
 
 

 
 

 

 

 

Leerlingen houden urgente wereldtop op De Oostpoort 

 

      

“De Oostpoort moet zonnepanelen huren, niet kopen want dat is veel te duur,” zegt 
bovenbouwleerling Quicho met verstand van zaken. Samen met nog vijf medeleerlingen 
van de Delftse Jenaplanschool De Oostpoort zit hij midden in een onderhandeling over de 
aanpak van overbevolking, discriminatie en milieu. Bepaald geen kleine zaken, maar de zes 
jongeren, tussen acht en elf jaar, deinzen er niet voor terug een ware wereldtop te 
houden. Ze komen met concrete voorstellen om onze planeet te redden en de onderlinge 
menselijke omgang te verbeteren. Maar, zegt één van hen, je moet wel voorzichtig zijn 
met hoe je de dingen brengt. Niet de kleuters van de school bang maken, vinden ze 
eensgezind. 
 

 
 

Oostpoort-schoolleider Gerrie Haije knikt instemmend, ze is al bezig met zonnepanelen. Wat 
leerlingen voorstellen wordt hier serieus genomen. Vrijwel meteen daarna wordt gesproken  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
over het opruimen van plastic in Delft. De leerlingen maken zich zorgen over het zwerfvuil 
dat ze in de stad zien. 
 
Kussens of broccoli 
Er zijn teveel daklozen, vinden ze daar aan de tafel van de teamkamer. Dat komt doordat er 
te weinig huizen zijn. En op straat leven zorgt voor nog meer zwerfvuil. Ze zien plastic flesjes, 
blikjes en zelfs matrassen. Dat moet zeker ook anders. 
“We moeten kussens uitdelen aan de daklozen”,  oppert Oscar. Dat vindt Madelief niet zo’n 
goed idee: “We beginnen met broccoli. Dat is gezond.” Maar ook dat is niet zo’n superidee, 
want, zo klinkt het aan de onderhandelingstafel, dan maak je mensen afhankelijk van de 
macht. “Leer mensen die geen huis hebben, hoe je aan eten kunt komen. Leer ze vissen, 
bijvoorbeeld”,  zegt één van de bovenbouwleerlingen. Dat valt helemaal goed. 
Jenaplanschool De Oostpoort moedigt leerlingen aan zelf hun onderzoeks- leervragen te 
benoemen en ze mogen het op eigen kracht uitvinden. Leerlingen voelen zich uiterst serieus 
genomen, dat zie je aan het zelfvertrouwen waarmee ze het woord nemen. 
 
Discriminatie betekent leven in verdriet 
De problematiek rond discriminatie ligt zichtbaar gevoelig. Leah: “Discriminatie betekent dat 
je in verdriet leeft. En van verdriet kun je depressief worden.” Stijn is wel vertrouwd met dit 
probleem en zegt: “We moeten kennis delen. Met elkaar praten.”  Dat vindt Leah, die 
ambities in de politiek heeft, ook. Leah is half Duits en is een keer uitgemaakt voor Nazi. Als 
niet iedereen aan tafel begrijpt wat er met ‘Nazi’ bedoeld wordt, schiet Quicho te hulp. Hij  
vertelt over Anne Frank en hoe zij verraden werd. Ook Stijn springt in: “We moeten hier een 
schoolproject van maken.” Hun juf Christel Labeur, die bij deze top aanwezig is, knikt 
instemmend. 
De voorstellen vliegen opeens in de rondte: er moet gefilosofeerd worden over de vraag wat 
het betekent het goede te doen. En iedereen op school moet weten wat lhbtiq+ betekent. 
 
Tegels verwijderen en de aarde beplanten  
Ook hier op De Oostpoort is het nieuws over de dramatische overstromingen in Nederland 
doorgedrongen. Daar moet absoluut iets aan gedaan worden, de aarde moet water in zich 
kunnen opnemen. Nu wordt dat, volgens de leden van de top, verhinderd door al die stenen 
en tegels. Schoolleider Gerrie vraagt zich hardop af hoe je mensen kunt bewegen dat ze echt 
de tegels uit hun tuin weghalen. Het is even zoeken geblazen aan tafel. De leden van de top 
laten zich afleiden door een voorstel om op plekken in de stad stenen en tegels te 
verwijderen. De vrij gekomen aarde kun je dan beplanten. Er ontstaat een visioen van veel 
bijen en vogels. Pien merkt op dat het niet alleen over de aarde gaat: “Er is niet voldoende 
gezonde lucht. Hierdoor kunnen we geen gezonde lucht inademen, daarom is het ook beter 
om meer planten te plaatsen”. De vraag van Gerrie blijft in de lucht hangen. En dan breekt 
het licht door. “We moeten zelf als school het goede voorbeeld geven!” 
 


