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IMC Basis Heerlen                 
 

 

Basisschool Eikenderveld 
 

1e nieuwsbrief  - schooljaar 2020/2021     
 

 

Beste betrokkene, 
 

Begin november 2020 is IMC Basis op Basisschool Eikenderveld weer van start gegaan! Na een paar lessen in de klas 
ging IMC Basis vanaf begin 2021 verder in digitale vorm, maar de leerlingen hebben allesbehalve stil gezeten. Met 
lokale en landelijke partners en verschillende inspirerende gastdocenten zijn er leuke online lessen en opdrachten 

ontstaan: lees er in deze nieuwsbrief alles over. 
 

Wilt u op de hoogte blijven van de landelijke ontwikkelingen van de gehele stichting?  
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Stichting IMC Weekendschool via aanmelden. 

 
 

Voor nu veel leesplezier en een vriendelijke groet,  
 

Simone Mostard  
Coördinator IMC Basis Heerlen – Basisschool Eikenderveld 

 

 

 
 
 
 
 

Journalistiek en Beeldende Kunst 
 Na een leuke startdag maakten de leerlingen bij het vak 

Journalistiek & Beeldende Kunst kennis met verschillende 
beroepen uit deze vakgebieden. Journalist Maarten van 
Laarhoven discussieerde met de leerlingen over wat nu 

eigenlijk nieuws is. Ook maakten de leerlingen kennis met 
verschillende vormen van kunst. Tijdens een heuse 
perstrip door het centrum van Heerlen bekeken de 

leerlingen - gewapend met een notitieblok en perspas - 
onder leiding van gids Rudi Jansen een aantal street art-

kunstwerken.  
 

Het vak kon door de lockdown op school helaas niet 
worden afgemaakt, maar dankzij de mooie kunstwerken 

en geschreven artikelen kon er toch een prachtige 
kunstkrant in elkaar worden gezet. Het kunstwerk van 

Awad sierde de voorkant! 

 

https://www.imcweekendschool.nl/nieuwsbrief
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Techniek 
 Begin 2021 ging IMC Basis verder met digitale lessen. 
Dankzij een online gastles van stratenmakers Nico van 
Ooijen en Jeffrey Zahn leerden de leerlingen de fijne 

kneepjes van het vak en legden ze met behulp van 
suikerklontjes hun eigen straatjes op de keukentafel.  

 
Ook kregen de leerlingen tijdens de les over het beroep 

machinebouwer een virtuele tour door de machinefabriek 
van KOM E+A van directeur Jeroen Franssen. Hierbij 

kwamen verschillende beroepen aan bod die er samen 
voor zorgen dat een machine tot stand komt. 

 
Straat van Sahar (groep 8) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Te gek om de leerlingen op afstand toch te kunnen 
inspireren voor het mooie vak techniek.”  

– stratenmaker Nico 

In de laatste les van het vak Techniek nam civieltechnisch 
constructeur Gideon Tiggeloven de leerlingen online mee 

naar de Gaiabrug en de spoorbrug in Kerkrade. Dit ter 
inspiratie voor het bouwen van hun eigen bruggen met 

behulp van tandenstokers, minimarshmallows en 
spaghetti. De leerlingen maakten als volleerden 

bruggenbouwers prachtige vakwerkbruggen in de klas en 
rondden hiermee dit leerzame en praktische vak af.  

 

 

Duurzaamheidskunde x IKEA Heerlen 
In de afgelopen weken zijn de leerlingen druk in de weer 
geweest met het vak Duurzaamheidskunde, waarbij er 
vier weken lang gastdocenten van IKEA Heerlen online 

voor de klas stonden. Tijdens de lessen leerden de 
leerlingen van alles over duurzaam leven, wonen en eten. 

Via vlogs kregen de leerlingen een kijkje achter de 
schermen bij het woonwarenhuis en aan de hand van 

challenges werd hun eigen creativiteit op de proef 
gesteld. Zo bedachten ze hun eigen duurzame uitvinding, 
en kookten ze een heerlijke pastasaus gemaakt van niets 
anders dan restjes uit de (koel)kast. Aan het eind kregen 
de kersverse duurzaamheidexperts leuke IKEA-goodies 

mee naar huis. Een geslaagd vak!  
 

Wat smaakt goed bij biologische BÄSTISAR-pasta?  
Maïs in roomsaus, warme komkommmer, knakworstjes.. 

de leerlingen waren uiterst creatief! 
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Leerlingen bewonderen street art tijdens een perstrip 

door het centrum van Heerlen (november 2020)  

Leerling aan het woord  
Sana uit groep 7 van Basisschool Eikenderveld vindt  

IMC Basis heel leuk en leerzaam. 
  

