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KLEINSCHALIG ONDERWIJS Ouders krijgen voorlichting, kinderen volgen proeflessen op oude veilingterrein in Kapelle  
Leerling staat centraal op eerste open dag Isaac Beeckman 
 

De nieuwe middelbare school 

Isaac Beeckman Academie in 

Kapelle hield gistermiddag de 

eerste open dag. Ruim vijftig 

leerlingen lieten zich infor-

meren over het kleinschalige 

onderwijs. 

 

 

door Lilian Dominicus 

Initiatiefnemer Misha van 

Denderen vertelt wat de 

leerlingen kunnen verwachten 

als ze zich voor volgend 

schooljaar aanmelden bij Isaac 

Beeckman in Kapelle. In het 

kort: kleine klassen, huiswerk op 

school, keuze voor sport in 

plaats van gymles, mogelijkheid 

om vrije dagen in te plannen en 

persoonlijke aandacht. 

En dan worden de leerlingen 

naar boven gestuurd. In kleine 

groepjes volgen ze proeflessen 

filosofie, wiskunde, Frans, 

scheikunde of tekenen. Bij de 

scheikundeles hijsen de middel-

bare scholieren-in-spe zich in 

witte jassen en mogen ze 

reageerbuisjes rodekoolsap 

vermengen met een soda-

oplossing en azijnzuur. 

 

Persoonlijk onderwijs 

 

Het klinkt hol in de aula van het 

voormalige kantoorgebouw DCI 

op het oude veilingterrein. De 

initiatiefnemers van de nieuwe 

middelbare school in Kapelle 

hebben ervoor gekozen om het 

oude industriële karakter te 

behouden. Lichtgekleurde, lange 

houten tafels vullen de ruimte en 

er zijn kuipstoelen in rood, 

oranje, geel, zwart en oker. 

 

Maar al bij binnenkomst wordt 

direct één ding duidelijk: het 

gaat hier om de leerlingen. Alle 

meegekomen ouders worden 

met een kopje koffie achterin de 

ruimte gezet, de ruim vijftig 

leerlingen krijgen de stoelen 

voorin. De landelijke media zijn 

expres niet op de hoogte gesteld. 

“Dat zou storend werken, met 

van die cameraploegen op de 

neuzen van kinderen,” verklaart 

directeur Suzan Polet. “De een 

kan er beter tegen dan de ander, 

Maar zo is het rustiger.” 

• De Isaac Beeckman Academie in 
Kapelle biedt persoonlijk 
onderwijs in kleine groepen. 

• Er is onderwijs op havo- en vwo-
niveau. 

• Er is een lesrooster op maat en 
de school is het hele jaar open. 

• Leerlingen krijgen geen huiswerk 
mee, omdat alle opdrachten onder 
begeleiding op school worden 
gemaakt. 

• Isaac Beeckman was een 
Zeeuwse natuurkundige, docent 
van Descartes. 

• De volgende open dagen zijn 
gepland op 13, 20 en 27 januari. 

Ze zien de kleuren veranderen 

van roze, naar groen en rood. 

In de tekenles van Robert van 

Keppel mogen de leerlingen een 

herinnering aan een vakantie 

uitwerken met houtskool. Felix 

Richel (11) uit Kapelle maakt 

een bijzonder mooie afbeelding 

van een kampeervakantie, met 

tentje (‘hij is een beetje krom’), 

boom en bruggetje. Hij wil zich 

dan ook verdiepen in creatieve 

vakken. “Eerst dacht ik: het is 

een goede school, want je krijgt 

geen opdrachten mee naar huis 

enzo. Maar toen wist ik het niet 

meer. Want kunst- en cultuur-

lessen vind ik ook belangrijk en 

die heeft ’t Goese Lyceum wel. 

Maar nu twijfel ik weer, want 

het is hier toch wel leuk.” 

De ouders beneden krijgen in de 

tussentijd gedetailleerde infor-

matie en kunnen ongebreideld 

vragen stellen over het onder-

wijs, dat zijn basis heeft in het 

systeem van de Wereld-school. 

Van Denderen wordt overspoeld 

met vragen als: “Wat doen jullie 

als een kind afzakt naar een 

lager niveau?” Van Denderen: 

“Bij ‘normale’ scholen zie je dat 

leerlingen blijven zitten op twee 

of drie vakken. Dat is natuurlijk 

een rare situatie. Is een kind 

voldoende sterk in andere 

vakken, dan verschuiven wij een 

deel van de onderwijstijd naar de 

zwakke vakken.” 

 
In de tasjes is aangegeven naar welke proeflessen de leerlingen gaan 

 

 

 
Kijkje in de scheikundeles 
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Eerste indruk van leerlingen en ouders is overwegend positief 
Gerda van der Meer uit Schore 

kwam heel sceptisch binnen, 

bekent ze na afloop van de 

eerste open dag van de Isaac 

Beeckman Academie in Kapelle. 

Ze is moeder van Marijn (11) en 

Jaap (10), die volgend jaar 

allebei naar naar de middelbare 

school gaan. “Zoals het nu 

klinkt, is dit heel goed. Die 

persoonlijke aandacht vind ik 

heel belangrijk. Op Schore 

hebben we maar een klein 

schooltje en als ze nu naar zo’n 

massale school in Goes moeten, 

is dat een hele omslag. Ik zag 

het al aan de twinkeling in hun 

ogen, toen ze naar beneden 

kwamen. Dat zegt voor mij 

genoeg.” Marijn en Jaap zijn het 

met haar eens. “Het is een veel 

leukere school dan ik had 

gedacht,” zegt Marijn. Jaap vond 

 

het vooral ook ‘heel gezellig’. 

Ook Ingrid Koning uit Yerseke 

vindt de kleinschalig-heid en de 

persoonsgerichtheid pluspunten. 

Ze heeft al een dochter op het 

Ostrea Lyceum in Goes zitten en 

oriënteert zich op de toekomst 

van de jongste zoon. “Je ziet dat 

deze school de knelpunten die 

we ervaren met onze oudste 

probeert aan te pakken. We zien 

hoeveel onze dochter nu kwijt is 

aan reizen en als ze thuiskomt 

nog aan haar huiswerk moet 

beginnen. De afstand naar deze 

school is veel kleiner.” 

Daaf Kooman uit Kapelle, die 

met zijn dochter Willemijn (12) 

is meegekomen, is nog wel 

sceptisch. “Het klinkt interessant 

en veelbelovend, maar ik vraag 

me af of wat ze nu beloven ook 

kunnen bereiken.” 

 
Leerlingen op de open dag van de Isaac Beeckman Academie geven met groene en blauwe kaarten aan wat 

hun voorkeur is: huiswerk op school of thuis, sporten bij een vereniging naar keuze of gymles en  

acht weken zomervakantie of zes weken zomervakantie en twee weken zelf vrije dagen plannen. 

 


