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Alles heeft zijn eigen tijd

(uit Prediker 3)
Er is voor alles in het leven een geschikte tijd.       
Er is een tijd om kinderen te krijgen,
en er is een tijd om te sterven.
Een tijd om planten in de grond te zetten,
en een tijd om planten uit de grond te trekken.

Een tijd om mensen te doden,
en een tijd om mensen beter te maken.
Een tijd om dingen af te breken,
en een tijd om dingen op te bouwen.
Een tijd om te huilen,
en een tijd om te lachen.

Een tijd om verdriet te hebben,
en een tijd om te dansen.
Een tijd om samen te slapen,
en een tijd om in je eentje te slapen.
Een tijd om iemand te omhelzen,
en een tijd om afstand te houden.

Een tijd om iets te zoeken,
en een tijd om iets te verliezen.
Een tijd om dingen te bewaren,
en een tijd om dingen weg te gooien.
Een tijd om iets los te scheuren,
en een tijd om iets heel te maken.

Een tijd om stil te zijn,
en een tijd om te praten.
Een tijd om lief te hebben,
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog,
en er is een tijd voor vrede.

Zo is er - voor mij - ook een tijd mét en een tijd 
zonder de KSU. Het is tijd om afscheid te nemen
Met dankbaarheid en trots zie ik terug op 
de afgelopen achttien jaar waarin ik de 
verantwoordelijkheid droeg voor de Katholieke 
Scholenstichting Utrecht.

COLLEGE VAN BESTUUR

Graag geef ik jullie - in mijn laatste voorwoord 
voor KSU-breed - een gedicht mee van de bekende 
cabaretier Paul van Vliet.

Wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op houden van
Wie dan wel?
Als wij niet meer proberen
Om van fouten wat te leren
Als wij ’t getij niet keren
Wie dan wel?
Als wij niet meer zeggen hoe het moet
Wie dan wel?
Als wij niet meer weten wat er toe doet
Wie dan wel?
Als wij er niet in slagen
De ideeën aan te dragen
Voor een kans op betere dagen
Wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij er niet mee komen, met een plan
Wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen
Dat de toekomst is geborgen
Voor de kinderen van morgen
Wie dan wel?
Als wij onszelf niet dwingen
Een gat in de lucht te zingen
Waar zij in kunnen springen
Wie dan wel?

Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen; 
het ga jullie en de stichting goed!

Jan van der Klis, lid College van Bestuur



De baas van morgen

VAN DE SCHOLEN

KINDEREN WORDEN OOIT DE BAAS. EN MISSCHIEN IS DAT MAAR GOED OOK. LEERLINGEN

 VAN GROEP 8 VAN DE LUDGER MOCHTEN EEN DAGJE MEELOPEN MET GROTE BEDRIJVEN 

IN UTRECHT. ORGANISATOR JINC WILDE DE KINDEREN OP EEN LEUKE EN 

SERIEUZE MANIER LATEN KENNISMAKEN MET HET BEDRIJFSLEVEN. EN DAT IS GELUKT. 

‘WE MOCHTEN SAMENWERKEN MET DE MEDEWERKERS. DAT WAS ERG LEUK’, VERTELT MIRTHE. 
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T  
wee groepen 8 van de Ludger gingen op bezoek 

      bij niet de minste bedrijven in de regio. In alle 
vroegte werden de twaalf leerlingen opgehaald 
door de ‘bazen’ van zes verschillende bedrijven: 
Vodafone Ziggo, Ordina, Mensely, Avanade, ICM 
en het Spoorwegmuseum. Per tweetal bezochten 
de leerlingen een bedrijf. Trots vertellen Siem 
en Stef: ‘De baas van het bedrijf zelf kwam ons 
ophalen in een Tesla.’ 
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Zo kreeg elk tweetal een eigen opdracht. ‘We 
mochten samenwerken met medewerkers. 
Dat was erg leuk’ geeft Mirthe aan. Stef en Siem: 
‘We moesten een mysterie (opdracht) oplossen. 
Dat klinkt natuurlijk meteen leuk.’ Yatong en 
Julian mochten in het Spoorwegmuseum ook 
achter de schermen kijken. ‘En daar kom je 
natuurlijk anders nooit’, meent Julian.

De kinderen waren aangenaam verrast over de 
manier van werken bij sommige bedrijven. Bij 
ICM zagen Dieter en Thijs dat de medewerkers 
tussen hun werk door even konden darten of 

“Leerlingen enthousiast 
over snuffeldag 
bij bedrijven" 

Het was geen vrijblijvend bezoek, want de kids 
werden, na een rondleiding, flink aan het werk 
gezet. De eerste kennismaking was spannend. 
‘Bij binnenkomst stonden er allemaal mede-
werkers en iedereen wilde met ons praten’, 
vertellen Nikita en Floor. Gelukkig waren ze snel 
gewend en enthousiast om aan het werk te gaan. 

Inge en Fiore waren te gast bij Ordina, een ict-
bedrijf. ‘Baas Annemieke wilde weten hoe Ordina 
meer meisjes kon interesseren om hier te komen 
werken in de IT’, zegt Inge. ‘Daar zijn we wel over 
na gaan denken.’  

Bij ISM moesten Dieter en Thijs nadenken over 
de vraag ‘Wat kan ICM (goed) doen voor de 
wereld?’. Ook bij Vodafone werden de jonge 
medewerkers aan het denken gezet. De vraag 
was hier hoe Vodafone ervoor kan zorgen dat 
meer medewerkers deelnemen aan maatschap-
pelijke projecten zoals lesgeven. 

VAN DE SCHOLEN
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tafelvoetballen. ‘Er stond zelfs een trampoline’, 
vertelt Thijs enthousiast. 

De leerlingen waren de hele ochtend bezig met 
het bedenken van ideeën, de uitwerking en het 
maken van een Powerpoint. Daarna mochten ze 
een presentatie te geven aan de directeur en een 
aantal medewerkers van het bedrijf. ‘Dat was 
best heel spannend’, vonden Nikita en Floor. 
‘Gelukkig was het bedrijf blij met ons en met 
wat we lieten zien.’ De deelnemende bedrijven 
hechten veel waarde aan de frisse blik, nieuwe 
ideeën en openheid van de kinderen. Inge en 
Fiore: ‘We werden de hele dag door een foto-
graaf gevolgd en gefilmd. We voelden ons heel 
belangrijk.’

