Praktijk
Gerdine Zoeteman en ouders leerlingen

Exemplarisch onderwijs met ouders
Impressie van een avond in Oud-Beijerland
16 febuari 2011. In een schaars verlicht lokaal wordt druk gewerkt … Nu eens flitst een zaklamp aan en
dan weer uit. Nee, het zijn geen kinderen die hier geconcentreerd opgaan in hun werk. Leerkrachten van
de Eben-Haëzerschool in Oud Beijerland zijn samen met de ouders aan de slag rondom exemplarisch
onderwijs. Vaders en moeders ervaren hier aan den lijve wat een exempel inhoudt en hoe dit in z’n werk
gaat. Wat vonden de ouders van deze avond? Enkele van hun reacties staan in de tekstvakken op deze
pagina’s. Twee ouders komen wat uitgebreider aan het woord.
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‘Interesse voor de gewone dingen.’

‘Fijn dat er naar de diepte gestoken wordt
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De heer Klop
vertelt:
‘De ouderavond over exe
mplarisch onderwijs
was een leuk kijkje in de
keuken. Mij spreekt
deze manier van lesgeve
n erg aan, omdat
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‘Wat leuk dat van zoiets simpels als een oude kast
met spullen zoiets leuks en spannends wordt gemaakt.
De spanning was voelbaar. Erg leuk. Ik vind het jammer
dat ik zelf niet meer in groep 2 zit.’
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