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Premium

Corona zorgt, ook bij het Fioretti College in Lisse, voor een
memorabel begin van het schooljaar

Lang leve de stormbaan die tijdens de introductiedagen een plekje kreeg op het gymgrasveld bij het Fiorettic
College Lisse en Sporthal De Waterkanten.
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Paul van der Kooij

Vandaag om 18:00

LISSE
Een extra memorabel begin van het nieuwe schooljaar. Daar zorgt corona
deze week voor op middelbare scholen als het Fioretti College in Lisse.
In ’normale’ jaren waren de meeste mentoren in een ochtend klaar met het geven van
uitleg over zaken als roosters, het spelen van een sportief kennismakingsspel of het
volgen van een theaterworkshop. Nu is er een twee- tot driedaags programma met de
meest uiteenlopende onderdelen. Van een stormbaan op het gymgrasveld naast de
school en een bootcamptraining op het strand tot kanoën en golfen bij de boer in
Warmond. Plus theatervoorstellingen over onderwerpen als mobieltjes in het verkeer.
(Tekst gaat door onder de foto’s)

De stormbaan bij het Fioretti College in Lisse maakte wat los tijdens de introductiedagen.
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En dan nu naar stormbaan nummer twee van het Fioretti College in Lisse.
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„Door extra geld van het Rijk is ook in de rest van het jaar veel meer mogelijk”, meldt
Ron van der Slot die met Reinier Vergunst het zogeheten Nationaal Programma
Onderwijs coördineert op school. Belangrijke doelen daarvan: eventuele
achterstanden wegwerken en zorgen voor meer ’welzijn’ : „Je hoort toch dat veel
leerlingen eenzaam zijn geweest bij het thuiswerken. We willen graag bereiken dat
alle leerlingen snel weer goed kunnen aanhaken bij school, sociaal gezien en op het
gebied van de lesstof.’’
Samenwerken
Niet voor niets zit tijdens de introductiedagen samenwerken ingebakken in veel
programma-onderdelen. Zo bleek je elkaar hard nodig te hebben om de andere kant
van de sportzaal te bereiken zonder de grond aan te raken of een emmer, ver van zee
neergezet, te kunnen vullen met kapotte bekertjes.
Later in het jaar kan de samenwerking ook zitten in het kiezen van de programmaonderdelen voor de extra middagprogramma’s. „Wij doen wel suggesties, maar het
ontwikkelen en organiseren van nieuwe activiteiten naast het al bestaande aanbod op
dat gebied doen we samen met de leerlingen”, legt Van der Slot uit. „Willen ze
bijvoorbeeld extra theater of sport, een EHBO-cursus of een Bob Ross
schilderworkshop volgen of juist hele andere dingen?”
Het samenwerken kan ook in een breder kader worden geplaatst: „Dat leerlingen
bijvoorbeeld ouderen vertrouwd maken met mobiele telefoons of anderstaligen
helpen met lezen. Met de gemeenten Lisse en Hillegom hebben we ook afgesproken
dat we school en maatschappelijke organisaties als musea, bibliotheken en
verenigingen meer met elkaar willen verbinden.”
Meer inbreng
Het jezelf inzetten voor de maatschappij en het ontplooien van je talenten kregen
altijd al aandacht op school, in tijden van corona lijken zulke zaken extra van waarde.
Van der Slot: „Idee is dat ze er mede voor kunnen zorgen dat je je beter voelt, zeker
wanneer je het idee hebt dat er niet óver je wordt beslist, maar je ook zelf van alles
kunt inbrengen.’’
Onderzoekers van de Erasmus Universiteit, die een programma hebben dat gericht is
op talentontwikkeling, bekijken of dat meedenken ook inderdaad effect heeft op het
welzijn van leerlingen. Tenminste, bij diegenen die willen meewerken aan dat ’young
impact’-programma.
Wat het ’gewone’ leren betreft, hebben leraren - die net als leerlingen en ouders
uitgebreid zijn ondervraagd over de gevolgen van corona - de indruk dat de
verschillen tussen leerlingen groter zijn geworden. Het idee is om die verschillen
kleiner te maken door per leerling te werken aan de dingen waar hij of zij mee
worstelt. „En dan ook nog eens stap voor stap. Dat werkt beter dan te zeggen: jij hebt
een achterstand opgelopen, jij krijgt extra sommen of toetsen.” Tijdens de
introductiedagen, op momenten dat leerlingen vol nieuwe indrukken naar huis waren
gegaan, volgden docenten workshops over dergelijke manieren om leerlingen ’zo snel
mogelijk weer betrokken te krijgen bij het onderwijs’.
Belangrijk daarbij is ook de vraag ’hoe leer je ook alweer’? Om te helpen bij de
planning, een belangrijk onderdeel van leren, biedt de school een speciale plan-app
aan. Verder worden bij veel vakken de klassen kleiner gemaakt. Bij Frans gebeurt dat
onder meer om de spreekvaardigheid op te kunnen halen. Want thuis achter de
computer lazen leerlingen wel, maar wie checkte daar hoe het klonk?

Twee dagen bepaalde de stormbaan het beeld op het gymgrasveld naast het Fioretticollege Lisse, maar na een
grasmaaibeurt zijn er woensdag al weer lessen.
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