Na het ochtendprogramma gingen de twaalf 
kinderen en de directeuren in de middag naar 
Amsterdam om in het ING-gebouw hun ervarin-

Leerkrachten Henk Schols en Carmen Lebbink zijn 
blij met het resultaat: ‘Niet alle kinderen konden 
mee. Degene die wel gingen hebben een bijzondere 
ervaring gehad. Net als de snuffelstage past dit 

Voor herhaling vatbaar
initiatief bij burgerschap. Ons doel is de kinderen 
door praktijkervaringen beter voor te bereiden op
de maatschappij.’ 

Om de andere kinderen wel mee te laten genieten 
hebben de leerlingen die op bezoek waren bij de 
bedrijven hun ervaringen met de klassen gedeeld. 
Ze lieten filmpjes en foto’s zien. Vodafone Ziggo en 
Ordina komen bovendien nog een keer op bezoek 
in de klas.

Interesse in ‘De baas van morgen’ of een 
snuffelstage? Laat het weten aan de redactie.

gen met elkaar te delen. Floor en Nikita vonden 
het heel bijzonder om deze dag mee te mogen 
lopen in een echt bedrijf. Nikita: ‘We willen alle 
bazen bedanken voor deze bijzondere dag.’

Henk Schols en Carmen Lebbink, leerkrachten 
KBS Ludger

VAN DE SCHOLEN
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Zeven vragen aan 
Jan van der Klis

NA EEN DIENSTVERBAND VAN 18 JAAR VERLAAT JAN VAN DER KLIS PER 

1 OKTOBER AANSTAANDE DE KSU. HIJ GAAT GENIETEN VAN TWEE JAAR 

VERLOF EN DAARNA VAN ZIJN PENSIOEN. TER GELEGENHEID VAN ZIJN 

AFSCHEID STELDEN WE HEM ZEVEN PERSOONLIJKE VRAGEN. 

1) Waarom heb je destijds voor het 
 onderwijs gekozen?
‘Ik wilde graag leidinggeven, om te beginnen 
aan een groep kinderen. Op de basisschool 
had ik een inspirerende leraar die kinderen écht 
zag. Al snel bleek dat ik lesgeven aan een groep 
kinderen heel leuk vond. Gymnastiek was mijn 
favoriete vak. Na 3 jaar voor de klas kreeg ik de 
mogelijkheid om leiding te gaan geven. Ik werd 
het hoofd van de school, zoals dat toen heette. 
In mijn werkzame leven van 43 jaar is het nemen 
van leidinggevende verantwoordelijkheid een 
rode draad geweest.’

2) Wat zijn hoogtepunten uit je tijd bij KSU?
‘Het grootste plezier en de meeste voldoening 
kreeg ik van het Atjeh-project. Wij kwamen er 
in 2006, ruim een jaar na de tsunami. De zes 
meest getroffen scholen in de hoofdstad Banda 
Atjeh waren inmiddels herbouwd, maar er was 
nog niet echt onderwijs omdat veel leraren en 
leerlingen waren omgekomen. Samen met Hoge-
school Domstad (de toenmalige pedagogische 
academie) hebben we een onderwijsproject 
opgezet. Ruim 100 studenten en leerkrachten 
zijn ingezet op de basisscholen in (Banda) Atjeh. 
We hebben daar nieuwe leerkrachten rekenonder-
wijs gegeven. Dat waren veelal mensen zonder 
ervaring of studenten van de PABO in Banda Atjeh. 
Ook deden we drama (voor traumaverwerking) en 
tekenden en zongen we met de kinderen. 

We leerden ze spelvormen als slagbal en trefbal, 
zodat ze na schooltijd konden spelen. Immers, 
alles was weggespoeld.’

Een ander hoogtepunt was de KSU-brede confe-
rentiedag in De Fabrique waarin het strategisch 
beleidsplan ‘De leerling blinkt uit’ werd gepre-
senteerd (2014). Iedereen was erbij, zo’n 850 
medewerkers en kinderen. Een heel inspirerende 
dag met inhoud, plezier en een sterk wij-gevoel, 
wat nog lang voelbaar was. 
De nieuwjaarsrecepties waren een jaarlijks 
hoogtepunt voor mij. Een geweldig ontmoetings-
moment waar collega’s elkaar groeten, samen 
eten en plezier maken. 



8 Tot slot heb ik ook erg genoten van alle nieuw-
bouwtrajecten. In deze periode zijn 18 basis-
scholen gebouwd, een heel tastbaar resultaat. Ik 
probeerde elk gebouw iets herkenbaars mee te 
geven zoals een torentje, een brede luifel en een 
buitenglijbaan op het talud. Ik kijk er met trots op 
terug.’

3)  Waar heb je weleens wakker van gelegen?
‘Ik lig gelukkig zelden of nooit wakker van de 
KSU. Wel heb ik eens slecht geslapen toen het 
administratiekantoor failliet ging en de tijdige 
uitbetaling van de salarissen dreigde fout te 
lopen. Een race tegen de klok en net op tijd 
gehaald. Op zo’n moment realiseer je je maar al 
te goed dat er zo’n 750 gezinnen ‘eten’ van de 
KSU; een grote verantwoordelijkheid.
In die 18 jaar is er drie keer een schoolleider 
overleden, ook dat heeft me erg geraakt. En je 
mag best weten dat ik een zucht van verlichting 
slaakte wanneer de zomervakanties zonder al te 
veel narigheid bij medewerkers voorbij waren en 

de meesten gezond en wel na een lange vakantie 
weer aan de slag konden.’

4)  Wat is de kracht van de KSU?
‘De kracht van de KSU vind ik dat we een waar-
dengerichte organisatie zijn, bij ons staan 
aandacht, eenvoud, ruimte en plezier centraal. 
Met aandacht bedoelen we veel tijd nemen voor 
de kinderen en elkaar. Eenvoud staat voor ingewik-
kelde zaken eenvoudig maken. We bieden ruimte 
om te groeien. En naast dat we hard werken, 
vinden we het ook belangrijk plezier te maken. 
Dat zie je onder andere terug in de bindingsacties. 
Waarden, gebaseerd op het Benedictijnse gedach-
tegoed, die ook in 2020 nog steeds passen.’

