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Op 1 augustus 2016 is het Openbaar Onderwijs Emmen gestart met het werken in clusters. De insteek was dat 
basisscholen onderling meer zouden gaan samenwerken zodat expertise en personeel werd gedeeld waardoor het 
gehele openbaar onderwijs sterker zou worden gemaakt. Cluster 7 heeft drie scholen in Klazienaveen (de Planeet, de 
Spil en de Viersprong) en 1 school in Nieuw-Dordrecht (de Dordtse Til). 

 
Deze vier scholen hadden al contact met het Esdal College i.v.m. voorlichtingsdagen en proefdagen voor leerlingen van 
de basisschool. In het schooljaar 2016-2017 zijn er met de directie van het Esdal College Klazienaveen (Gerrie Benes) 
gesprekken gevoerd om te kijken of er wellicht een intensievere samenwerkingen mogelijk was. Het doel hiervan was om 
kinderen beter voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. We wilden de drempel (die er voor veel kinderen nog was) 
verlagen waardoor leerlingen sterker en weerbaarder zouden starten in de brugklas. Daarnaast wilden we de vakken 
Engels en Wetenschap & Techniek een impuls geven. Het Esdal kon deze vakken aanbieden m.b.v. vakdocenten en 
volledig ingerichte vaklokalen. Bijkomend voordeel was dat kinderen zouden ervaren dat het Esdal College Klazienaveen 
een prachtige locatie is met een fijn pedagogisch klimaat. Het Esdal College Klazienaveen wordt dan meegenomen in de 
afweging (vanuit ouders/verzorgers/leerlingen) wat betreft de keuze van de vervolgschool na de basisschool. 

 
1n het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met twee groepen van 30 leerlingen vanuit de vier Basisscholen. De twee 
groepen waren een samenstelling van de vier deelnemende scholen. Hier is bewust voor gekozen om ervoor te zorgen 
dat leerlingen ervaren hoe het is om in een nieuwe groep te komen buiten de veilige muren van de basisschool. Deze 
groepen hebben het gehele schooljaar op de maandagmiddag Engels en Wetenschap & Techniek gehad. 

 
De leerlingen moesten elke maandagmiddag om 13.00 uur op eigen gelegenheid aanwezig zijn op het Esdal College. 
Voorafgaande zijn er informatieavonden voor ouders/verzorgers geweest om uit te leggen waarom we het Junior College 
belangrijk vinden voor de ontwikkeling van het kind. Het gaat niet alleen om het cognitieve maar ook om een stuk 
weerbaarheid te creëren en de zelfstandigheid te vergroten. Er wordt naar de kinderen uitgesproken dat wij 
(ouders/verzorgers/basisschool/voortgezetonderwijs) erop vertrouwen dat de afspraken die worden gemaakt worden 
nagekomen en dat zij zelfstandig op een veilige manier richting het Esdal College gaan. 

 
Ouders/verzorgers hebben, om bovenstaande te kunnen realiseren, een "contract'' getekend. Hierin staan de 
uitgangspunten van het Junior College met daarbij een toestemmingsverklaring dat leerlingen mogen deelnemen en op 
eigen gelegenheid naar het Esdal College gaan. Deze procedure herhaalt zich elk jaar. 

 
In het schooljaar 2018-2019 hebben we het aantal vakken uitgebreid met Sport en Gezondheid. Het gebied waarin de 
scholen staan is een probleemgebied wat betreft (ongezonde) Leefstijl. D.m.v. extra sport en uitleg over een Gezonde 
Leefstijl (i.c.m. de Gezonde Weken van Klazienaveen) proberen we hierin een (kleine) verandering in leefstijl te laten 
plaatsvinden. Daarnaast is er gekozen voor drie groepen van 20 leerlingen om inhoudelijk meer te kunnen bieden. 
Leerlingen krijgen meer aandacht en voor de vakdocenten is een groep van 20 vakinhoudelijk beter beheersbaar. 

 

In de evaluatie in juni 2019 kwam naar voren dat elke deelnemer van dit project erg tevreden was en de wens had om 
hiermee door te gaan. 

 
Naar aanleiding van de evaluatie heb ik gesprekken gevoerd met andere basisscholen om te kijken of er wellicht meer 
wilden aansluiten. Het ging dan wel om scholen in het verzorgingsgebiedvan het Esdal College Klazienaveen. 
O.b.s. 't Swarte Meer is aangehaakt in het schooljaar 2019-2020. O.b.s. de Anbrenge in Erica heeft het in beraad en sluit 
wellicht in het schooljaar 2020-2021 aan. 
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Het Junior College is inmiddels een begrip binnen de scholen van cluster 7. In de toekomst zullen de 
Planeet. De Spil en de Viersprong gaan fuseren met daarbij een nieuw gebouw. Dit gebouw zal bij het 
Esdal College Klazienaveen komen. Hier ligt onderwijsinhoudelijk een enorme kans om het Junior 
College nog sterker neer te zetten. Anders scholen kunnen hierin participeren zodat zoveel mogelijk 
kinderen hier gebruik van kunnen maken. 

 
Dennie Lambers (januari 2020) 


