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Mag ik even je aandacht?

W at mij zo aanspreekt in de Benedictijnse 
         regel is dat deze ook een antwoord biedt 
op vragen van nu. De spiritualiteit voor de 
samenleving van toen is heel goed te verbinden 
met de cultuur van onze tijd. Uit dit Benedictijnse 
gedachtengoed heeft de KSU haar kernwaar-
den gekozen, waarvan - naast eenvoud, ruimte, 
verantwoordelijkheid, vernieuwing en plezier - 
AANDACHT misschien wel de belangrijkste is. 

Op 25 maart jl. vierden we met de hele KSU de 
‘Dag van de Aandacht’, een dag die voortkwam 
uit een onderzoekje onder de schoolleiders naar 
de invulling van identiteit. 
Aandacht! Er zijn! Being there!

Aandacht is er in vele vormen: een bloemetje 
sturen naar een zieke leerkracht, een bezoekje 
afleggen bij een collega die een partner verloren 
heeft, een kaartje bij een jubileum, een attentie 
bij een verjaardag of geboorte, een praatje, een 
compliment.

De kern van het Benedictijnse leven is alles met 
aandacht doen. Wat je ook doet, wees er met je 
aandacht bij. 
Op tijd beginnen maar ook op tijd ophouden. In 
het klooster gebruiken ze daar het volgende hulp-
middeltje voor: om het uur of om de twee uur 
luidt er een klok en dan laat je alles liggen waar 
je mee bezig bent en ga je (meestal gezamenlijk) 
aan de volgende activiteit beginnen. Elke activi-
teit (werken, eten, bidden, recreëren) verdient 
de volle aandacht. Letterlijk dus het klokje van 
gehoorzaamheid! 

Herken je de volgende situatie: de telefoon gaat, 
je voert een gesprek en aan het eind vraag je: ”hoe 
was uw naam ook alweer?” Je had je aandacht nog 
bij je vorige bezigheden en misschien dacht je 
tijdens het gesprek al aan hetgeen je daarna moest 
gaan doen. 

Tijd voor een ander
En valt het je wel eens op hoeveel mensen je niet 
aankijken als je ze een hand geeft? Hun ogen en 
aandacht zijn niet bij jou maar alweer bij de vol-
gende. Op een receptie kijkt je gesprekspartner 
tijdens de conversatie al over je schouder naar 
een volgend contact. Als je echt aandacht geeft, 
moet je niet multitasken. Laten we niet immuun 
worden voor het werkelijke contact.

Aandachtig luisteren
Aandacht is ook aandachtig luisteren, in gesprek 
er met je volle aandacht bij zijn, luisteren met je 
oren en met je hart. Aandacht is luisteren naar 
wat de situatie van je vraagt. Aandacht is de tijd 
nemen, ook als je denkt geen tijd te hebben. 
Het gaat immers vaak mis als je niet attent bent, 
slecht geluisterd hebt en je je niet kunt verplaat-
sen in een ander. Aandacht is binding willen 
aangaan, verbondenheid laten voelen.

Aandacht begint bij zien, geraakt worden door de 
ander of het andere, zien wie de ander is. 

Zien en gezien worden!
Bedankt voor je aandacht!

Jan van der Klis, voorzitter College van Bestuur

COLLEGE VAN BESTUUR

BENEDICTUS (480-547 NA CHR.) WORDT ALGEMEEN BESCHOUWD ALS DE VADER VAN HET 

KLOOSTERLEVEN IN DE LATIJNSE (WESTERSE) KERK. VOOR DE MONNIKEN IN DE KLOOSTERS 

DIE HIJ STICHTTE, SCHREEF HIJ EEN KLOOSTERREGEL DIE WAS BEDOELD OM GROTE COMPLEXE 

ORGANISATIES MET HONDERDEN PERSONEELSLEDEN TE LEIDEN. 
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D 
e kinderen kregen op maandag 

       een paspoort en gingen op 
reis! Zij kwamen dagelijks langs 
ouders die een presentatie gaven 
over hun culturele achtergrond. Zo kwamen 
ze langs Zweden, Indonesië, Rusland, Tanzania 
en nog vele andere culturen. Hier luisterden, 
proefden en zongen de kinderen en werden 
ze ondergedompeld in de rijkdom van andere 
culturen.