5)  Wat ga je het meest missen?
‘De sociale contacten ga ik zeker missen. En 
misschien het vaste ritme. Gelukkig heb ik een 
schoolgaande dochter en een werkende vrouw. 
Zij zorgen ervoor dat ik het dagelijks ritme vast ga 
houden.’

COLLEGE VAN BESTUUR
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6)  Wat zou je tegen de collega’s willen zeggen?
‘Om te beginnen wil ik iedereen bedanken voor 
het vertrouwen. En daarnaast zou ik willen 
meegeven dat als je de leider wilt zijn, je moet 
zorgen dat je het kind kent. Eerst het kind, dan 
zijn omgeving en dan komt pas het lesgeven. De 
vier waarden komen in het groot en in het klein 
in de klas terug. Ik neem afscheid van een mooie, 
solide, betrouwbare en gezonde organisatie, waar 
ik trots op ben. Een mensgerichte organisatie met 
een eigen gezicht en met lef om aan te pakken.’

7)   Wat ga je doen met de extra vrije tijd die 
 je straks hebt?
‘Haha, ik ga eerst drie maanden niks doen. 
Daarna wil ik graag weekendjes weg gaan met 
mijn kinderen, steden bezoeken en wat vrijwil-
ligerswerk gaan doen. Misschien ga ik ook wel 
mijn oude passie oppakken om gymles te geven 
in het basisonderwijs. In ieder geval wil ik elke 
dag beginnen met wat uitvoeriger aandacht voor 
een kop koffie en de krant.’ 

COLLEGE VAN BESTUUR
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T  oen ik hier afgelopen jaar als schoolleider aan 
      de slag ging, kon niemand me goed vertellen 
wat onze school uniek maakt. Een brainstorm-
sessie met collega’s uit het MT en identiteitsbege-
leider Mirjam Stroetinga leverde het idee op om 
een onderzoekje te doen. Op welke momenten zijn 
ouders, leerlingen en collega’s blij dat ze juist voor 
deze school hebben gekozen? 

Heel wat betrokkenen namen de moeite deze 
vraag van de school te beantwoorden. En zo zaten 
de teamleden in december 2019 tussen stapels 
verhalen. Het was heel leuk om met elkaar te lezen 
hoe positief ouders zijn. Als leerkracht krijg je 
niet zo vaak vanuit ouders bedankjes of positieve 
verhalen.

Zoals bedoeld leverde het onderzoekje een beeld 
op van wat de betrokkenen bij de school nu zo 
waarderen aan de Ludger. Ouders blijken juist de 
kleine dingen te waarderen. Dat je iets aardigs 
zegt, nog eens ergens op terug komt, of een op-
merking maakt waaruit blijkt dat je hun kind goed 
ziet. De waardering voor onze school zit in de 
kleine, betekenisvolle dingen.

De belangrijkste ontdekking voor het team was 
hoezeer je er als school toe doet. Je las dat echt 
vanuit de ouders, dat je als school een grote 
impact hebt op het leven van kinderen. Dat je een 
waardevolle plek inneemt in hun leven. Dat hoop 

en weet je misschien wel, maar is toch heel bijzon-
der om eens duidelijk te horen.
De uitspraken van ouders, leerlingen en collega’s 
zullen een zichtbare plek krijgen in de school.  
Op beide locaties hangen we een pauw op, met 
veren waar iedere klas een kernwaarde op kan 
schrijven, die spreekt uit de verhalen. We zullen er 
ook een tijdschrift van maken en natuurlijk krijgen 
de mooiste uitspraken een plek in de schoolgids.
Een dergelijk onderzoek is ook voor andere  
scholen een aanrader. Je moet je vraagstelling   
natuurlijk wel goed afstemmen op je ouder-
populatie. Soms werken interviews misschien 
beter dan een vraag op papier.

Kristie de Jong, schoolleider KBS Ludger 

Waardering zit vooral 
in kleine dingen

VAN DE SCHOLEN

OUDERS, LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN VAN KSB LUDGER DEDEN MEE AAN EEN ONDERZOEK

NAAR DE WAARDERING VOOR HUN SCHOOL. PRACHTIGE ERVARINGEN KWAMEN AAN HET LICHT. 

WAAROM NAM DE SCHOOL DIT INITIATIEF? WAT LEVERDE HET OP EN WAT GAAT 

DE SCHOOL DAARMEE DOEN? 

“Dit zou elke school 
moeten doen”
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D  e leerlingen maken al zo’n drie jaar ‘school-
        journaals’, genaamd het "ODB Kids News”. 
ODB komt natuurlijk van de naam van hun 
basisschool en de naam hebben ze zelf bedacht. 
Deze journaals maken ze elk blok met hulp van 
filmcoaches van jeweetzelf.tv en de journaals 
zijn intern (via Social Schools) te bekijken voor 
ouders, docenten en leerlingen. Sinds dit jaar 
behandelen ze met de rubriek 'ODB changemakers’ 
onderwerpen uit de buurt die zij, als ze de baas 
van hun buurt zouden zijn, graag zouden willen 
veranderen. 

Filmcoach Claudia: ‘Ik was nog bezig om toestem-
ming te regelen om het filmpje ergens te mogen 
delen en toen hoorde ik van de schoolleider dat 
de video al via via bij de gemeente terecht was 
gekomen.’ Een raadslid was om een andere reden 
op bezoek bij de schoolleider, maar complimen-
teerde hem met het leuke filmpje van de kinderen. 
De gemeente is tot actie over gegaan en er komen 
nu onder meer drempels om de veiligheid te 
verbeteren. 

ODB is ‘de baas in de buurt’
VAN DE SCHOLEN

DOORTJE (GROEP 8) EN SOPHIE (GROEP 6) VAN BASISSCHOOL ONDER DE BOGEN HEBBEN 

DANKZIJ EEN ITEM IN HUN ZELFGEMAAKTE SCHOOLJOURNAAL, HET VOOR ELKAAR GEKREGEN 

DAT DE GEMEENTE IN BEWEGING IS GEKOMEN EN EEN GEVAARLIJK KRUISPUNT IN DE BUURT VAN 

HUN SCHOOL AAN GAAT PAKKEN. 

