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Croostwijk is een initiatief van hoogopgeleide ouders die graag willen dat hun kinderen in de 

eigen wijk naar school gaan. In dit geval Rotterdam Nieuw Crooswijk. We hebben gekozen voor 

de A.S. Talmaschool. Ons doel is om de leerlingen op de Talmaschool een afspiegeling te laten 

zijn van de wijk.  

 

Om dit doel te bereiken, werken Croostwijk, de directie van de Talmaschool en het bestuur van 

de scholenkoepel Kind en Onderwijs nauw samen. We zijn hierin open en eerlijk naar elkaar. 

We evalueren wat we doen om zo de samenwerking te verbeteren. Daarnaast erkennen we dat 

de samenwerking alleen effectief is als de gemeente en de ouders van de huidige leerlingen 

enthousiast zijn over het initiatief.  

 

De Talmaschool is een fantastische school met goede faciliteiten en een zeer gemotiveerd en 

vaardig team. Basis voor het onderwijs zijn de onderwijskundige principes van John Hattie. 

Vanuit deze principes zorgt de Talmaschool er elke dag weer voor dat kinderen gestimuleerd 

worden in hun ontwikkeling.  

 

Er ontbreekt op de school echter een ding: de instroom van kinderen van hoogopgeleide ouders. 

Dit verandert als ouders er gezamenlijk voor kiezen om hun kinderen niet meer buiten de wijk 

naar school te brengen, maar naar de Talmaschool.  

 

Samen streven we naar minimaal een derde kinderen van hoogopgeleide ouders (HBO+) in een 

klas van maximaal vijfentwintig leerlingen. Op die manier wordt bereikt dat de school een 

afspiegeling van de wijk wordt. Kinderen van hoogopgeleide ouders worden samen in groepjes 

in een klas geplaatst. 

 

Op dit moment ontbreekt een samenwerking met een buitenschoolse opvang (BSO). Het is 

cruciaal voor het slagen van het initiatief dat die er komt. Croostwijk en de Talmaschool zorgen 

er samen voor dat de samenwerking met een BSO tot stand komt, voordat de eerste kinderen 

naar de Talmaschool gaan. 

 

Ook de schoollocatie is belangrijk. Het gebouw van de Talmaschool heeft uitstekende 

faciliteiten. Naast goede lokalen in een licht gebouw, is er o.a. een grote buitenspeelplaats, een 

eigen bibliotheek en een leskeuken. De nieuwe kinderen krijgen in dit mooie gebouw hun 

onderwijs. 

 

De instroom van kinderen start vanaf januari 2017. Croostwijk verzorgt de promotie, 

ondersteund door de Talmaschool. Dit moet leiden tot voldoende instroom om te starten met 

een klas in januari 2017, en daarna ieder jaar minstens een nieuwe groep 1.  

 

Croostwijk houdt op te bestaan als het doel bereikt is. Als de leerlingen van de Talmaschool een 

afspiegeling van Nieuw Crooswijk vormen. 

 

 

 