30-jarig jubileum KBS De Pijlstaart

Cultuurweek voor en door 
De Pijlstaartgemeenschap

VAN DE SCHOLEN

KBS DE PIJLSTAART HEEFT HAAR 30-JARIG JUBILEUM GEVIERD MET EEN CULTUURWEEK. 

DE WEEK EINDIGDE MET EEN PIJLSTAARTFESTIVAL DAT GEOPEND WERD MET EEN SPETTEREND 

OPTREDEN VAN ALLE KINDEREN VAN DE SCHOOL. DE HOGE OUDERBETROKKENHEID VAN DE 

PIJLSTAART, DE GESCHIEDENIS VAN ‘DIVERSITEIT’ EN ONS KUNST- EN CULTUURPROFIEL ZIJN 

SAMENGEKOMEN IN DE CULTUURWEEK. 

Op het schoolterrein aangekomen kon 
men naar een waarzegger, was er een 

photobooth waar je in traditionele 
klederdracht van verschillende culturen 

op de foto kon, was er een museum met de 
Pijlstaartgeschiedenis, steltenlopers, theater, een 
veiling, lekkere hapjes uit het Pijlstaartkoekboek en 
nog veel meer.
Tot in de late uurtjes hebben we het 30-jarig jubi-
leum gevierd! Het was een feest voor en door de 
gemeenschap van De Pijlstaart. Zoals een ouder 
het treffend zei: ‘de dagelijkse warmte van De 
Pijlstaart voelden wij broeien tot een echt festival-
sfeertje, het was een waanzinnig gezellig feest!’

Op naar de volgende mijlpaal.
Michiel Duffels, schoolleider KBS De Pijlstaart

Op vrijdag hebben de kinderen een optreden 
verzorgd op het plein voor de school. In het zon-
netje aan de kop van de Amsterdamsestraatweg 
met uitzicht op de gracht stonden de kinderen, 
ouders en teamleden samen te zingen en te 
dansen! Het festival was hiermee geopend.
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Kwaliteitsonderzoek 
voorschoolse educatie 
(VVE) op KBS Ariëns

VAN DE SCHOLEN

OP 29 JANUARI 2019 HEEFT DE INSPECTIE EEN BEZOEK GEBRACHT AAN 

DE ARIËNSSCHOOL. ZIJ HEBBEN ONDERZOEK GEDAAN NAAR DE 

KWALITEIT VAN DE VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BINNEN ONZE 

KLEUTERBOUW. DE ARIËNSSCHOOL MAAKT DEEL UIT VAN EEN STEEKPROEF.

D  
e afgelopen jaren is binnen de Ariënsschool 

        veel geïnvesteerd om het onderwijs in de 
kleuterbouw aan te pakken. Dit was erg leerkracht- 
gestuurd. We hebben met elkaar een nieuwe visie 
opgesteld en hebben ons sterk ontwikkeld in 
het spelend leren. De leerkrachten hebben zich 
geschoold, om een zo rijk mogelijke leeromgeving 
te ontwikkelen en de juiste begeleiding te kunnen 
geven aan de kinderen.  

En wat zijn we trots! 
We hebben een goede beoordeling gekregen 
van de Inspectie. Op de Ariënsschool krijgen de 
kleuters een rijk en doordacht aanbod waardoor 
ze zich goed kunnen ontwikkelen. De leerkrachten 
en de onderwijsassistent zijn sterk in de manier 
waarop ze kinderen uitdagen, begeleiden en 
daarbij aansluiten bij het niveau van de kinderen. 
Dit leidt ertoe dat de kleuters met zichtbaar plezier 
spelen en actief meedoen met de activiteiten. 
Ook werkt het team van groep 1 en 2 op een 
goede manier samen. De leerkrachten ontwikkelen 
samen het onderwijs en onderzoeken wat werkt 
en wat niet. Wij zijn heel blij dat de Inspectie deze 
ontwikkeling ziet en onze inzet waardeert. 

