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‘Buiten als basis(school)’; 
samen goed voor elkaar!

Vanaf 1 augustus 2020 zijn de Mr. J.B. Kanschool en Op ‘e Grins 

gefuseerd. It Bûtenplak werd onze nieuwe naam. Wij zijn een kleine 

plattelands- en streekschool in de regio. Bij ons voelen leerlingen 

zich prettig en veilig. Ieder kind wordt gezien en gehoord. Het 

kan zich bij ons naar eigen mogelijkheden ontwikkelen; “Ik ben 

goed, zoals ik ben’. We geven onze kinderen een stevige en brede 

basis voor hun verdere leven. Vol vertrouwen leveren we ze na 

acht jaar af aan het voortgezet onderwijs. De prachtig groene en 

natuurlijke omgeving rond de school wordt optimaal benut. Het 

nieuwe buitenlokaal is groot genoeg voor een hele klas. Een na-

tuurles, tekenles of leesles ligt voor de hand, maar ook reken- of 

taallessen geven we hier. Dat doen we ‘s zomers als het warm is. 

Maar ook als het lekker fris is in de herfst of als het regent. En in 

de winter trekken we gewoon een dikke jas aan. In een schooldag 

zorgen we voor afwisseling. Ons team verzorgt uitdagend en on-

derzoekend onderwijs op maat. Rekenen, taal en wereldoriëntatie 

combineren we met sport, bewegen, muziek en creatieve uitingen. 

Dat kan zowel binnen de school als daarbuiten.

Lessen over natuur en gezondheid hebben bij ons vanzelfsprekend 

een belangrijke plek. Leerlingen helpen mee bij het ontwikkelen en 

onderhouden van de schooltuin. We verbouwen onze eigen groente 

en fruit. En we hebben onze eigen kippen. Onze kinderen zijn net 

kleine ondernemers. We maken onze eigen jam. En we verkopen 

die naast fruit, groente en eieren vanuit de ‘schoolwinkel’.

Wij zijn supertrots op onze nieuwe school en hebben nog een hoop 

ideeën om met kinderen en ouders 

Op onze school lijken de muren weg te vallen. Bij ons leren kinderen vooral door te ervaren en te doen. We ontdekken 

en onderzoeken veel in de echte wereld buiten. De voordelen van meer bewegen, frisse lucht en een inspirerende om-

geving komen hier bij elkaar.

Wij zijn It Bûtenplak, Hoornsterzwaag


