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Het Gerrit Komrij College gaat voor blended learning. Het doel
is helder. De weg er naar toe ongewis. Zeker is dat het een
reis van velen wordt. Met zijn allen. Soms in de pas. Soms tegendraads. Dat past bij de school. Als je de naamgever van de
school Gerrit Komrij in één woord zou kunnen samenvatten,
komt het woord tegendraads een heel eind in de richting. Hij
was er de man niet naar om langs gebaande paden te gaan, liever sloeg hij een richting in die hem op onontgonnen terreinen
bracht of koos hij voor een heel andere invalshoek.

Het begon allemaal in september. Tijdens de opening van
het schooljaar presenteren drie leerlingen aan directie
en docenten van het Gerrit Komrij College hun plan hoe
gebruik te gaan maken van meer digitaal lesmateriaal. Op
diezelfde bijeenkomst wordt het theaterstuk 'Trekhaak Gezocht!' van Tjerk Ridder in de school uitgevoerd.

bibliotheek voor oud en jong Winterswijk. Een mooie visie
en een mooi podium, maar daarmee heb je nog gaan plan
van aanpak om de vraagstelling van de leerlingen adequaat
en duurzaam te adresseren.
Zelf doen of hulp inroepen?
De eerste vraag bij het Gerrit Komrij College was: hebben
we zelf voldoende expertise in huis om hedendaags ‘digitaal’ onderwijs vorm te geven? Het antwoord was al snel
gegeven. We kunnen dit niet alleen. We moeten het samen
doen. We gaan in samenwerking onderwijs met een digitale
component vormgeven. Om het project te versnellen is
begonnen met een werkgroep, later omgedoopt in ‘i-team’.
I-team staat voor ‘innovatie ict-team’.

Wat hebben 'Trekhaak gezocht!' en de vraag van de drie
leerlingen met elkaar van doen? Tjerk Ridder liftte in 2010
van Utrecht naar Istanbul met een caravan, maar zonder
auto, onder de vlag ‘Trekhaak Gezocht! Hij wilde hiermee laten zien dat je anderen nodig hebt om verder te komen. En
de kinderen ... die geven aan dat ze de school nodig hebben
om verder te komen, graag met digitale leermiddelen. Voor
de directie een schot in de roos. Vraag, voorbeeld en oplossingsrichting komen bijeen aan het begin van het schooljaar. Het project (samen op reis), leren met ict' was geboren.
Maar hoe pak je dat nu aan?

Onder leiding van Jan Brokke, adviseur van Rijnconsult Onderwijs wordt door een team van enthousiaste docenten gewerkt aan het programma. Dit team geeft het project vorm.
Er is een overzicht gemaakt van het didactische repertoire
van docenten, een overzicht van de (digitale) leermiddelen, de aanwezige infrastructuur en de gewenste digitale
uitbreiding. Hierbij wordt gekeken wat er nu al aanwezig is
(ist) en wat er straks wenselijk is (soll). De visie van de school
is hierbij het uitgangspunt. Het verschil tussen 'ist' en 'soll'
geeft de richting en de stip op de horizon weer. Het 'i-team'
- naar voorbeeld van Leerling 2020 - geeft vanaf september
ondersteuning aan de overige docenten om de ingeslagen
weg te ondersteunen en de gewenste ontwikkeling vorm
te geven.

Het Gerrit Komrij College is met recht het hart van Winterswijk, in vele opzichten. In eerste instantie ligt de school in de
spoorzone en is zo de verbinding tussen oost- en west-Winterswijk. Veel eerder is het Gerrit Komrij College het centrum
van Winterswijk waar de jeugd elkaar ontmoet voor onderwijs, voor sport, voor cultuur, voor een reis naar elders.
De school steekt in op een brede school, een school die
naast onderwijs ook maatschappelijke voorzieningen in
huis heeft: skills voor basisschoolleerlingen en de openbare
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Visie en leermiddelen in balans
De eerste stap hierbij is om de visie op het onderwijs, de
deskundigheid van docenten en de vertaling naar de onderwijspraktijk (de in te zetten leermiddelen) in balans te brengen. Voor de deskundigheidsbevordering is een studiedag
voorbereid waar docenten kunnen kennismaken met digitale leermiddelen, uitbreiding van hun didactisch repertoire
en mogelijke digitale platforms die kunnen worden ingezet.
Eén doel hierbij is kennis maken met digitale content en
leerdoeldenken en tegelijkertijd het in kaart te brengen van
de (latente) vraag van docenten. Deze ontwikkelbehoeften
van docenten wordt vertaald naar een maatwerk programma deskundigheidsbevordering.
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Het vier in balansmodel is begin van deze eeuw ontwikkeld door
Kennisnet en ICT op school om veranderingen binnen onderwijsorganisaties op het gebied van onderwijs en ICT, eenvoudig te begrijpen en relatief eenvoudig uit te voeren.
Het model brengt samenhang tussen visie op het onderwijs, deskundigheid (daarmee ook doelend op de functionarissen/rollen rondom
de leerling – leerkracht), informatie (inhoud en toepassingen) en ICT/
infrastructuur. Kortom: samenhang tussen vier bouwstenen en daarbij is goed leiderschap van belang.

De vertaling naar de leermiddelen gebeurt in een toekomstige leermiddelenaanbesteding. Op de studiedag wordt
ook al gekeken naar de praktische uitvoering van het project. Welke device (laptop) past bij het Gerrit Komrij College?
Welke afspraken moeten er worden gemaakt en met wie?
Moet daarbij ook rekening worden houden met een ict-investeringsplan? Is er voor leerlingendevices ook sprake van
een vrijwillige bijdrage van ouders of niet? En zo ja, hoe gaan
wat dat dan aanpakken?

In een onderwijsorganisatie geldt het in balans zijn van de vier
bouwstenen op ieder niveau: bestuur, bovenschoolsmanagement,
locatiedirectie, teamleiders en bij leraren/docenten in de klas.
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Nog heel wat bijeenkomsten en overlegmomenten gaan
volgen voordat aan het begin van het volgende schooljaar
de laptops voor het eerst uit de tas kunnen komen.
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Blended learning stip op de horizon
Het einddoel voor het Gerrit Komrij College is blended
learning, een mooie term waarmee onderwijs aantrekkelijk,
eigentijds en 21e eeuws kan worden gemaakt. Het betekent echter dat de school een reis aanvangt, een reis voor
iedereen, alle betrokkenen reizen mee, sommigen voorop en stuiterend enthousiast, anderen voorzichtig soms
schoorvoetend, maar allemaal op weg om het onderwijs in
de school de inhoud en de kwaliteit te geven die leerlingen
in deze zich snel ontwikkelende maatschappij nodig hebben. Rijnconsult Onderwijs begeleidt en vergezelt het Gerrit
Komrij College op deze reis.
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Het model wordt inmiddels bij veel onderwijsinstellingen gebruikt bij
veranderingen op het gebied van onderwijs en ICT (lCT-leermiddelen). Waarbij sinds jaar en dag veel aandacht wordt besteedt aan de
4de bouwsteen (infrastructuur): wifi en ‘connectivity’ op school en de
aanschaf van allerlei devices (digiboard, computers, laptops, chromebooks enz.). Gelijke aandacht voor alle vier de bouwstenen is nodig,
om een verandering op een van de componenten te bewerkstelligen,
zoals bijvoorbeeld deskundigheid. Gebruik van dit model voorkomt
fragmentatie en weglek van energie en middelen.
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