
De JAZZSINGEL 
bestaat 5 jaar

INFORMATIEBLAD VOOR EN OVER  
DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT

KSUBREED

Het Schateiland 
promoot 
jeugdschaken

Trots op studenten 
en starters

SUBHEADING
TON SLINGER: 

NOVEMBER 2017



KSU-breed 

is een uitgave van de KSU en verschijnt drie keer  

per jaar in een oplage van 950 exemplaren.

Redactie

De redactie berust bij de staffunctionaris pr & 

communicatie. De redactie beslist in overleg met het 

College van Bestuur over het al of niet plaatsen van 

aangeleverde kopij en behoudt zich het recht voor 

redactionele wijzigingen in teksten aan te brengen.

Redactieadres

Redactie KSU-breed

Postbus 9001, 3506 GA Utrecht

e-mail: judith.ceton@ksu-utrecht.nl

De Katholieke Scholenstichting Utrecht

KSU-huis

Kaap Hoorndreef 46a, 3563 AV Utrecht

Postadres

Postbus 9001, 3506 GA Utrecht

www.ksu-utrecht.nl

Secretariaat

tel. 030 - 264 20 80

e-mail: secretariaat@ksu-utrecht.nl

College van Bestuur

Managementteam

Erik Boswinkel, Jansje Dekker, Jeanine van Maanen

Caroline Versprille, Marieke Jansma

Ontwerp & realisatie: 2 in beweging, Utrecht

Drukwerk: Revon Drukkerij BV, Woerden

NOVEMBER 2017Colofon
In dit nummer:

Carel Laenen,
lid College  
van Bestuur

Jan van der Klis,
voorzitter College  
van Bestuur

10

16

SCHOOLLEIDERS
OP STUDIEREIS 
LEES MEER OP PAG. 10

HARTELIJK BEDANKT

GERARD 
HOEFS

3 College van bestuur | voorwoord

4 Van de scholen

14 Personeel

22 Bindingsacties

23 Organisatie

26 Huisvesting

4 KBS HET SCHATEILAND 
PROMOOT SCHAKEN



3

Watje!
J a, ik snap wel dat het in deze ‘groene tijd’ bijna 
 niet meer uit te leggen is dat je de fiets niet 
 pakt, dus ik schaam me wel een beetje dat ik 
elke dag met de auto vanuit Maarssen naar de 
Kaap Hoorndreef rijd. Slechts 7,4 kilometer! En ik 
begrijp heus wel dat het niet vol te houden is om 
met een stalen gezicht al mijn argumenten in de 
strijd te werpen om maar enigszins te rechtvaar-
digen dat ik mijn dagelijkse gang, heen en terug, 
met het gemotoriseerde blik doe. Zeker als je als 
KSU ook nog eens volop meedoet met het project 
’Juffenfietsen’! De uitvluchten: ‘je komt zo bezweet 
aan op je werk’, ‘ik heb mijn auto soms ook tijdens 
mijn werkdag nodig om bijvoorbeeld naar scholen te 
rijden’, ‘het gebeurt nogal eens dat ik gasten moet 
vervoeren’, wegen natuurlijk niet op tegen ’het is 
beter voor het milieu’, ‘na een dag veel zitten is het 
goed om in beweging te komen’ en ‘je fietst je hoofd 
leeg’. Bovendien, het is een stuk goedkoper. 

Maar het is zo gemakkelijk, de auto. Ik kan maar 
liefst via vijf verschillende routes naar kantoor 
rijden. Zijn er onderweg ergens wegwerkzaam-
heden aangekondigd dan neem ik gewoon een 
alternatieve weg. Nooit files, behalve dan als er 
een wagentje van de gemeente tergend langzaam 
voor je rijdt en gelijktijdig de straat bezemt.

Mijn voorkeursroute is om gewoon maar de 
Amsterdamsestraatweg richting de stad af te hob-
belen; daar leeft het en daar gebeurt bijna altijd 
wel wat! Dan bij de Marnixlaan linksaf en na de 
brug over de Vecht – waar het vroeger vanwege ‘de 
bootjes’ drukker was – linksaf. Ten slotte rechtsaf 
de Kaap Hoorndreef op en ik ben er.  

Een heerlijke route, die ik na een paar weken 
vakantie zelfs begin te missen. Zodra ik de be-
bouwde kom van Maarssen uitrijd, aanschouw ik 
aan de rechterkant van de weg, hangend op de 
verkeerspaaltjes, de in blauwe overalls geklede 

fabrieksarbeiders van de firma Bammens (je weet 
wel, waar ze vuilnisbakken maken). Net buiten de 
poort genieten zij in hun eerste pauze van hun 
boterhammen met spek. De fabrieksfluit gaat vijf 
minuten voor het einde van hun schafttijd. Even 
verderop Het Glazen Huis, waar ik soms een 
meeting heb. En aan mijn rechterhand passeren 
in het Amsterdam-Rijnkanaal de fraaiste schepen. 
’De Fabrique’, waar we in 2015 onze vierjaarlijkse 
conferentie hielden en het SBP presenteerden, 
pronkt statig aan de overkant van het kanaal. 
Links, net over de brug, waar het Amsterdam-Rijn-
kanaal en de Vecht samenkomen, ontwaar ik de 
nieuwe Maarssense wijk Opbuuren, waar veel 
Amsterdamse grachtenpanden zijn nagebouwd. 
Vóór de wijk het fabriekspand van Brocacef, van 
oudsher ‘de kininefabriek’, waar de malariapillen 
werden gedraaid die we nodig hadden in onze 
voormalige koloniën. Ik heb er vroeger nog wel 
eens vakantiewerk gedaan in de postkamer. 

Links de velden van de oude voetbalclub Elinkwijk 
(Tony van Leeuwen, Van Basten) en even later de 
schitterend gerenoveerde arbeidershuisjes van de 
voormalige Demkafabriek, de oudste staalprodu-
cent van ons land, en het voormalige Werkspoor, 
de grootste machinefabriek van Nederland. Er is 
weinig meer van over. De herinneringen worden 
met toewijding bewaard in het Museum van >>
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“De uitvluchten: 
je komt zo 

bezweet aan op 
je werk...” 



“Schaken is een 
belangrijke motor 

voor het bevorderen 
van integratie, 

schoolresultaten 
en samenwerking in 

de wijk.”

Zuilen, dat ik op nummer 569 passeer. Ben je daar 
al eens geweest? De moeite waard!
Rechts doemt het Julianapark op. De geschiedenis 
van het Julianapark begint bij de familie Kol. In 
1903 gaven zij de firma Copijn opdracht om het 
terrein rondom hun boerderij te veranderen in 
een park. Al snel kende iedereen het park als 'de 
tuin van Kol'. In 1928 verkochten de erfgenamen 
het park aan de gemeente Utrecht onder de 
voorwaarde dat het gedurende honderd jaar als 
park zou blijven bestaan. De gemeente maakte 
het park openbaar, breidde het uit en gaf het in 
1935 de naam Julianapark.
Met enige weemoed denk ik terug aan de mid-
dagen dat mijn ouders daar met ons gingen 
picknicken. Op de fiets vanuit Maarssen; allebei 
met één kind voor- en één kind achterop. We 
konden uren naar de reeën kijken en voerden de 
enorme karpers de overgebleven korstjes brood. 
Een betaalbaar topuitje op de tweede-feestdagen!

Bij de verkeerslichten linksaf de Marnixlaan op. 
Nog een minuut of vijf en dan ben ik weer in 
functie.

Op 21 augustus jl., de start van het nieuwe school-
jaar, pak ik mijn fiets uit de schuur. Ik ga dit jaar 
vaker fietsen naar mijn werk. Buiten ziet de lucht 
er dreigend uit. Het miezert al. 

Even later kruip ik achter het stuur van de auto, 
steek de sleutel in het contact en begin aan mijn 
favoriete route. Wat een watje!

