
Suzanne Verhees 
Lilian Vrolijk 

teamleider 
techniek, D&P 
natuurkunde 
kunst 
wiskunde 
Engels 
biologie 
economie 
consumptieve technieken, D&P 
media, vormgeving en ICT 
mens en maatschappij 
Nederlands 
consumptieve technieken, D&P 
Duits 

Leerjaar 4 
Naam Expertise gebied 

Esther van Hinsberg 
Tessa Boots 
Paul Cober 
Paul Coenen 
Siem Friesen 
Toon van Haperen 
Anneleine Houtzager 
Hannie Janssen 
Lieke van der Koelen 
Craig McMorland 
William van Rijt 
Dennis Vos 

teamleider 
Nederlands 
mens en maatschappij 
media, vormgeving en ICT 
lichamelijke opvoeding 
wiskunde, D&P 
biologie 
wiskunde, techniek, D&P 
zorg en welzijn, D&P 
Engels 
techniek, D&P 
natuurkunde 

 

  

19 



Schoolleiding 
Naam emailadres 

Directie 
Martin Peters 
Sjef Drummen 
 
Managementteam 
Richard Coenen (Agora) 
Esther van Hinsberg 
Rob Houben (expertcoach persoonlijk leren) 
Jonus Jakhjoukh 
Geert Thoolen 

 
m.peters@niekee.nl 
j.drummen@niekee.nl 
 
 
r.coenen@niekee.nl 
e.vanhinsberg@niekee.nl 
r.houben@niekee.nl 
j.jakhjoukh@niekee.nl 
g.thoolen@niekee.nl 

 
Contactgegevens school: 
email: info@niekee.nl 
telefoon: 0475-345800 
website: www.niekee.nl 
facebook: www.facebook.com/niekeeroermond/ 
twitter: https://twitter.com/niekee_roermond 
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Het Brain Bootcamp wordt in de week  
van 9 tot 14 oktober 2017 feestelijk afgesloten. 

Dan gaan we pas echt van start  
voor de reis van het levenslange leren,  

jouw verovering van de wereld. 
 

Als we dit samen doen wordt het een gigantisch succes. 
Wij zijn er klaar voor. 

 
Team Niekée. 

21 