“Kinderen zorgen voor 
veiliger verkeer”
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Gebedshuisbezoek is gewoon gaaf

M et een afkomst uit maar liefst vierendertig 
          verschillende landen stikt het van de cultu-
ren binnen de schoolmuren. De Groene Alm heeft 
met een hoop diversiteit te maken. In deze situatie 
vinden we het extra belangrijk om verbindingen 
te leggen tussen culturen. En een bezoek aan een 
moskee of kerk biedt een prachtige kans om een 

SINDS ENKELE JAREN BEZOEKEN BOVENBOUWLEERLINGEN VAN KBS OP DE GROENE ALM EEN 

GEBEDSHUIS. MET HULP VAN DE LESKISTEN WORDEN DE LEERLINGEN DAAROP VOORBEREID. 

INMIDDELS IS HET DE GEWOONSTE ZAAK VAN DE WERELD GEWORDEN. 

EN TOCH IS HET ELKE KEER BIJZONDER. 

KBS Op de Groene Alm 
opent een wereld 

voor haar leerlingen

VAN DE SCHOLEN

inkijkje in een cultuur te geven. Dat is toch ook veel 
leuker dan leren van een werkblaadje? De onder-
zoekende manier waarop kinderen met het bezoek 
bezig zijn, sluit goed aan bij het onderzoekend 
leren dat de school hoog in het vaandel heeft.

Toen we begonnen met kerkbezoek in groep 6 
kwam deze best wel pittige groep overenthousiast 
terug. Moslimleerlingen hadden in de kerk van 
alles herkend, zoals rituelen uit hun eigen traditie. 
Ook voor ouders die meegaan als begeleider 
blijkt het gebedshuisbezoek minder eng dan 
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VAN DE SCHOLEN

aanvankelijk gedacht. De meeste ouders zijn zelf 
ook nog nooit in een kerk geweest, en vinden 
het uiteindelijk heel interessant om er een keer 
te kijken. In groep 7 volgt het moskeebezoek. De 
moslimleerlingen laten dan trots hun wereld zien 
aan hun Nederlandse vriendjes. Dat is heel gaaf 
om mee te maken.

Na de kerk in groep 6 en de moskee in groep 7, 
proberen we met groep 8 een Hindoeïstische 
tempel te bezoeken. Het leggen van contact met 

gebedshuizen vraagt wat investering. Maar als er 
eenmaal contact is, gaat het de daarop volgende 
jaren vaak meer vanzelf. Het contact moet gewoon 
groeien. Voor scholen die ook overwegen een 
gebedshuis te bezoeken nog een tip: laat je niet 
ontmoedigen als kinderen zeggen dat ze het stom 
vinden. Het bezoek wordt beslist waardevoller dan 
je vooraf kunt bedenken.

Miriam Haacke, bovenbouw-coördinator KBS 
Op De Groene Alm

I  n het verleden heb ik mijn financiële sporen 
    verdiend bij lagere overheden, i.c. gemeenten, 
een ziekenhuis, een opvang voor dak- en thuis-
lozen en een consortium van abortusklinieken. 
Uitsluitend maatschappelijk gerichte organisaties 
dus en dat is altijd een bewuste keus van mij 
geweest waar ik tot op heden geen spijt van heb 
gehad. Twee keer eerder heb ik onderwijsfinanciën 
gedaan, in het primair onderwijs, bij de gemeente 
Alphen aan den Rijn en in Amsterdam West bij 
de deelgemeente Slotervaart. In Amsterdam zat 
ik wat dichter op de praktijk en heb gezien met 
welk een enthousiasme de leerkrachten in lastige 
omstandigheden vorm gaven aan het onderwijs en 
heb daar veel respect voor gekregen. 

SINDS 16 MAART WERK IK OP DE FINANCIËLE ADMINISTRATIE (FA) 

ALS TEAMLEIDER FINANCIËN. IK BEN GELIJK IN HET DIEPE GEGOOID 

MET HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING SAMEN MET DE 

COLLEGA’S VAN DE FA EN DAT IS PRIMA VERLOPEN. 

IK BEN AANGENAAM VERRAST DOOR DE OPEN EN AANGENAME 

CULTUUR BIJ DE KSU DIE GOED BIJ MIJ PAST. 

Guido Brand, teamleider financiën 

Even voorst
ellen… 

Sinds twee jaar woon ik gelukkig samen met Kobus. 
Kobus is in april 8 jaar geworden en heeft maar heel 
kort in een kattenasiel gewoond. Zij heeft mij uit-
gekozen in plaats van andersom en wij hebben nog 
steeds geen spijt van ons samenwonen. Nou ja, ik 
een beetje omdat zij elke nacht om 4 uur wil eten.

In mijn vrije tijd hou ik van fitness, fotografie en 
motorrijden. En ik kijk graag naar topsport, van 
wielrennen tot voetbal en van volleybal tot hockey. 
Waarbij gezegd moet worden dat zelf voetballen 
toch wel het mooiste is dat er bestaat. Maar dat 
gaat en hoeft niet meer. En alhoewel mijn moeder 
uit Amsterdam kwam, gaat mijn hart een beetje uit 
naar De Kuip. Misschien iets Freudiaans… 

PERSONEEL
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L 
ex de Goeij herinnert zich zijn eerste dag in het 

      onderwijs nog maar al te goed. ‘Ik kwam recht-
streeks uit militaire dienst. Had de Pedagogische 
Academie gedaan bij de zusters van St. Agnes in 
Amersfoort. Ik kwam aan bij De Spits, toen een 
school met vijfentachtig kinderen in een ware 
bouwput. Het was carnaval en ik werd overdonderd 
door het enthousiasme. Van de kinderen, maar 
ook van de leerkrachten. Het was zo puur, een echt 
feest. Niet gek dat ik mij meteen thuis voelde.’

Natuurlijk waren niet alle jaren in het onderwijs 
feestelijk. ‘Ik heb wel eens gedacht om fietsenma-
ker te worden. Of computerprogrammeur. Allebei 
dingen die ik heel leuk vind. Maar dan ging ik die 
dingen in mijn lessen doen. Er kwamen lessen 
in techniek, in programmeren, in fotografie. En 
zo heb ik voortdurend nieuwe dingen geleerd. Ja, 
samen met de kinderen.’ 