Jan van der Klis, voorzitter College van Bestuur
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Het Schateiland 
promoot schaken

S 
amen hebben wij bedrijven en organisaties 

 uit Utrecht een aantrekkelijk programma 
geboden, waarin schaken als instrument voor 
participatie, samen leren en integreren en strate-
gisch denken werd belicht. 

Niet alleen bedrijven uit de wijk Kanaleneiland 
waren uitgenodigd, ook de scholen uit de wijk en 
de omliggende wijken. Er waren ook leerlingen van 
een aantal andere KSU-scholen aanwezig. Doel 
van deze dag was onder andere om meer scholen 
in Utrecht voor schaken te enthousiasmeren. 
Leerlingen van Utrechtse basisscholen konden 
het deze dag tegen elkaar opnemen tijdens een 
jeugdschaaktoernooi.

De scholen zijn gevraagd een plan op te stellen 
voor schaaklessen op hun scholen en deze aan de 
uitgenodigde bedrijven te presenteren. Maar liefst 
acht organisaties, die samen 57 scholen vertegen-
woordigen, hadden een uitgebreid plan ingestuurd, 
een geweldig succes! Samen mochten ze dan ook 
een cheque van € 17.500 in ontvangst nemen.
Deze acht organisaties zullen allemaal een deel van 
deze gelden ontvangen en mogen hun project ten 
uitvoer brengen. 

Henk ten Hoeve, KBS Het Schateiland

VAN DE SCHOLEN

OP VRIJDAG 3 NOVEMBER VOND HET KANALENEILAND OPEN PLAATS: EEN INSPIRERENDE DAG 

WAAR STRATEGISCH DENKEN, PARTICIPATIE IN UTRECHT EN SCHAKEN CENTRAAL STONDEN. 

EEN INITIATIEF VAN ONDER ANDERE ORGANISATIEADVIESBUREAU BERENSCHOT, DE GEMEENTE 

UTRECHT, KBS HET SCHATEILAND, KNSB, CHESSITY EN JOHAN WAKKIE ADVIES.

Het Schateiland
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W  
e zitten in een heerlijk modern, licht en ruim 

  gebouw met twee speelzalen en een gymzaal. 
Op loopafstand hebben we de Cinemec bioscoop, 
de bibliotheek, Kinderkunstlocatie De Vrijstaat 
en straks ook nog alle winkels en restaurants van 
Leidsche Rijn Centrum. 

IPC-project ‘Hoe leren wij’ 
We werken in alle groepen met projecten van het 
International Primary Curriculum (IPC). Zo zijn we 
in groep 3 dit schooljaar gestart met het project 
‘Hoe leren wij’, waarbij de leerlingen inzicht kregen 
in hoe het brein werkt en wat leren eigenlijk is. De 
onderbouw had het project ‘Machines en tech-
niek’. Daarvoor hebben de leerlingen zich verdiept 
in hoe machines in elkaar zitten en hoe deze 
werken. Daarvoor kwam zelfs een echte shovel het 
schoolplein op! En vorig jaar hebben de kleuters 
een heus ‘pop-up-restaurant’ voor hun ouders 
ingericht als afsluiting van het project ‘Wereldkeu-

VAN DE SCHOLEN

KBS Onder De Bogen, 
een jaar na de start

VORIG JAAR AUGUSTUS IS KBS ONDER DE BOGEN ALS NIEUWE SCHOOL IN LEIDSCHE RIJN 

GESTART. WE BEGINNEN NU AAN ONS TWEEDE SCHOOLJAAR EN KUNNEN TERUGKIJKEN OP EEN 

FANTASTISCHE EERSTE PERIODE. 

kens’. Groep 5/6 is voor het project ‘Luchtvaart’ 
naar Schiphol geweest om daar zelf te ervaren hoe 
het er op een groot internationaal vliegveld aan 
toe gaat.

Engels
We geven Engels in alle groepen en in alle groepen 
wordt ook in het Engels les gegeven. De leerlingen 
pikken dit enorm snel op en kunnen zich al na 
korte tijd behoorlijk redden in het Engels. Om 
hun Engels op een nóg hoger niveau te krijgen en 
om ook IPC steeds meer in het Engels te geven, 
is het team in mei naar Canterbury geweest voor 
een training. We hebben ook contact gelegd met 
een tweetalige school in Zaragoza (Spanje), zodat 
leerlingen van beide scholen met elkaar in het 
Engels kunnen communiceren en ideeën uit 
kunnen wisselen.

Mediawijsheid, filosofie en debatteren
In de lessen mediawijsheid leren de kinderen 
om bijvoorbeeld reclames te onderscheiden van 
nieuwsitems of krijgen ze inzicht in het gebruik 
van emoties in soaps. Elke maand maken de 
leerlingen zelf een videojournaal voor de ouders, 
waarbij ze vastleggen wat er allemaal op school 

"hoe je de goede 
vragen stelt" 
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gebeurt. Zo leren ze media ook zelf te gebruiken 
en in te zetten. Met filosofie leren we onze leerlin-
gen hoe je goede vragen stelt, hoe je op zoek blijft 
naar nóg betere antwoorden en vooral ook om 
nieuwsgierig te zijn en te blijven naar anderen en 
de wereld om je heen.

Tijdens de debattrainingen ervaren de leerlingen 
van groep 5/6 het belang van goed naar elkaar 
luisteren en om feiten van meningen te onder-
scheiden. Tijdens het slotdebat aan het einde van 
de training hebben ze hun ouders laten zien wat 
ze hebben geleerd met behulp van stellingen als 
‘Mannen kunnen geen hoge hakken dragen’ of 
‘Mensen van boven de 40 moeten geen smart-
phone gebruiken’.

Snel groeiende school
We merken dat ons onderwijs veel ouders in de 
wijk (en daarbuiten) aanspreekt. We hebben dan 
ook in ons eerste jaar al onze 100e leerling mogen 
verwelkomen en vieren waarschijnlijk nog dit jaar 
dat we 200 leerlingen hebben. 
Het team is sinds de start verdrievoudigd en daar 
komen dit schooljaar nog een of twee nieuwe 
collega’s bij voor de vijfde kleutergroep die we in 
het voorjaar starten. Het team is goed opgeleid, 
super gemotiveerd en heel enthousiast.
Dat we zo snel groeien maakt wel dat het heel 
belangrijk blijft om nieuwe collega’s goed in te 
werken en te begeleiden en dat we in de gaten 
moeten houden dat we de fijne sfeer op school 
weten te behouden. Tot nu toe slagen we daar 
gelukkig heel goed in.        

Ralph Borghart, schoolleider KBS Onder De Bogen
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A   
fgelopen 15 september was het 'Keep it Clean 

 Day'. De kinderen van Op De Groene Alm 
hebben op deze dag hun beste beentje voor gezet 
om de wijk schoner te maken. Alle kinderen zijn de 
straat op gegaan om afval te zoeken en dat op te 
ruimen. Ook de weken erna verzamelden wij al het 

plastic zwerfafval rondom de school voor het project 
'Schoon Belonen'. Vele handen maken licht werk. Als 
iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we onze wijk 
schoon en opgeruimd houden!

Iris de Rooij, Leerkracht groep 1/2, KBS Op De Groene Alm 

Keep it Clean Day 

VAN DE SCHOLEN

St. Dominicus tekent intentieverklaring 
Kindcentrum Oog in Al

D  
e KSU en Stichting Buitenschoolse Opvang 

  Oog in Al hebben op vrijdag 29 september 
2017 een intentieverklaring ondertekend om een 
Kindcentrum vorm te gaan geven.

KBS St. Dominicus en BSO Oog 
in Al hebben vanuit een jarenlange 
samenwerking het initiatief genomen 
voor het kindcentrum. Wij zien de inten-
tieverklaring als een belangrijke stap richting 
verdere verdieping van de samenwerking en willen 
samen komen tot een kindcentrum dat meer biedt 
dan alleen onderwijs en opvang: één pedagogisch 

huis voor kinderen van 4 tot 12 jaar met een 
geïntegreerd aanbod van onderwijs, opvang, 
cultuur, sport en recreatie. We gaan werken vanuit 

een gezamenlijke pedagogische en 
didactische visie. 
De komende periode werken wij 

in gezamenlijke werkgroepen aan 
de concrete invulling van dit centrum. In de 

zomer van 2018 willen we komen tot een defini-
tieve samenwerkingsovereenkomst. 

