
 

 

 

KIJK OP JE WIJK 
We stijgen boven de school uit!  
 
Wat maakt Akkoord uniek? Wat maakt een Akkoord-school uniek? Het DNA van Akkoord is ‘wij doen het voor 
kinderen!’. Ons motto; ja! Leuk! Gaan we doen! We zijn ondernemend en altijd in voor iets nieuws. We vinden 
cultuureducatie belangrijk. We geven kinderen een echte rol! Verbinding met de omgeving vinden wij zeer 
belangrijk en die verbinding zoeken we actief op. Daarom ‘stijgen we boven de school uit’ met Kijk op de Wijk!  
 

Uitwerking per school  
De Triolier  
De Triolier kleurt de wijk!  
Groep 5-6 (50 lln) is gaan aan de slag om de wijk te kleuren! Ze maken kleding en meubels in hun thema. 
Afsluiting van het thema is een mode- en meubelshow in de wijk. Op diverse spannende plekken positioneren ze 
de modellen en de meubels. Een drone en flying ball leggen de show vast op film.  
 
Omnibus  
In Baarlo- dichtbij de school- wordt de Kwistbeek verlegt. In samenwerking met het Waterschap en een 
kunstenaar gaan de leerlingen van groep 7-8 aan de slag.  Ze volgen met de drone het verloop van de beek en 
leerlingen gaan op onderzoek uit, daarna maken ze voorstellen (maquettes) om de beek achter de school 
toegankelijker voor kinderen te maken. Een wateronderzoekparadijs in de maak!  
 
Maasveld  
Leerlingen van groep 8 gaan i.s.m. wijkraad afval in wijk opruimen. Ze stijgen eerst met de drone boven de wijk 
uit, kijken waar afval ligt en gaan in de groepen aan de slag met afvalscheiding, zwerfafval en misschien maken ze 
wel van het gevonden afval een kunstwerk voor de wijk.  
 
De School  
De School kijkt nog verder dan de wijk, ze heeft een eigen kijk op de gemeenschap. Leren door beleven doen ze 
samen met de gemeenschap. Daarom gaan ze op zoek naar menselijk kapitaal. Waar zit dat verstopt? Kennis, 
kunde, … Deze zoektocht is volop aan de gang. De werkwijze leggen we vast in een filmpje waarin we diverse 
vormen van media gebruiken.  
 
Krullevaar 
De kinderraad van de Krullevaar is bovenop de school geklommen en vanuit het dak haar blik op de directe 
omgeving van de school laten vallen. Samen met een kunstenaar, de gemeente en de omgeving gaat de 
kinderraad een bankje pimpen, vlaggenmasten opfrissen en misschien nog wel meer…  
 
Koperwiek  
Vanuit De Koperwiek doen de kinderen uit het Acadin-team van unit 8 mee. Deze leerlingen zijn een project aan 
het uitwerken waarbij de speelgelegenheid rondom onze school wordt uitgebreid. Zo hebben ze bedacht dat de 
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ontworpen kan worden. Momenteel zijn de kinderen aan het onderzoeken hoe zo’n speelplek er dan uit kan zien. 
Er zijn ook drone-opnames gemaakt rondom onze school. 
 
Toermalijn 
Het leerlingpanel van de Toermalijn heeft de omgeving van de school met een drone verkend en komt tot de 
conclusie dat het vooral saai is. Tijd om kleur aan te brengen. Ze ontwerpen en voorzien een prullebak van graffiti, 
laten een hek maken en hebben het initiatief genomen om in de wijk een speelgoedkast te realiseren. Wordt 
vervolgd.  
 
Harlekijn  
De Harlekijn voegt iets moois toe aan de wijk Klingerberg. We gaan aan de slag met poëzie in het straatbeeld en 
willen naast het ontwikkelen van een poezietocht een gedicht in de wijk realiseren.  
 
De Samensprong 
De Samensprong verbreedt haar ‘kijk’ en gaat de week van het openbaar onderwijs aan de slag te gaan rond 
‘wereldgodsdiensten’ en ‘het vieren van nieuw leven’.  
 


