Natuurlijk Leren
met nieuwsgierigheid
als bron
Laterna Magica is een vernieuwend kindcentrum (KC)
op Haveneiland Oost IJburg. Een kindcentrum met een
sociaal-constructivistische visie op leren en ontwikkelen:
Natuurlijk Leren zonder klassen, jaargroepen of methoden,
maar met een sterke set waarden.

Als je wilt dat mensen een schip
bouwen, leer hen dan verlangen
naar de eindeloze zee.

Betekenis Laterna Magica

Welkom

Onze waarden

Laterna Magica heeft de betekenis
van een toverlantaarn die nieuwe
mogelijkheden toont en inspireert.
Natuurlijk Leren is geen statisch
concept, Laterna Magica past zich
voortdurend aan aan wat voor kinderen
nodig is; ontwikkelt zich. Dit vragen
we ook van de mensen die er werken.
Alles is voortdurend in ontwikkeling.
Dat vraagt een houding van elkaar
positief corrigeren, elkaar uitdagen,
willen verbeteren en zichtbaarheid
in resultaten in het kindcentrum.

Ieder kind is welkom. We gaan uit van
dat wat een kind kan en creëren maatwerk.
Ieder kind heeft een eigen ontwikkelingslijn
en portfolio. De begeleiding en ondersteu
ning is persoonlijk. Voor jongere kinderen
is spelen leren en leren spelen. Voor oudere
kinderen geldt dit ook voor onderzoeken,
maken, uitproberen: door te oefenen als
sociaal en scheppend wezen ‘in en aan
de wereld’, leer je. Daarom vatten we
ons concept samen onder de noemer:
Natuurlijk Leren.

In ons handelen laten wij ons leiden
door de volgende zeven waarden:

Vertrouwen - We hebben hoge
verwachtingen van ieder mens.

Liefde - Elk kind is welkom, iedereen
heeft talent, erkende ongelijkheid.
Verbinding - We leren samen leren en leven.
We verbinden ons met anderen. We verbin
den praktijk, wetenschap en opleiden.
Verantwoordelijkheid - Je draagt je
verantwoordelijkheid, je leeft samen,
je gunt elkaar wat.

Duurzaamheid - We bouwen met
aandacht een mooie, inspirerende
en duurzame speel-, leer,- en werkom
geving. We schenken aandacht aan
ons werk, aan de inhoud, het steeds
verbeteren en presenteren.
Integriteit - Geeft richting aan ons
handelen.
Autonomie - Zelfsturing, reflectie,
zelfkennis en zelfbewust.

Het gaat ons om vijf verbindingen:

1
Tussen voorschool, kinderop
vang, primair en voortgezet
onderwijs in een doorgaande
lijn en zonder vroegtijdige
selectie door de natuurlijke
ononderbroken groei van
leerlingen als uitgangspunt
te nemen;
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Tussen formeel, binnenschools
leren en informeel leren door
het activiteitenaanbod vak
overstijgend en verbonden
met de wereld in te richten;

Tussen onderwijsinhouden
en pedagogische kerndoelen,
door één visie op het stimule
ren en volgen van brede
ontwikkeling op het gebied
van kwalificatie, socialisatie
en subjectivatie;

Leren en opleiden
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Tussen opleiden en profes
sionaliseren, door informeel
leren, werkplekleren en
teamleren centraal te stellen;

Tussen kinderen die onderling
veel verschillen en hun
omgeving, door selectie af
te wijzen en onderwijskundig
maatwerk en sociale inclusie
na te streven.
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Bron: Manon Ruijters

Hoe heeft ons leerlandschap zich in de loop van de jaren ontwikkeld?
Ontwikkeling leerlandschap
Intern opleider
Start werken met model
eilanden Manon Ruijters

Eerste versie boek medewerkers
Gereedschap voor het werk

Start leerlandschap

Start werkwijze Coaches
coachen elkaar

Start werken met gereedschap-voor-het-werk-kaart

Start werkwijze Lesson Study

Iedere medewerker een ontwikkelplan

Start werken met ontwikkellijnen medewerkers

Leerlandschap zoals in figuur hierboven

Start werken met leercirkel v. der Hilst

van startniveau 2007

naar expertniveau 2023
Ontwikkeling natuurlijk leren

www.laternamagica.nl

Start interne en
externe certificering

Ontwikkelplannen units op een lijn met MT ontwikkelplan.
Leerlandschap ondersteunt