Lex de Goeij en Tilly Melissen, schoolleiders 
KBS St. Dominicus

VAN DE SCHOLEN
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KBS De JazzSingel bestaat 5 jaar... 
en dat hebben we gevierd!

D  
 e kinderen namen deel aan workshops 

  beeldende vorming, georganiseerd door onze 
eigen leerkrachten. Daarnaast gaf David een mu-
ziekworkshop, Sjoerd verzorgde met de kinderen 
de beat met behulp van de app ‘Keezy’ en Esther 
gaf een dansworkshop. Theaterbizznizz en Steff 
Classens, winnaar beste songwriter 2014, verzorg-
den ons eigen Jazzy schoollied. Alles is gefilmd 
door onze leerlingen en van de beelden is een 
videoclip gemaakt. Het schoollied en de videoclip 

VAN DE SCHOLEN

IN DE WEEK VAN 9 TOT EN MET 13 OKTOBER HEBBEN WE ONS VIJFJARIG BESTAAN GEVIERD. 

MET ALS KNALLER OP DONDERDAG 19 OKTOBER DE FEESTDAG ‘EEN PLUS VOOR KUNST’. 

staan inmiddels op YouTube: http://bit.ly/2B2xjJV 
en http://bit.ly/2zZX3JC 

In vijf jaar tijd is de omgeving van de school erg 
veranderd en hebben we het leerlingenaantal 
enorm zien groeien. Inmiddels telt de school 172 
leerlingen!

Esther van Wijnbergen, interim-schoolleider 
KBS De JazzSingel

St. Dominicus tekent intentieverklaring 
Kindcentrum Oog in Al
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Utrecht-Amsterdam-
Nairobi-Mombassa-Lunga Lunga 

en weer terug….

Wat eraan vooraf ging

A ls klein meisje had ik grote wensen: iets met 
 kinderen doen en ontwikkelingswerker worden 
in Afrika. Zo’n 35 jaar later is laatstgenoemde 
droom in vervulling gegaan. Samen met Teachers- 
4Teachers NL een onderwijs/ontwikkelingsproject 
doen in Kenia.

Tijdens de twee voorbereidingsdagen kon ik 
me nog moeilijk inbeelden hoe het zou zijn om 
workshops te geven in het Engels aan Keniaanse 
schoolleiders met een toen nog onbeken-
de collega uit Nederland. Hoe zou dat 
gaan? Red ik me wel in het Engels? Wat 
weten zij dan? Enne…wat ik kan dan 
overbrengen? 

En toen was het zover
De twee workshopdagen in Shimoni vlogen voorbij: 
22 bevlogen Keniaanse schoolleiders die erg ‘eager’ 

VAN DE SCHOLEN

HET LIJKT ALWEER LANG GELEDEN…MET 35 SCHOOLLEIDERS UIT NEDERLAND RICHTING KENIA. 

TOCH LIGT DE REIS NOG VERS IN HET GEHEUGEN. 25 SEPTEMBER JL. VERTROK IK VOOR 12 DAGEN 

NAAR MOMBASSA. EEN PROJECT VAN SCHOOLLEIDERS UIT HET PRIMAIR ÉN SPECIAAL ONDERWIJS.

waren om te leren en dingen wilden toepassen. 
Nee, geen digiborden, computers en een strak 
tijdschema. Wel A5-vellen aan de muur, stiften en 
de ruimte buiten om elkaar te leren kennen en door 
middel van Energizers tot de kern van onderwijs te 
komen. Met mijn ‘maatje’ Arie Jan uit Den Bosch 
werkte ik samen alsof ik hem al jaren kende: we had-
den de workshop in grote lijnen voorbereid met vol-
doende ruimte voor interventies en het beantwoor-
den van vragen. Bij de Kenianen draait het allereerst 
om verbinding: wie ben jij, waar kom je vandaan en 
wat brengt je hier? Door hier veel over te spreken 

kwamen we vanzelf tot het onderwijs: 
To meet, To connect, To learn. 

Na twee workshopdagen ben ik naar de 
scholen in de regio Lunga Lunga gegaan 

om met Keniaanse directeuren klassen-
consultaties te doen. Daar heb ik de Keniaanse 
directeuren bij het voeren van een feedbackgesprek 
over de klassenconsultatie begeleid. Doel hiervan 
is geweest om Keniaanse directeuren te begeleiden 
in de ontwikkeling tot onderwijskundig leider. Een 
grote uitdaging om dit te doen: het mes snijdt hier 
namelijk aan twee kanten…

Om 6.00 uur opstaan, ontbijt, met de taxi naar de 
afgelegen ‘compounds’ over rode, hobbelige zand-
wegen en scholen bezoeken. Vaak waren we tegen 
16.30 uur weer terug. Rijden langs de suikerplanta-
ges, palmbomen en sisalvelden. Naast de honger en 
de armoede kwam ik ook mijzelf tegen. Wie ben ik 

Studiereis Kenia
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en wat heb ik hier te brengen? Daarnaast bleek het 
ook een mooie oefening in het loslaten van overtui-
gingen, patronen en gedachten. Gewoon ‘Zijn’….wat 
brengt me dit moment, deze Keniaanse schoolleider, 
hoe kunnen we elkaar verder helpen? Dit bracht me 
tot de essentie van het onderwijs, van mijn werk als 
schoolleider. 

Op de laatste school heb ik naast de feedbackge-
sprekken een teamvergadering mogen bijwonen. 
Deze Keniaanse schoolleider Elisha was een ‘high 
potential’ (om maar even Westers te doen). Er werd 
onder de mangoboom, op tuinstoelen, in het zand 
een teambijeenkomst georganiseerd. De kinderen 
bleven ‘gewoon’ onbemand in de klaslokalen en dat 
met groepen van 50 tot 70 leerlingen! Elisha vertelde 
over de klassenbezoeken, wat hij had gezien en hoe 
hij hier mee verder wilde in zijn school. Hij liet de 
leerkrachten toelichting geven op de geobserveerde 
les en hun eigen verbeterpunten formuleren. Er ont-
stond een prachtige open dialoog met het team. Een 
professionele leergemeenschap in wording…Daarna 
heb ik Elisha feedback gegeven op deze bijeenkomst. 
Voor mij was de cirkel rond: ik heb wat gebracht, 
gedaan, resultaat gezien en mogen delen in visie.

Persoonlijke groei
Ik zal deze ervaring nooit meer vergeten. Ik ben ‘uit 
de box’ gestapt, heb weer geïmproviseerd, werkte 
samen met andere collega’s van andere scholen, heb 
geoefend in intensieve interactie op buitengewoon 
indringende wijze. Mijn najaarsreis naar Kenia was 

een diepgaande, verrijkende ervaring over leren in 
een andere cultuur en de waarde van samenwerken, 
die nieuwe inspiratie geeft. Het geeft weer zicht op 
waar het eigenlijk om gaat.
Toen ik 10 oktober weer terug kwam op de 
St. Maartenschool vlogen er verschillende kinderen 
op me af: 'Hoe was het in Afrika?' Mooi en waarde-
vol dat ik even heb mogen ervaren hoe het in hun 
thuisland is.

Elsbeth Kwant, schoolleider SBO St. Maarten



12

Great learning, great teaching, great fun! 

N 
a een tijd zoeken op internet kwam ik uit 

 bij ITEps, Stenden Meppel. Een opleiding 
tot International Teacher Education for primary 
schools. Van het een kwam het ander en 
voor ik het wist was het dan zo ver, 
de eerste schooldag. Als ik hier, 
ruim 4,5 jaar later, op terugkijk 
ben ik nog altijd enorm blij dat 
ik deze stap genomen heb. 

