PERSBERICHT
Kindcentrum Het Venster in Gemert kiest volmondig voor IPC
GEMERT – Op Kindcentrum Het Venster in Gemert hebben ze een nieuw werkwoord ingevoerd: IPC-en.
Op Kindcentrum Het Venster werken ze sinds dit schooljaar met IPC, een thematisch curriculum voor
groepen 3 t/m 8. Groepen 1 en 2 zijn aan de slag gegaan met Early Years, een volwaardig onderdeel
van IPC voor de jongste kinderen. Van 12 t/m 16 maart houdt het kindcentrum een Open Week voor
nieuwe ouders.
Vlak voor de zomervakantie, vorig jaar, begon Het Venster met een IPC-pilot. “Gewoon om het eens te
proberen. We hadden er nog geen beeld en geluid bij. Dat we iets anders wilden was al een tijdje
duidelijk, nadat we op een studiedag over wat we goed onderwijs vinden hadden gesproken. Na de
zomervakantie hebben we de proef verlengd en rond de herfstvakantie wisten we het zeker: Het
Venster wilde verder met IPC.” Aan het woord is een enthousiaste directeur Argo van den Bogert. “Niet
alleen wij als team wisten het zeker, maar diverse ouders waren ook overtuigd. We kregen al vrij vroeg
in het traject de vraag: jullie gaan hier toch wel mee door...? Ik heb nog nooit meegemaakt dat ouders
al tijdens een proef zo enthousiast zijn. Hoe dat kwam? Ze zagen een gedragsverandering bij hun
kinderen: dat ze betrokken waren en andere dingen aan het leren waren. Voor de meeste kinderen is
door IPC het leren leuker geworden. Wij zien wat voor positief effect deze aanpak heeft op onze
leerlingen.”
IPC is een werkwijze met een geïntegreerd aanbod van vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde,
natuur en creatieve vakken. Aan de hand van thema’s, die aansluiten bij de leef- en belevingswereld
van kinderen, wordt doelgericht gewerkt. Het stimuleert kinderen om beter en op een andere manier te
leren en hun talenten te ontdekken. Zo worden ze betrokken bij hun eigen leerproces en leren te
werken aan kennis, vaardigheden én inzicht. Ze leren onder meer samenwerken, oplossingen zoeken
en samenhang ontdekken. “En het mooie van IPC is dat het niet stopt bij de schoolmuren. Kinderen
worden uitgedaagd om ook daarbuiten er mee door te gaan”, stelt directeur Paul de Gouw van de
IPC Nederland. IPC heeft ook een internationale aanpak.
IPC-en
“De maatschappij verandert snel”, aldus Argo van den Bogert. “Kijkend naar de toekomst verwachten
we andere dingen van onze kinderen. Daardoor staan de kerndoelen, die heilig waren, onder druk.
Het curriculum moet herschreven worden. Dat gaan wij niet afwachten. Je ziet al dat het accent de
afgelopen jaren verschoven is naar meer vaardigheidsdoelen. Wij, de school, zijn niet meer alleen een
kennisbron maar krijgen ook een begeleidende rol.”
IPC werkt niet met boeken, maar door middel van units. Deze onderwerpen (er zijn er meer dan tachtig
waaruit de lidscholen kunnen kiezen) komen gedurende 6 à 8 weken in alle zaak- en creatieve vakken
terug. Een IPC-unit heeft elke keer dezelfde structuur met een startpunt, kennisoogst, thema-uitleg,
onderzoeks-, verwerkingsactiviteiten en een afsluiting waar ouders bij kunnen worden betrokken. Een
leerwand maakt ook onderdeel uit van het proces. Op zo’n wand wordt voor kinderen én ouders
visueel gemaakt waar aan gewerkt wordt en is. “Wij merken al dat daardoor alles beter beklijft”, aldus
de kindcentrumdirecteur. Op de Gemertse school staat elke middag IPC op het programma: “Het is al
echt een werkwoord geworden: IPC-en.”
IPC: great learning, great teaching, great fun. Bij IPC worden, zoals gezegd, geen standaardboeken
gebruikt. Leerkrachten moeten de lessen zelf voorbereiden, materialen ontwikkelen en de lokalen
aankleden. “Wij laten ons niet meer leiden door een methode die achter een bureau is bedacht. Dat
vraagt van de leerkrachten een andere aanpak van zaken. Gaandeweg zullen we daar vaardiger in
worden. We hebben afgesproken onszelf daar tijd en ruimte in te geven en te nemen.”
Het Venster is in verschillende groepen aan de slag gegaan met thema’s als Chocolade,
Ontdekkingsreizigers & Avonturiers of Thuis. In het kader van de laatstgenoemde unit hebben kleuters
van Het Venster op het schoolplein met zelf geschilderde bakstenen zelfs een bankje gemetseld.

Het Venster telt 200 leerlingen. Het kindcentrum valt onder Stichting GOO, die versmelting van opvang
en onderwijs hoog in het vaandel heeft staan. In de week van 12 t/m 16 maart 2018 mogen nieuwe
ouders elke dag tussen en negen en twaalf uur vrijblijvend binnenlopen bij Het Venster.
Wereldwijd werken 1.600 Scholen in 80 landen met IPC. Het aantal IPC-scholen in Nederland groeit rap:
begin 2012 waren er 59 scholen lid, inmiddels zijn dat er ruim 280.
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