
Enthousiast aan de slag na voorlichting Laat maar Zien

Toon Peters heeft sinds kort voor zijn school een abonnement aangeschaft op Laat maar 
Zien. Aansluitend hebben alle leerkrachten een voorlichting over Laat maar Zien gehad en er 
is voor iedere groep een set Bevo/instructiekaarten besteld. Direct na de zomervakantie gaat 
iedereen met de methode werken. De leerkrachten worden ook bijgeschoold in een aantal 
vaardigheiden. Een goede reden om eens een kijkje achter de schermen te nemen bij OBS de 
Achtbaan in Voorhout.

Interview met Toon Peters, directeur OBS de Achtbaan

Toon Peters, directeur OBS de Achtbaan

Hoe kwamen jullie ertoe Laat maar Zien aan 
te schaffen?
Op de NOT kwam ik op jullie stand en ik 
dacht meteen: “Dit is het ei van Columbus”. 
Wij zijn al een aantal jaar op zoek naar een 
volledige methode voor beeldend onderwijs 
die zowel aantrekkelijk is voor de kinderen als 
voor de leerkracht. Iedere leerkracht kan met 
deze methode werken.

Er zijn natuurlijk ook andere methodes be-
schikbaar. Waren die niet toereikend?
We hebben al een aantal methodes in huis 
maar Laat maar Zien is de meest volledige 
methode die momenteel beschikbaar is. Het 
materiaal is inspirerend, compleet en alle 
leerkrachten kunnen er prachtig lessen uit 
halen zonder dat het veel tijd kost.

Waarom is beeldende vorming bij jullie een 
speerpunt?
Wij willen ons graag profileren als een en/en 
school zijn. Er ligt steeds meer nadruk op de 
cognitieve vakken terwijl het beeldend bezig 
zijn voor kinderen een grote toegevoegde 
waarde heeft. Het liefst zie ik dat kinderen die 
onze school verlaten, naast reken- en taal-
vaardigheden, kunnen meepraten over de 
dingen die ze in hun omgeving zien. Dat wil 
zeggen dat ze geleerd hebben om ernaar te 
kijken, ze te waarderen en er een mening
over kunnen vormen. Dat zijn onder andere 
vaardigheden die ze leren door het aanbie-
den van goed beeldend onderwijs.

Hebben jullie ook vakleerkrachten?
Nee. Wij willen dat iedere leerkracht met zijn 
eigen klas uit de voeten kan met beeldend 
onderwijs. Wij hebben hier gelukkig een 
groot aantal enthousiaste leerkrachten die 
gemotiveerd zijn voor dit vakgebied.

Waarom besloten jullie voorlichting te laten 
geven?
Niet iedere leerkracht voelt zich even zeker in 
dit vakgebied. Met de voorlichting hoopten 
wij iedereen enthousiast te maken en inzicht 
te geven in de mogelijkheden van ‘Laat maar 
Zien’. Wij willen ook graag alle neuzen de-
zelfde kant op hebben en afspraken met

elkaar maken om te kunnen werken met 
doorlopende leerlijnen.

Heeft de voorlichting voldaan aan de 
verwachtingen?
Meer dan dat. Iedereen was razend en-
thousiast. Laat maar Zien is erg toeganke-
lijk en na de voorlichting was het nog veel 
duidelijker dat je heel makkelijk flexibel 
om kunt gaan met de lessen. De leerlijnen 
die er staan zijn volledig maar als een les 
niet helemaal past of je wilt beter aan-
sluiten bij het thema waar de klas op dat 
moment mee bezig is kan je er makkelijk 
een andere les zoeken.

Wat voor afspraken hebben jullie met 
elkaar gemaakt?
Wij gaan het komende schooljaar starten 
met de leerlijnen van ‘Laat maar Zien’. We

gebruiken het jaar om de mogelijkheden 
goed te leren kennen en komen daarom 
ook regelmatig bij elkaar om te evalueren. 
We hebben ook meteen een vakinhoudelij-
ke nascholing voor de leerkrachten besteld. 
Het is goed om bepaalde technieken even 
op te frissen zodat je weet waar je op moet 
letten bij de didactiek. Daarnaast willen 
we dat de leerlingen een portfolio gaan 
opbouwen met hun beeldende producten 
en willen we schoolbrede projecten gaan 
inzetten. 

Hoe komen jullie aan het budget?
Jullie zijn belachelijk goedkoop. Iedere 
school heeft genoeg budget om dit te 
kunnen betalen en voor de extra voorlich-
ting en het materiaal zijn genoeg potjes 
beschikbaar. 

Stichting Beeldend Onderwijs is heel be-
nieuwd naar de ervaringen van deze school 
met Laat maar Zien en we komen graag een 
keer terug om te evalueren en het werk van 
de kinderen te bewonderen.

Anne van Nimwegen

Stichting Beeldend Onderwijs geeft 
voorlichtingen en trainingen aan leer-
krachten en ICC coordinatoren. 

Wil je meer weten? Ga naar: 
www.beeldendonderwijs.nl/cursus