Natuurlijk blijven er ook dingen die we verder 
willen ontwikkelen. Zo willen we de 

samenwerking met de voorschool 
nog verder uitbouwen op 

basis van de goede relatie en de 
contacten die er al zijn. We starten nu een 

pilot om de doelgroepleerlingen eenmaal in de 
week in onze kleuterbouw te ontvangen om zo de 
aansluiting nog verder te optimaliseren. 
Wil je het volledige rapport lezen, neem dan een 
kijkje op de website van onze school 
www.ksu-ariensschool.nl. 

Miranda Schrijver, schoolleider KBS Ariëns

Het Inspectiebezoek kwam voor ons dan ook op 
een goed moment. Graag wilden wij als team 
weten hoe wij ervoor staan. De dag stond volge-
pland met groepsbezoeken, gesprek met ouders, 
gesprek met de groepsleerkrachten, inzien van 
documenten en een gesprek met het MT. 
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SCHOOL IN BEELD

• De school is opgericht in 2016

• Wijk: Utrecht-Oost

• Het huidige gebouw is 28 jaar oud 
 (de gymzaal ouder)

• Op dit moment heeft de school 65 leerlingen, 
3 groepen, 9 medewerkers

• Speerpunten volgens het schoolplan zijn: 
 doorontwikkelen van de Engelse leerlijn, 
 Internationaal Primary Curriculum, Lesson   

Study en doorgaande lijn peutercentrum naar  
Stepping Stones

• Er wordt gewerkt met o.a. de volgende 
 methodes: IPC, Lijn 3, Staal, Klinkers, Station 

Zuid, Getal en Ruimte jr., leerlijn Cambridge 
English, Kanjertraining

Motto: Ready Steady Go! 

Plusaanbod: Engels als tweede taal en internatio-
naalgericht onderwijs.

KBS Stepping Stones

Engels als tweede taal
Kinderen van nu groeien op in een steeds internati-
onaler wordende samenleving. Het vroeg leren van 
Engels als tweede taal is daarbij van groot belang. 
Jonge kinderen leren immers spelenderwijs een 
tweede taal. Zonder dat ze zich daar bewust van 
zijn, groeit hun woordenschat snel en ontwik-
kelen ze een goede uitspraak. Bij ons op 
school wordt met veel plezier gewerkt aan 

Plezier

Prestigieu
sGedisciplineerd

Projectmatig werken

Eenvoud
Ruimte

Kernwaarden: 

een goede basis voor het leren van Engels in de 
hogere groepen en daarna. Het vroeg leren van een 
tweede (of derde) taal heeft een positieve invloed 
op de algemene taalontwikkeling.

IPC
Binnen onze visie op onderwijs vinden wij het be-
langrijk dat er samenhang is in vakken als aardrijks-
kunde, biologie, geschiedenis etc. Wij maken hierbij 
gebruik van het "International Primary Curriculum 
(IPC)". De vakken taal, lezen en rekenen vormen de 
zgn. basisvaardigheden die een groot deel van het 
lesrooster vullen en die buiten het IPC staan. Alle 
andere vakken en vakgebieden maken deel uit van 
het IPC. Het IPC staat niet alleen voor leren rond 
een spannend en interessant thema, het biedt ook 
een gestructureerde werkwijze. Kinderen zullen 
uiteindelijk gaan vragen: “Wat gaan we leren?” i.p.v. 
“Wat gaan we doen?”. Naast kennis en vaardig-
heden opdoen in de klas, leren we ook buiten de 
klas d.m.v. geplande activiteiten naar bijvoorbeeld 
musea of andere kennisorganisaties.

Schooljudo
Als team voelen wij ons verantwoordelijk voor alle 
kinderen. Bij ons op school heerst een goed 
pedagogisch klimaat. En dat merk je al bij binnen-
komst in de school. De methode Kanjertraining 
gebruiken wij als leidraad. Naast de Kanjertrainings-
lessen krijgen de kinderen bij ons op school ook 
judolessen. Schooljudo helpt bij het creëren van een 
veilige, fijne sfeer en pedagogisch klimaat. Daarmee 
leveren wij een bijdrage aan de fysieke en sociaal-
emotionele ontwikkeling 
van een kind. 
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50-jarig jubileum KBS Marcus
DE MARCUSSCHOOL BESTAAT DIT JAAR 50 JAAR EN DAT LATEN WIJ 

NATUURLIJK NIET ZOMAAR VOORBIJGAAN!

