CALL TO ACTION:
Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs beter kan, en beter moet. Het huidige
onderwijs in Nederland kenmerkt zich door methodisch klassikaal onderwijs en
een sociaal geaccepteerd systeem van straffen en belonen (d.m.v. cijfers,
privileges etc.). Het koppie van kinderen (cognitie, kennis) heeft meer dan 100
jaar centraal gestaan en dat heeft ons veel gebracht. Maar als we kijken naar
wat de toekomst vraagt, dan moeten we juist ook de andere intelligenties van
kinderen tot bloei laten komen. De wereld heeft grote behoefte aan vrije
denkers, probleemoplossers, creatieve geesten en mensen met een goed
ontwikkeld beoordelingsvermogen. Allemaal kwaliteiten die mensen van nature
hebben, maar die in het huidige onderwijs weinig worden gestimuleerd. Sterker
nog… Ze worden vaak juist afgestraft...

TIME FOR CHANGE!
Het is dus hoog tijd voor verandering! Wij willen kinderen faciliteren in hun
intrinsieke motivatie tot leren en ontwikkelen. Wij geloven namelijk dat alle
mensen alles al in zich hebben en dat willen uiten: creativiteit,
ondernemerschap, probleemoplossend vermogen, leergierigheid, speelsheid,
passie, sociale betrokkenheid... De lijst van kwaliteiten en talenten is eindeloos.

ONZE VISIE
Om dit onderwijs te realiseren, starten wij een vernieuwende school in Leiden:
makED. Een leeromgeving voor kinderen van 4-14 jaar die de intrinsieke
motivatie van kinderen als uitgangspunt neemt. Zo dragen wij substantieel bij
aan de onderwijskanteling die in Nederland zo hard nodig is.
Onze kernwaarden
1. Veilig Voelen
2. Vertrouwen op Vermogen
3. Vrijheid in Verbondenheid
4. Verrijking door Verschillen
5. Vormgeven van Verlangens
6. Verder door Vragen
Organisatorische en didactische uitgangspunten
1. De school is één groep van verschillende leeftijden
2. Ieder kind leert wat, wanneer, hoe en met wie het wil
3. Activiteiten ontstaan vanuit inspiratie van kinderen en begeleiders
4. De inrichting van de school verandert mee met de behoeften van de school
en de kinderen (geen 'lokalen' meer, maar ruimtes met een bestemming)
5. De school wordt samen met de kinderen vormgegeven (sociocratie: alle
stemmen gelden)
.

Begeleiding en ondersteuning
Om deze waarden en uitgangspunten vorm te geven, werken wij vanuit de
Pedagogiek van het Hart. Er zijn veel begeleiders aanwezig (minimaal 1 op 10
kinderen) en er zijn andere inspirerende mensen in de school (vrijwilligers en
experts). Samen bouwen we aan een fijne, inspirerende plek waar mensen in
ongedwongenheid en in harmonie met elkaar leren, spelen en delen.

De rol van overheid en bedrijfsleven
Ook binnen de inspectie en binnen OCW leeft de behoefte naar nieuwe vormen
van onderwijs die meer passend zijn bij wat de samenleving van ons vraagt in
deze tijd van transitie. makED is koploper in een breed netwerk van intrinsieke
motivatie faciliterende scholen (zgn. IMFO-scholen). Als het onderwijs zich
duurzaam vernieuwt, heeft de hele maatschappij daar baat bij.
Ook voor het bedrijfsleven wordt het steeds duidelijker dat het klassikaal
methodisch onderwijs niet meer oplevert waar behoefte aan is: innovatieve
vrijdenkers, authentiek leiderschap, co-creatie, weerbaarheid en wendbaarheid.
Het is echter niet alleen aan de overheid om de nodige kanteling in te zetten.
Wij kunnen als maatschappij, als ondernemers, als ouders en professionals, zelf
onze verantwoordelijkheid nemen, ons hart volgen, en ons potentieel inzetten
om onderwijsvernieuwing te realiseren.

HET TEAM VAN

makED

Wij zijn een hecht, veelzijdig en ervaren team van bevlogen
onderwijsvernieuwers. We hebben elkaar gevonden in onze wens en drive om
een betere bedding voor kinderen te creëren vanuit onze onderwijs- en
ouderschapsachtergrond. We vinden trouwens ook dat het onderwijs voor
leerkrachten vele malen beter en inspirerender kan. We hebben dus allemaal
een passie voor kinderen en onderwijs.
Anne
#organisator #voorzitter #tektsttovenaar #sfeervoelster
#plantaardig #bewustzijn #flauwegrappen
Eefke
#onderwijsvisionair #idealist #ervaringsdeskundige
#Iederwijs #ookvoorzitter #woordenwonder #twijfelkont
Marina
#oermoeder #doener #groenevingers #daadkrachtig
#tijdloosheid #vegan #keuzestresser #acrobaat
Sanne
#ervaringsdeskundige #bruisend #verhalenvertelster
#wakker #speels #bordspelletjes #beetjegek
Marleen
#specialist #jongekind #engelengeduld #stillekracht
#girlpower #levensgenieter #paraglider
Yolanda
#kantelaar #grootsenmeeslepend #genietenvanhetkleine
#bevlogen #aanpakker #business #pleasure #lefgozer

WAAROM MOET

makED ER KOMEN?