Ondertussen kan ik met trots zeggen dat ik een 
dubbel diploma (pabo en international teacher) op 
zak heb en ben ik meerdere keren naar het buiten-
land geweest voor stages op nationale en interna-
tionale scholen. Ook heb ik een rugzak vol kennis 
over de Engelse taal, internationale curricula en 
internationaal en intercultureel onderwijs vergaard. 
En momenteel sta ik voor de klas op de tweetalige 
school KBS Stepping Stones. 

Tijdens mijn opleiding heb ik tweemaal de kans 
gekregen om voor langere tijd naar het buitenland 
te gaan. Zo heb ik onder andere les gegeven op de 
British International School of Ljubljana 
in Slovenië, een ver ontwikkelde 
Britse school die zowel het 
Britse nationale curriculum als 
het IPC (International Primary 
Curriculum) gebruikt. En ik ben 
in mijn laatste jaar naar Berlijn 
verhuisd om les te geven op de 
Berlin Metropolitan School. Een 
zeer grote IB-school (Internatio-
nal Baccalaureate) waar ik naast 

‘TEACHING MEANS THE WORLD TO ME’ IS EEN VAN DE SLOGANS DIE MIJ DIRECT AANSPRAK TOEN 

IK GING GOOGELEN NAAR EEN ‘INTERNATIONALE PABO’. OF DEZE ÜBERHAUPT BESTOND WIST 

IK NIET, MAAR LEERKRACHT WORDEN EN TEGELIJKERTIJD MEER LEREN OVER DE INTERNATIONALE 

EN MULTICULTURELE WERELD WAS MIJN DROOM.

het lesgeven een onderzoek heb gedaan naar 
intercultureel bewustzijn en hoe dit gestimuleerd 
kan worden in het primair onderwijs. Tijdens deze 
stages heb ik enorm veel geleerd. Niet alleen over 

mijzelf als leerkracht maar ook over multiculturele 
klassen, internationale gemeenschappen en 

de verschillende curricula die over de 
wereld gebruikt worden. 

En nog een ervaring die ik in mijn rugzak kan 
meenemen, is een cursus die ik afgelopen herfst-
vakantie heb gevolgd in Canterbury, Engeland. 
Tijdens deze cursus heb ik veel liedjes, rijmpjes en 
spelletjes geleerd die ik direct kan toepassen om 
Engels als tweede taal aan te bieden bij de kleuters. 

De combinatie van internationaal en Nederlands 
onderwijs die wij op Stepping Stones geven, maakt 
het voor mij een plezierige en uitdagende werkplek. 
Wij geven tweetalig (Engels/Nederlands) onderwijs 
en gebruiken het IPC. Dit houdt in dat er in elk 
thema een groot internationaal/intercultureel 
aspect zit dat leerlingen de kans biedt om over 

grenzen te kijken en hen beter 
voorbereidt op de wereld van 
morgen. 
Ik hoop dan ook om nog vele jaren 
te mogen groeien en bloeien 
tezamen met Stepping Stones:
Great learning, great teaching, 
great fun!   

Ellen Dijkman, leerkracht 
KBS Stepping Stones

VAN DE SCHOLEN

Leerkracht aan het woord: Ellen Dijkman
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KBS Wijzer aan de Vecht opent sportief 
en gezond vernieuwd schoolplein

Ons schoolplein is vernieuwd. Niet alleen zijn er 
nieuwe speeltoestellen geplaatst, maar bovenal 
hebben we ons schoolplein laten inrichten 
als Schoolplein 14. Er zijn drie verschillende 
coatings aangebracht op ons plein en het bord 
met de regels van de Johan Cruyff 
Foundation over sport en beweging 
heeft een prominente plek op het 
schoolplein gekregen. Dagelijks 
spelen de kinderen met behulp 
van spelmateriaal de spellen op 
het plein. Kinderen zijn enthousiast en 
leren sportief met elkaar te spelen. Voor ons
een heel prettige manier om de pauze in te 
vullen omdat kinderen actief met sporten 
bezig zijn.

In de kleine pauze eten en drinken de kinderen 
alleen water en groente en fruit. We hebben ook 
een eigen watertappunt vlak naast ons plein, 
zodat kinderen ook na schooltijd water kunnen 

drinken als ze op ons prachtig vernieuwde plein 
gebruikmaken van de mooie speelmogelijkheden.  

Op 14 juni om 8.45 uur is ons vernieuwde plein 
geopend door wethouder Victor Everhardt door het 
onthullen van het bordje van de Gezonde School. 
Deze ochtend was er ook iemand van Schoolplein 

14 die het bord van de Johan Cruyff Foun-
    dation heeft onthuld. De kinderen 

     hebben onder begeleiding van de 
    vakdocent bewegingsonderwijs alle 
nieuwe spellen uitgeprobeerd en 

geoefend. De oudercommissie heeft gezonde 
traktaties uitgedeeld. Namens de KSU waren Jan 
van der Klis en Jansje Dekker aanwezig.

We zijn trots op ons nieuwe plein en de behaalde 
certificaten en hopen de kinderen op deze manier te 
stimuleren om gezond te eten en te blijven bewegen. 

Alex Nijhoff, Gezonde School Coördinator 

WIJ HEBBEN EERDER DIT JAAR HET VIGNET GEZONDE SCHOOL BEHAALD VOOR ZOWEL HET 

THEMA VOEDING ALS VOOR HET THEMA BEWEGEN EN SPORT. GEZONDE VOEDING EN BEWEGEN 

VINDEN WIJ ZO BELANGRIJK DAT WIJ EEN AANTAL MIJLPALEN HEBBEN GEREALISEERD.

VAN DE SCHOLEN



Ronald Roovers, 
schoolleider KBS Het Schateiland

S inds dit schooljaar ben ik de schoolleider van 
 KBS Het Schateiland, een prachtige school 
in Kanaleneiland met een betrokken team. Ik ben 
vader van twee kinderen, Koen en Noor, en woon 
samen met Irene in Utrecht. Als het mooi weer 
is, stap ik graag op de racefiets of ga ik hardlopen 
door de stad.

Ik werk nu tien jaar op Het Schateiland en bij de 
KSU, eerst als leerkracht en later ook als bouw-

Even voorstellen… 

O p 1 juni jl. ben ik in dienst gekomen 
 bij de KSU als schoolleider van 
KBS Ludger. Daarvoor werkte ik al vanaf 
januari als schoolleider ad interim aan 
dezelfde school. Op het moment dat 
er extern geworven werd, was de keuze 
om te solliciteren naar deze functie snel gemaakt: 
leidinggeven aan de KBS Ludger waar vanuit het 
motto ‘Samen leer je meer’ een gepassioneerd 
team intensief samenwerkt met kinderen, de ou-
ders en met elkaar, is geweldig. De komende jaren 
wil ik het profiel van de school verder concretise-
ren, versterken en uitbouwen.
Mijn loopbaan in het onderwijs begint in 1978, 
toen ik bij CNS Ede startte als onderwijzeres. Na 
10 jaar voor de groep te hebben gestaan werd 
ik adjunct-directeur. In die periode kwamen de 
eerste pć s de scholen in en startte de invoering 
van WSNS. Ik werd ICT’er en IB’er en deed daar de 

Berthy van Renselaar, 
schoolleider KBS Ludger

nodige cursussen voor. In 1995 werd ik directeur 
van een basisschool in een veelkleurige wijk in 
Ede. Na bijna 23 jaar heb ik CNS Ede verlaten en 
ben ik als directeur gaan werken op verschillende 
basisscholen buiten Ede.
Samen met man en poes woon ik in Ede. Onze 
drie volwassen dochters (33, 33 en 26 jaar) die in 
Utrecht studeerden, zijn allang het huis uit. Dat 
ik Utrecht ken en daar ben gaan werken is mede 
dankzij hen!

Berthy van Renselaar, schoolleider KBS Ludger

PERSONEEL

Het Schateiland
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V   
anaf 1 oktober 2017 ben ik als clusterdirecteur 

 werkzaam bij de KSU. Na 43 jaar ervaring 
in het onderwijs, eerst als leerling en later als 
leerkracht, IB’er, adjunct-directeur en de laatste 
jaren als directeur van zowel regulier als speciaal 
(basis)onderwijs, werd het tijd voor een nieuwe 
uitdaging.