'Leven met de kinderen'

Achttien jaar geleden werd hij schoolleider. ‘Een 
denkfout’, zegt hij nu. ‘Ik dacht dat dat wat ik in 
mijn klas deed, nu over de hele school zou kun-
nen gebeuren. Maar als schoolleider werk je met 
volwassenen en niet rechtstreeks met kinderen. 
Ik zie de kracht van schoolleiders die ook 
lesgevende taken hebben. De werkvloer, daar 
gebeurt het. Met je voeten onder je bureau vraag 
je subsidies aan en beantwoord je je mail. Maar 
verder gebeurt het in de klassen. Daar moet je 
feeling mee houden.’
Hoewel hij het schoolleven zal missen, komt er 
toch ook een tijd aan waar hij naar uitkijkt. ‘Ik heb 
zelf drie kinderen en ‘verbouwen’ is een van mijn 
hobby’s. Er is genoeg te doen en er komt nu een-
maal een tijd dat je afscheid moet nemen van het 
werkend bestaan. Terugkijkend heb ik mijn eigen 
hobby’s gebotvierd op de kinderen en ik kreeg er 
ook nog eens voor betaald hahaha.’

PERSONEEL

SCHOOLLEIDER LEX DE GOEIJ VIERT DIT JAAR ZIJN 40-JARIG JUBILEUM BIJ DE KSU. EEN BIJZONDERE 

MIJLPAAL VOOR DE 62-JARIGE DIE ER OP VERZOEK NOG MAAR WEER EEN JAARTJE ACHTERAAN 

PLAKTE. ‘HET IS ENORM ZINGEVEND, LEIDING GEVEN AAN EEN SCHOOL MET KINDEREN EN IK HEB 

ERVAN GENOTEN. ALLES WAAR IK WARM VOOR LOOP, HEB IK IN MIJN ONDERWIJS TERUG LATEN 

KOMEN. IK HEB MIJN LEVEN GELEEFD MET DE KINDEREN.’

Lex de Goeij viert 40-jarig jubileum:
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Z e gaf les aan kinderen van kinderen die ze in 
       de klas had gehad, collega’s kwamen en 
gingen en de kleuterschool ging op in het basison-
derwijs. ‘Ik had stagegelopen op de Zonnestraal 
en samen met een klasgenoot mocht ik al voor 
de zomervakantie beginnen. Dat was in 1973. Het 
waren andere tijden hè… Er was daar net een grote 
behoefte om de teugels weer wat strakker aan 
te trekken na de vrije jaren die ze achter de rug 
hadden. Ik nam de onrustigste klas over van een 
collega die het allemaal niet zo nauw nam met 
de regels. Ik werd direct in het diepe gegooid.’
Tijdens haar lange schoolcarrière vond ze een 
man, kreeg ze kinderen en een kleinkind. ‘Haha, 

ik heb mijn man op de KSU ontmoet. Hij werkte 
bij de technische dienst en zo is het gekomen.’ 
‘Ik heb het, denk ik, zo lang volgehouden omdat 
mijn band met de kinderen altijd goed was. Verder 
had ik vaak leuke collega’s met wie ik een klik had 
en heb. En natuurlijk waren er ook mindere perio-
des, maar mijn humor heeft me er altijd doorheen 
geholpen. Ik ben mijn plezier nooit kwijtgeraakt.’

Na haar vertrek zal ze gaan voorlezen bij mensen 
thuis met de Voorleesexpres. ‘Daar ben ik dit jaar 
al mee begonnen. En ik zit in Vianen bij het Katho-
lieke Vrouwengilde. Ik ga me niet vervelen hoor, 
maar spannend is het wel.’

OP 16 JULI NEEMT ZE DAN EINDELIJK AFSCHEID. 47 JAAR NADAT ZE ALS KLEUTERJUF 

BEGON OP DE ZONNESTRAAL ZEGT ANKE BOGAERT (ST. JAN DE DOPER) HET ONDERWIJS 

VAARWEL. ‘DAT IS INDERDAAD HEEL LANG’, ZEGT ZE MET ENIGE VERBAZING. ‘MAAR ALS JE 

ONDERWEG BENT BESEF JE DAT NIET.’

Anke Bogaert neemt na 47 jaar onderwijs afscheid:

‘Ineens denk je 
van jeetje’

PERSONEEL
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N a de succesvol verlopen campagne van 2019 
        is ook dit jaar weer vol enthousiasme gestart 
met een arbeidsmarktcampagne. Doel van de 
campagne is om de KSU in beeld te brengen als 
aantrekkelijke werkgever en om zoveel mogelijk 
goede, enthousiaste en bevoegde leerkrachten/
nieuwe collega’s te werven voor het invullen van 
vacatures. Oorspronkelijk was hiervoor, net als 
vorig jaar, een Meet&Greet met (vertegenwoordi-
gers van) alle scholen gepland. 

Helaas is door de uitbraak van het coronavirus 
dit jaar alles anders, zo ook voor deze campagne. 
Een Meet&Greet was, met alle maatregelen, 
niet mogelijk. Daarom hebben we ervoor 
gekozen een nieuwe vacaturesite te maken 
(www.solliciteersnel.nu) en een grotere social 
media campagne op te zetten. We hopen dat deze 
campagne er toe zal bijdragen dat alle vacatures 
voor komend schooljaar worden vervuld. 

De campagne is tot stand gekomen met hulp van 
leerlingen die enthousiast wilden poseren voor 
de foto of in een kort filmpje. Ook zijn we onze 
ambassadeurs heel erkentelijk. Zij verrijken deze 

campagne door het delen van hun persoonlijk 
verhalen. Dietha Boer van de Johannesschool, 
Ahmet Uslu van De Zeven Gaven, Mireille Smits 
van Onder De Bogen, Jaap van Lambalgen van De 
Pijlstaart, Don Kockelman van Wijzer aan de Vecht 
en Laura Mol van De Paulusschool, dank je wel.

Mariska Gerritsen en Leontien van der Plas, 
Staffunctionarissen P&O en PR&Communicatie

Arbeidsmarktcampagne 2020
PERSONEEL
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ORGANISATIE

‘Buitenspelen zou een vak 
op school moeten zijn’  

K  inderen moeten een heleboel en mogen niet 

       zo veel meer. Dit is iets wat wij binnen Spor-

tivate willen doorbreken. Wij geven de kinderen 

de kans om te mogen spelen. Waar zij klein mogen 

zijn zonder dat er gepresteerd 

hoeft te worden. Wij hebben 

het daarom vaak over spelen. 