D e collega’s zijn goed verwend tijdens de   
        ‘Marcus 50 jaar verwen-3-daagse’:
Maandag 15 april heeft iedereen lekker van een 
stoelmassage mogen genieten. Dinsdag 16 april 
stond voor iedereen een lekker ontbijt klaar en op 
woensdag 17 april zijn alle nagels van de collega’s 
onder handen genomen door een nagelstyliste.

Op 18 april stond een jubileumborrel voor alle 
(oud-)collega’s op het programma. Wat was het 
leuk om al die bekende gezichten weer te zien. 
En wat zijn er mooie herinneringen 
opgehaald. Er waren zelfs collega’s 
die vanaf het eerste begin (50 jaar 
geleden!) op de Marcusschool 
hebben gewerkt. 

Voor de leerlingen en ouders 
vieren we het 50-jarig jubileum 
aan het eind van dit schooljaar. 
Ons jaarlijkse songfestival zal helemaal in het 
teken van het jubileum staan. 

Lisette van Dijk, waarnemend schoolleider 
KBS Marcus

A be Verlaan uit groep 8 van KBS De Spits 
       mocht zijn drumtalent tonen voor koningin 
Maxima tijdens het Kerst Muziekgala 2018. Samen 
met Tommy Christian speelde Abe ‘Jingle Bells 
Rock’, met daarin een wervelende drumsolo! 
Op De Spits maken we muziek met een band van 
leerlingen uit groep 8 en Abe speelt daar ook in 
mee. We zijn trots op dit grote muzikale talent!

Peter Kooy, schoolleider KBS De Spits

Leerling De Spits blinkt uit!
VAN DE SCHOLEN
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Kunst- en cultuurweek 
op KBS De Spits

D aarnaast hebben alle leerkrachten met de 
        kinderen hier beeldend werk bij gemaakt. 
Zo werd er onder andere gefiguurzaagd, lino 
gedrukt, gekeramiekt, gemozaïekt, geweven en 
grote objecten van papier-maché gemaakt.

Dit alles mondde op 22 maart uit in een culturele
presentatie waarbij de hele school zich presen-
teerde door middel van voorstellingen en 
tentoonstellingen. De middag werd geopend met 
een prachtige dans van alle kleuters op het grote 
plein. Hierna werd de tentoonstelling geopend en 

kon iedereen genieten van toneel en dans. De mid-
denbouw liet zien wat ze hadden gedaan rondom 
het thema van Aladin. In de bovenbouw is onder 
andere met handpoppen gespeeld en was er een 
stokkendans. Ook stonden de ouders en kinderen 
in een lange rij om de Fata Morgana van de 
groepen 8 te kunnen bezoeken. 
We kijken terug op een creatieve week met zeer 
betrokken kinderen, leerkrachten en ouders. 

Christien Verschure en Mirjam van der Grinten, 
Kunst & Cultuur coördinatoren van De Spits

AFGELOPEN WEKEN HEBBEN ALLE GROEPEN VAN DE SPITS, VIJF DRAMA- OF DANSLESSEN GEHAD 

VAN VAKDOCENTEN VAN HET UTRECHT CENTRUM VOOR DE KUNSTEN. IN DEZE LESSEN HEBBEN 

DE KINDEREN TONEEL GESPEELD OF GEDANST RONDOM HET THEMA DUIZEND-EN-EEN-NACHT. 

VAN DE SCHOLEN
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VAN DE SCHOLEN

KBS De JazzSingel aanwezig 
bij opening 

Meet the Professor 2019!

M eet the Professor is een project geïnitieerd 
         door de Universiteit Utrecht. Het doel is 
dat basisschoolleerlingen kennismaken met de 
universiteit in brede zin. Daartoe bezoeken pro-
fessoren jaarlijks de Utrechtse basisscholen om 
vervolgens iets te vertellen over hun beroep, om 
zo te laten zien hoe leuk en belangrijk het is om 
nieuwsgierig te blijven en te onderzoeken. 

