


makED 
informatie-avond

welkom - informatie - vragen 
gesprek - samenzijn
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Programma

- inloop met koffie & thee
- korte rondleiding
- aankomstrondje & inventarisatie van behoeften
- interactieve presentatie over makED
- vragenronde 
- afsluitend rondje
- vervolgafspraak en uitwisseling gegevens
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Aankomstrondje en inventarisatie behoeften
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makED on a mission!

Missie

Wij creëren een inspirerende schoolomgeving die 
er precies toe is uitgerust om kinderen te 
faciliteren in hun ontwikkeling als de autonome, 
zelfsturende, compassievolle mensen die ze zijn, 
zodat zij een vervullend leven voor zichzelf 
en anderen kunnen realiseren.
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Waarden en uitgangspunten van makED

Basiswaarden

Veilig Voelen
Vertrouwen op Vermogen
Vrijheid in Verbondenheid
Verrijking door Verschillen
Vormgeven van Verlangens

Verder door Vragen
Verdriet en Vreugde
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Uitgangspunten

> De school is één groep van verschillende leeftijden
> Ieder kind leert wat, wanneer, hoe en met wie het wil
> Activiteiten ontstaan vanuit inspiratie van kinderen en begeleiders
> De inrichting van de school verandert mee met de behoeften
> De school wordt samen met de kinderen vormgegeven

Deze waarden en uitgangspunten zijn geïnspireerd 
door Iederwijs



Visie van makED

Drie belangrijke voorwaarden voor 
leren en ontwikkelen:

- ruimte voor spelen en spelend leren
- leven vanuit intrinsieke motivatie
- opbouwen van relaties  relatie(s) 
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Intrinsieke motivatie

● innerlijk vuur
● eigen tempo
● niet straffen en belonen
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Relatie

● zelfleiderschap
● vriendschap
● gemeenschap/burgerschap

Spelen

● vrije spelsituaties
● creativiteit, inventiviteit
● ontwikkelen ‘life skills’
● verwerken en 

doorwerken



Team 

> ruime bezetting; 5 begeleiders per dag

> diversiteit, veel kwaliteiten en expertises
spellen, reizen, creatief, taal, buiten, tuin, sport,
koken, dansen, pabo, pedagogiek, therapeut, coach, 
ondernemers

> allen vaardig in 
pedagogische tact & pedagogiek van je hart
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Pedagogiek van je hart

gedrag - behoeften - wensen

emoties erkennen - empathie geven - invoelend luisteren

omgaan vanuit gelijkwaardigheid en billijkheid

vertrouwen op vermogen i.p.v. handelen uit angst

eigenheid eren 

voorleven van moed - zelfsturend zijn

intuïtie en innerlijk kompas 

Centrale vraag: Wat heeft een kind nodig?
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Tijd voor vragen
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Veelgestelde vragen

Hoe is de school ingericht?

Leren kinderen hier wel iets?

Hoe ziet een schooldag bij makED eruit?

Hoe houden jullie de ontwikkeling van kinderen in de gaten?

Hebben jullie plaats voor zorgleerlingen & neurodiversiteit?

Hoe maakt een kind de overstap van regulier onderwijs naar 
makED?

Hoe zit het met vervolgonderwijs?

Hoe zit het met het schoolgeld?

Waarom zijn jullie een particuliere school?

Wat is sociocratie en hoe zit dat met meebeslissen?

Hoe ziet de organisatiestructuur van deze school eruit?

Wat zijn jullie toekomstplannen?
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Hoe is de school ingericht?

> functionele ruimtes, geen klaslokalen
> keuken, huiskamer, werkplaats, speelkamer
> groene buitenruimte

> uitnodigende en inspirerende omgeving
> leren, spelen & contact

> diverse leermiddelen en speelmaterialen
> boeken, spellen, methodes, bouw- en fantasiemateriaal
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Leren kinderen hier wel iets?

> makED is op alle kwaliteitsaspecten goedgekeurd door de onderwijsinspectie (juni 2019) 
> ons onderwijs omvat alle kerndoelen uit het basisonderwijs
> voor rekenen en taal halen kinderen ook bij makED minimaal de referentieniveaus

Naast deze wettelijke eisen, leren kinderen hier nog veel meer, waaronder:

- leerstof in samenhang (i.p.v. schoolse vakken)
- sociaal-emotionele vaardigheden
- besluitvorming en meebeslissen
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Hoe ziet een schooldag bij makED eruit?
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Hoe houden jullie de ontwikkeling van kinderen in de gaten?