In het spel bepalen de kinde-

ren de regels vaker zelf. Zij 

zijn vrij om te bepalen hoe 

zij het spel spelen. Dit is niet 

alleen leuk, maar ook nog 

eens ontzettend goed voor 

hun ontwikkeling. 

Vanuit Sportivate bieden 

wij verschillende speel- en 

beweegmogelijkheden aan 

voor kinderen. Waaronder de 

speel- en beweegpauze op 

scholen. Wij zetten spelletjes 

klaar waar kinderen aan mee kunnen doen. Het 

effect hiervan is dat kinderen leren om samen te 

spelen, dat er minder ruzies en conflicten zijn, 

maar vooral dat de kinderen voelen dat ze weer 

de ruimte krijgen om kind te mogen zijn. 

Naast dat wij als Sportivator spellen klaarzet-

ten voor de kinderen, geven wij ook de ruimte 

DIT IS EEN KREET DIE JOHAN CRUIJFF OOIT UITSPRAK. MAAR OOK EEN KREET DIE WIJ DAGELIJKS 

UITSPREKEN BINNEN SPORTIVATE. AFGELOPEN TWINTIG JAAR HEBBEN DE KINDEREN IN 

NEDERLAND ZICH ONTWIKKELD TOT EUROPEES KAMPIOEN STILZITTEN. WAAR KINDEREN 

TWINTIG JAAR TERUG 15.000 UUR PER KINDERTIJD IN BEWEGING WAREN IS DAT NU 1.700 UUR PER 

KINDERTIJD. EEN VERMINDERING VAN BIJNA 90%. DIT ZIJN DE SCHOKKENDE CIJFERS DIE WIJ OOK 

HELAAS TERUGZIEN IN DE MAATSCHAPPIJ WAAR WIJ IN LEVEN. 

terug aan het kind. Wij stimuleren en begeleiden 

kinderen om zelfstandig of met elkaar te kunnen 

spelen. Dit doen wij aan de hand van het Junior 

Sportivator-traject. Dit zijn kinderen uit groep 7 

die, onder begeleiding van 

ons, zelf spellen klaarzetten 

en begeleiden. Wij bieden de 
veiligheid en structuur, maar 
de kinderen spelen het spel. 

Afgelopen zomer zijn wij in 
contact gekomen met de 
Marcusschool in Overvecht. 
De koppeling tussen de visie 
van de KSU ‘de leerling blinkt 
uit’ en onze visie bracht 
ons samen om twee keer in 
de week op de dinsdag en 
donderdag speel- en beweeg-
pauze aan te bieden tijdens 
de pauzes. Op de foto zien 

jullie ook de eerste junior Sportivators van Utrecht 
die momenteel zelfstandig leren spelen onder 
begeleiding van een Sportivator. 

Willen jullie weten wat wij voor jullie speelklimaat 
kunnen betekenen? Neem dan contact op met 
micha@sportivate.nl.
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'Juf, mag ik jou dan 
nooit meer knuffelen? 
Ik haat corona!' (leerling)

Kim Vader
Schoolleider De Jazzsingel

We maakten een kletsmuur, om te kunnen kletsen 
met klasgenoten die les krijgen in de andere helft 
van de groep (groep 4). En improviseerden een 
bibliotheek, zodat kinderen wekelijks op afspraak 
boeken konden ruilen tijdens de schoolsluiting. 

Karin Keijzer, schoolleider Johannesschool

Gaat het niet zoals 
het moet, dan moet het 

zoals het gaat!
Lisette van Dijk

Schoolleider Marcusschool

LESGEVEN IN CORONATIJD
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W e hebben in korte tijd geleerd om instruc-
         tiefilmpjes te maken. Dat resulteerde niet 
alleen in inhoudelijk materiaal, maar we hebben 
nu ook een aantal vermakelijke verhalen om onze 
archieven mee te vullen.

Ouders hebben herhaaldelijk laten weten het 
erg op prijs te stellen dat er veelvuldig telefoon/
video/schriftelijk contact is gezocht.

'Contact’ is wel zo’n beetje het toverwoord in de 
crisistijd. We willen allemaal elkaar zien, voelen, 
rechtstreeks horen, maar mogen dat niet in 

levende lijve. De glimlach van de kinderen bij 
binnenkomst, zegt genoeg over het belang van 
onze sector….

De tijd waarin we in actie moesten bij de herope-
ning van de scholen liet zien dat er een behoorlijk 
aantal ‘eigenwijze’ schoolleiders zijn die prima de 
koers voor hun school kunnen uitstippelen. Dat 
is een bewijs dat de ingezette koers om de KSU 
organisatie aan te passen aan deze tijd de juiste 
is….
 
Wim Kroeze, Schoolleider Sint Jan de Doper

'Supertrots op mijn team'

'Juf, we worden echt 
zo verwend door 
jullie met ijsjes, 

bloemen en cakejes!' 
(leerling)

Kim Vader
Schoolleider De Jazzsingel

LESGEVEN IN CORONATIJD
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'Heerlijk die blije gezichten'

W e hebben looproutes gemaakt op onze 
         onderbouw- en bovenbouwlocatie. Grappig
is dat iedereen (ouders, leerkrachten en leer-
lingen) het naar schoolgaan nu veel rustiger 
ervaart. Iets moois om vast te houden na deze 
periode.

Ik ben heel blij en trots om te zien dat we het de 
afgelopen periode echt samen hebben gedaan; 
leerkrachten met elkaar, leerkrachten met 
ouders en leerlingen, ouders met elkaar. Er is 
veel tijd gegaan naar het aangaan van contact 
op verschillende manieren; telefonisch, teams, 
facetime, mail, social schools en live tijdens de 
noodopvang. Dat wordt gewaardeerd 
door alle betrokkenen.
Knap dat iedereen op alle niveau's 
(bestuur, MT, leerkrachten, ouders, 
leerlingen) in een tijd van crisis 
flexibel en constructief blijft. Dat 'alles
lijkt te kunnen' wil ik graag vasthouden.

