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KANSRIJK ONDERWIJS IN DE LIEMERS

WELKOM IN RESTAURANT KO!
Prachtig gedekte tafels, de lekkerste geuren en een 

groep getalenteerde leerlingen. Een uitstekend recept 

voor een eigen restaurant. Voor één middag opende er 

op het Liemers College een restaurant. Restaurant KO, 

gerund door bovenbouwleerlingen van de basisschool in 

het kader van Kansrijk Onderwijs. 

KANSRIJK ONDERWIJS ALS DOORGAANDE LEER-
LIJN
Kansrijk Onderwijs is een van de projecten van het Lie-
mers Lijstje. Bovenbouwleerlingen van de basisschool 
komen wekelijks een dagdeel naar een van de drie 
VO-scholen in de Liemers. Een PO- én VO-leerkracht ge-
ven deze leerlingen samen les in bijvoorbeeld mindset, 
weerbaarheid, taal en praktijkvakken zoals koken, sport 
en techniek. Kansrijk Onderwijs creëert zo een doorgaan-
de leerlijn po-vo voor leerlingen die graag praktisch leren. 
In een leeromgeving die juist deze leerlingen uitdaagt en 
stimuleert. Marenka van Toor, adviseur PO-VO: “Het is 
fantastisch om deze leerlingen wekelijks op het VO lessen 
te zien volgen. Om vanuit henzelf te horen hoe ze in hun 
kracht worden gezet en zich verder ontwikkelen. Hoe ze 
zich gezien voelen én wat dit onderwijsaanbod doet met 
hun motivatie voor school en leren. Kortom: een prachtig 
onderwijsaanbod in samenwerking tussen primair- en 
voortgezet onderwijs.”

EEN SOEPELE OVERGANG
Een van de doelen van Kansrijk Onderwijs is dat boven-
bouwleerlingen van verschillende basisscholen in de Lie-
mers alvast kennismaken met het voortgezet onderwijs. 
Door elke week een dagdeel op een VO-school te zijn, 

leren de leerlingen de school en het onderwijs kennen. 
Hierdoor verloopt de overstap van PO naar VO soepe-
ler. Sil Nijenhuis is als docent vanuit het Liemers College 
verbonden aan Kansrijk Onderwijs. Hij bevestigt de soe-
pele overgang: “Je ziet dat de leerlingen zich al snel op 
hun gemak voelen in de school. Ze kennen de weg in de 
school en alles is veel minder groot en eng dan ze vooraf 
dachten. Dit maakt het voor hen makkelijker om over een 
tijdje de overstap naar de middelbare school te maken.”

LEREN VAN ELKAAR
Niet alleen de leerlingen leren van Kansrijk Onderwijs, 
maar ook de betrokken leerkrachten en scholen leren er-
van. Zo ook Erwin Hansen, die vanuit het Candea College 
als docent betrokken is bij Kansrijk Onderwijs: “Leren zit 
in de kleine dingen, dat leer ik nu. Je moet leerlingen niet 
overvragen met dingen die ze niet kunnen of heel lastig 
vinden. Laat ze in hun kracht, dan houden ze hun zelfver-
trouwen en blijft leren leuk!”

PASSIE VOOR PRAKTIJK
Hoe mooi is het om in die vrijheid in de praktijk te mogen 
leren? Om zelf te ontdekken waar je passies en talenten 
liggen? Terwijl hij keurig netjes de groenten voor in de 
soep snijdt, vertelt leerling Noud over zijn ontdekte pas-
sie: “Ik wist het eerst niet, maar ik vind koken super leuk!” 
Zelfverzekerd voegt hij eraan toe: “En ik kan het ook heel 
goed.” Sharon Ruiken, leerkracht van basisschool St. Jo-
zef in Loil, staat er met een grote glimlach naast: “Dit is 
toch geweldig? Leerlingen die hun eigen passie en talent 
ontdekken, merken dat ze goed zijn in iets. Dat vind ik zo 
mooi!” Ook op het Candea College ervaren ze dit telkens 
weer: “Je ziet de leerlingen stralen op school. Daar doen 

we het voor!”, aldus docente Romy Slagter.

KERS OP DE TAART (OF HET TOETJE)
Na wekenlang koken, voorbereiden en leren is het zover: 
restaurant KO opent haar deuren! De leerlingen begelei-
den hun ouders/verzorgers naar de prachtig gedekte ta-
fels. Als echte professionals serveren de leerlingen hun 
zelfgemaakte groentesoep, pizza’s en caramel-banaan-
toetjes. Op hun gezichten een mengeling van inspanning 
en trots. Iedereen geniet. Van het eten, de gezelligheid en 
bovenal van de leerlingen. Wat hebben ze dit fantastisch 
gedaan. “En wat nou zo mooi is, hij kookt thuis voortaan 
ook!”, vertelt een vader trots. Zijn zoon vult meteen aan: 
“Klopt! Ik heb nu ook het toetje voor het kerstdiner gere-
serveerd. Eerste Kerstdag maak ik het caramel-banaan-
toetje!” Dat feestelijke toetje zal vast en zeker heerlijk 
gesmaakt hebben!

voo

Kansrijk Onderwijs. 
We zien wie je bent en 
je merkt dat we in je 

geloven. 

VOOR IN DE AGENDA: OPEN DAG
Op zaterdag 28 januari van 09.30 tot 13.30 uur openen al onze locaties hun deuren tijdens de open dag. Ontdek het Liemers College en meld je vandaag nog aan voor onze 

open dag. Dan zorgen wij dat er iemand klaarstaat om je persoonlijk te ontvangen. Aanmelden kan via de homepagina van onze website. Tot ziens op het Liemers College!


