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augustus gestarte
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Zeeridder in Bergen
op Zoom.

I

n het voorjaar van 2018 klopte er een moeder
aan: wil stichting ABBO een vrijeschool in Bergen op Zoom oprichten? De dichtstbijzijnde
vrijescholen zijn in Roosendaal en Middelburg,
dus wij zagen zeker mogelijkheden. Daarbij zijn
alle scholen van Stichting ABBO oorspronkelijk
opgericht door ouders. Dat er een verzoek tot
oprichting van een ouder lag, was voor ons voldoende reden om ons hiervoor in te zetten.
We hebben een initiatiefgroep gevormd met
ouders, leerkrachten, directeuren en een bestuurder. Uit een quickscan kwam naar voren dat er
voldoende belangstelling was om een vrijeschool
bestaansrecht te geven. Vervolgens heeft het
bestuur een aanvraag bij de gemeente neergelegd. Via lokale media, flyers en posters zijn we
bekendheid gaan geven aan het initiatief, met
positieve reacties tot gevolg. Ook hebben we bij
alle huishoudens in het voedingsgebied van
Samenwerkingsverband De Brabantse Wal informatiekranten laten bezorgen en een open dag
voor kinderen georganiseerd.
Het onderwijsconcept van de Vrijeschool is breder
dan cognitiegericht: wij werken aan lichamelijke,
sociaal-emotionele, kunstzinnige en persoonlijke
vorming. ‘Leren met Hoofd, Hart en Handen’, zo
luidt ons motto. Dat betekent dat sommige kinderen, die in het reguliere onderwijs minder tot hun
recht komen, hier vaak wél floreren. De prestatiegerichtheid van het huidige onderwijs geeft
veel ouders een onbehaaglijk gevoel.

Tegelijk is er ook steeds meer bewustwording op
gebieden als milieu, gezondheid en voeding. Deze
onderwerpen hebben in het vrijeschool-concept
een belangrijke plaats.
We konden niet meteen een nieuw gebouw neerzetten. Dat was natuurlijk nog mooier geweest,
want ook in architectonisch opzicht hebben
vrijescholen een eigen stijl. Stichting ABBO is
met andere besturen en de gemeente Bergen op
Zoom in gesprek over het Integraal Huisvestingsplan, en binnen dat plan wordt gekeken naar een
definitieve locatie. Voorlopig vestigen we ons in
het gebouw van een Brede School, waarin ook een
andere school en voorzieningen als de GGD zijn
gevestigd. De school ligt in een park, er zijn grote
ramen, we kunnen de seizoenswisselingen goed
meemaken en de natuur binnen laten.
In november 2019 zijn we al gestart met een kleutergroep van ABBO. Naast deze kinderen verwelkomen we zij-instromers in de groepen 3, 4, 5 en 6.
Omdat de kinderen van school en van onderwijstype veranderen, gaan we goed na of ons onderwijs
bij hen past en of we kunnen verwachten dat ze
opbloeien. We zijn ook meteen na de vakantie
gestart met een regenboogtraining voor alle groepen. Dat is een aanpak om het groepsgevoel te stimuleren. Dit schooljaar zijn we met zes teamleden
en 45 leerlingen begonnen in de groepen 1-2, 3
en 4 en 5-6, maar in de kleutergroepen komen er
dit jaar nog zeker twintig kinderen bij.
De naam van de nieuwe school is De Zeeridder,
naar de windvaan op stadspaleis Het
Markiezenhof. We wilden een naam die past
bij de regio en bij ons onderwijs. Wij zien de
Zeeridder als symbool voor het samengaan van
natuur en cultuur. Bovendien is de Zeeridder
de hoeder van verhalen, ook dat past mooi bij
onze school.

Kleuterjuf Hanne Lint (l) en Tamar Chaverdés (r), hebben samen het begin van de school neergezet.
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