 

V eel ouders prijzen de snelheid van omscha-
      keling naar digitaal onderwijs, nu prijzen ze 
de school voor het duidelijke noodplan en het 
rekening houden met gezinnen op dezelfde 
dagen naar school en het feit dat de BSO dagen 
hebben uitgemaakt in welke shift de kinderen 
naar school komen. 
Wij prijzen daarentegen ouders. Zij hebben de 
kinderen thuis verder geholpen en hadden 
daarbij ook hun eigen te werk te doen.

'Wij prijzen de ouders!'

LESGEVEN IN CORONATIJD

 
Ook hebben we ontdekt dat een school zonder 
kinderen minder aantrekkelijk is dan het soms 
lijkt. Je mist de interactie en het geroezemoes. 
Heerlijk om al die blije gezichten weer te zien.
 
Kristie de Jong, Schoolleider Ludgerschool

 
Dankzij de samenwerking van school, BSO's en 
ouders verloopt het allemaal naar omstandig-
heden soepel.
Een ouder schreef het volgende: ‘Allereerst mijn 
complimenten over hoe jullie nu en de afgelopen 
periode alles hebben aangepakt. Voor ons als ouders 
en voor onze dochter verliep dit echt heel helder, 
gestructureerd en vlot. Heel knap!’
  
Tilly Melissen, Schoolleider St Dominicus
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Tweetalig is méér dan 
tweetalig 

M  yrna Feuerstake zag hoe de afgelopen jaren 

         de aandacht voor vroeg vreemdetalenonder-

wijs (VVTO) enigszins verflauwde. ‘Met EarlyBird 

zorgen we voor een kwaliteitskeurmerk. De 

Engelse taal wordt ingezet als middel. Het is een 

communicatiemiddel om andere culturen beter 

te leren kennen. En nu de KSU gaat werken aan 

een nieuwe beleidsvisie, vond ik het tijd om VVTO 

weer wat onder de aandacht te brengen. Ik ben 

blij dat daar positief op werd gereageerd.’

Ralph Borghart legt uit wat er op zijn school 

gebeurt: ‘We werken met het International Primary 

Curriculum, zeg maar met Nederlandse kerndoe-

len en een internationale blik. Met de Engelse taal 

kun je je nu eenmaal overal op de wereld redden.’ 

Gwendolyn de Graauw is een voorstander van 

internationaliseringsprogramma’s in het onder-

wijs. ‘Ik zou zo graag zien dat dit gebruikt gaat wor-

den op meer scholen. In Utrecht zie je dat expats 

hun kinderen veelal naar de Internationale School 

brengen, maar dat is een bubbel. Hier integreren 

die kinderen veel meer in onze maatschappij.’

De populatie van respectievelijk Stepping Stones 

(De Graauw) en Onder De Bogen (Borghart) 

verschilt nogal. Bij Stepping Stones zijn er veel 

ZE ZIJN ALLE DRIE RAZEND ENTHOUSIAST. KSU-SCHOOLLEIDERS RALPH BORGHART EN 

GWENDOLYN DE GRAAUW EN MYRNA FEUERSTAKE VAN EARLYBIRD DELEN GRAAG HUN 

BEVINDINGEN WAAR HET GAAT OM TWEETALIG ONDERWIJS OP DE BASISSCHOOL. GWENDOLYN 

DE GRAAUW: ‘HET GAAT ER IN DE KERN OM DAT MENSEN AL HEEL JONG LEREN OM HUN 

AANNAMES OPZIJ TE ZETTEN.’ RALPH BORGHART: ‘DE INTERNATIONALE BLIK ZORGT VOOR 

WERELDBURGERSCHAP.’

kinderen van wie één ouder in Nederland geboren 

is, op Onder De Bogen is het wat gemêleerder met 

ouders uit de buurt die hun kinderen bewust op 

een tweetalige school doen. Borghart: ‘Leidsche 

Rijn is een wijk waarin alle sociale klassen verte-

genwoordigd zijn. Hier is het van alles wat. We 

bestaan pas vier jaar, maar hebben ons aanname-

beleid aan moeten passen in die zin dat ouders die 

dicht bij de school wonen voor gaan. We kregen 

teveel aanmeldingen.’

De Graauw noemt zich een strijder voor tweetalig 

onderwijs, maar benadrukt dat elke school wat 

haar betreft ‘een eigen draai’ zou moeten geven 

aan de internationalisering. ‘De diversiteit binnen 

de scholen van de KSU is zo groot, het kan niet 

anders dan dat elke school daar zijn eigen pad in 

kiest. Ik zou het wél elke school gunnen. De kinde-

ren leren zoveel meer.’

Myrna Feuerstake kan dit bevestigen. ‘Engels is 

een middel, geen doel. Natuurlijk krijgen ze vanaf 

groep 1 les in de Engelse taal, maar het gaat er 

veel meer om dat de kinderen een internationale 

blik krijgen. Ze leren open te staan voor andere 

culturen, nog meer en anders dan op gewone 

basisscholen.’

ORGANISATIE

Internationale aanpak van KSU-scholen 
kan een speerpunt worden 
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komen, terug te gaan naar de basis. Tenslotte lees 
ik graag, al lukt dat buiten de vakanties te weinig. 

2) Wat is jouw affiniteit met het onderwijs?
Ik ben overtuigd van de kracht van het onderwijs. 
Onderwijs kan het verschil in een samenleving 
maken. Kinderen leren zichzelf en de ander 
kennen door onderwijs. Onderwijs leert ons 
verdraagzaamheid en tolerantie. In een goed 

onderwijssysteem krijgen kinderen 
gelijke kansen, en kunnen ze hun 
specifieke onderscheidende talenten 
ontwikkelen. Docent, onderwijzer, 
leermeester, leerkracht het maakt niet 
uit hoe je het noemt, maar het is een 
ongelooflijk eerzaam beroep. In die 
zin is het ook verplichtend. Zoals 
Arthur Japin mooi beschrijft, als je 
begiftigd bent met bovengemiddeld 
talent, heb je de dure plicht meer 

verantwoordelijkheid te dragen.
Binnen het onderwijs staan we op dit moment 
voor een enorme uitdaging. Het onderwijs is nu 
vooral gericht op stabiliteit, terwijl de samenleving 
vraagt om een grotere wendbaarheid. Het is een 
lastige, maar inspirerende uitdaging. 

