
Nieuwsbericht voor scholen die Wonderlijk gemaakt voor het basisonderwijs al gebruiken (juni 2021) 

Wonderlijk gemaakt is vernieuwd  
  

Jouw school werkt met de methode Wonderlijk gemaakt. Zoals eerder 
bericht is Wonderlijk gemaakt voor het basisonderwijs vernieuwd. Voor de 
gebruikers van de methode gaat er wat veranderen. In deze nieuwsbrief lees 
je wat jouw school moet doen om toegang te krijgen tot het herziene 
materiaal.  

Wat is er nieuw?  
In het afgelopen jaar is door een enthousiaste projectgroep en een betrokken 
groep meelezers uit alle hoeken van het land gewerkt aan de nieuwe inhoud 
van Wonderlijk gemaakt Basis. Er is met een frisse blik gewerkt aan de 
inhoudelijke update en een toekomstgerichte structuur. Zo is er bijvoorbeeld een 
betere en actuele aansluiting bij de kerndoelen en richtlijnen, gebruik gemaakt van 
nieuwe wetenschappelijke inzichten en zijn de lessen compacter en vol met 
verschillende keuzemogelijkheden. De visie van Wonderlijk gemaakt is uitgebreid 
en er zijn nieuwe thema's toegevoegd aan de lessen, bijvoorbeeld door aandacht 
in de maatschappij voor MeToo, online misbruik of onderwerpen rondom seksuele 
diversiteit.   
 
>> De opzet van het nieuwe lesmateriaal lees je in het kennismakingsdocument. 
Om een kijkje te nemen in het lesmateriaal, kan je het proefpakket downloaden. 
 
Wonderlijk gemaakt wordt met name gebruikt op reformatorische, protestants-
christelijke, gereformeerde en evangelische scholen en andere ‘scholen met de 
Bijbel’. Binnen deze scholen zijn allerlei christelijke stromingen vertegenwoordigd. 
Waar er verschillen zijn, proberen we steeds zorgvuldig te zoeken naar 
evenwichtige verwoordingen om recht te doen aan de diversiteit binnen christelijk 
Nederland en aan de diversiteit binnen Nederland en wereldwijd. De 
waardengerichte aanpak vanuit de basis van persoonsvorming helpt hierbij. 
Christelijke waarden zoals liefde, trouw, respect en verantwoordelijkheid blijven 
actueel en noodzakelijk. In de praktijk kan de leerkracht aansluiten bij de 
eigen(school)visie.   

Hoe kan mijn school gebruik blijven maken 
van Wonderlijk gemaakt Basis?  
Vanaf 1 augustus is het oude lesmateriaal niet meer digitaal toegankelijk. Op de 
nieuwe website zal het nieuwe lesmateriaal beschikbaar zijn, incl. PowerPoints en 
ouderbrieven. Meld je aan voor de nieuwe Wonderlijk gemaakt Basis via: 
www.wonderlijkgemaakt.nl/aanmelden. Je krijgt dan van ons een mail wanneer je 
je kunt registreren op de nieuwe website. Dat zal na 1 augustus 2021 zijn. In het 
nieuwe schooljaar kunnen jouw leerlingen dan aan de slag met het nieuwe 
lesmateriaal! 
 
De nieuwe Wonderlijk gemaakt Basis kan worden aangeschaft voor een eenmalig 
instapbedrag en een jaarlijkse bijdrage, afhankelijk van de schoolgrootte. In het 

https://de-wonderlijk.ikhebpeer.nl/system/files/kennismaking-wonderlijk-gemaakt-maart-2021-def.pdf
https://de-wonderlijk.ikhebpeer.nl/basisonderwijs/download-proefpakket
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wonderlijkgemaakt.nl%2Faanmelden-nieuwe-methode-wonderlijk-gemaakt&data=04%7C01%7CM.P.Jansen%40driestar-educatief.nl%7Ca34f12abaca74f17f14008d92679966d%7C9860fd9f826f475e88626f2568a34e83%7C0%7C0%7C637583126010419457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NHQCVYqDO55AK1jL%2FNYN8YtbUbtEGFTPjejR855ppos%3D&reserved=0


kennismakingsdocument  staan de tarieven vermeld. Er zijn ook mogelijkheden 
voor teamscholingen en ouderavonden. Bij de aanschaf van een licentie 
Wonderlijk gemaakt ontvang jouw school digitale toegang tot alle lessen, 
PowerPoints en achtergronddocumenten via de website 
www.wonderlijkgemaakt.nl. Middels de jaarlijkse bijdrage blijft de school toegang 
houden tot deze website, wordt de school betrokken bij tussentijdse evaluaties en 
ontvangt de school updates naar aanleiding van evaluaties of actuele 
ontwikkelingen.  

Update Traject Erkende Interventie  
In april meldden we dat Wonderlijk gemaakt is toegelaten tot het traject 
van Erkende interventie van de RIVM. Afgelopen voorjaar is de herziene methode 
op de eerste scholen geïmplementeerd. De uitvoering van de nieuwe lessen is 
deze maand geëvalueerd. Eind juni zal de nieuwe methode inclusief een eerste 
procesevaluatie ingediend worden en daarna beoordeeld worden door een 
commissie. Wanneer Wonderlijk gemaakt de toekenning ‘Goed beschreven’ krijgt 
is het voor basisscholen mogelijk om gebruik te maken van de 
stimuleringsregeling Gezonde school. We 
verwachten de uitslag eind september ontvangen te hebben.  

Vragen?  
Wil je hierover doorpraten of heb je vragen? Neem dan contact met ons op 
via wonderlijkgemaakt@driestar-educatief.nl 

  
  

 

 

   
 

  

Met vriendelijke groet, 
 
P.M. (Elly) van der Gouwe 
Onderwijsadviseur, gezinspedagoog, docent pedagogiek 
p.m.vandergouwe@driestar-educatief.nl 
 
M.P. (Melinda) Jansen 
Onderwijsadviseur 
m.p.jansen@driestar-educatief.nl 
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