Deze functie bij de KSU is nieuw voor mij en ik 
verwacht dat het een uitdaging is om de balans 
te vinden tussen sturen en faciliteren. De kern-
waarden van de KSU spreken mij daarbij enorm 
aan. De verantwoordelijkheid leggen waar die 
hoort en het bieden van ruimte voor autonomie en 
ontwikkeling, zijn wat mij betreft de beste waarden 
om een stevige professionele cultuur met elkaar te 
creëren. 

Op mijn vorige werkplek, SBO de Bouwsteen, 
was ik directeur van de school en leidde een 
expertisecentrum ‘Bouwsteen Expertis’ in Capelle 
aan den IJssel. Ik heb door Passend Onderwijs 
noodgedwongen dit expertisecentrum moeten 
opbouwen en rendabel moeten krijgen. De 
medewerkers hebben geleerd op autonome en 

verantwoordelijke manier acquisitie te plegen en 
tegelijk dienstverlenend te blijven. Na twee jaar tijd 
draaide dat centrum rendabel. Ik ben trots dat ik 
mee heb mogen werken aan het ontstaan van dit 
bijzondere project.

Ik ben 47 jaar, gelukkig hertrouwd en trotse moe-
der van vier prachtige zonen in de leeftijden van 
22, 20, (bijna) 18 en 9 jaar. We wonen, nu nog met 
z’n vieren, in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Ik zie ernaar uit jullie te ontmoeten.
Caroline Versprille, clusterdirecteur KSU

 

 
Caroline Versprille, 
clusterdirecteur bij de KSU

coördinator. Als bouwcoördinator hield ik me 
al bezig met het beleid van de school en nu als 
schoolleider kan ik me daar helemaal op richten. 

Ik ben iemand die graag met mensen in gesprek 
gaat over het onderwijs, over werkwijzen en keu-
zes die gemaakt worden. Dat doe ik ook met het 
team van Het Schateiland; op die manier blijven 
we van elkaar leren, denken we na over verschil-
lende ideeën en ontwikkelen we nieuwe inzichten. 
Nieuwsgierigheid vind ik een belangrijke eigen-
schap, bij leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Ik wil mensen dan ook vooral stimuleren nieuws-
gierig te zijn, naar elkaar en naar zichzelf. 

Dit jaar start ik met de schoolleidersopleiding en 
in combinatie met het schoolleiderschap vraagt 
dat een goede planning en doorzettingsvermo-
gen van mijzelf. Op Het Schateiland ligt voor mij 
genoeg uitdaging om me te ontwikkelen tot een 
goede schoolleider met een goed team.

Ronald Roovers, 
schoolleider KBS Het Schateiland

Even voor
stellen… 
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Eeuwige student
Ik begon iets later aan de opleiding omdat ik drie 
maanden naar de VS gegaan was. Eerst werken in 
een kinderkamp om vervolgens met een bus van 
Oost naar West te gaan. Ik behoorde tot de cate-
gorie ‘eeuwige student’, heb echt genoten van het 
vrije leven en heb veel verre reizen mogen maken. 
De beurs was (helaas) geen eeuwigdurend gebeu-
ren dus heb ik verschillende bijbaantjes gehad. Zo 
werkte ik op een crisisopvang voor moeilijk opvoed-
bare zwakbegaafde jongeren, op een crisiscentrum 

PERSONEEL

Schoolleider Gerard Hoefs 
met pensioen

Hoe kijkt Gerard terug op zijn loopbaan?

NA DE MIDDELBARE SCHOOL EN DRIE JAAR PEDAGOGISCHE ACADEMIE (PA) KON IK AAN DE 

SLAG IN HET ONDERWIJS. IK VOELDE MIJ ALS 20-JARIGE WEL WAT JONG DUS KOOS IK VOOR 

EEN NIEUWE UITDAGING EN EEN NIEUWE STUDIE. VANWEGE DE OPGEDANE ERVARINGEN 

OP DE PA-OPLEIDING BEN IK PSYCHOLOGIE GAAN STUDEREN IN UTRECHT (SPECIALISATIE 

ONDERWIJSPROCESKUNDE). 

voor alleenstaanden met of zonder kinderen, als 
vakleerkracht gymnastiek en handvaardigheid 
(op de Marcusschool) en als leerkracht voor de 
eerste anderstaligen. Dit laatste deed ik een halve 
dag in de week (maandagmorgen), waarbij mijn 
uitspraak ‘prettig weekend’ werd geroemd, 
de tekst die ik iedere maandag om twaalf uur 
’s middags glimlachend uitsprak als mijn ‘werk-
week’ op school er weer opzat. Ik werkte die halve 
dag op de Joannes XXIII, niet wetende dat dit het 
begin van bijna 40 mooie jaren zou zijn. 

Het Schateiland
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Ik kwam net kijken
Op school deed zich de mogelijkheid voor om 
drie dagen te gaan werken, maar dit werd al snel 
een volledige vijfdaagse baan. In die tijd had je 
op school een directeur en een adjunct-directeur. 
Onze adjunct-directeur vertrok waardoor deze 
functie vrij kwam. Binnen het toenmalige team 
had niemand de ambitie om deze taak in te gaan 
vullen. Voor mijn gevoel kwam ik net kijken en was 
ik zeker niet de eerste om deze vacature te gaan 
invullen, maar als niemand zich geroepen voelde… 
Zo gebeurde het dat ik al vrij snel adjunct-direc-
teur van de school was. Mijn directeur Bernard 
Scharff (voor de oudgedienden misschien nog een 

bekende) was met regelmaat ziek (longemfyseem). 
Al vrij snel meldde hij zich volledig ziek en begon-
nen voor mij de eerste twee jaar als waarnemend 
directeur. Bernard is binnen deze twee jaar op veel 
te vroege leeftijd overleden. Na deze periode is 
Hans van Niekerk (directeur De Zeven Gaven) op 
onze school benoemd als directeur. Feitelijk was hij 
dus directeur van twee scholen. Het ging niet goed 
met De Zeven Gaven en Hans ging terug naar deze 
school. Ik pakte het draadje weer op op de Joannes 
XXIII. Uiteindelijk werd ik na drie jaar vervanging 
benoemd tot directeur. Het waren duidelijk andere 
tijden dan nu. In deze tijd stond ik als directeur ook 
voor de klas en had ambulante tijden om zaken ‘de 
school aangaande’ te regelen.

We groeiden uit ons jasje
Het waren drukke tijden. Privé met kleine op-
groeiende kinderen en met de opvang van andere 
kinderen bij ons thuis (pleegzorg crisisopvang). 
Op school werd het ook drukker, we gingen van 133 
naar 176 naar 213 leerlingen. We groeiden al snel uit 
ons jasje. Dit was de fase van creatief aanpassen 
aan de omstandigheden. Denk aan lekkende nood-
lokalen, semipermanente gebouwen en gebruik van 
toiletruimte voor RT en ICT-plekken en middageten 
in een klaslokaal. ’s Ochtends een kop koffie staan-
de op de trap of naast het aquarium. Vergaderen in 
een klaslokaal. Tijden veranderen en ‘ineens’ waren 
we een van de eerste scholen die overgingen naar 
een andere organisatiestructuur met bouwcoördi-
natoren/interne begeleiders enz. De populatie van 
de school veranderde en dit vroeg ook een andere 
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Geslaagd voor 
middenmanagementopleiding

aanpak en veranderingen in ons schoolconcept.

