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Talentontwikkeling krijgt prioriteit
bij basisschool De Hekakker

Natuurlijk wil basisschool De He-
kakker de kinderen uitrusten de
nodige basisbagage die zij nodig
hebben om later als volwassenen
goed te kunnen functioneren.
Een van de belangrijke aspecten
daarbij is het ontwikkelen van ta-
lenten. Dat klinkt mooi, maar
waarom is het zo belangrijk om
iets met je talenten te doen? Ei-
genlijk is het antwoord heel sim-
pel, want als je vanuit je talenten
aan de slag gaat en deze verder
ontwikkelt, makt dat je gelukkig.
We vinden het immers allemaal
fijn om dingen te doen waar we
goed in zijn en waar we veel ple-
zier aan beleven. 

Met een grote glimlach 
het weekeinde in

Directeur Han Kemker noemt de

ateliers op De Hekakker als voor-

beeld waar de leerlingen van de

school hun talenten kunnen her-

kennen en ontwikkelen. Die ate-

liers worden op de vrijdagmiddag

gegeven voor de groepen vijf tot

en met acht. “Het mooie is dat de

kinderen de schoolweek afsluiten

met een activiteit waar ze zelf

voor kiezen en veelal veel plezier

in hebben. Zo gaan ze met een

grote glimlach het weekeinde in.”

Een atelier is een soort van mini

cursus. Kinderen kunnen kiezen

uit een breed scala aan activitei-

ten, zoals dans, zang, muziek, to-

neel, drama, beeldende kunst,

textiele werkvormen, sport, mo-

tortechniek, koken, Spaans, Itali-

aans enzovoort. Er is altijd

aandacht voor de onderdelen

sport en beweging, kunst en cul-

tuur, creativiteit en wetenschap

en techniek.  De kinderen kiezen

voor een periode van 4 weken

een atelier waar ze vier weken

lang les in krijgen. Na deze vier

weken kiezen ze een nieuw ate-

lier. In totaal kiezen de kinderen

in een jaar 8 á 9 ateliers. De ate-

liers worden aangeboden door

leerkrachten maar ook door ou-

ders en organisaties. 

Agrarische sector
De afgelopen periode hebben

leerlingen het middelbaar be-

roepsonderwijs van Terra kinde-

ren van De Hekakker begeleid op

verschillende bedrijven die actief

zijn in de agrarische sector. Onder

meer bij Hoven Langelo, Bosma

Zuidvelde en bij Martens in Wes-

tervelde kregen de kinderen

rondleidingen. “Zo zien ze in de

praktijk hoe het er in de wereld

van de landbouw aan toegaat.

Het is mooi dat deze bedrijven

daaraan meewerken. Onze leer-

lingen vinden dat altijd geweldig

leuk en interessant”, vervolgt de

Hekakker-directeur. “We werken

naast de ateliers ook samen met

een bedrijf als Te Plek Catering

om de leerlingen te laten ervaren

wat er allemaal komt kijken bij

het runnen van een restaurant. Ze

gaan dan koken, bedienen en

moeten zorgen voor een sfeervol

diner voor ouders en eventuele

andere gasten. Dat is elke keer

weer een groot succes. Elk diner

heeft een ander thema. Ook hier

leren leerlingen weer hun talen-

ten te ontdekken.”

3D-printer

Ook ging een groep leerlingen de

afgelopen periode met de 3D-

printer aan de slag. “Dat gaat niet

zomaar, want je moet wel eerst

een programmaatje maken voor-

dat de printer iets kan maken”,

zegt Han Kemker. “We zijn een

van de weinige scholen waar de

ateliers zo structureel deel uitma-

ken van het wekelijkse aanbod.

Het zou mooi zijn als meer bedrij-

ven in de regio aan de kinderen

zouden kunnen laten zien wat ze

doen. Bijvoorbeeld op het gebied

van techniek, de bouw of op het

terrein van natuur en groen.”

Ook het meedraaien in de leerlin-

genraad van de school is volgens

Kemker een vorm van talentont-

wikkeling. “Sommige kinderen

hebben het in zich, dat zie en

merk je meteen. Die kunnen goed

samenwerken en zelfs een over-

leg voorzitter waarbij iedereen

goed aan het woord komt. De

leerlingenraad bestaat uit leerlin-

gen uit de groepen vijf tot en met

acht, waarbij ze ook een van de

lagere groepen onder hun hoede

nemen om te vertellen wat ze al-

lemaal doen en beslissen. Alles

wordt dus teruggekoppeld. De

leerlingenraad is bijvoorbeeld ook

medeverantwoordelijk op het ge-

bied van pesten. “Soms zeggen

ze er zelf wat van als ze merken

dat iets niet in de haak is, maar ze

kunnen het natuurlijk ook aan de

laarkrachten melden. Dat gebeurt

dan ook. Er wordt dan ook niet of

nauwelijks gepest op onze

school.”

De Hekakker verzorgt de laatste

jaren steevast de opening van de

Worteldagen. “Daar worden ook

ateliers aan gewijd en kinderen

vinden het leuk om daar creatief

mee aan de slag te gaan. Creativi-

teit is bij veel kinderen populair.

We hebben de mogelijkheid mee

te doen aan de Blazersklas, maar

er is ook een atelier geweest van

Garage TDI, waarbij toneel spelen

onder de aandacht werd ge-

bracht. Het is vaak een wisselwer-

king. Garage TDI probeert op

deze manier kinderen te interes-

seren voor een mogelijk toneel-

schooltje.”

In groepsverband
Han Kemker: “We kiezen er als

school wel voor om alles in

groepsverband te doen. Kleuters

die bijvoorbeeld al toe zijn om

wat aan taal en rekenen te gaan

doen, kunnen af en toe al even

naar groep drie. We kiezen dus

niet voor een individuele aanpak.

Kinderen uit groep drie die soms

nog even willen spelen, kunnen

dan soms nog even meedoen met

de kleuters. Samenwerken staat

echt voorop, want daardoor leer

je op je eigen niveau heel veel.”

(Foto’s: De Hekakker en Vera Dijk-
stra Fotografie)