Al maanden heeft groep 7/8 toegeleefd naar dit 
project, door steeds weer hints te ontvangen over 
welke professor onze school zou gaan bezoeken. 
In de week voorafgaand aan de opening heeft de 
groep het Academiegebouw bezocht. Zij hebben 
een rondleiding bijgewoond, gegeven door 
professor Leen Dorsman. Het Academiegebouw 
is een indrukwekkend gebouw en de kinderen 

10

OP 27 MAART WAS GROEP 7/8 VAN KBS DE JAZZSINGEL AANWEZIG BIJ DE OPENING VAN HET 

JAARLIJKSE PROJECT MEET THE PROFESSOR. IEDER JAAR WORDT EEN SCHOOL UITGENODIGD 

OM DEZE OPENING BIJ TE WONEN IN HET ACADEMIEGEBOUW IN UTRECHT. DIT JAAR WAS DE 

JAZZSINGEL UITGEKOZEN, EEN HELE EER!
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hebben hun ogen uit gekeken. Zo hebben ze de 
portretten van (oud-)professoren bekeken in de 
Senaatzaal en alle wandkleden in de Aula bestu-
deerd. Er was ruimte om vragen te stellen en dit 
deden de kinderen dan ook volop. 

De week erna was het dan eindelijk zover: Meet 
the Professor. Een dag die voor groep 7/8 begon 
bij de officiële opening van de dag, wederom in 
het Academiegebouw. In de aula waren alle pro-
fessoren aanwezig die na afloop scholen zouden 
gaan bezoeken. Groep 7/8 had tijdens deze ope-
ning een specifieke rol. Zij hadden op voorhand 
een quiz voorbereid met vragen die zij aan de 
professoren zouden stellen. Een voorbeeldvraag: 
Rekenen wij op school meer of minder dan 250 
minuten per week? Door middel van een afval-

systeem bleef uiteindelijk één professor over 
die de quiz won! Daarnaast werd ook bekend 
gemaakt aan de kinderen welke professor met 
ons zou meegaan naar school: professor Chris 
Dijkerman.

De professor is met ons op de fiets gestapt en 
op school was inmiddels alles gereed gemaakt 
voor de gastles. Op school aangekomen heeft 
hij eerst iets verteld over zichzelf en wat hij 
doet. Als professor neuropsychologie doet hij 
onderzoek naar lichaamsrepresentatie, moto-
rische controle en tastzin. Na een mini-college 
over o.a. hersenen en neuronen was het tijd om 
het zelf te ervaren. Chris had drie opstellingen
meegenomen, waarbij kinderen tast- en lichaams-
illusies konden meemaken. De ochtend werd 
afgesloten met een foto met onze professor en 
alle kinderen met hun zelfgemaakte baret.

Na deze dag is het enthousiasme voor het doen 
van onderzoek bij veel kinderen aangewakkerd. 
Misschien staat over 30 jaar wel een leerling 
van De JazzSingel als professor over zijn 
onderzoek te vertellen in een bovenbouwgroep. 
Wie weet!

Marloes van Dijk, leerkracht KBS De JazzSingel

VAN DE SCHOLEN

“...het is leuk en 
belangrijk nieuwsgierig 
te blijven en dingen te 

onderzoeken”
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COLIBLITE: Digitaal burgerschap 
op Wijzer aan de Vecht

Samen maken we de kinderen nog beter digitaal wijs! 

VAN DE SCHOLEN

COLIBLITE IS GEBASEERD OP DE BEHOEFTE VAN LEERKRACHTEN, BIBLIOTHECARISSEN EN 

OUDERS AAN EEN WIJKAANPAK OM KINDEREN EN JONGEREN DIGITALE BASISVAARDIGHEDEN EN 

DIGITAAL BURGERSCHAP AAN TE LEREN. 

In het COLIBLITE-project zijn scholen 
in het primair en voortgezet onderwijs, 
bibliotheken, jongerenorganisaties, 
wijkinstellingen, ouders, kinderen en 
jongeren in multiculturele wijken in 
Utrecht, Londen, Bologna, Modena en 
Boekarest betrokken, specifiek gericht 
op migranten en laagopgeleide (MLF) 
doelgroep. 

Het COLIBLITE project loopt van 
september 2017 tot september 2020.