Onze school is de mooiste!
De fase van de nieuwbouw bracht ons in een heel 
ander daglicht. Heel prettig was de samenwerking 
met collega’s en een ontwikkelingsbureau, geza-
menlijk kwamen we tot het idee van de leerpleinen 
als het centrale concept van de nieuwe school. Een 
geweldige tijd waarin ik met veel enthousiasme 
toewerkte naar de nieuwe school. Gelukkig werden 
we geen clusterschool, maar een ‘stand alone’ op 
dezelfde locatie waar de oude school stond.
Het gemaakte concept was leidraad voor de 
architect. Ik vind het resultaat fantastisch, de 
vormgeving, het tot stand komen van het geheel 

en de samenwerking met alle partijen was geweldig. 
Zonder andere KSU-scholen te kort te willen doen, 
vind ik onze school de mooiste! We kwamen in een 
stroomversnelling terecht qua aanmeldingen. We 
startten met twee voorschoolgroepen (20 kinderen) 
en 15 groepen (233 leerlingen). Inmiddels hebben 
we vijf voorschoolgroepen (70 kinderen) en 17 groe-
pen (ruim 300 leerlingen). De grootste individuele 
basisschool van Kanaleneiland. Als kers op de taart 
hebben we nu een eigen gymzaal en een eigen 
kunstgrasveld. Geweldig allemaal.

We hebben veel talent binnen het team
Ik ben trots op de ontwikkelingen en groei die we 
als school en team hebben doorgemaakt. Ik heb 
binnen de KSU altijd met fijne, lieve collega’s 
mogen samenwerken. Dit is in alle jaren in goede 
harmonie gebeurd. Een aantal collega’s zijn inmid-
dels werkzaam als schoolleider op andere scholen, 
een teken dat we veel talent hebben binnen het 
team. Blij ben ik ook dat ik ’mijn’ school mag 
achterlaten in de handen van de nieuwe school-
leider, Ronald Roovers. Voor mij en mijn collega’s 
voelt dit als zeer vertrouwd.

Het afscheid van school en van de KSU was 
geweldig. Afscheid met oud-collega’s, afscheid 
met ouders en kinderen en ten slotte de afscheids-
receptie met collega’s binnen de KSU en het etentje 
met het huidige team. Ik kijk met heel veel plezier 
terug op mijn KSU-jaren. Hartelijk dank voor bijna 
40 mooie jaren!

Gerard Hoefs, voormalig schoolleider KBS Het 
Schateiland
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PERSONEEL

Begin september 2017 hebben wij met droefheid kennis genomen van het overlijden 
van onze zeer gewaardeerde schoolleider en collega

Marian Boumans
schoolleider KBS Ludger 2010 - 2017

Marian was een zeer deskundige, hulpvaardige en initiatiefrijke collega, een betrokken 
onderwijsmens in hart en nieren. Wij wensen haar man Kees, de naaste familie en 

vrienden veel sterkte en kracht toe. 

Team KBS Ludger  
College van Bestuur Katholieke Scholenstichting Utrecht

In memoriam

NA EEN JAAR STUDIE AAN DE PENTA NOVA HEBBEN OP WOENSDAG 21 JUNI MAAR LIEFST 

ZEVEN BOUWCOÖRDINATOREN HUN DIPLOMA MIDDENMANAGEMENT GEHAALD! DE KSU IS 

TROTS OP DEZE AMBITIEUZE EN TALENTVOLLE COLLEGA’S!

Geslaagd voor 
middenmanagementopleiding

Van links naar rechts: 
Miriam Mackay (Op De 

Groene Alm), Hester Krijgsman 
(Stepping Stones), Maryse van 

Minnen (Het Schateiland), 
Susanne Dijkstra (Wijzer aan 
de Vecht), Maayke Zoethout 
(Ludger), Marianne Dijkstra 

(Wijzer aan de Vecht) en 
Sandrina de Kramer (Ludger). 



Dit schooljaar is de KSU gestart met het KSU on-
derwijstraineeship. Dit is een eenjarig traject voor 
startende leerkrachten met uitzicht op een vast 
dienstverband bij de KSU. Tijdens het traineeship 
worden de trainees ingezet op maximaal drie ver-
vangingsopdrachten op een van de KSU-scholen. 
Aan het begin van dit schooljaar zijn vier trainees 
gestart. Een van hen, Mireille van der Nat, is na 
de herfstvakantie begonnen aan haar tweede 
opdracht op KBS Paulusschool in groep 4. 
Zij vertelt over haar eerste opdracht: 

 KSU Onderwijstraineeship
‘Met veel plezier was ik tot aan de herfstvakantie 
werkzaam als onderwijstrainee op KBS Pijlstaart. 
Dit betekende dat ik verantwoordelijk was voor 
groep 8 en de remedial teaching van deze groep. 
Mijn klas werd gekenmerkt door een grote 
sociaal-culturele diversiteit waardoor ik daar veel 
nieuwe ervaring mee op heb mogen doen. Ik 
zie dit als zeer waardevol van het KSU onderwijs-
traineeship: ruimte krijgen om mij als (jonge) 
professionalbreed te ontwikkelen binnen 
verschillende contexten.’

PERSONEEL

Achterste rij van links naar rechts: 
Isabella Houzárova (trainee Op De Groene Alm), 
Mariska Gerritsen (staffunctionaris P&O), Lex de Goeij 
(schoolleider St. Dominicus), Alice van Driel (school-
leider Op De Groene Alm), Jansje Dekker (clusterdirec-

teur), Sandra Knopper (intervisiebegeleider), Mireille 
van der Nat (trainee Paulusschool), Annet Stegeman 
(beeldcoach), Eline Zoun (trainee St. Dominicus). 
Op de voorste rij: Iris van Dongen (trainee Ariëns-
school) en Marieke Jansma (directeur primair proces). 
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Tijdens het traineeship krijgen de trainees begelei-
ding aangeboden op school, beeldcoaching, inter-
visie en masterclasses. Op deze manier krijgen zij 
de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen tot 
een effectieve en professionele leerkracht.

Beeldcoach Annet Stegeman vertelt: 
‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dat is 
ook precies waar de beeldcoaching om draait. 
Zien waar je talenten liggen, zien hoe je deze nog 
krachtiger kan inzetten, de impact zien van jou 
als leerkracht. En hoe spannend dat soms ook is, 
Eline, Iris, Isabella en Mireille draaien hun hand er 
niet voor om.’

Sandra Knopper (intervisiebegeleider):
‘Sinds de start in augustus hebben twee intervisie-
bijeenkomsten plaatsgevonden op twee verschil-

lende scholen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn we 
aan de slag gegaan met thema’s zoals overzicht 
houden, omgaan met kinderen die veel aandacht 
vragen, een balans vinden tussen je aanpassen en 
je eigen stempel drukken. Door elkaar vragen te 
stellen leren de trainees om geen snelle oplossin-
gen aan te dragen maar de ander te stimuleren zelf 
naar een passend alternatief te zoeken. Daarnaast 
is het natuurlijk heel fijn om ervaringen te delen en 
elkaar te inspireren met werkwijzen die succesvol 
zijn.’

Na de kerstvakantie maken ook de andere drie 
trainees de overstap naar een andere school en 
nemen zij deel aan drie masterclasses die de 
Marnix Academie heeft ontwikkeld voor young 
professionals. 

PERSONEEL

O p vrijdag 29 oktober heeft Judith op ludieke 
 wijze afscheid genomen van KBS De JazzSingel. 
Via acht escape rooms (alle groepslokalen) wist zij 
te ontsnappen naar een warm ouderafscheid. Op 
muzikale wijze hebben we daarna op het plein met 
kinderen en ouders afscheid genomen. 's Avonds 
heeft zij genoten van het afscheid van haar (oud-)

collega's. Judith heeft De JazzSingel weer focus op 
onderwijs gegeven, een team een team in het 
kwadraat laten zijn, kinderen centraal gezet en ons, 
‘De JazzSingel’, veel geleerd met haar ‘coaching 
on the way’, als team, maar ook als individuele 
leerkrachten die werken met uitdagende kinderen. 
Zij vervolgt nu haar loopbaan met de start van 
Eigenwijs Adviesbureau, www.eigenwijs-advies.nl,
waar ze ouders, leerkrachten, schoolleiders en 
teams een stap verder helpt. Wie weet komen 
jullie haar via die weg weer tegen. 