Ons concept wordt gedragen door de volgende pijlers:
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Natuurlijk Leren
In 2023 heeft ons concept Natuurlijk Leren zich weer verder
ontwikkeld. Het concept wordt gekenmerkt door een
authentieke leeromgeving en authentiek leertaken. Een
mix van ervaringsleren, actieleren, zelfgestuurd leren en
gestuurd leren. Op Laterna Magica ontwikkelt elk kind zich
breed, zowel kwalificatie, socialisatie als subjectivicatie.
Elk kind ontwikkelt ook zijn wereldburgerschap. Onze
speel-leeromgeving is levensecht en biedt een rijkdom aan
samenhangende leerervaringen. Individuele vooruitgang,
persoonlijke en groeps- prestaties en het betekenisvol
ontmoeten van elkaar met jong en oud wordt volop gevierd.
Werk van kinderen wordt op een mooie manier/met
aandacht tentoongesteld. We organiseren periodiek een
tentoonstelling/viering waarin kinderen laten zien wat ze
gemaakt en geleerd hebben. Kinderen vormen zich in het
besef dat zij medeverantwoordelijk zijn en kunnen zijn voor
de toekomst van de mens en de planeet. Zij kunnen hun
eigen stempel zetten en weten de weg in een wereld vol
diversiteit. Ze verstaan meerdere talen en kunnen zich
erin uitdrukken. Ze kunnen zich, met de woorden van de
commissie onderwijs 2032, vormen tot vaardige, aardige
en waardige mensen.

3
Het eiland/de stad is de
school
Wij verrijken de leeromgeving
zodanig dat we het eiland/de stad
Amsterdam benutten in ons aan
bod. Denk daarbij aan allerhande
excursies en gastlessen. In onze
voorzieningen voor onder meer
eten, sport, theater, park/moes
tuin, start-ups en reparatiewerk
plaats vinden onze kinderen een
authentieke en kleinschalig geor
ganiseerde speel-leeromgeving.
Kinderen werken daarin al lerend
met en voor de stad. De school
wordt helder en transparant
bestuurd door één daartoe geman
dateerde leiding die verantwoorde
lijk is voor de pedagogische en
didactische vormgeving. Ze werkt
samen met allerlei partners uit
de stad voor het realiseren van
alle voorzieningen.

4
Leergemeenschap

Inclusieve gemeenschap

De organisatie is een community
of learners met een sterk ontwik
keld leerlandschap. Iedereen
leert van elkaar en het leer- en
activiteitenaanbod is voortdurend
in ontwikkeling. Laterna Magica
leidt mensen op voor het werken
in natuurlijk leren. Ook doorge
winterde leraren, pedagogisch
medewerkers, leidinggevenden,
onderzoekers en onderwijs
ontwikkelaars kunnen zich
(tijdelijk) verder ontwikkelen
binnen Laterna Magica.

In 2023 is Laterna Magica een
inclusieve gemeenschap: iedereen
hoort erbij, telt mee en mag bij
dragen. We sluiten niemand uit
en staan geen ontkoppelingen
toe. Elk kind en elke coach ont
wikkelt zich naar zijn of haar
vermogen en ontdekt/ontwikkelt
zijn of haar talenten. Elk kind en
elke coach wordt uitgedaagd op
zijn of haar eigen niveau, volgens
individuele, doorlopende leer- en
ontwikkelingslijnen. In 2023 zijn
wij een inclusieve leergemeen
schap waar daadwerkelijk ieder
een opvalt en niemand uitvalt.

“Een lerende organisatie
is een organisatie die in
hoog tempo nieuwe kennis
inzichten en bekwaamheden
eigen maakt en daarmee
haar diensten en producten
verbetert (Senge, 2007)”

Wat is het doel van ons leerlandschap voor medewerkers?
Een cultuur en structuur waarin professionals zich gezamenlijk en individueel
blijven ontwikkelen ten behoeve van de brede ontwikkeling van kinderen.
Dit leerlandschap ziet er alsvolgt uit:

Verantwoorden

Unitoverstijgend en Laterna Magica overstijgend
presenteren van analyse, opbrengst en ambitie

Coaching-on-thejob in een unitteam

Peerfeedback

Elkaar coachen in de geza
menlijke uitvoeringspraktijk

Critical-friend en coaching
binnen unitteam

Coaching-on-thejob door expert
van buiten het unitteam

Ontwerpsessie met
unitteam

T

Lesson Study

Teamleden uit verschillende units vormen een
leergroep en werken systematisch volgens de
methodiek Lesson Study

Stoomcursus

Intervisie
leiderschap

Unitteam doet nieuwe
kennis en vaardigheden
op van expert in of
buiten Laterna Magica

Kennisdeling door
professionals
(natuurlijk) leren

Werkplaatsen

Teamleden uit verschillende
units wisselen uit en
ontwerpen samen.

coach
Subjectivatie,
Kwalificatie &
Socialisatie

unitteam

4 rollen

instructeur
begeleider
trainer
coach

speelleerhoeken, spel,
onderzoek, clubs,
workshops, coaching,
authentieke leertaken,
...

kind

ontwikkelplannen
portfoliogesprekken

unit

ontwikkelplan

ouders

Laterna Magica
Eva Besnyöstraat 491
1087 LG Amsterdam
administratie@laternamagica.nl
(020) 41 61 911
www.laternamagica.nl
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