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Voorwoord Provincie Noord-Brabant
In onze provincie zetten vele duizenden docenten
zich dagelijks met veel energie en enthousiasme
in voor jongeren. De Nationale Onderwijsprijs
onderstreept het belang van hun werk.
Voor het zover is, hebben we eerst, al weer voor
de twaalfde keer, de provinciale voorronde voor
deze prestigieuze prijs. Die wordt op woensdag 28
januari 2015 gehouden in het provinciehuis. Het
Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP)
maakt het voor scholen mogelijk om inspirerende
en vernieuwende ideeën en werkwijzen aan het
publiek te tonen. Dat is erg belangrijk. Veel van
die mogelijkheden zijn ook voor andere scholen
interessant en kunnen daar ook worden toegepast.
Het provinciaal bestuur van Noord-Brabant werkt
daar van harte aan mee.
Ook dit jaar zijn er weer veel inzendingen uit het primair en voortgezet onderwijs.
Een selectie van de bijdragen uit onze provincie vindt u in dit boekje. De creativiteit
en inzet waarmee aan deze inzendingen is gewerkt staat model voor de manier
waarop er in het onderwijs gewerkt wordt.
Het is belangrijk dat scholen naast hun belangrijke dagelijkse werk ook bijzondere
projecten opzetten en deze met anderen delen. Het enthousiasme waarmee dat
gebeurt spreekt mij zeer aan. Het betekent immers dat scholen het zelf belangrijk
vinden dat hun project als bron van inspiratie kan werken. En dat werkt niet alleen
voor de eigen leerlingen en andere scholen, maar ook voor de overheid.
Het provinciebestuur van Noord-Brabant onderstreept het belang van de Brabantse
Onderwijsprijs door het toekennen van een prijs voor de beste presentatie.
Voor de deelnemende scholen wordt het een spannende avond, want wie gaat er
aan het eind van de avond naar huis met de Onderwijsprijs Noord-Brabant 20132015? Hoe dan ook hebben ze allemaal een bijzondere prestatie geleverd, en ik
wens iedereen dan ook heel veel succes!
Brigite van Haaften-Harkema
gedeputeerde Cultuur en Samenleving
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Programma
19.00 uur

Ontvangst van de genodigden in het provinciehuis.
In de aankomsthal is een expositie ingericht van de
ingezonden projecten.

19.30 uur

Opening in de Bois-le-Duc zaal door presentator Hans Derks
Toelichting op de Nationale Onderwijsprijs door
Kees Koppers, directeur van het INOP

19.40 uur 	Presentatie van de inzending door de genomineerde scholen
in de categorie basisonderwijs:
• Brede Bossche School Haren, Donk en Reit
• Oudenbosch, De Klinkert
• Valkenswaard, De Pionier
	Presentatie van de inzending door de genomineerde scholen
in de categorie voortgezet onderwijs:
• Bladel, Pius X-College, afd. Praktijkonderwijs
• Breda, Prinsentuincollege Van Cooth, afd. VMBO
• Eindhoven, Augustinianum
21.00 uur

Pauze. De jury bepaalt de winnaar van de Presentatieprijs.

21.10 uur

De voorzitter van de jury, Ine Roozen, geeft een toelichting
op de inzendingen.

	Gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema maakt
de winnaars bekend van de Onderwijsprijs Noord-Brabant
en de Presentatieprijs.
Afsluiting door de presentator.
21.30 uur

Gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje.
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Organisatie
De Onderwijsprijs Noord-Brabant (tevens voorronde van de Nationale
Onderwijsprijs) wordt georganiseerd door:
• de provincie Noord-Brabant
• het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP)
De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale
Onderwijs Promotie (INOP). Het INOP werkt samen met het Ministerie van
OCW, de provinciebesturen, AOb, BerghenLeren, CED-Groep, Cito, CNVO,
Didactief, lerarenopleidingen, Het Platform Beroepsonderwijs, Landelijk
Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs, MBO Raad, Mediant, Nationaal
Onderwijsmuseum, Nationale Onderwijsstad (in 2014-2015: Groningen),
PO-Raad, Stichting Lezen, St. Nationale Onderwijsweek, Van 12 tot 18, VO-raad.
Categorieën
• primair onderwijs
• voortgezet onderwijs
Jury
Alle inzendingen voor de Nationale Onderwijsprijs zijn vooraf bekeken
door specialisten van Mediant, BerghenLeren en het Centraal Instituut voor
Toetsontwikkeling (Cito).
De jury van de provincie Noord-Brabant heeft de inzendingen uit deze
provincie vervolgens beoordeeld:
• Emmanuel Naaijkens, onderwijsjournalist
• Ine Roozen, lid Provinciale Staten
• André Steenhart, lid Dagelijks Bestuur Algemene Onderwijsbond
Prijzen			
De 1e prijs van elke categorie bestaat uit een plastiek (de Bronzen Olifant),
speciaal ontworpen door kunstenaarscollectief De Provinçialen en een
nominatie voor de landelijke finale op 25 maart 2015. Deze vindt plaats in
Rotterdam.  De provincie Noord-Brabant stelt een Presentatieprijs beschikbaar
voor de beste presentatie tijdens de uitreiking van de Onderwijsprijs NoordBrabant.
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Genomineerde scholen
Basisonderwijs
’s-Hertogenbosch, BBS Haren Donk Reit: Techniek = Toekomst
Contactpersoon: Hanneke van de Meerendonk (directie@bsdeharen.nl)
Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt jaarlijks schoolbreed een techniekweek
georganiseerd om techniek onder de aandacht te brengen bij leerlingen
en ouders. De activiteiten zijn gepresenteerd tijdens de Open Huis avond
aan ouders, wijkbewoners en andere geïnteresseerden. Doel: Aandacht
en interesse voor techniek en belangstelling verwerven voor het verder
ontwikkelen en uitbouwen van het techniekaanbod. Men wil een leerlijn
techniek ontwikkelen, gericht op loopbaanoriëntatie. Er wordt nauw
samengewerkt met het bedrijfsleven en vo-scholen.
Oudenbosch, Basisschool De Klinkert: Taalstimulering
Contactpersoon: Ron Kruis (klinkert@bsklinkert.nl)
De school is een samenwerkingsverband aangegaan met een peuterspeelzaal
om de taalontwikkeling van taalzwakke peuters en kleuters te stimuleren,
zodat uitval op latere leeftijd beperkt blijft. Vier keer per week worden de
peuters samengebracht met de kleuters. Omdat onderzoek heeft uitgewezen
dat het werkt als aan taalleren een actieve component wordt verbonden,
koppelt men beweging aan de taalactiviteiten. Jonge kinderen leren taal
immers door te doen. Onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht met
een peuterleidster ter ondersteuning en observatie, worden op spelende
wijze taalactiviteiten georganiseerd. De taalontwikkeling van de kinderen
wordt dagelijks geobserveerd en geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.
Valkenswaard, De Pionier: Pionier Koerier
Contactpersoon: Pim Staals (pstaals@skozok.nl)
De Pionier Koerier is een digitaal persbureau waarbij kinderen van groep
8 zich verplaatsen in een journalist. Ze nemen interviews af, gebruiken
internet, tv en kranten om pakkende achtergrondartikelen te schrijven. Ook
maken ze tv-uitzendingen en publiceren wekelijks op een eigen perssite:
