TRENDS

Ondersteund
door Citylab010
Op CityLab010 komen mensen samen die Rotterdam willen
verbeteren. Naast het delen van ideeën en aangaan van nieuwe
samenwerkingen, kan er via CityLab010 ook financiering worden
gezocht om de gemaakte plannen uit te voeren. De gemeente
heeft hier in 2016 ruim 3 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.
Deze vier scholen dienden met succes een aanvraag in.

‘Door laagdrempelige
en toegankelijke
activiteiten kunnen de
onvoldoende benutte
talenten van kinderen
uit het Oude Noorden
tot bloei komen’

Basisschool De Kleine Fontein.
Na Onderwijs komt wereldwijs

Zalmplaatschool.
Onderzoekend en ontwerpend leren

Het idee is om… een naschools educatief programma te organiseren
waarin kinderen bijzondere activiteiten kunnen doen op het gebied
van cultuur, sport, ICT, sport en media. Goed voor de stad want…
door laagdrempelige en toegankelijke activiteiten kunnen de onvoldoende benutte talenten van kinderen uit het Oude Noorden tot bloei
komen. Vernieuwend omdat… het is bedacht en ontwikkeld door
ouders van de school. Ouders spelen bovendien een grote rol in het
programma, onder andere door het geven van workshops. Een sterk
staaltje ouderbetrokkenheid dus!

Het idee is om… leerlingen voor te bereiden op de 21ste eeuwse vaardigheden door de principes van onderzoekend en ontwerpend leren toe
te passen in het curriculum. Goed voor de stad want… het is toekomstgericht, inspirerend, het biedt perspectief voor de Nederlandse
economie en er is aandacht voor de wetenschap. Daarnaast wordt er
opbrengstgericht gewerkt en samengewerkt met bedrijven en andere
scholen met het doel van elkaar te leren en te participeren. Vernieuwend omdat… met dit plan wordt vormgegeven aan vakoverstijgende
vaardigheden van leerlingen. Het is dus geen apart vak, maar het zijn
vaardigheden die nodig zijn voor de werkgelegenheid in de 21ste eeuw.

Scholengroep Charlois Het digitale schoolplein
Het idee is om… door middel van een digitaal schoolplein (een sociaal
platform) experts binnen de scholengroep met elkaar in verbinding te
brengen. Op deze open werkplek worden successen gedeeld en wordt
de onderwijsruimte verkend. Goed voor de stad want… het digitale
schoolplein is opschaalbaar naar het hele openbare onderwijs in Rotterdam. Vernieuwend omdat… het scholen, ouders, leerlingen, jeugdwerkers en wijkbewoners op een 21e eeuwse manier met elkaar verbindt.

OBS De Vierambacht Onderwijs van de 21e eeuw
Het idee is om… een onderwijssysteem in te voeren waarin ieder kind
zich maximaal ontplooit, talenten kan ontwikkelen en klaar is voor de
toekomst. Goed voor de stad want… wij moeten nu anticiperen op de
behoefte van de toekomst en kinderen vaardig en kundig maken om
Rotterdam ook dán op de kaart te zetten. Investeren in Rotterdam begint bij de jeugd, bij onderwijs! Vernieuwend omdat… ieder kind een
persoonlijk ontwikkelingsplan wordt geboden dat door de driehoek ouder-kind-leerkracht is opgezet. Daarnaast wordt er meer variatie in het
leeraanbod gebracht en de tablet effectiever ingezet.
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Kijk voor meer informatie
op www.citylab010.nl

