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PERSBERICHT 

Opening   S P O T   O N !   expositie 

EEN DUURZAAM & EDUCATIEF PROJECT VAN LEERLINGEN  

UIT HET FRIESE PRIMAIR ONDERWIJS 

Op 10 december om 1500 uur opent gedeputeerde Sietske Poepjes samen met de kinderen van Friese Next 

Level basisscholen in dbieb in de Blokhuispoort in Leeuwarden de SPOT ON! expositie. 

 

 

Klinkt de wind in Giekerk anders dan die van Vlieland…? 
en kijk, wat vliegt daar voor vogel? Zie jij die ook bij jou in de buurt? 

In deze tijden waarin maatschappelijk veel speelt, komt meer en meer de vraag naar voren in welke mate en in 

welke vorm de duurzame wereld aandacht krijgt in het onderwijs. Immers, je kan toch niet vroeg genoeg met 

elkaar bewust worden dat je samen verantwoordelijk bent voor de mooie wereld waarin we leven. Juist 

daarom hebben de Friese Next Level scholen in het primair onderwijs de duurzame wereld een vaste plek in 

hun programma gegeven. Leerkrachten en leerlingen samen op weg naar een duurzamer wereld. En als het 

even kan, samen met de mienskip! 

Dit schooljaar hebben leerlingen van de Friese Next Level scholen deelgenomen aan Spot ON!  

Spot ON! is een door KEK 2(Kultuer educatie mei Kwaliteit) ontwikkeld project dat staat voor thematisch, 

projectmatig en betekenisvol werken met kinderen. Met een duurzame en culturele inhoud met impact.  

Dit jaar is het thema de verbinding met de eigen leefomgeving van het kind zichtbaar maken. 
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In Spot-On! gaan kinderen op onderzoek uit naar de verbinding met hun eigen gebied. Immers waar je 

opgroeit ligt de kern van je identiteit. Jouw kern. Hoe kijk jij naar jouw omgeving? En wat beteken je voor 

elkaar? Met SPOT ON! wordt die onzichtbare verbinding met de omgeving zichtbaar gemaakt. Dat kan door 

vakoverstijgend te kijken. Bijvoorbeeld vanuit biologie, aardrijkskunde, erfgoed, watertechnologie, Fryske 

taal, burgerschap of cultuur. Of misschien wel door de omgeving op te meten? Welke ingang raakt het 

moment? En met welk middel ga je dit uitvoeren. Gebruik je nieuwe media? Of juist een ambacht als 

vertrekpunt. Wat is jouw gevoel voor je omgeving? Hoe zie jij je eigen omgeving? Wat staat er?  

SPOT ON! een duurzame ontdekkingstocht van de eigen leefomgeving die door de leerlingen is vertaald naar 

een kunstwerk. Zij zijn daarbij geholpen door kunstenaars uit het netwerk van Kek2 en Akte 2. 

Leerlingen en leerkrachten van de Next Level scholen die hebben deelgenomen aan het project zijn:  cbs 

Dûbel Ien in Suwâld, Bernemienskip de Greide in Jistrum, cbs Ichthusschool in Gytsjerk, cbs Paadwizer in 

Oentsjerk, cbs Alpha in Ryptsjerk, cbs Klaver Fjouwer in Oudega, Mienskipsskoalle De Legeaën in Gauw, 

Prinses Margrietschool in West Terschelling, obs t Hunnighouwersgat in Midsland, obs ’t Jok in Hoorn 

Terschelling, De Jutter in Oost Vlieland, obs De Oudvaart in Sneek, IKC Middelstein in Midlum, obs 

Ekemaskoalle in IJsbregtum 

In SPOT ON! wordt door een aantal partijen samengewerkt. Het programma is speciaal voor Next Level 

scholen ontwikkeld door KEK2. De kunstenaars werken aan de realisatie op de scholen mee. Spark the 

Movement, het Friese initiatief om samen te bouwen aan een duurzame wereld is een van de partners. En 

dbieb stelt haar deuren open om de hele maand december de kunstwerken van de leerlingen te exposeren. 

Kortom een mooi Fries voorbeeld hoe je samen kan werken aan een duurzamer wereld. 

Vanaf 10 december worden tot eind december de Spot ON! kunstwerken van de leerlingen geëxposeerd in 

dbieb in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Tijdens deze expositie kunnen de boeiende kunstwerken van de Next 

Level leerlingen worden bewonderd. De expositie is vrij toegankelijk zowel voor de kinderen van de scholen 

samen met hun ouders, als ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.  

U bent van harte uitgenodigd de opening van de expositie bij te wonen. Graag zien we uw aanmelding 

tegemoet. Voor aanmelding, meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Hennie Vermeij 

06-51270129, hennie.vermeij@next-level.frl 
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