www.pionierkoerier.nl. De kinderen maken gedurende de projectperiode een
individueel portfolio aan in OneNote. Daarin reflecteren zij op het proces en
de leerdoelen. Ook wordt er een beoordeling van de leerkracht toegevoegd en
maakt hij inzichtelijk hoe hij tot deze beoordeling is gekomen. Dit is voor de
leerling waardevolle informatie bij het bepalen van nieuwe leerdoelen.
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Voortgezet Onderwijs
Bladel, Pius X-College, afd. Praktijkonderwijs: Kijk! Mijn leven.
Contactpersoon: Tamara van Rooij (t.vanrooij@piusx-college.nl)
De school heeft in samenwerking met de GGD een nieuwe lesmethode
ontworpen met een eenduidige aanpak om zelfredzaamheid en een
gezonde leefstijl te bevorderen. Deze methode speelt in op de behoefte
van Praktijkscholen en VMBO Basis/Kader om op een structurele manier
leerlingen te ondersteunen bij het nemen van de regie over hun eigen leven.
De lesmethode bestaat uit vier leskaternen voor de docent en een digitaal
werkboek voor leerlingen. Vier thema’s komen aan bod: zelfbeeld, voeding,
seksualiteit, op jezelf. Kijk! Mijn Leven zal in augustus 2015 een complete
leerlijn zijn voor leerjaar 1 tot en met 3.
Breda, Prinsentuincollege Van Cooth, afd. VMBO: Droommachine
Contactpersoon: Hein van Otterloo ( h.vanotterloo@rocwb.nl)
Dit project is bedoeld voor kleine en grote kinderen die hun eigen
‘Droommachine’ in het echt gerealiseerd willen hebben. Leerlingen uit groep 8
ontwerpen windmolens. Zij worden daarbij begeleid door techniekstudenten
uit het HBO.Vooraf krijgen zij een gastles over duurzaamheid en techniek door
een specialist uit het bedrijfsleven. Leerlingen brainstormen met studenten
over alternatieve energie. Bijvoorbeeld over windmolens die “iedereen wel
in zijn achtertuin zou willen hebben”. MBO-studenten begeleiden de VMBOleerlingen bij het realiseren van de ontwerpen. Op Internet kan gestemd
worden. Het project leidt tot een positieve houding ten aanzien van techniek
en stimuleert een keuze voor een toekomst in die richting.
Eindhoven, Augustinianum: Het Beste Idee
Contactpersoon: Wilma Paulij (w.paulij@augustinianum.nl)
Het project is een uitdagend voorbeeld van realistisch, betekenisvol en
ervaringsgericht onderwijs. Alle VWO-leerlingen maken kennis met
(toegepast) voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Zij ontwikkelen in
kleine teams een tastbaar product voor een maatschappelijke opdrachtgever.
Hierbij krijgen zij te maken met teamwork, maatschappelijke problematiek,
wetenschappelijke uitdaging, eisen, randvoorwaarden, budget, tijdsdruk,
creatief denken, ontwerpen, octrooien, presenteren en media-aandacht.
Leerlingen en ex-leerlingen ervaren het project als leuk, leerzaam en nuttig.
“Het Beste Idee” kreeg inmiddels flink wat aandacht en werd in maart 2014
door de NVON uitgeroepen als een voorbeeld van best practice in het VWO.
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De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor
Nationale Onderwijs Promotie. De Stichting INOP zet zich in voor het tot
stand komen van een correcte en evenwichtige beeldvorming over het
onderwijs aan 4- tot 20-jarigen in Nederland. Het INOP is tevens (mede-)
verantwoordelijk voor projecten als de Gouden Schoolbank, Zo wil ik wonen,
de OnderwijsTopTalentPrijs, Nederland maak je samen, 400 Jaar Japan –
Nederland, Basis 10, IPB Award, Trots op Praktijkonderwijs, VMBO in Beeld,
Basis 10, Go for Ghana, de Nationale Onderwijsweek en Onderwijsstad van
het Jaar.
				
		
		INOP
		 Postbus 79
6650 AB Druten
		 tel. 0487 512311
		 e-mail info@inop.nl
		 website: www.onderwijsprijs.nl
		www.onderwijstoptalentprijs.nl
www.facebook.com/onderwijsprijs
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