Wij hebben binnen de groep van vernieuwende scholen het initiatief genomen
om samen met de wetenschap (o.a. Jan Rotmans en Rob Martens), overheid
(OCW, inspectie en gemeente) en bedrijfsleven, via interdisciplinair empirisch
onderzoek te leren wat nu de meest passende ‘leeromgevingen’ (ecosystemen)
zijn voor kinderen om hun unieke potentieel volledig tot bloei te laten komen.
Zodat ze mogen zijn en kunnen worden wie ze zijn.
Wij werken vanuit de overtuiging dat ieder mens, ieder kind, alles al in zich heeft
en dus inherent ‘goed’ is. Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn, zich ontwikkelen
in hun eigen tempo en interessegebieden. In alles wat wij doen, staan wij voor
openheid en echtheid, verbinding en diepgang. Iedereen werkt vanuit zijn eigen
motivatie, passie, professie en kwaliteiten. Zo inspireren we elkaar, het
onderwijs en de uiteindelijk natuurlijk de rest van de wereld!
Bij ons leren kinderen dus veel meer dan alleen de verplichte kerndoelen. 21st
century skills zoals kritisch denken en het ontwikkelen van
beoordelingsvermogen, samenwerken, probleemoplossend vermogen en
zelfregulering, zijn integrale onderdelen van het samen leven, spelen en werken
in de school. Daarnaast ervaren kinderen door het sociocratische karakter van
makED, waarin besluiten samen worden genomen in kringen met een eigen
domein, hoe het is om echt invloed te hebben en verantwoordelijkheid te
dragen voor jezelf en de ander.
De belangrijkste graadmeter voor leren en ontwikkelen is of het kind lekker in
zijn vel zit. Elk kind heeft altijd zin in zijn eigen ontwikkeling. En elk kind, elk
mens, wil bijdragen. Deze innerlijke wijsheid spreken wij aan.

HOE ZIET EEN DAG OP

makED ERUIT?

Dit is een veelgestelde vraag. Het is een beetje flauw om te zeggen: iedere dag
anders. Maar dat is wel hoe het is; iedere dag gebeuren er weer onverwachte
dingen, zijn er mooie momenten, soms echt even pittig, soms kabbelt de dag
gewoon voorbij en soms zit er meer onrust in de lucht. Dat maakt het ook
boeiend om op makED te zijn, want het is nooit hetzelfde.
De mogelijke ingrediënten voor een schooldag op makED zijn:
- gezamenlijke start van de dag: hoe zit je erbij, wat ga je doen?
- spelen in de bouwhoek, buiten, samen met je vrienden
- werkbegeleiding in taal en rekenen
- buitenspelen
- lessen geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, biologie (gepland of spontaan)
- hadden we spelen al genoemd?
- voor jezelf een boek lezen in de woonkamer
- helpen met koken in de grote keuken
- boodschappen doen met een begeleider
- samen eten en delen
- diverse workshops door experts
- kunst in het atelier
- buitenspelen
- begeleidingsgesprek
- naar huis
Ondertussen oefen je allerlei vaardigheden, op allerlei ontwikkelingsgebieden:
samenwerken, conflicten oplossen, rekenen, wegen, meten, jezelf uiten,
grenzen aangeven, vormgeven aan je verlangens in het moment, nadenken en
voelen over de toekomst, jezelf zijn en jezelf uitdagen om nieuwe dingen te
ondernemen.

TOP 10 VAN ONZE SUCCESSEN TOT NU TOE
1. Oprichting van onze stichting: makED - Make Education (maart 2017)
2. Realiseren van een geschikte, groene startlocatie in Leiden (juni 2018)
3. Samenstelling van een professioneel en gevarieerd team
4. Opbouw van een groot netwerk van ouders en geïnteresseerden
5. Samenwerkingen met het bedrijfsleven, gemeente en hogeschool
6. Lid van het netwerk van democratische scholen in Nederland en Europa,
lidmaatschap van de European Democratic Education Community (EUDEC)
7. Goede contacten met de onderwijsinspectie
8. Structurele sponsoring (€ 2000) voor de maandelijkse huur en andere
uitgaven
9.Ervaring opdoen: in de aanloop naar de realisatie van deze school hebben wij
van 2015 tot 2017 een succesvolle Speelgroep gedraaid voor kinderen tot 6 jaar.
Tussen 2001 en 2010 was een deel van ons team initiatiefnemer van de
Iederwijsbeweging die in Nederland ontstond en waar we heeeel veel van
hebben geleerd.
10. Communicatie-uitingen op orde; veel volgers op social media, goed bezochte
website en geïnteresseerden voor de nieuwsbrief, georganiseerde en geplande
open avonden en open dagen.

WAAR IS

makED OVER 5 JAAR?

Over vijf jaar staat er een professionele, vooruitstrevende school.
Een school waar kinderen, ouders en begeleiders zich thuis voelen en (weer)
helemaal opbloeien.
Waar kennis wordt uitgewisseld met partijen van buitenaf (gemeente,
onderwijsveld en wetenschap, inspectie, bedrijfsleven).
Waar nieuwe inzichten direct kunnen worden geïmplementeerd.
Over vijf jaar lopen wij nog steeds voorop in de maatschappijbrede movement
van onderwijskanteling waarin duurzaamheid en toekomstbestendigheid, voor
mens en planeet, centraal staan.
Wij zijn een voorbeeld voor andere scholen en organisaties die zich bezighouden
met leren en ontwikkelen, en helpen andere initiatieven om zich te vestigen.
Door ons inspirerende voorbeeld wordt het voor steeds meer partijen mogelijk
om op deze manier te werken: vanuit intrinsieke motivatie, vriendschap en
plezier naar succes en vervulling!

Join us on our journey!
info@maked.org
www.maked.org
KvK: 68321384
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