G edurende het project worden verschillende 
        programma’s ontwikkeld die bijdragen aan 
het effectief gebruik van ICT door jeugdigen in het 
onderwijs. Daarnaast leren leerkrachten, bibliothe-
carissen en jeugdwerkers hoe zij kunnen samen-
werken en wordt aandacht besteed aan 
het verspreiden van de programma’s 
naar andere wijken en steden. 

Op woensdag 13 maart vond 
op KBS Wijzer aan de Vecht een 
netwerkbijeenkomst plaats over 'Digitaal 
burgerschap'. Het doel was om terug te blikken op 
de samenwerking tussen Wijzer aan de Vecht en 
verschillende sociale partners uit de wijk, zoals de 
bibliotheek, de Brede School, MiraMedia en Dock. 

De eerste fase zit er op. We hebben een aantal 
successen kunnen boeken. Zo konden we vanuit de 
Erasmus-subsidie een online module aanschaffen, 
waarmee onze leerlingen thuis, op school en in de 
bibliotheek kunnen werken aan digitale vaardig-
heden als Excel, Word en 
PowerPoint. Student 
Suzanne Anninga van de 
Marnix Academie 
doet onderzoek 
naar de koppeling 
tussen Vreedzame 
School en mediawijsheid. 
Freek Zwanenburg van 

bureau Kind en Media deed een voorzet voor de 
integratie van digitaal burgerschap in de dagelijkse 
schoolpraktijk. 

In de volgende fase ligt de focus meer op de 
horizontale samenwerking met de partners. Uit-

gangspunten blijven: ontzorging van leerkrachten 
en aansluiten bij de eigenheid van iedere 

school. Digitaal burgerschap komt er 
niet bij, maar het wordt geïntegreerd 
in het huidige curriculum. Een 
mooie uitdaging!

Marcia van Roo, schoolleider KBS Wijzer aan de Vecht
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M aandag start ik altijd het liefste vroeg op 
          school, om zo aan het begin van de week 
rustig te kunnen opstarten. Dat betekent rond 
7.15 uur de deur uit richting de kinderopvang, om 
mijn dochtertje Eva af te zetten. En dan.. gauw door 
naar werk. Wat is het toch altijd leuk om te zien met 
hoeveel plezier de kleuters ‘s morgens de klas in 
komen: (bijna) nooit last van een maandagochtend-
dip..! We starten ‘s ochtends met de vertelkring. 
Vandaag in coop-vorm: een binnen-buitenkring. 
De kinderen vertellen aan elkaar wat ze in het week-
end hebben gedaan. 

Het is een volle week, met het afronden van het 
thema koningsdag en het treffen van voorbereidin-
gen voor de koningsspelen. En daarnaast gaan we 
ook alvast het thema Pasen opstarten. De middag 
na schooltijd vliegt voorbij!

Dinsdagochtend komt de schoolfotograaf. Dat is 
nog best spannend voor sommige kleuters. Geluk-
kig hebben we uitgebreid voorbesproken hoe het 
zal gaan. Dat geeft een klein beetje rust. 

‘s Middags na schooltijd heb ik onderbouwverga-
dering. Uiteraard mét chocolade! En wederom veel 
agendapunten te bespreken. Ik presenteer, in mijn 
rol als meerbegaafdenspecialist, een pilotproject 
dat we eind mei zullen starten. Daarvoor moet ook 
volgende week nog een en ander worden geregeld en 
aangeschaft. Fijn dat de IB’er/onderbouwcoördinator 
Anita dit samen met mij oppakt! 

Woensdag starten we met spelletjesochtend in de 
klas. Altijd een enorm succes. En wat ben ik dan 
weer dankbaar voor betrokken hulpouders. Het 
loopt gesmeerd en de leerlingen genieten volop en 
uitbundig. En wat doen de kinderen het goed, soms 
nog best een uitdaging hoor, ‘leren verliezen’!
Na school mail ik de overdracht aan mijn duo-
collega Manon. En aan het eind van de middag 
schrijf ik thuis op de bank nog een bericht voor 
‘social schools’, met daarbij een foto-impressie van 
de spelletjesochtend. Op deze manier kunnen de 
ouders van de leerlingen thuis digitaal meekijken 
en genieten van de geslaagde dag. En dan zit mijn 
(werk)week er alweer op!

