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Basisschool Odyssee: 
Meedoen met je kind maakt leren leuker

Op basisschool Odyssee zijn ouders meer dan welkom. Sterker 

nog, ze mogen elke ochtend een half uur meedoen met hun 

kinderen. Katinka Dijker merkt hoe haar zoon hier opbloeit: 

“Juliaan is vrolijker en komt nu thuis met verhalen over school. 

Hij is gewoon een ander kind”. 

ken. Zo mag je elke schooldag een half 
uur samen leren met je kind. Ook Katin-
ka is al om acht uur aanwezig: “Samen 
met Juliaan ga ik de taak doen die de juf 
bedacht heeft. We oefenen bijvoorbeeld 
met lezen, we maken een rekenwerkje af, 
of we doen een leuk spelletje waar reke-
nen of taal in verweven is. Je bent samen 
op een positieve manier bezig met leren. 
Bovendien hoeft je kind ’s avonds geen 
huiswerk meer te maken”.

Lekker naar buiten en jezelf zijn
Odyssee is ook een gezonde school. Kin-
deren eten fruit en drinken op school 
alleen water. Als het even kan, krijgen 
ze buiten les en er is volop gelegenheid 
om lekker buiten te ravotten. Toch gaat 
gezond zijn volgens schooldirecteur 
Esther Merks verder dan vitaminen en 
frisse buitenlucht: “We zijn een gezonde 
school in de brede zin van het woord. 
We willen dat kinderen niet alleen fysiek 
gezond zijn, maar ook prettig in hun vel 

Op zijn vorige school in Literatuurwijk 
kon Juliaan (8) niet aarden. Zijn ouders 
gingen daarom op zoek naar een plek die 
wél paste bij hun zoon. Via een artikel 
in PoortNieuws kwam moeder Katinka 
bij toeval terecht bij Odyssee in Almere 
Poort. Deze kleine school onderscheidt 
zich op een aantal punten van reguliere 
basisscholen. Zo krijgen kinderen hier 
les op een speelse manier, die heel direct 
aansluit op hun belevingswereld en hun 
talenten; het zogeheten ‘betekenisvol le-
ren’. Na een intakegesprek met directeur 
Esther Merks was Katinka meteen om: 
“Het voelde meteen goed hoe ons kind 
in dat gesprek benaderd werd, ook door 
de vragen die Esther stelde. Hoe denkt 
het kind? Wat zijn z’n ideeën? Dat had 
ik op een andere school niet eerder mee-
gemaakt”. 

Wel samen leren, geen huiswerk
Als ouder word je op Odyssee op een bij-
zondere manier bij het onderwijs betrok-

zitten. Ze mogen én kunnen hier volledig 
zichzelf zijn. We geven ze mee dat als 
je een positieve mindset hebt, dan lukt 
het wel”. 

Mooie resultaten, meer plezier
Dat de aanpak van Odyssee werkt, laten 
ook de resultaten uit het leerlingvolgsy-
steem zien. Esther Merks: “We zien kin-
deren die van andere scholen komen in 
een half jaar tijd soms twee jaar vooruit 
gaan in sommige vakken. Dat is onge-
looflijk. Het laat zien dat betekenisvol le-
ren echt iets doet bij kinderen. Dat ze be-
ter begrijpen waarmee ze bezig zijn. Dat 
dit ook zijn weerslag heeft op hun resul-
taten is natuurlijk een mooie bijkomstig-
heid. Maar het allerfijnste is gewoon dat 
kinderen met plezier naar school gaan. 
En dat we van ouders als Katinka horen 
dat hun kinderen ook thuis veel vrolijker 
zijn”. 

Benieuwd of Odyssee ook voor jouw 
kind de juiste school is? Praat dan eens 
met een van onze ouders, zoals Katinka. 
Neem via e-mail contact op met Katinka 
of met Esther. n

Katinka: maatje@odyssee.asg.nl 
Esther: directie@odyssee.asg.nl
website: odyssee.asg.nl 

Wat is ‘betekenisvol leren’?
Betekenisvol leren houdt in dat kin-
deren leren door het uitvoeren van 
levensechte opdrachten. Dit helpt 
ze te begrijpen waarom ze eigenlijk 
leren wat ze leren. Op Odyssee ge-
beurt dat niet alleen in de klas, maar 
vooral ook in de buurt. Deze manier 
van leren stimuleert de ontwikke-
ling van verschillende vaardig heden 
en de persoonlijke kwalitei ten van 
leerlingen. Tijdens een opdracht om 
bij de plaatselijke supermarkt uit te 
zoeken wat een zak wortelen weegt 
en kost, leren ze behalve rekenen 
ook samenwerken en ondernemen.


