Ieder kind uniek in een nieuw schoollogo voor de Antoniusschool
Op vrijdag 23 november vond de presentatie van het nieuwe schoollogo voor de
Antoniusschool in Maashees plaats aan de kinderen en ouders van de school. Onze school
geeft kindgericht onderwijs en daar past een kindgericht logo bij. Het ontwerpen startte dan
ook bij de kinderen. Na een les over logo’s heeft ieder kind een ontwerp gemaakt. Met deze
tekeningen is de school naar ontwerper Martijn van de Voort van ‘Mighty1’ gegaan waarbij de
visie van de school is toegelicht. Martijn is vervolgens enthousiast aan de slag gegaan en al
snel ontstond er een uniek schoollogo.

Ons beeldmerk, de ‘A’ van Antoniusschool is opgebouwd uit 46 unieke lijnen.
Deze lijnen staan symbool voor de kinderen van onze school. Ieder gaat zijn
eigen route, met zijn eigen start- en eindpunt. De ene keer snel en recht, dan weer
zoekend, kronkelend of een zijpad nemend. Waar de kinderen elkaar ontmoeten kruisen de
lijnen elkaar. We kaderen het leren niet strak in maar coachen en begeleiden de
kinderen in hun ontwikkeling. Door de waarde van ieder individu te
erkennen ontstaat er een krachtige, kleurrijke, gezamenlijke vorm.
Niet ingekaderd maar samen gevormd.
Met het logo ondersteunen we onze uitgangspunten en dragen ze actief uit. Op dit
moment heeft de school 46 leerlingen. De kinderen vonden het prachtig dat zij zelf een
lijn zijn in dit geheel en als startpunt symbool blijven staan voor alle kinderen die de
school in de toekomst bezoeken. Ook herkenden zij zelf hun eigen ontwerpen die weer waren
meegebracht door de ontwerper om te laten zien hoe hij zich had laten inspireren.
Na de presentatie genoten de kinderen, ouders en leerkrachten samen van cup cakes (met
logo!) die door de kinderen van groep 7-8 gemaakt waren. Aan het einde van de middag
kregen alle kinderen van de school een tas met daarop het schoollogo, zodat de mensen die
zij ontmoeten mee kunnen genieten.

