Leerlingen bouwen bij
Kindcentrum Dynamiek

aan een gouden toekomst
voor zichzelf en de wereld
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De leerlingenaantallen liepen terug en het werd steeds moeilijker om goed
onderwijs te blijven aanbieden. Dus moest er iets gebeuren bij de Elckerlyc
en de Fons Olterdissenschool in Maastricht. Op 1 augustus 2015 gingen ze
samen op in een nieuwe basisschool: Kindcentrum Dynamiek. Die school
werd binnen vier jaar een innovatieve bassischool, waar vanuit een geheel
eigen visie les wordt gegeven.
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Het is bijna kerstvakantie. De kinderen van groep 7 hebben net aan elkaar verteld wat
ze leuk en minder leuk vinden aan het kerstdiner, of waarom ze thuis geen kerst vieren.
In deze ontwerples gaan de kinderen aan de slag met de onderzoeksvraag: ‘Hoe kun
je lang aan de kersttafel zitten leuker maken?’ Iedereen krijgt een afbeelding die met
het kerstdiner te maken heeft. Ze lopen door de klas en op een teken van meester
Roger zoeken ze een klasgenootje op. De kinderen laten elkaar hun afbeelding zien en
bedenken vervolgens samen wat je met de twee voorwerpen op de plaatjes zou kunnen
doen. Of, welk nieuw product je er mee zou kunnen maken. Vervolgens werken ze in
groepjes aan een compleet nieuw idee, dat ze gaan presenteren aan de klas.
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