“Ik leer allerlei nieuwe dingen. Tot nu toe vond ik de 
eerste challenge van IKEA waarbij we zelf een duurzame 

uitvinding moesten bedenken het leukste.  
 

Ik wil nog steeds modeontwerper worden, maar journalist 
zijn lijkt me nu ook erg leuk. Maarten vertelde over het 

reizen naar andere landen en schrijven over lekker eten.. 
Dat lijkt me ook wel wat!”   

 

 

Wekelijks landelijk online programma 
Ook tijdens de lockdown periode blijven wij ons inzetten 
om samen met de school onze leerlingen te bereiken en 

betrokken te houden. Dat doen wij bijvoorbeeld met 
online IMC Basis lessen of (individuele) 

huiswerkbegeleiding door onze huiswerkcoaches. Ook 
kunnen leerlingen wekelijks op woensdagmiddag 

aansluiten  op een landelijk online programma. Leerlingen 
van al onze verschillende programma’s en verschillende 

locaties uit heel Nederland ontmoeten elkaar hier. 
 

 

 

 

 
Beeld uit de Human-documentaire Klassen. 

 Klassen 
 Naar aanleiding van de documentaire ‘Klassen’ schreven 
onze Alumni een opiniestuk voor de Volkskrant ‘Doe mee 

met verrijken van onderwijs’. Hun boodschap: in en 
buiten de scholen gebeurt zoveel dat de kansengelijkheid 

vergroot, zorg dat daar meer aandacht voor komt. 
 

Of zoals zij het zelf zeggen: ’Laat ‘Klassen’ één ding doen: 
De verhalen van kinderen die zich met behulp van die 

initiatieven hebben mogen ontwikkelen in het volle licht 
zetten opdat in de toekomst steeds meer kinderen mogen 

ervaren wat wij ooit hebben ervaren en dat ons tot hier 
heeft gebracht. Laat iedereen meedoen aan het verrijken 
van het onderwijs. Er is een schat aan ervaring die voor 

het grijpen ligt. Omdat ieder kind telt!’ 
 

Klik op de foto hiernaast om naar het artikel in de 
Volkskrant te gaan. 

 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/doe-mee-aan-de-verrijking-van-ons-onderwijs-voor-iedereen~b36de298/
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Jaarverslag schooljaar 2019-2020 

Het afgelopen schooljaar groeide het programma IMC 
Basis, onderdeel van Stichting IMC Weekendschool, naar 
35 locaties (inmiddels in 2021 37 locaties). We bereikten 

wekelijks met ons 2-jarig curriculum ruim 1.500 leerlingen 
en 700 daarvan behaalden hun diploma. Dik 135.000 uur 

aan inspiratie dankzij 2.800 gastdocenten en 1.155 
betrokken organisaties.  

 
Klik op de afbeelding hiernaast die u linkt naar het 

jaarverslag op onze website.  
 

Het bevat de verhalen achter deze en de andere cijfers 
van de programma’s IMC Basis, IMC Weekendschool, IMC 
on Tour en IMC Alumni en een uitgebreide toelichting op 

schooljaar 2019-2020. 
 

 

 

IMC Basis Heerlen – BS Eikenderveld 

 

 

 35 leerlingen Groep 7 & 8 

 

 
Vakgebieden 

Beeldende Kunst & Journalistiek,  Techniek, Duurzaamheidskunde, Taal & Poëzie, Politiek, Podiumkunsten en meer 

 

 De lessen werden verzorgd door  

Maarten van Laarhoven, Rudi Jansen (Stichting Streetart Heerlen), Nico van Ooijen (RR Civiel BV, Kerkrade), Jeffrey 
Zahn (G&W Diensten BV, Kerkrade), Jeroen Franssen (KOM E+A, Heerlen), Gideon Tiggeloven (Zuyd Hogeschool, 

Heerlen), Dennis Os, David Loozen, Coen Crombach, Robin Hendrix, Yvonne Pisters-van der Heijden, Lysoina 
Vigelandzoon, Ayla Melgert, Myrka Barendsen, Esmée Meijers, Sharon Verheyden (IKEA, Heerlen)  

 

 

Lokale partners 

 

 

   

   
 

 

 

Simone Mostard | 06-53430889 | simone.mostard@imcbasis.nl 
 

 

 

Doneren 
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