De werkweek van...
 Liesbeth Jaspers, onderbouw 

leerkracht op KBS St. Dominicus

PERSONEEL
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V  
anwege het aanvaarden van een andere functie 

       bij de KSU, wil ik me via deze weg voorstellen 
aan mijn nieuwe collega’s. Samen met mijn man 
Arno en twee dochters Isa van 13 en Sophie van 11 

jaar woon ik in Vleuten. In mijn 
vrije tijd ga ik graag tennissen, 
hardlopen, gezellig uit eten met 
familie en vrienden, lekker een 
boek lezen, eropuit met het 
hele gezin, daar vind ik mijn 
ontspanning in. Inmiddels 
werk ik ruim 15 jaar met 
veel plezier bij 
de KSU. 

Petra Visseren, staffunctionaris onderwijs

T wee jaar geleden ben ik bij De Zeven Gaven 
      komen werken als leerkracht en bovenbouw-
coördinator. Ooit ben ik mijn loopbaan begonnen 
in de kinder- en jeugdpsychiatrie en na twaalf jaar 
heb ik mijn jeugddroom nagejaagd: juf worden! Na 
de deeltijd-pabo heb ik de schoolleidersopleiding 
gevolgd (basisbekwaam) omdat ik erg geïnteres-
seerd was in de school als organisatie.

Ik heb een zoon van zeventien en 
een vriend. Ik woon in Utrecht, 
ben dol op mijn werk. Daarnaast 
zorgt mijn half Italiaanse bloed 
ervoor dat ik graag kook voor en eet 
met veel mensen. Verder houd ik van musea bezoe-
ken, moderne Amerikaanse literatuur en zingen. 

Als schoolleider zie ik het als mijn taak om, samen 
met het team, het onderwijs aan onze kinderen zo 
vorm te geven dat kinderen er van gaan bloeien en 

dat zij het beste uit zichzelf 
leren te halen. Ik vind het 
prachtig om te zien dat 
kinderen obstakels overwin-
nen, zichzelf leren kennen 
en meer zelfvertrouwen krijgen. Voor de kinderen 
op De Zeven Gaven in Kanaleneiland vind ik het 
belangrijk dat wij hun wereld vergroten. Meer kennis 
van de wereld vergemakkelijkt het leren. 

Ik hecht grote waarde aan verbindend leider-
schap en sta op deze manier in mijn 
werk. De school is geen eiland. Ik hecht 

grote waarde aan het samenwerken met 
ouders, de brede school en de buurt. 

Het is een hele uitdaging om een team met pro-
fessionals op één lijn te krijgen en te werken aan 
heldere, gemeenschappelijke doelen. Ik ga die 
uitdaging heel graag aan en hoop de beste school te 
worden die we kunnen zijn.

Ik ben begonnen als leerkracht, vervolgens als 
bouwcoördinator en daarna ben ik schoolleider 
geworden.
Vanaf 1 maart ben ik gestart in mijn nieuwe functie 
als staffunctionaris onderwijs. Hierbij richt ik me o.a. 
op VVE, POVO, het Icoach-netwerk, de Brede School 
en onderwijskwaliteit. Onderwerpen waarbij ik mijn 
kennis van onderwijs en ervaring uit de praktijk kan 
inzetten. 
In samenwerking met jullie, mijn collega’s van de 
scholen en het KSU-huis, wil ik graag een bijdrage 

leveren aan het versterken van het onderwijs 
binnen de KSU. Ik heb er veel zin in 
om deze nieuwe uitdaging aan te gaan!

 

Even voorstellen… 

Karry Pomo, schoolleider

Even voorstel
len… 
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O p maandag 4 maart ben ik begonnen als  
         schoolleider op de Ariënsschool. Ik ben 44 
jaar en 23 jaar werkzaam in het onderwijs als leer-
kracht, bouwcoördinator, teamleider en als waarne-
mend directeur. Ik heb veel zin om mij te verbinden 
aan de Ariënsschool en om samen met het team, 
de kinderen en de ouders verder te bouwen aan 
een fijne school. De afgelopen periode ben ik onder-
gedompeld in nieuwe ervaringen, nieuwe 
systemen, nieuwe gewoontes, en vooral 
ook nieuwe collega’s. Op basis van 
al die gegevens begin ik een beeld 
te krijgen van de school. Hoe gaat het 
met onze leerlingen? Hoe geven we hier les? 
Waar zijn we goed in? Hoe werken we samen (met 
ouders, leerlingen en andere betrokken partijen)? 
En wat kunnen we nog verder ontwikkelen? 

