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’Eerder, later óf anders naar het
voortgezet onderwijs’, zoals de
initiatiefnemers de tienerschool
zelf omschrijven. De tienerschool is
een initiatief van schoolbestuur
Fedra (basisonderwijs) en het Ken-
nemer College (havo/vwo) van de
Stichting Voortgezet Onderwijs
Kennemerland. Hoewel voor veel
basisschoolleerlingen de overstap
naar het voortgezet onderwijs
prima verloopt, is dat niet voor alle
leerlingen het geval. Bij sommige
leerlingen is nog niet duidelijk op
welke middelbare school ze tot
wasdom komen, of is de stap naar
de brugklas nog te vroeg. Anderen
lopen juist voor en zijn al eerder
rijp voor de middelbare schoolni-
veau. Wiske Ruijgrok van Four-
teens, en docent Nederlands op het
Kennemer: ,,Op die leeftijd gebeurt
er zo veel met kinderen. De puber-
teit, een nieuwe grotere school
waar je ineens met veertien ver-

schillende docenten te maken
krijgt.’’

De tienerschool kan ook een
antwoord zijn op de kritiek dat in
Nederland het schooladvies na de
basisschool eigenlijk te vroeg komt
voor sommige kinderen. Hoewel
nieuw in de IJmond, is de tiener-
school landelijk geen nieuw con-
cept. Er zijn nu zo’n vijftien tiener-
scholen. Op de nieuwe tienerschool
in Beverwijk gaan leerkrachten
werken van beide stichtingen.
Twee basisschoolleerkrachten en
twee docenten van het Kennemer
College. Personeel gaat ook inten-
sief samenwerken. Ruijgrok:
,,Daarbij kunnen we ook van elkaar
leren en gebruik maken van el-
kaars expertise.’’ Leerkracht Yves
van der Let: ,,De oudere kinderen
kunnen ook de jongere kinderen
helpen bij de leerstof.’’ De school is

voor alle niveaus: van vmbo tot en
met gymnasium.

De initiatiefnemers hebben goed
gekeken bij de al bestaande tiener-
scholen. Ruijgrok: ,,Bij sommige
tienerscholen maakten ze hun
eigen leermethodes. Dat kost ont-
zettend veel tijd, gaan wij dus niet
doen. Wij gebruiken als basis me-
thodes die al rekening houden met
verschillende niveaus.’’

’s Morgens krijgen de leerlingen
les in rekenen, taal en wiskunde. ’s
Middags werken ze vakoverstij-
gend in kleine groepen aan een
gezamenlijk project of thema.
Groep 8-leerkracht Ivo van Meurs:
,,Het gaat bij ons niet alleen om
kennisoverdracht maar ook om
andere vaardigheden zoals samen-
werken.’’ Is het dan vrijheid-blij-
heid op de school? Nee. De kinde-
ren maken gewoon de gebruikelij-

ke toetsen alleen is het hier een
tussentoets in plaats van een eind-
toets. Van Meurs: ,,We kijken min-
der naar niveau en meer naar de
’mindset’, motivatie en het talent
van de leerlingen.’’ Evelien Zwiers
van Fourteens en docent maat-
schappijleer op het Kennemer
College: ,,Het gaat ook om de alge-
mene ontwikkeling van leerlin-
gen.’’

De tienerschool probeert niet in
hokjes te denken. Van der Let:
,,Laatst hadden we een gesprek
met een leerling die van het vak
drama hield. Dan gaan we kijken
of ze misschien als gastleerling
mee kan doen in een tweede klas
van het Kennemer. Bij ons bestaan
geen hokjes.’’ De school begint met
28 leerlingen in de voormalige
conciërgewoning.
Meer info: www.fourteens.nl

Beverwijk ! Komend schooljaar
start de eerste tienerschool in de
IJmond in Beverwijk onder de
noemer Fourteens. In een apart
gebouw bij het Kennemer Colle-
ge aan de Büllerlaan krijgen 28
leerlingen van 10-14 jaar uit
groep 7, 8 en uit de brugklas
samen les. Doel is om de over-
stap naar de middelbare school
soepeler te laten verlopen.

Geen schoolkeuzestress
meer door tienerschool

Zo komt de tienerschool er uit te zien. ILLUSTRATIE FOURTEENS
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Beverwijk ! Zin in een avond-
je weg? Maandagavond is de
verkiezing IJmonder van het
Jaar 2019 in het Kennemer
Theater in Beverwijk.Wij geven
vanochtend van 10 tot 12 uur
kaarten weg op ons redactie-
kantoor in Beverwijk.
Een deskundige jury kiest

maandagavond, 10 februari, uit
de zes finalisten - Bas ’Bloem’
de Groot, Esther Duineveld, Bas
Kuntz, Riny Bouwmeester, Peter
Stam en Bertus Berghuis - de
IJmonder van het Jaar 2019. De
finalisten worden deze avond
gepresenteerd. En er is een op-
treden van kleinkunstenaar Jo-
han Hoogeboom.
We geven vanochtend kaar-

ten weg op Stationsplein 2 (het
kantoor zit tussen Brantjes Ma-
kelaars en Dialysecentrum Be-
verwijk).
Er is een beperkt aantal kaar-

ten beschikbaar, dus kom op
tijd, want op is op. Maximaal
vier kaarten per persoon.