Afscheid schoolleider 
Judith van Twist

PERSONEEL

Esther van Wijnbergen, 
interim schoolleider KBS De JazzSingel
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I n september hebben 22 medewerkers deel-
 genomen aan de schilderworkshop Andy 
Warhol. Iedere deelnemer werd gevraagd enige 
tijd voor aanvang van de workshop een digitale 
foto aan te leveren. Deze foto lag uitgeprint klaar 
bij aanvang van de workshop, zodat iedereen 
meteen aan de slag kon. 

De deelnemers begonnen de workshop met het 
optekenen van de foto op het doek. Vervolgens 
werd deze ingeschilderd, waarbij iedereen 
natuurlijk zelf de kleuren en de compositie heeft 
gekozen. Wat een prachtige creaties zijn eruit 
voortgekomen!

Schilderworkshop 
Andy Warhol

Bindingsacties voor in de agenda: 
8 december Ski- of snowboardles in Nieuwegein

9 januari  NIEUWE LOCATIE: Nieuwjaarsbijeenkomst in ‘De Werkspoorkathedraal’

21 februari KSU-Volleybaltoernooi in sportcentrum Galgenwaard

BINDINGSACTIES
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BINDINGSACTIES

H et is al even geleden, maar de bindingsactie 
 Tapasboot zijn we nog niet vergeten! Wat 
was het een heerlijke rondvaart door de Utrechtse 
grachten met prachtig weer, heerlijke mediterrane 
hapjes en goed gezelschap! 
Tijdens het varen passeerden we tal van beziens-
waardigheden, zoals de unieke werven en werf-
kelders, de Sterrenwacht, de Stadsschouwburg, 
Gevangenis Wolvenplein, Stadskasteel Oudaen, 
Winkel van Sinkel, het Stadhuis, de Vismarkt en de 
Domtoren. 

Tijdens de rondvaart hebben we ook gesproken 
over nieuwe bindingsacties voor 2018, dus hopelijk 
zit er voor iedereen weer wat bij. 

Tapasboot

De dienstverlening van het 
KSU-kantoor (deel 3)

T   
on Slinger is stafmedewerker Begeleiding 

 onderwijzend personeel. Zijn belangrijkste 
taken zijn bovenschoolse opleidingscoördinatie 
en startersbegeleiding. Maar wat houdt dat nou 
precies in?

Bovenschoolse opleidingscoördinatie
De KSU wil graag meewerken aan het goed oplei-
den van toekomstige leerkrachten. Dat betekent 
dat er goede mentoren/praktijkopleiders moeten 
zijn op de scholen, die de studenten moeten 
begeleiden naar de status van startbekwaam 
aan het eind van de vierjarige opleiding. Eigenlijk 

ORGANISATIE

leiden die mentoren onze toekomstige collega’s 
op. Aangezien wij kwalitatief goede of zeer goede 
nieuwe leerkrachten willen aantrekken is de KSU 
partnerschappen aangegaan met twee verschil-
lende opleidingsinstituten. Aan het partnerschap 
met de Marnix Academie in Utrecht nemen nu 18 
scholen deel en 8 KSU-scholen leiden studenten 
van Hogeschool Utrecht (HU-pabo) op. Op de 
opleidingsscholen zijn er duidelijke verbanden tus-
sen opleiden, schoolontwikkeling en persoonlijke 
ontwikkeling van de student volgens het concept 
werkplekleren. Ton helpt mee om de kwaliteit van 
de opleiding van onze studenten te verhogen, 

MEDEWERKERS OP HET KSU-KANTOOR WILLEN PROACTIEF BIJDRAGEN AAN DE ONDERSTEUNING 

EN ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE. EEN AANTAL PROCESSEN EN FUNCTIES ZIJN IN 

DE VORIGE EDITIES TOEGELICHT. IN DEZE EDITIE KOMEN DE BEGELEIDING ONDERWIJZEND 

PERSONEEL EN HET SECRETARIAAT AAN BOD.
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zodat zij na vier jaar goede startbekwame en in 
potentie vakbekwame collega’s zullen zijn.

Zijn taken hierbij zijn:

• Activeren en coördineren van activiteiten ter 
bevordering van het opleiden in school binnen 
de KSU.

• Contacten onderhouden (en leggen) tussen de 
KSU en de Hogeschool Utrecht en de Marnix 
Academie.

• Contacten onderhouden en samenwerken met 
de bovenschoolse opleidingscoördinatoren van 
de collega-besturen.

• Het coördineren van professionaliseringstrajec-
ten voor praktijkopleiders, mentoren en school-
opleiders/ICO’s.

• Feedback geven en het informeren van de oplei-
dingen t.a.v. innovatietrajecten en deelnemen 
aan verschillende werkgroepen voor innovatie.

• Ondersteunen van de verschillende scholen met 
de groei naar gecertificeerde opleidingsschool 
(coördineren, adviseren, informeren) en borgen 
van het niveau. 

• Als auditor beschikbaar zijn bij keurmerk-aanvra-
gen van andere besturen.

• Activeren en coördineren van activiteiten ter 
bevordering van het opleiden in school binnen 
het eigen bestuur.

• Mentorentraining geven op de Marnix partner-
scholen.

Startersbegeleiding
Starters zijn nieuwe personeelsleden die voor de 
eerste keer zelfstandig werken en (deels) verant-
woordelijk zijn voor een groep als leerkracht in 
de school. De inwerktijd van starters bestrijkt het 
hele eerste jaar en eventueel ook het tweede en 
het derde jaar van het werken in de school tot aan 
de basisbekwaamheid. Starters behouden voor het 
basisonderwijs en in het bijzonder voor de KSU, is 
hierbij natuurlijk een belangrijk doel. Onderwijs is 
topsport en alle enthousiaste startende leerkrach-
ten verdienen ondersteuning bij het werken met 
onze kinderen en bij hun leerproces in de eerste 
jaren van hun loopbaan. Dit schooljaar beginnen 
maar liefst 39 nieuwe starters in onze scholen. 

Taken van Ton zijn hierbij:   

• Bevorderen van vakbekwaamheid door compe-
tentiegericht te begeleiden.

• Observeren in de groep en gerichte feedback 
geven.

• Bevorderen van uitwisseling van ervaringen en 
kennis tussen startende leerkrachten.

• Ondersteunen van de starters in het oplossen 
van problemen. Extern vangnet zijn voor de 
starters.

• Organiseren van bijeenkomsten waarin uit-
wisseling van ervaringen en kennis tussen de 
starters centraal staat.

• Versterken van vaardigheden en/of nieuwe 
vaardigheden laten verwerven in themabijeen-
komsten.

• Gesprekken voeren met de begeleider in school 
en met de schoolleider over vormgeving en 
effecten van het begeleidingsproces.

• Bewaken van de voortgang van de begeleiding 
van starters op de verschillende scholen.

• Begeleiden van de starter in het formuleren 
van leervragen en/of van een persoonlijk in-
werk/ontwikkelingsplan.

Ton Slinger: ‘Ik ben er trots op dat ik voor studen-
ten en starters in onze organisatie een deel van 
de zorg en verantwoordelijkheid op mijn bordje 
heb liggen. Zij zullen nu, maar vooral ook in de 
toekomst, op de KSU-scholen het onderwijs gaan 
vormgeven’.
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Het secretariaat: 
de olie in de machine

E lska Vos is de secretaresse van het College 
 van Bestuur, de manager bedrijfsvoering, de 
Raad van Toezicht en de GMR. Toby de Kruijk 
ondersteunt de directeur primair proces en de staf; 
zij re-integreert op dit moment na een periode van 
ziekte. Caroline den Uyl is de secretaresse van de 
directeur primair proces en de staf. Tara Kalidin is 
de eerste KSU’er die je ziet als je binnenkomt in het 
KSU-huis, zij bemant de receptie.

