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De Proeftuin, een nieuwe school in Zwolle? 

Hallo allemaal,  

Een nieuwsbrief van De Proeftuin, omdat het tijd is om iets van ons te laten horen. Waar 

staan we nu? Waar houden we ons mee bezig?  

Eind januari 2020 is er een ouderavond geweest over De Proeftuin. De bedoeling van de 

avond was om de ouders van Aquamarijn kennis te laten maken dit nieuwe onderwijsidee. 

Wij hebben verteld wat wij met De Proeftuin willen en tijdens de avond gevraagd om 

reacties op dit idee. De opkomst was hoog en de reacties waren positief!  

  



 
 

Ook is op deze avond verteld waarom De Proeftuin wordt opgezet. In mei 2018 is er binnen 

Florion besloten dit idee te gaan onderzoeken en te ontwikkelen. Wij denken dat er in 

Zwolle animo is voor dit concept en er is voor gekozen om dit vanuit Aquamarijn te 

organiseren.  Een extra school zal ons helpen om nog meer kinderen een mooie plaats te 

geven om te ontwikkelen.  

In het vormgeven van het idee hebben we besloten dit samen te doen met 

opvangorganisatie KleurRijk. We gaan met elkaar opvang en onderwijs organiseren. De 

Proeftuin wordt een plek waar kinderen kunnen zijn en ontwikkelen van jongs af aan, van ’s 

morgens tot ‘s avonds.  

Tot vorige week hadden we nog geen zekerheid over het geld om het 

daadwerkelijk te realiseren. Dit had o.a. te maken met de 

verzelfstandiging van Aquamarijn. Inmiddels hebben we goed bericht 

gekregen van het ministerie, zodat Aquamarijn een zelfstandige 

onderwijsinstelling gaat worden. Hierdoor ontstaat er ruimte om te 

starten met De Proeftuin. Een mooie opsteker! 

Dat De Proeftuin gaat starten is nu zekerheid. Wanneer is nog onbekend. We missen 

bijvoorbeeld nog een geschikte locatie, daarvan zijn we afhankelijk van de gemeente.  

In deze maand gaan we de beslissing nemen of we gaan starten na de zomervakantie van 

2020 of later. We hebben de deadline gesteld op 31 maart a.s.. Als wij op deze datum geen 

duidelijkheid hebben over een geschikte locatie, worden de plannen voor dit nieuwe 

kindcentrum uitgesteld. We hebben voor de datum van 31 maart a.s. gekozen, omdat er in 

april duidelijkheid moet zijn om voorbereidingen te treffen. Er bestaat dus nog steeds een 

kans dat wij na de zomervakantie gaan starten met dit idee.  

Ondanks de vele onzekerheden en het vele werk wat er nog gedaan moet worden, hebben 

hebben we in januari jl. ervoor gekozen om met het idee naar ouders te gaan. Dit om 

transparant te zijn over de toekomstideeën en om vroegtijdig ouders te informeren. Ook 

deze nieuwsbrief is daarvoor bedoeld. Mochten we besluiten om in augustus 2020 te 

starten, dan organiseren wij op dinsdag 7 april a.s. een nieuwe ouderavond voor alle 

belangstellende ouders in Zwolle. 

We gaan er vanuit dat we starten met de kleuterleeftijd (groep 1 en 2). Waar mogelijk 

starten we direct met opvang. We willen liever klein beginnen. Dan kunnen wij het idee 

beter ontwikkelen.  

Het ontwikkelen van De Proeftuin doen wij met een kerngroep en ontwikkelgroepen. In de 

ontwikkelgroepen zitten vier leerkrachten van Florion: Griselda Knoll, José Runhaar, Alien 

Vierhout en Marije Wijnia. Na een sollicitatieprocedure zijn zij uitgekozen om mee te 

denken. Op dit moment loopt er nog een sollicitatieprocedure binnen KleurRijk. We zijn op 

zoek naar pedagogisch medewerkers die passen bij het concept en willen meedenken en –



 
 

werken op De Proeftuin. De kerngroep bestaat uit Marja van Delden (initiator), Machteld 

van den Berg (KleurRijk) en ondergetekende vanuit Florion. André Guijs heeft een rol als 

procesbegeleider hierin. 

In de afgelopen maand is ook de homepage van De Proeftuin online gegaan. Op een later 

moment wordt deze pagina uitgebouwd. De site geeft nu de uitgangspunten van dit idee 

aan. De site is te vinden op www.deproeftuinzwolle.nl . Opgave voor de nieuwsbrief van De 

Proeftuin kan via deproeftuin@florion.nl of via de informatiebutton op deze site. 

We zijn blij met de reacties en hoe het idee ontvangen is. Om de plannen te realiseren, zijn 

we afhankelijk van veel. Het is nog een lange weg. We bidden hiervoor. Wat zou het super 

zijn als wij nog een plek kunnen creëren om kinderen met het verhaal van God te kunnen 

laten ontwikkelen en leren. We vragen om zegen en vertrouwen dat de Heer ons zal leiden.  

Namens de kerngroep van De Proeftuin,  

Pieter Lassche 
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