LENTEKRIEBELS
succesvolle start 'Weer Samen Naar Buiten' (WSNB)
DEN BOSCH (stadsredactie) - Op vrijdagmiddag 11 maart even voor vijf uur
werd door de algemeen directeur het startsein gegeven voor een van de
grootste onderwijsvernieuwingsoperaties in de komende jaren, onder het
motto: Weer Samen Naar Buiten (WSNB). Het projectmanagement is
toevertrouwd aan ons bedrijf, dat op dit terrein reeds een jarenlange
ervaring heeft opgebouwd.
Witte-muts-project
Op de daartoe speciaal gebouwde derde etage van het gebouw (vanwege zijn
vorm in de volksmond de 'witte muts' genoemd) werd enkele jaren geleden bij
wijze van experiment reeds begonnen met het plaatsen en verplaatsen van
afgeschreven kantoormeubilair (bureaustoelen, tafels en kasten), geflankeerd
door de opslag van conferentiemateriaal. Middels interne
professionaliseringscursussen werden veel collega’s intensief getraind om in dit
labyrint hun weg te kunnen vinden. Hiervoor werden onder andere speciale
begeleidingscursussen ontwikkeld, overlevingstochten georganiseerd en
puzzeloriëntatieritten uitgeschreven. De hiermee gewonnen inzichten vormden,
samen met de al ontwikkelde cursus Creatief presenteren, de basis voor WSNB.
Creatief omgaan met ruimte
Weer Samen Naar Buiten wil scholen in basis- en voortgezet onderwijs
handreikingen bieden om creatief met de steeds krapper wordende ruimten en
overvolle klassen om te gaan. Een van de mogelijkheden hiervoor is de
onderwijsactiviteiten te laten plaatsvinden buiten het schoolgebouw, waardoor
een definitief einde kan worden gemaakt aan structureel ruimtegebrek. WSBN
geeft tevens krachtige stimulansen aan andere grote onderwijsoperaties zoals
Vitaal leraarschap en Toerusting en bereikbaarheid.
Directeur Janssen is dan ook laaiend enthousiast: "Lange tijd hebben wij gedacht
dat interne kwaliteitsmaatregelen de oplossing zouden bieden voor
werkplekoptimalisering. Het geeft je echter een heerlijk gevoel om samen met
collega's in de open lucht onderwijs te geven. Verfrissend, en tegelijkertijd een
adequate oplossing voor het tekort aan werkruimten. We hadden hier veel eerder
aan moeten denken."
Dakterras
Om het tekort aan werkruimten terug te dringen, heeft het bedrijf zelf overigens
gekozen voor gedeeltelijke nieuwbouw. Een noodgedwongen keuze, omdat voor
de concrete uitvoering van de WSBN-beginselen een onverantwoord beroep zou
moeten worden gedaan op de toch al schaarse parkeerruimte bij het gebouw. In
de nabije toekomst, wanneer de nieuwbouw is voltooid, zal op de bovenste
verdieping van het gebouw een permanente experimenteerruimte voor WSNB
worden ingericht. Als de weersomstandigheden dat toelaten, kunnen (groepen
van) scholen daar terecht om uit hun dak te gaan.
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Kijkdag
Om belangstellenden de gelegenheid te geven zich persoonlijk op de hoogte te
stellen van de mogelijkheden die WSNB hen kan bieden, organiseren twee
stafmedewerkers vrijdag voor Pasen een gratis kijkdag. In de ochtend vindt een
aantal presentaties van WSBN plaats, terwijl 's middags enkele workshops
worden gehouden rond de concrete toepassingen van WSBN. Geïnteresseerden
zijn van harte welkom.
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