Bij het secretariaat komt alle telefoon, post en ook 
veel mail voor het kantoor binnen. We verdelen 
en archiveren de post via het digitale postsysteem 
van DDI, mail sturen we door of we ondernemen 
zelf actie, we verbinden telefoontjes door, beant-
woorden vragen en maken afspraken. Ook het 
agenda-beheer valt onder het secretariaat en dat is 
niet altijd een eenvoudige taak: de agenda’s zitten 
behoorlijk vol en als een afspraak verzet moet wor-
den, dan kan het zomaar zijn dat we zes of zeven 
agenda’s naast elkaar open hebben staan. Dit alles 
doen we samen, maar daarnaast heeft ieder van 
ons eigen taken en specialiteiten. 

Tara is als eerste verantwoordelijk voor het opne-
men van de telefoon. en het ontvangen van gasten. 
Daarnaast voert ze het beheer over de zalen en 
zorgt ervoor dat de ruimtes netjes zijn en de koffie 
klaar staat als de vergadering of bijeenkomst begint. 
Het komt wel eens voor dat voorzitters één minuut 
voor aanvang besluiten dat ze toch liever in de 
grote zaal zitten in plaats van in de gereserveerde 
spreekkamer: een uitdaging voor het improvisa-
tievermogen van Tara! Verder zorgt Tara voor de 
bestelling van kantoorartikelen, koffie, thee en soep. 
Ze verstuurt verjaardagskaarten, bestelt bloemen, 

zorgt voor broodjes of pizza’s voor avondverga-
deringen van GMR en Raad van Toezicht. Ze 
verzendt de KSU-Breed en de kerstkaarten aan 
externen, de presentjes voor de dag van de leraar, 
ze bindt documenten in en voert ook nog het 
beheer over de leskisten.

Elska is de coördinerend secretaresse die naast 
secretariële werkzaamheden voor bestuur en ma-
nager bedrijfsvoering, Raad van Toezicht en GMR 
ook communicatieactiviteiten uitvoert, zoals het 
redigeren (en ontwerpen) van voorlichtingsmate-
riaal, advertenties, KSU-breed en het Kaapjournaal. 
Elska is het aanspreekpunt voor alles wat met het 
secretariaat te maken heeft, ze is verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken.

Toby en Caroline ondersteunen en regelen alles 
voor het managementteam en de staf. Daarnaast 
regelen zij onder andere de bindingsacties, ze 
verlenen ondersteuning bij sollicitatieprocedures 
en verzorgen de correspondentie.

Als je dingen wilt weten, afspraken wilt maken of 
iets anders: je kunt ons altijd bellen of mailen en 
we doen ons uiterste best voor je!

ORGANISATIE

HET SECRETARIAAT IS HET ONDERSTEUNEND MIDDELPUNT VAN HET KSU-KANTOOR EN 

BESTAAT UIT EEN TEAM VAN VIER.

Van links naar rechts: Toby de Kruijk, Elska Vos, Tara 
Kalidin en Caroline den Uyl



Leidsche Rijn groeit en de KSU groeit mee. Voor 
het deelgebied Haarrijn heeft de gemeente de 
KSU toestemming verleend om daar een school 
inclusief BSO te bouwen. We willen er iets bij-
zonders van maken: een (bijna) energieneutraal 

Haarrijn
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Paulus
Groen is de kleur van 
de KSU. Niet alleen de 
hoofdkleur in onze logo’s, 
maar ook wat betreft duurzaam-
heid binnen de KSU. In de praktijk betekent dit on-
der andere dat we daar waar mogelijk zonnepanelen 
plaatsen. En dat was het geval op het dak van KBS 
Paulus: in de herfstvakantie zijn daar zonnepanelen 
geplaatst. 

Ludger
In de afgelopen jaren 
is de KSU volop bezig 
geweest met de bouw 
van nieuwe schoolge-
bouwen, en ook bestaande gebouwen zijn 
aangepakt. Wij zijn trots op onze kwalitatief 
goede schoolgebouwen. Achterover leunen is 
er echter niet bij. Nog meer oudere gebouwen 
worden gaandeweg aangepast aan de huidige 
tijd. KBS Ludger aan de Bonifaciusstraat is nu 
aan de beurt. De wensen zijn geïnventariseerd 
en overgedragen aan een architect. Passen de 
wensen binnen het financiële kader dan starten 
wij in 2018 met de renovatie.

gebouw met een aanpasbare functionele indeling 
voor mogelijk een geheel nieuw onderwijsconcept. 
Een projectgroep vanuit alle disciplines binnen de 
KSU is met de plannen bezig. De opening van het 
gebouw is gepland in augustus 2020. 
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E  
r zijn verschillende scenario’s uitgewerkt en 

 getoetst op juridische, functionele, technische 
en financiële haalbaarheid. Na een intensieve 
samenwerking met de locatiedirecteuren, betrokken 
bestuurders en gemeente Utrecht heeft het college 
van burgemeester en wethouders zijn goedkeuring 
gegeven aan de plannen voor de multifunctionele 
accommodaties. Het definitieve ontwerp en de 
planning voor Voorn en Waterwin worden nu 
gemaakt.
We gaan er vanuit dat deze aanpassingen aan de 
gebouwen bijdragen aan de kwaliteit van het onder-
wijs en het leer- en werkplezier van de leerlingen en 
medewerkers.

Voorn  
KBS De Achtbaan is gehuisvest in MFA Voorn. In 
deze MFA zijn het binnenklimaat, de herkenbaarheid 
en heldere functionele indeling van het gebouw de 
grootste zaken die aangepakt gaan worden. Bouw-
kundig worden de problemen op het gebied van 
wateroverlast en elektronische installatie aangepakt. 
De ruimten worden herverdeeld in combinatie met 
een uitbreiding van m2 onderwijs door aanbouw én 
integratie van de dislocatie op de Langerakbaan in 
MFA Voorn. Ten behoeve van de peuterspeelzaal, 
welzijn en buitenschoolse opvang wordt bekeken of 
een extra verdiepingsvloer gerealiseerd kan worden 
of dat een uitbouw mogelijk is.
Aandachtspunt voor het vervolg is dat de wijk te 

kampen heeft met een grote parkeerdruk. In het 
verkeersonderzoek dat gedaan wordt in de deelwijk, 
wordt de ontwikkeling van de MFA meegenomen. 

Waterwin 
KBS Hof ter Weide is gehuisvest in MFA Waterwin. 
Bij deze MFA is uitbreiding aan de orde; volgens de 
huidige leerlingenprognoses met vijf lokalen en een 
speellokaal. Waterwin kent een groot, leeg midden-
gebied. De kwaliteit van het gebouw (wateroverlast), 
het binnenmilieu, de industriële afwerking en de 
geluidsoverlast worden aangepakt. Tevens moet 
de herkenbaarheid (wie zit waar) beter georgani-
seerd worden. De ruimten worden herverdeeld in 
combinatie met interne verbouw, waarbij onder 
andere uitbreiding van de onderwijsfunctie wordt 
gerealiseerd. 
Aandachtspunt voor het vervolg is het fietsparkeren. 
De schoolpleinen bieden hiervoor nu al te weinig 
ruimte. Het fietsparkeren voor de schoolkinderen 
wordt daarom meegenomen bij de herinrichting van 
de Musicallaan.

Voortgang plannen 
grootscheepse renovatie van 

Waterwin en Voorn
VANAF 2016 ZIJN DE GEBRUIKERS EN DE GEMEENTE SAMEN AAN DE SLAG GEGAAN OM PLANNEN 

TE MAKEN OM ONDER ANDERE DE MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES (MFA) WATERWIN EN 

VOORN IN FUNCTIONEEL EN TECHNISCH OPZICHT TE VERBETEREN. 

"verbeteren 
in functioneel en 
technisch opzicht" 
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Johannes
Ten tijde van de vorige KSU-breed stond het gebouw nog in de steigers, nu is het af. KBS Johannes is na 
de herfstvakantie gestart in het nieuwe gebouw aan de Eufraatdreef 1. Uniek van vorm en kleurstelling. 
De officiële opening door wethouder Jeroen Kreijkamp is op 1 december 2017. 
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