Zin in avondje
weg?: IJmonder
van het Jaar
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U kent het type vast wel: de jonge ouders
van een kind dat nogal voorlijk is. Van die
types die iedereen vertellen wat hun kleine
man of vrouw allemaal al kan. Ja, het breit
al zijn eigen sokjes, kan een koprol maken
en heeft het kruipen overgeslagen, want
het begon meteen te lopen. Vraag ze vooral
niet waar dat eerste wandelingetje heen
ging, want dan vertellen ze dat hun kleine
rechtstreeks op het potje af liep. Dus die

luiers, daar zijn ze ook mooi vanaf. En om-
dat het allemaal zo snel gaat hebben ze al-
vast geïnformeerd naar de toelatingseisen
voor het tweetalige gymnasium.

Voor dit type ouders hebben wij goed
nieuws. We kregen namelijk een persbe-
richt van het Amerikaanse loopfietsjes-
merk Strider Bikes. Kinderen tussen 1,5 en 4
jaar kunnen leren fietsen. Strider Bikes
zoekt ambassadeurs in Noord-Holland.

Dreumesen en peuters die staan te trappe-
len om met fietsen te beginnen. Ze kunnen
zich tot 18 februari aanmelden om Strider-
ambassadeur te worden. Twee gelukkigen
winnen een loopfietsje, krijgen allerlei per-
soonlijke fietstips en mogen meedoen aan
de nationale Strider Cup.

De ouders hebben er zelf weinig werk
aan. Een citaat uit het persbericht: ’Van hen
wordt gevraagd een keer per maand een

korte video of foto te delen met betrekking
tot de voortgang van het fietsproces.’

Ik verwacht dat de mailbox van Strider
Bikes vol zal lopen met Noord-Hollandse
loopfietswonderkinderen die hun fietspro-
ces een boost geven met een beklimming
van de Alpe d’Huez. Met aan hun zijde een
meehollende vader, tong op de grond. En
een moeder in de volgwagen die af en toe
een bidonnetje aanreikt.
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Connie Vertegaal ! c.vertegaal@mediahuis.nlLoopfietswonderkind

Van den Berg meldde maandagmid-
dag via de griffie dat hij met onmid-
dellijke ingang uit de fractie van Li-
beraal Heemskerk stapt en als onaf-
hankelijk raadslid verder gaat. ,,Dat
heeft hij eenzijdig besloten’’, zegt

Jansen. ,,Wij hoorden het van de
griffie. We hadden hem voor maan-
dagavond uitgenodigd voor een eva-
luatie van zijn functioneren, maar
daar is hij niet op komen dagen.’’

Inzicht
Van den Berg schrijft aan burge-
meester Mieke Baltus dat hij uit de
fractie stapt vanwege ’verschillen
van inzicht’. Jansen zegt niet te we-
ten wat hij daarmee bedoelt. ,,We
weten niets van verschillen van in-
zicht. We hebben in de vergaderin-
gen ook steeds dezelfde standpun-
ten gehad.’’

Als Van den Berg samenwerking
met Liberaal Heemskerk zoekt,
staat de fractie daar voor open. ,,Na-
tuurlijk’’, zegt Jansen, ,,maar we
willen eerst even afwachten wat hij
wil. We willen wel eerst een goed ge-
sprek. Het zal hem nog niet meeval-
len, het is heel zwaar om in je eentje
in de raad te zitten.’’

Jansen zal Van den Berg niet op-
roepen zijn zetel op te geven. ,,Hij
heeft er gewoon recht op. We heb-
ben dit gedoe ook niet gewild. Dit
heeft hij voor ons besloten. Wij gaan
nu met zijn drieën verder, samen
zijn we heel sterk.’’

Afsplitsing Van den Berg ’heel heftig,
doet pijn’, zegt fractieleider Jansen
Eric Kok

Heemskerk ! ,,Heel heftig, het
doet pijn’’, zegt Ineke Jansen, frac-
tievoorzitter van Liberaal Heems-
kerk, over de afsplitsing van raads-
lid Donny van den Berg. ,,Het was
voor ons een complete verrassing,
en wat ons betreft niet nodig.’’
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