


Innovatief onderwijs is voor ons stil staan bij de steeds sneller veranderende maatschappij
en onderzoeken hoe we kunnen inzetten op vaardigheden die in de toekomst nog
belangrijker zullen zijn. Uit onderzoek is immers gebleken dat heel wat jobs zullen
verdwijnen en dat nieuwe jobs zullen ontstaan. Onze kinderen moeten dus voorbereid
worden op een arbeidsmarkt die er nu nog niet is…

Traditioneel Onderwijs heeft in de loop der tijd - en nog steeds - heel wat sterke punten. Het
klopt dat we moeten inzetten op een stevige basiskennis. Dat houdt in dat er nog steeds
gedrild moet kunnen worden zodat kinderen vlot lezen, rekenen,… Enkel op die manier
kunnen ze plaats in hun werkgeheugen vrijmaken om 21ste eeuwse vaardigheden te
ontwikkelen.

We kiezen dus bewust voor het beste uit beide werelden en ‘blenden’ methodeonderwijs
naadloos met traditioneel onderwijs.

Cindy Cottenjé en Wesley Vanbavinckhove



1. Talent als rode draad: ‘Elk kind een superheld’

2. Onderzoekend leren en STEM

3. Computationeel denken

4. Blended learning

5. Lego Education

6. Outdoor education

7. 21ste eeuwse vaardigheden

8. Brede school



• Positieve benadering van elk kind

• Inzet van meervoudige intelligentie

• Leerkrachten als talentencoach

• Kinderparticipatie: elk kind van 6 tot 12 is lid van een brigade

• Talentenportfolio = verzamel superkrachten in een groeirapport

• Onderwijsloopbaanbegeleiding: leren kiezen



We vertrekken steeds vanuit een probleemstelling en vanuit verwondering voor de 
wereld om ons heen om samen met de kinderen een onderzoek op te zetten 
waarbij alle leergebieden aan bod komen.  Wetenschappelijke concepten worden 
steeds meegenomen in ieder project.  Ons team is sterk in deze aanpak door extra 
scholing, internationale uitwisselingsprojecten en collegiale samenwerking. 



Het is één ding om te weten hoe je met nieuwe technologieën om moet gaan, het 
is een ander verhaal om te begrijpen welke logica erachter zit. Bij het leren 
coderen leren kinderen de digitale wereld waarin ze leven ook écht begrijpen.

In de maatschappij van morgen wordt programmeren even belangrijk als lezen en 
rekenen.  Wij vinden het dan ook logisch om op deze vaardigheden in te zetten 
vanaf de peuterklas.



Blended learning is leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face 
onderwijs. In het online gedeelte worden kinderen op een actieve manier 
uitgedaagd om de leerstof op eigen toestel, tijd, plaats en tempo aan te leren.

We investeerden daarom in chromebooks en tablets zodat iedereen beschikt over 
een device en account.  Zo kan elk kind zelfstandig aan de slag en zijn eigen 
leerproces in handen nemen.



Lego ontwikkelt leerconcepten die leerlingen inspireren om hun creativiteit en 
aangeboren nieuwsgierigheid te gebruiken door dingen zelf te ervaren.

Onze scholen beschikken over een LEIS (Lego Education Innovation Studio) met 
diverse sets om op een speelse manier verschillende facetten van wiskunde, taal 
en STEM in te oefenen.  Omdat Lego Denemarken sterk gelooft in onze aanpak, 
kregen onze beide directies de kans om een week opleiding te genieten in de Lego 
Academy in Billund.  Zij zijn ondertussen gecertificeerde Lego Trainers, die sterk 
inzetten op coaching van leerkrachten.



Uit onderzoek blijkt dat outdoor education heel goed aansluit op hoe onze 
hersenen nieuwe informatie verwerken en opslaan. Jonge kinderen zijn van nature 
uit heel nieuwsgierig en leren het best door dingen te doen of te handelen met 
concreet materiaal. Bovendien zorgt de rust van de natuur ervoor dat kinderen 
minder stress ervaren. 

Naast psychische gezondheid heeft outdoor education ook een effect op de fysieke 
gezondheid. Voortdurend bewegen heeft namelijk meer effect dan per dag een 
half uur intensief sporten.





We kiezen voor het concept brede school en willen zo vrije tijd en school 
samenbrengen om op die manier maximale ontwikkelingskansen te bieden voor 
alle kinderen.  Over onze 3 vestigingen heen beslisten we om hier een 
samenwerkingsverband aan te gaan:

Naschoolse workshops: 
kleuterturnen, 
kleuterdans, drama, 
Lego, Digidee (creatief 
digitaal atelier) en dans,…

Vestiging Stedelijke 
Academie: beeld

Naschoolse sportsnacks

Woensdagnamiddag-
opvang voor de 3 scholen

Coderdojo (gratis 
programmeersessies) op 
zaterdagvoormiddag

Vakantiewerking door 
Oranje

Naschoolse sportsnacks

Vakantie-
themakampen via 
Davos inc. met focus op 
STEM en sport

Vestiging Stedelijke 
Academie: beeld



Kom een kijkje nemen op een van onze opendeurdagen of 
maak een afspraak voor een geleid bezoek. Altijd welkom! 
Meer info vind je op onze website. 

Hugo Losschaertstraat 5B

8000 Brugge Centrum

050 33 36 92

www.brugge-despringplank.be

secretariaat@

brugge-despringplank.be

Pannebekestraat 34

8000 Brugge Sint-Jozef

050 33 75 30

www.brugge-depannebeke.be

secretariaat@

brugge-depannebeke.be

Karel Ledeganckstraat 3

8000 Brugge Sint-Pieters

050 32 89 50

www.brugge-destempel.be

secretariaat@

brugge-destempel.be

http://www.brugge-despringplank.be/
http://www.brugge-depannebeke.be/
http://www.brugge-destempel.be/

