Drentse onderwijsprijs 2008
Op 10 december 2008 ontving de school uit handen van mevrouw Anneke Haarsma de onderwijsprijs
van de provincie Drenthe. Deze prijs werd toegekend vanwege de invoering van mijnTOP, een
persoonlijk ontwikkelingsplan voor alle kinderen vanaf groep 3. Zij deed dit in aanwezigheid van Kees
Koppers, projectleider van de Nationale Onderwijsprijs, en Jaap de Jonge, inspecteur van het
primair onderwijs. Mevrouw Haarsma sprak zeer lovende woorden over het onderwijs op de o.b.s.
Theo Thijssen. De openheid en de rust die
school uitstraalt werden zeer door haar
gewaardeerd. De kinderen zitten naar haar
mening op een heel goede basisschool, waar
zij vroeger zelf graag op gezeten zou
hebben.
Om de leerlijnen inzichtelijk te maken heeft
deze school mijnTOP ontwikkeld, wat staat
voor mijn Theo Thijssen OntwikkelingsPlan
(afgeleid van persoonlijk ontwikkelingsplan)
In dit plan wordt digitaal vastgelegd wat een
kind het komende schooljaar gaat doen en in
welke periode. Er vindt tegelijkertijd een
doorberekening plaats naar de komende
jaren (drie leerjaren vooruit) zodat je de consequenties van de gemaakte keuzes kent en weet waar
je uiteindelijk uitkomt. Per jaar zijn er vijf meetmomenten. Als er moet worden bijgestuurd, dan
wordt er een bepaald formulier ingevuld. Alle aan mijnTOP gerelateerde formulieren zijn zo
ontwikkeld dat er met niet al te veel werk een gedegen administratie wordt opgezet. De jury is
onder de indruk van dit project. "Kinderen zien waarvoor ze werken", aldus de school. En zo is het
maar net. OBS Theo Thijssen krijgt het voor elkaar het ingewikkelde leerproces, zeker ook op een
basisschool, heel concreet te maken. Weliswaar is elke basisschool druk bezig met
ontwikkelingsplannen en leerlingvolgsystemen, maar deze school pakt die lastige opgave op zeer
vaardige wijze op. De school werkt al heel lang met individuele jaarlijnen en heeft die ervaring
vertaald naar het mijnTOP-project, dat overigens voortdurend wordt geëvalueerd. Vooral de lange
termijn waarmee gewerkt wordt - over de groepsgrenzen heen - geeft het project meerwaarde.
Men werkt heel individueel. Van elk kind wordt vanaf de kleuterleeftijd de leerlijn bepaald.
Ontwikkelingen binnen belangrijke vakken als taal, rekenen en (begrijpend) lezen kunnen op die
manier inzichtelijk gemaakt worden. Ook voor ouders, wat gesprekken met hen effectiever maakt en
hun betrokkenheid vergroot. Samen met ouders en, vanaf groep 6, de kinderen zelf, wordt een
helder jaarplan gemaakt en bijgehouden. Lovenswaard is ook de bijgeleverde, zeer informatieve
DVD. De school wil bewust andere scholen laten delen in de opgedane ervaringen. Voor wie "een
kijkje wil nemen in onze speciale daltonkeuken". Dat maakt mijnTOP zeer overdraagbaar. De jury
kent aan de OBS Theo Thijssen de eerste prijs toe in de categorie primair onderwijs.
De jury beoordeelt de inzendingen van scholen aan de hand van de volgende criteria:
1. Is de school er in geslaagd op een originele wijze een activiteit te ontplooien die toegesneden is
op haar eigen situatie. 2. Getuigt de activiteit van creativiteit en inventiviteit. 3. Is de school in
staat door deze activiteit in haar (directe) omgeving duidelijk te maken dat zij op goede en
doordachte wijze om kan gaan met de grote of kleine problemen en uitdagingen van deze tijd. 4. In
hoeverre is de activiteit overdraagbaar naar andere scholen. 5. In hoeverre heeft de activiteit een
plaats binnen het schoolbeleid. Sluit het project aan bij de wijze waarop de betreffende school
gestalte geeft aan goed onderwijs.
We zijn er natuurlijk heel blij mee en trots op dat de jury met ons van mening is dat mijnTOP aan
deze criteria voldoet en de het juryrapport ervaren we als een heel groot compliment.

