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Vanuit het verslag van de praktische samenwerking tussen een kleuterschool en de eerste en 
tweede klas van een lagere school is zicht te kr ijgen (lp wat· Integratie' kan betekenen. 

over welke scholen gaat het? 
De twee scholen waar het hier om gaat. zijn Je Dr. Willem Dreesschool (lager onderwijs), 
Middachtensingel 16, Arnhem en De Iris (kleuterschool ), Kinderkamp 11, Arnhem. 

De Dreesschoo! bestaat uit :.es klassen en heeft zes onderwijsgevenden; De Iris bestaat uit 
twee klassen en heeft twee kleuterleidsters. De scholen liggen in een buitenwijk van Arnhem, 
waarvan de bevolking voornamel ijk uit geschoolde a rbeiders middenstanders bestaat. 
De eerste en tweede klas liggen ruimtelijk direct hij de kleuterschool (ca 50 meter). De andere 
klassen liggen op zo'n 200 meter van de kleuterschool verwijderd. Beide scholen zijn 
openbaar en nog steeds apart kleuter- en lagere school (geen basisschool). 
Ze hebben jarenlang gefunctioneerd als ontwerpscholen voor Wiskobas. Voora l op insti gatie 
van diens medewerker zijn destijds de integratieactiviteiten gestart. De beide scholen zijn 
nooit betrokken geweest hij experimenten voor samenwerking, ontwikkelingsprojecten e.d .. 
anders dan die van Wiskohas. Aanvankelijk werden de hesprekinr.smiddar,en ook uit diens kas 
betaald. Andere specifieke deskundigheid is niet bij het project betrokken geweest. Wel 
hebben sommige ouders meegehoipen bij de uitvoering van bepaalde integratievormen. 

wat wilden ze bereiken? 
Er zijn verschillende doelen geweest die we met deze integratie-activiteiten wilden bereiken. 
Allereerst zochten we naar praktische samemverkingsvormen tussen kleuters en eersteklassers. 
Daardoor werden injórmatie en bezmninf!, zinvol en lei dden tot een blijvende in tegratie tu ssen 
kleuterschool en de onderbouw van de lagere school. Wij zijn met dit onderwerp bezig gegaan 
omdat het voortvloeide uit de activiteiten van het voormalige Wiskohas en omdat er een behoefte 
werd gevoeld aan een gedachtenwisseling over "doorr.aande lijnen". 

hoe wilden de beide scholen dit bereiken? 
In ieder geval niet door alleen maar te praten. De kinderen moesten bij de activiteiten een rol 
spelen, vonden we. Vandaar dat de organisatie niet eentonig is te noemen. 
Soms betrof het een vergadering. soms een les, soms een bijeenkomst met alle kinderen. We 
verwijzen daarvoor. evenals voor de tijdsplanning. naar de betreffende informatiestukken 
(Informatiepunt basisonderwijs, Amsterdam). Om deze activiteiten te organiseren. bleek geen 
her- of bijscholing nodig te zijn. Wel iemand die de leiding neemt en de bijeenkomsten 
voorbereidt en verslaat. Deze hulp kwam van Wiskobas. 

hebben ze bereikt wat ze wilden? 
Terugkijkend kunnen we zeggen. dat we door deze activiteiten een stap dichter bij de 
'basisschool' zijn gekomen. 

Er zijn blijvende contacten ll1 de vorm van hohhvr.roepen en een gepland 
documentatiecentrum voor kleuterschool en onderbouw. 
Er is meer begrip ontstaan voor de stelling dat ook eer;,teklassers moeten kunnen spelen. 
Bespreki ngen over trajecten en het samen uitvoeren van f eesten en thema's zijn duidelijke 
tendenzen naar de basisschool als geheel. 

Daarnaast hebben we allerlei ervaringen opgedaan, die je kunt verwoorden in vragen als: 
Wat is intef!,ratie voor jullie geworden? 
Welke voorwaarden zijn nodig voor integratie'> 
Welke verschillende vormen (wijzen) van integratie zijn er') 

Op de laatste drie vragen gaan we even in. 
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