Ankie Loor, Talentencoördinator ’t Mozaïek in Roermond:

‘Acadin past bij hoe kinderen willen leren’
Aandacht voor de talentvolle leerlingen heeft basisschool ‘t Mozaïek al lange tijd. Eén keer in de week
krijgen de (meer) begaafde leerlingen in het Talentenkamp alle ruimte om zich te ontwikkelen op hun
niveau. Sinds vorig jaar is Acadin hier een waardevolle aanvulling op, aldus Talentencoördinator
Ankie Loor. ‘De kinderen van het Talentenkamp kunnen met Acadin ook in de klas uitdagende
opdrachten krijgen. Maar voor kinderen die níet binnen het Talentenkamp vallen is Acadin eveneens
een verrijking van het lesaanbod.’
Als Excellente school is basisschool ’t Mozaïek volgens het ministerie van Onderwijs een voorbeeld
voor andere scholen. Om Excellent te zijn is vooral de manier van lesgeven belangrijk, of de manier
waarop een school met achterblijvers of hoogbegaafde kinderen omgaat. Ook de buurt waarin de
school staat speelt een rol, zo staat ’t Mozaïek in een zogeheten kanswijk. ‘Wij verdienen het
predicaat Excellent vooral omdat we het allemaal sámen doen. Ieder kind krijgt persoonlijke
aandacht en we stemmen het onderwijsaanbod zo passend mogelijk af’, vertelt Ankie. ‘Natuurlijk
hebben kinderen die moeilijk leren aandacht nodig, maar de (meer) begaafde leerlingen net zo goed.
Met Acadin kunnen we heel goed aan de behoeften van die laatste groep voldoen.'
Digitaal leren
Het digitale aspect vindt Ankie zonder twijfel de grootste kracht van Acadin. ‘Dit is hoe kinderen
tegenwoordig willen leren. Ze werken graag achter de computer. Met Acadin moeten ze online zelf
dingen uitzoeken: filmpjes bekijken, googlen of op andere manieren het antwoord op een vraag
opzoeken. De informatie die ze vinden moeten ze zien toe te passen. Soms doen ze proefjes. Het
leert ze onderzoeken en het prikkelt hun nieuwsgierigheid op een manier die bij ze past.’
Breed inzetbaar
Acadin is voor een brede groep leerlingen inzetbaar. ‘We gebruiken Acadin al vanaf groep 3’, vertelt
Ankie. ‘In die groepen doen we dat klassikaal om de leerlingen op een andere manier uit te dagen.
Vanaf groep 5 werken we individueel en digitaal met Acadin.’
Naast Talentencoördinator is Ankie leerkracht van groep 7. Van haar klas zit ongeveer 16% in het
Talentenkamp. Deze kinderen werken structureel met Acadin. ‘We hebben daarnaast ook kinderen
die niet in aanmerking komen voor het Talentenkamp, maar die wel in één bepaald vak uitblinken. Zij
gebruiken Acadin ook, maar dan meer voor dat specifieke vak. Op dit moment werken groep 6, 7 en
8 in het Talentenkamp bijvoorbeeld aan een project waarbij zij 3D leren ontwerpen. Eén jongen in de
klas zit niet in het Talentenkamp maar hij blinkt uit in programmeren. Hij mag daarom ook
deelnemen aan dit Talentenkamp project. Daarnaast zoeken we op Acadin projecten die bij zijn
talent aansluiten. Dat is voor hem natuurlijk heel motiverend.’
Zelfstandig werken
Voordeel van het digitale Acadin is ook dat kinderen er ín de klas zelfstandig mee kunnen werken.
Groepsdifferentiatie wordt daarmee makkelijker. Hoewel leerkrachten daar volgens Ankie niet te
makkelijk over moeten denken. ‘Kinderen hebben echt nog wel begeleiding nodig tijdens het werken
met Acadin. Soms op gebruikersniveau; hoe werkt een bepaalde opdracht, maar ook inhoudelijk kun
je ze niet helemaal loslaten. En dat vergt soms best wat van de leerkracht. Want de ene leerling is

bezig met de autonomie van een beer, de ander met de kruistochten en weer een ander is een kast
aan het ontwerpen. Omdat ze zelf gaan graven, moet je als leerkracht soms ook even googlen om ze
met hun vragen te helpen.’
Ankie merkt dagelijks dat de leerlingen het leuk vinden om met Acadin te werken. Los van het
digitale werken, spreken de onderwerpen en de opdrachten ze aan. ‘De vraagstelling is duidelijk en
er wordt mooi beeld- en videomateriaal gebruikt. Voor de leerkrachten is het leuk om de kinderen zo
enthousiast te zien. En voor ouders is het natuurlijk prettig te merken dat hun kind zich lekker voelt
en zich goed ontwikkelt. Toevallig werkt mijn eigen zoon met Acadin en ik zie zijn algemene
ontwikkeling met sprongen vooruitgaan!’

Leerlingen over Acadin:
‘Acadin is uitdagend omdat ik nieuwe leerstof aangeboden krijg op een leukere manier.’
‘Ik houd ervan om op de computer te werken en de filmpjes van de webpaden vind ik erg leuk en
leerzaam.’

