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GEEL - Hoe moet die nieuwe klas eruit zien? Of is er nog wel een klas nodig om les te volgen? Deze en veel andere kwesties werpt
het nieuwe spel Schoolbedenkers kinderen voor de voeten. Doel: inspraak in de schooluitbouw.

Aan de ene tafel werken kinderen een avontuurlijk hinkelpad uit, aan een andere brainstormen ze hoe ze een VR-bril kunnen inzetten in bijvoorbeeld het vak
Aardrijkskunde. De leerlingen van klas 6B in de vrije basisschool Sint-Dimpna in Geel debatteren er in kleine groepjes op los. Dat is nog maar de eerste fase
van het fonkelnieuwe spel Schoolbedenkers, dat zij als allereersten in de praktijk mogen uittesten.

Schoolbedenkers komt uit de koker van het Turnhoutse onderwijsdesignbedrijf Domo de Refontiro, dat al tien jaar scholen en onderwijsinstellingen begeleidt om
hun aanpak te herdenken. Met het spel betrekken initiatiefnemers Pieter Sprangers en Christel Ruttens een ‘vergeten groep’ bij de opmaak van een schoolvisie
of beleidsplan: de kinderen zelf. “Want zij kunnen echt wel over veel meer mee beslissen dan over de vraag of er al dan niet een cola-automaat moet komen”,
zegt het duo.

Speelse aanpak

“Dat vraagt natuurlijk wel een andere aanpak. Waar volwassenen rond de tafel gaan zitten en uren aan een stuk praten, werkt dat niet bij kinderen. Wij richten
ons bovendien op kinderen uit de lagere school en de eerste graad van het middelbaar, een nog redelijk jonge groep. Daarom werkten we een speelse manier
uit om deze jongeren mee te laten nadenken en op een creatieve manier hun ideeën te uiten.”

Als abonnee kan je dit  artikel lezen.

Christel Ruttens (rechts) van Domo de Refontiro helpt de kinderen van klas 6B op weg in het creatieve ideeënspel Schoolbedenkers.
Foto: Hans Otten
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Op dat vlak lijkt Schoolbedenkers op het eerste gezicht een behoorlijk complex spel te zijn. Op basis van thema’s als ruimte, leren, leven of wereld gaan
kinderen in groepjes met een leerkracht of directielid rond de tafel zitten. “Bij een vraag rond nieuwe klasruimtes observeren ze eerst samen hoe die er nu uit
zien en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Daarna worden ze uitgedaagd om zelf mee na te denken hoe ze zelf liefst een klas zouden inrichten. Of misschien
is er helemaal geen klaslokaal meer nodig? Die proef doen ze drie keer 35 minuten lang”, verduidelijkt Christel Ruttens.

Ecologische materialen

Dat lijkt alarmerend lang om kinderen aandachtig te houden, maar daar heeft Schoolbedenkers zelf wat op bedacht. “Na het nadenken komt het creatieve. Ze
gaan met allerlei materialen maquettes in elkaar knutselen van hun ideeën. Die maquettes tonen de groepjes aan elkaar, waarna ze allemaal mogen stemmen
over de verschillende voorstellen. Zo zit er ook een beetje een wedstrijdelement in. Het is ten slotte wel de bedoeling dat de schooldirectie en het -bestuur
rekening houden met die ideeën.”

Het spel is opgebouwd uit ecologische materialen, zoals houten plaatjes waarin de teksten en afbeeldingen door het Fablab in Sint Jozef Geel zijn gelaserd. De
kinderen vonden het spel naar eigen zeggen best leuk. “In het begin was het een beetje moeilijk, omdat je zelf moet nadenken over grote vragen. Maar dan
wordt het echt leuk, omdat je gewoon zelf dingen mag bedenken.”

De kinderen denken eerst na over hoe de klaslokalen er moeten uitzien. Daarna krijgen ze materiaal om zelf een maquette in elkaar te knutselen. Foto: Hans Otten
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