Iedereen is nieuwsgierig en vanuit die basis moet 
onderwijs in mijn ogen werken. We hebben het 
recht op leren en ontwikkelen vergeven aan scho-
len en instellingen die via onderwijs en onderzoek 

Zes vragen 
aan Tjeerd de Jong

1) Tjeerd, zou je willen beginnen om iets over 
jezelf te vertellen? 

Ik kom uit een klein Fries dorpje, bestaande uit 
een paar boerderijen. Zo’n dorpje als Geert Mak 
dat beschrijft in ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’. 
Daar heb ik door een inspirerende meester voor 
het eerst de waarde van onderwijs leren kennen. 
Door het onderwijs kreeg ik het gevoel dat ik erbij 
hoorde. Het gaf mij vrijheid en nieuwe mogelijk-
heden. 

Ik ontdekte een nieuwe wereld 
buiten mijn dorp, eerst op de 
middelbare school, daarna in Am-
sterdam, waar ik bewegingsweten-
schappen heb gestudeerd. Daarna 
heb ik verschillende banen gehad. 
Ik heb onder andere bij NOC*NSF 
gewerkt, ik ben voorzitter van het 
bestuur van een brancheorganisatie 
geweest (NLActief) en ik heb een 
eigen bedrijf gehad. Via onderzoeksprojecten heb 
ik de overstap naar het onderwijs gemaakt. 
Ik ben directeur geweest van het domein Sport 
en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen en de afgelopen jaren was ik directeur 
bij Fontys Hogescholen in Zuid Nederland.

Verder ben ik heel actief op het gebied van sport, 
van fietsen en hardlopen tot alpinisme en delta-
vliegen. Sport vormt een manier om tot mezelf te 

COLLEGE VAN BESTUUR

TJEERD DE JONG IS 1 MAART 2020 GESTART ALS ONZE NIEUWE VOORZITTER VAN HET 

COLLEGE VAN BESTUUR. TJEERD ZAL DE KOMENDE MAANDEN GEBRUIKEN OM MET IEDEREEN 

PERSOONLIJK KENNIS TE MAKEN. 
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trachten mensen te kwalificeren, te socialiseren 
en persoonlijk te ontwikkelen. Daarmee is ook 
het eigenaarschap voor onderwijs belegd buiten 
de gewone samenleving. Het gevaar bestaat dat 
de school, het leren, ophoudt bij de poort van het 
schoolplein. 

4) Wat is je ambitie met de KSU? Heb je nu al 
bepaalde thema’s waar je verder mee wilt?

Het is vroeg om al een uitgebreide ambitie te 
formuleren. Bovendien wordt het niet mijn 
ambitie, maar die van de KSU. We gaan de 
komende maanden tot en met het einde van het 
kalenderjaar gebruiken om met alle medewerkers 
een nieuw strategisch plan te formuleren. Ik vind 
het belangrijk om iedereen binnen de KSU die een 
bijdrage, een inzicht of denkkracht kan leveren 
in de gelegenheid te stellen dat te doen. Samen 
formuleren we de krachtigste ambitie en samen 
optimaliseren we de kans om die te realiseren. 

5) Wie is jouw grote voorbeeld? 
Ik ben het meest onder de indruk van mensen die 
evenwichtig en in verbinding met hun omgeving 
en anderen hun eigen authentieke boodschap 
uitdragen. Soms in woorden, maar vaak in han-
delen of gedrag. Eerder werd ik in dat verband 
wel geïnspireerd door Alexander Panagoulis. De 
hoofdpersoon in een boek van Oriana Fallaci. 
Iemand die de moed vindt om te blijven strijden 
voor zijn eigen waarden in een onderdrukkend 
systeem.

6) Je bent op late leeftijd vader geworden. 
 Wat betekent dat voor jou?
De kinderwens bestond al lang. Die wens 
vervullen lukte niet tijdens mijn liefdesrelatie; je 
krijgt niet altijd wat je wenst. Het is gelukkig ook 
mogelijk om zonder liefdesrelatie een kind op te 
voeden. Dat is wat ik nu doe in co-ouderschap. 
Door David (2) heb ik een 
nieuwe onbekende dimen-
sie van liefde leren ken-
nen. David verbindt mijn 
verleden met de toekomst 
en David stimuleert me 
om zelf te groeien en te 
ontwikkelen opdat ik een 
goede vader voor hem 
kan zijn. 

COLLEGE VAN BESTUUR

Concreet betekent het dat we nog veel meer dan 
dat we nu al doen de samenleving op moeten 
zoeken. Een eerste kleine stap daarbij zou kunnen 
zijn dat we het verruimen van de openingstijden en 
van het aanbod van de scholen gaan overdenken. 
Natuurlijk betekent dat niet dat onze professionals 
meer moeten werken. Niet meer, wel flexibeler 
wellicht. Op andere tijden of op andere dagen.  
Dat betekent ook op andere tijden vrije dagen. 

3) Je bent nu een paar maanden hier in een 
 bijzonder turbulente tijd. Wat voor een indruk 

heb je gekregen van de KSU?  
Het was een ongelooflijk heftige periode. Het 
positieve aspect hiervan is dat ik de mensen en de 
KSU snel heb leren kennen. Ik ben geraakt door de 
aandacht en de warmte, ik voel me heel welkom. 
Verder ben ik blij met de loyale, betrokken professi-
onaliteit van collega’s. 
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ONTSPANNING

HORIZONTAAL
3.  Verplicht in het openbaar vervoer
7.  Spelen we jaarlijks op ons toernooi
9.  Zitten we niet graag in
11.  Zijn knappe koppen naar op zoek
12.  Mag niet omvallen
14.  Engels woord 'iedereen thuis blijven'
16.  Zo heet de nieuwe

VERTICAAL
1.  Durfde de Dam niet af te sluiten
2.  Biertje dat het moeilijk had
3.  Vergat zelf geen handen te schudden
4.  Nummer van de Covid voluit
5.  Mist op kantoor binnenkort haar mannelijke naamgenoot
6.  Uit welk dier kwam de ellende?
8.  Bleken er heel veel van te zijn?
10.  Hij gaat ons verlaten
13.  Plaatsnaam (dialect)Utreg
15. In welk gebouw is het ongezond om te zingen?

Coronapuzzel
1
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Fijne zomervakantie!


