
De voortekenen zijn positief. 
Leerkrachten van het PO 
(groep 7 en 8) en eerstejaars 
VO-docenten kwamen onlangs 
bijeen om de invulling van de 
ELO (elektronische leerom-
geving) te bespreken. “Do-
centen van Scholen aan Zee 
zetten binnenkort hun content 
in ons systeem”, vertelt Van 

der Vaart. “Specifiek gaat het 
om de vakken Nederlands, 
Engels, Wiskunde/Rekenen en 
ICT.”

Planningstools
Momenteel krijgen de leerlin-
gen van De Rank een week-
planning van Scholen aan Zee 
in hun ELO-programma. “Een 

Leerlingen uit groep 7 en 8 werken in 
dezelfde ELO als Scholen aan Zee 

‘ICT draagt bij aan
soepele overgang VO’
In de vorige Kopkrant berichtten we over de 
ICT-samenwerking tussen basisschool De Rank en 
Scholen aan Zee (VO). De pilot krijgt steeds meer 
gestalte. Frank van der Vaart, ICT-coördinator van 
De Rank: “Dit project is geslaagd als het binnen 
het samenwerkingsverband heeft bijgedragen aan 
een doorgaande lijn van PO naar VO.”

Digitaal onderwijs Ontwikkelingen op 
ICT-gebied
De samenwerking tussen 
De Rank en Scholen aan 
Zee trekt de aandacht 
van Wolters Noordhoff en 
Malmberg. Beide uitgeverij-
en willen ICT-licenties van 
het VO ook aan PO-scholen 
verstrekken.

Daarnaast onderhoudt De 
Rank contact met The Rent 
Company, een bedrijf dat 
laptops aan (de ouders 
van) middelbare scholieren 
verhuurt. “Kinderen maken 
op de basisschool al werk-
stukken en geven presen-
taties”, vertelt Toornstra. 
“Dan hebben ze dus eigen-
lijk een laptop nodig, maar 
voor sommige ouders is dat 
een behoorlijke investering. 
Daarom zou het mooi zijn 
dat kinderen tijdens hun 
basisschooltijd een laptop 
kunnen huren. Voor de 
jaarwisseling krijgen we 
vier laptops van The Rent 
Company, zodat we kunnen 
onderzoeken of deze ideeën 
kans van slagen hebben.”

veelgehoorde klacht van het 
VO is dat nieuwe leerlingen 
geen flauw idee van planning 
hebben”, zegt Van der Vaart. 
“Maar tijdens ons gesprek ga-
ven de docenten Wiskunde en 
Engels ook andere problemen 
aan. Dat is alleen maar goed. 
Geef ons die handvaten maar, 
dan houden wij daar in ons 
aanbod rekening mee. Dat 
helpt alleen maar om de stap 
naar het VO te verkleinen.”

Naast hem knikt Tim 
Toornstra, de directeur van 
De Rank. “Plannen is echt een 
bottleneck bij de overgang. 
Dat is ook niet vreemd. Kin-
deren zijn op de basisschool 
niet gewend om een paar 
weken vooruit te kijken. De 
planningstools die we nu van-
uit het VO krijgen, vind ik een 
heel goed voorbeeld van onze 
ICT-samenwerking.”

Samenwerking
“De kinderen ervaren het 
werken met ELO als prettig”, 
vult Van der Vaart aan. “Som-
migen hebben een broer of 
zus op het VO. Deze kinderen 
herkennen direct hun nieuwe, 
digitale leeromgeving. Daar 
moeten we natuurlijk naar-
toe.”

Een jaar geleden stelde 
Toornstra dat de verschillen 
tussen PO en VO te nemen 
hobbels zijn. Die gedachte 
wordt gesterkt door de 
huidige ontwikkelingen. “De 
samenwerking tussen ons en 
Bart Buddingh, de ICT-pro-
jectleider vanuit het VO, ver-
loopt ontzettend goed. Steeds 
weer krijgen we allemaal 
de bevestiging: dit wérkt. 
Kinderen van De Rank zijn 
straks beter voorbereid op 
het VO. Nu moeten we deze 
pilot uitrollen naar de andere 
scholen.”
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