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Onderwijs passend organiseren 
op een ‘krimpschool’

Krimp   ||   Kleine scholen   ||   TOM-concept   ||   Ontwikkelingsmogelijkheden

De Looschool is een plattelandsschool voor de kern Loo en het buitengebied. Door de krimp moest 
deze in de regio Deventer gelegen school nieuwe antwoorden vinden om financieel, onderwijskundig 
en kwalitatief verantwoord verder te kunnen. Directeur Fleur Poppema vertelt over dit proces en deelt 
haar inzichten.

De historie van de Looschool gaat terug naar 1912. 
De school valt onder de Stichting Openbaar Onder-
wijs Deventer. In 2011 trad Fleur Poppema aan als 
directeur. De trend van leerlingendaling was toen al 
duidelijk zichtbaar. “Er waren op dat moment nog 
110 leerlingen en de prognose was dat we in 2018 
nog zo’n 55 leerlingen zullen hebben.”

Het bestuur maakte de keuze om de school over-
eind te houden als ‘kloppend hart van de gemeen-
schap’ met het oog op de leefbaarheid van de 
kleine kern. “Toen ik hier kwam waren er 4 combi-
natiegroepen. Financieel was het niet mogelijk dit 
vol  te houden. Er moest gewoon teveel geld bij. Het 
gaat niet alleen om geld. Om 3 leerjaren in een klas 
te stoppen is ook onderwijskundig niet wenselijk. 
Als je alle lessen op 3 niveaus aanbiedt, moet je 
bijvoorbeeld 9 niveaus van rekenen beheersen. Dit 
was een brug te ver voor de leerkrachten.”

ZOEKTOCHT
Hoe dan wel verder? Wat voor oplossingen zijn be-
schikbaar voor kleine scholen? “KPC Groep bracht 
ons in contact met andere kleine scholen die hun 
onderwijs anders hebben georganiseerd. We heb-
ben met ons team verschillende scholen bezocht. 
Dat waren ook meteen eyeopeners voor leerkrach-
ten: ‘zo werkt het dus’.” 

TOM-CONCEPT
De Looschool ontdekte in het TOM-concept een 
passende aanpak om het primair proces anders in 
te gaan richten. De leerlingen zijn ingedeeld in drie 
basisgroepen. Kinderen uit groep 1,2 en 3 zitten 
bij elkaar; leerlingen uit groep 4,5 en 6 vormen 
een groep. En dat geldt ook voor de leerlingen uit 
groep 7 en 8. De leerkrachten werden in de nieuwe 

werkwijze ondersteund door een onderwijsassistent 
in de ochtend en zijn als team gezamenlijk verant-
woordelijk voor alle kinderen. In de nieuwe opzet 
zijn de leerkrachten specialisten van drie tot vier 
kernvakken. Fleur Poppema: “We hebben heel goed 
gekeken welke talenten de leerkrachten hebben en 
hoe we ze in hun kracht kunnen zetten. Je kunt hier 
dus niet meer als leerkracht alle vakken geven. We 
hebben een heel klein team (5.5. fte, incl. adminis-
tratie, directeur en conciërge, red.) en je moet het 
dus met elkaar doen. Ik zie dat door de koppeling 
van talenten van leerkrachten aan vakgebieden een 
kwaliteitsslag wordt gerealiseerd. Zo is onze reken-
specialist volledig op de hoogte van alle leerlijnen 
en kan maatwerk worden geboden aan de leerling. 
Leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in kern-
vakken en daar zetten we hun professionalisering 
ook op in.”

  

LEERLINGENGEDRAG
De drie basisgroepen starten elke dag bij dezelfde 
leerkracht en daarna hebben de leerlingen een ei-
gen programma. Dat is wel een logistieke uitdaging, 
vertelt Fleur Poppema, maar het levert veel op. Ze 
ziet een positieve ontwikkeling in het leerlingenge-
drag. “Dit is het tweede jaar dat we met deze nieu-



we aanpak werken. Je merkt dat de zelfstandigheid 
van leerlingen groeit. Er wordt meer verantwoorde-
lijkheid van hun gevraagd. Hoe ze hiermee omgaan 
verschilt natuurlijk per kind, maar ik zie zeker groei. 
De kinderen hier worden eigenlijk heel goed voor-
bereid op het VO. Ook daar moeten ze leren schake-
len tussen lessen en krijgen ze te maken met meer 
gezichten.”

Een ander pluspunt van deze manier van onder-
wijs organiseren is dat kinderen meer bewegen en 
hierdoor hun motorische onrust kwijt kunnen. In de 
school zijn verschillende ruimtes voor groepswerk, 
in stilte werken en ruimten voor instructie.

OUDERS
De ouders zijn in het veranderproces volop be-
trokken geweest. Fleur: “Ouders spiegelen zich 
logischerwijs vaak aan het onderwijs zoals ze dat 
zelf hebben gekend. Door middel van onder meer 
kijkochtenden hebben we ze laten ervaren wat de 
nieuwe werkwijze is. Ook zijn evaluatiemomenten 
en ouder/kind-gesprekken ingevoerd. Het mooie is 
dat je ziet dat kinderen aan hun ouders gaan uitleg-
gen hoe het werkt”.
 
In het veranderproces  en de implementatie van de 
nieuwe werkwijze is de Looschool begeleid door 
Marijke Bertu van KPC Groep. “Marijke heeft ons 
geholpen bij de visiebepaling en het kiezen van de 
vorm van TOM die past bij deze school. 

Een voordeel van de samenwerking met KPC Groep 
was verder dat ervaringen, materialen en formats 
van andere scholen voor ons toegankelijk worden. 
Je hoeft dus zelf niet steeds het wiel uit te vinden. 
KPC Groep is de verbindende factor tussen de scho-
len.”

Ontwikkelen van kinderen én leerkrachten
Met enthousiasme spreekt Fleur over haar team. 
“Dit team kijkt in kansen en oplossingen. Dan is er 
veel mogelijk. De manier waarop we het onderwijs 
organiseren is op zijn kop gegooid, maar de gebor-
genheid die deze school kenmerkt is behouden ge-
bleven. Het is een pittige stap die we hebben gezet. 
Mijn tip voor andere scholen die dit ook overwegen 
is: doe het weloverwogen en kijk goed naar je team 
en populatie en sla de ouders niet over. Je moet de 
zoektocht samen met elkaar aangaan. We hebben 
dit gedaan vanuit de urgentie van de krimp. Maar 
zeker ook vanuit visie en een kwaliteitsslag. Deze 
manier van onderwijs organiseren geeft echt nieu-
we ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen én 
leerkrachten.”
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Marijke 
Bertu

06-22487978

M.Bertu@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

www.kpcgroep.nl

Bekijk de website van KPC Groep 
voor meer over dit onderwerp 

http://www.kpcgroep.nl/marijkebertu
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http://www.kpcgroep.nl
http://www.kpcgroep.nl/krimp

