
Doordat Petraschool en de Morgenster 
samen gaan, is de verwachting dat de 
nieuwe school in het IKC zo’n 450 leerlingen 
zal gaan tellen. Stichting Kindcentrum 
Nunspeet (SKN) verhuist met de 
kinderopvang naar het IKC en ook Stichting 
Protestants Christelijke Peuteropvang 
(SPCP) gaat mee naar het pand.

“We denken al een tijd na hoe we samen 
kunnen gaan in visie en uitvoering daarvan. 
Het is een unieke kans om een pand vanaf 
de tekentafel te kunnen ontwikkelen. In het 
Integraal Kindcentrum, dat wordt gebouwd 
bij de sportvelden van de Wiltsangh, gaan 
we onze scholen verder ontwikkelen tot 
één onderwijsvoorziening, die ook valt 

onder het CNS Nunspeet, de vereniging 
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 
in de gemeente Nunspeet’’, legt Pijnacker 
Hordijk uit.

Doorgaande leerlijn
Er moet een doorgaande leerlijn komen 
tussen de kinderopvang en de basisschool. 
“Het plan hiervoor wordt ontwikkeld, 
zodat het thema van de kleuters ook bij 
de peuters in het kinderdagverblijf aan 
bod komt. Peuterspeelzaal, basisschool 
en buitenschoolse opvang zitten nu nog 
op verschillende locaties. Straks worden 
ze in één pand ondergebracht, met zo 
min mogelijk muren, zodat we samen één 
organisatie zijn. Het kind wordt als baby 
gebracht en verlaat de organisatie weer als 
het naar de middelbare school gaat’’, aldus 
Pijnacker Hordijk. 

De Ermeloër (38) is nu 1,5 jaar directeur 
van de Petraschool. “Op de nieuwe school 
wil ik staan voor christelijke opvang en 
onderwijs, waarin we de kinderen willen 
leren om ‘samen jezelf te zijn’. Met deze 
titel van ons visiestuk bedoelen we dat 
elk kind uniek is en de mogelijkheden 
heeft om zich te ontwikkelen. Kinderen 
ontwikkelen zich allemaal anders. Om daar 
op aan te sluiten, gaan wij op zoek naar een 
passend aanbod. Dat kan in de eigen klas, 
maar wellicht ook op de leerpleinen of in 

andere groepen. De school gaat aansturen 
op groepsdoorbrekend werken. We willen 
dat kinderen meer op hun eigen niveau 
leskrijgen. Vanaf groep 3 op de basisschool 
is er in de ochtenden ruimte voor rekenen, 
spelling en taal en in de middag voor de 
ateliers.”

Ateliers
De ateliers staan voor een nieuwe manier 
van lesgeven, waarbij de traditionele vakken 
worden losgelaten. “We geven niet meer 
apart geschiedenis, aardrijkskunde en 
biologie, maar een mix van deze vakken, 
samen met culturele en creatieve vakken. De 
school zoekt verbinding met andere partijen 
zoals een muziekdocent die thematisch 
gaat lesgeven in muziek gebaseerd op de 
interesse van de kinderen. Dit doen we 
ook met techniek: hiervoor zoeken we 
samenwerking met middelbare scholen en 
mbo’s, zodat kinderen al op de basisschool 
enthousiast worden voor techniek. 

In de ateliers is er keuzevrijheid zodat 
kinderen kunnen doen wat bij hen past. In 
dit rijke aanbod zit wel een leerlijn waarbij 
alle onderwerpen worden behandeld.’’
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Toewerken naar IKC  
met nieuw onderwijsconcept

De Petraschool verhuist 
na de zomer van 2023 van 
de Troelstrastraat naar de 
Wiltsangh en vormt samen met 
de Morgenster een nieuwe 
school in het te bouwen 
Integraal Kind Centrum (IKC). 
“Het nieuwe pand wordt mooi. 
Daarin is het de uitdaging om 
een nieuw onderwijsconcept 
neer te zetten’’, aldus Mattheo 
Pijnacker Hordijk, de directeur 
van de Petraschool. 
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