- ieder kind een mentor
- veel begeleiding op de dag & overdrachtsmomenten
- kindportfolio / leerlingvolgsysteem
- kindbesprekingen met het team
- uitgebreide ouder-kind-besprekingen 2x per jaar
- wat is de volgende stap voor dit kind?
- evaluaties: hoe doen we het?
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Hebben jullie plaats voor zorgleerlingen & neurodiversiteit?

Bij makED kan veel… maar niet alles.

> de ene zorgleerling is de andere niet
> structuur vs. contact
> ontscholen vs. verwachtingen van de ouders
> financiële middelen vs. hulpbehoefte
> is dit echt wat het kind nodig heeft?

Wat kan helaas NIET bij makED:
> kind zonder enige vorm van zelfsturing
> kind dat kampt met heftige agressie/externaliserend gedrag
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Hoe maakt een kind de overstap van regulier onderwijs 
naar makED?

- kijkdagen en wenperiode
- verwachtingen afstemmen
- in de groep en in spel komen
- ouders zijn dichtbij
- veel aandacht en uitnodigende plek
- omgeving meenemen in de overstap
- veel tijd en ruimte nodig voor ontscholen
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Hoe zit het met vervolgonderwijs?

- voorbereiden op VO als de wens naar de overstap duidelijk wordt
- bewust krijgen wat nog nodig is voor het doel
- CITO, IEP of andere toetsmethode kán, hoeft niet
- aansluiting gaat meestal prima

> cognitief soms wat gaten
> sociaal-emotioneel ver ontwikkeld

- toekomstmuziek: ook VO bij makED? 
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Waarom zijn jullie een particuliere school?

- wetgeving startende school in gemeente Leiden > regulier is erg moeilijk
> Leiden is ‘vol’
> 325 leerlingen binnen 5 jaar

- meer vrijheid in het pedagogisch-didactisch beleid
> ruimte en tijd voor de individuele ontwikkeling van het kind
> meer vrijheid in dag- en weekrooster & schooltijden

20



Hoe zit het met het schoolgeld?

Schoolgeld per kind per maand:*

1e kind 470,00 euro (100%)
2e kind 352,50 euro (75%)
3e kind 313,35 euro (67%)

*voor het TO-arrangement gelden andere tarieven

Wat wordt hiervan betaald:

- vaste lasten (huur, g/w/l, verzekeringen)
- vergoedingen begeleiders 
- leermaterialen, uitjes, biologisch eten

Maar wat kost het eigenlĳk? 

> 2000 euro per kind per maand 
> makED investeert dus 75% van de daadwerkelijke 
kosten (o.m. lage vergoedingen)
> bereikbaarheid belangrijk, sponsors
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Transparante organisatiestructuur waarin besluiten worden genomen vanuit gelijkwaardigheid

- Sociocratie: alle stemmen gelden
- Consentbeginsel: ik heb geen overwegend, beargumenteerd bezwaar
- Besluiten worden genomen aan de hand van voorstellen
- Ook inspiratie uit holacracy

Wat is sociocratie en hoe zit dat met meebeslissen?
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Hoe ziet de organisatiestructuur van deze school eruit?

Sociocratische kringenstructuur 
> bestuurskring & kernkring (directie)
> mentorkring
> veiligheidskring, locatiekring, kokkieskring, financiële kring

> ochtendkring, wensenkring en digikring met de kinderen
> ouderkring 
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Wat zijn jullie toekomstplannen?

Drie belangrijke pijlers:

- zichtbaarheid in de regio
- bereikbaarbeid (ook financieel)
- continuïteit (kwaliteit onderwijs, financiën, gebouw, team)

> Maximaal 30 kinderen op deze locatie, daarna verhuizen
> Organisch groeien, tijd en ruimte nemen
> Samen verder ontwikkelen, evt. VO
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En nu?

Opties:

- aanmelden voor kijkdagen, intakegesprek, wenperiode 
- langskomen met kind bij een open dag 
- individuele afspraak maken

Meer lezen over makED en soortgelijke initiatieven? 

- Peter Gray, Free to Learn
- Bas Rosenbrand, A New Morning. Co-Create School with the Children
- Peter Hartkamp, Het gedwongen onderwijs voorbij
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Afsluitend rondje
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Contactgegevens 
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