Daarnaast ben ik ook “gewoon” bezig met alle 
zaken die niet op zich kunnen laten wachten, zoals 
de planningen voor komend schooljaar, het voldoen 
aan de bestaande afspraken, en het welbevinden 
van de kinderen, het team en ook de ouders van 
de school. Er hebben zich de afgelopen periode 
best wat ingrijpende situaties voorgedaan die voor 

een ieder van ons hier op 
school nieuw waren. Elke 
dag is een nieuwe dag, elke 
dag word ik nieuwsgieriger 
en krijg ik mooie inzichten, 
elke dag geniet ik met een grote G. 
Ook het beeld van de KSU begint een beetje vorm te 
krijgen. De verschillen die er tussen ons (mogen) zijn 
en de mate waarin we toch ook overeenkomsten met 

elkaar hebben. Vanuit de stichting waar ik van-
daan kwam, neem ik kennis en ervaringen 

mee. Deze kan ik gebruiken om ook 
in het team van schoolleiders nieuwe of 

andere wegen in te slaan. Een van mijn motto’s 
is dan ook: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je 
verder!”
Dan nog iets over mijzelf. Ik woon in Nieuwegein 
samen met mijn man en onze drie kinderen: Luuk 
(14 jaar), Timo (11 jaar) en Floor (6 jaar). In mijn vrije 
tijd kook ik graag, kijk ik naar films, lees ik gezellige 
boeken en lach ik graag. Ik ben positief ingesteld 
en zie vooral kansen en mogelijkheden. Ik kan dan 
ook genieten van de uitspraken en de denkwijze van 
Berthold Gunster, beter bekend van Omdenken. 
Daarnaast geniet ik van de vakanties in Zeeland.  

Miranda Schrijver, schoolleider

Even voorstellen… 

Wim Kroeze, schoolleider 

O nlangs ben ik gestart  
          als schoolleider op 
de St. Jan de Doper. En dat 
was een goede start. Ik ben 
hartelijk ontvangen door 
team, ouders en kinderen. Ik 

merk dat er veel op je af komt, zo midden in 
het jaar, als alles al loopt en de deadlines 
al in de agenda opgenomen moeten 
worden. Het is een grote stroom aan 
informatie. Maar de bottom line is: het  >>

voelt goed. Na de pabo en de studie orthopedago-
giek heb ik zeven jaar in het sbo gewerkt. Na twee 
periodes in het buitenland (Ghana en Oeganda) 
ben ik als schoolleider terecht gekomen op een 
basisschool in Zoetermeer. Daar heb ik met 
veel plezier een zestal jaren gewerkt. Echter de 

reistijd (ik woon in Utrecht) die ik dagelijks kwijt 
ben, begon me meer en meer tegen te staan. 

Daarom ben ik op zoek gegaan naar 
een school waar ik denk dat er een 
goede match is tussen mij, 

Even voorstellen… 
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Het werkverdelingsplan binnen de KSU

I  n de huidige cao voor het primair onderwijs   
    (CAO PO) zijn de schoolteams aan zet om met 
elkaar een werkverdelingsplan op te stellen. 

Wat houdt dit in? 
Het werkverdelingsplan geldt vanaf 1 augustus 
2019. Het is een plan op schoolniveau, waarin staat 
welke werkzaamheden binnen de school worden 
uitgevoerd en wie wat doet. Dit werkverdelingsplan 
wordt in samenspraak met het team opgesteld 
door de schoolleider, waarbij de meerderheid moet 
instemmen met de inhoud. 

De inhoud van het werkverdelingsplan 
bestaat uit:

 de verdeling van de te geven lessen en groepen 
over de individuele teamleden;

 de verhouding tussen lesgevende taken en 
overige taken;

 de tijd die leraren nodig hebben voor het voor- 
en nawerk van de lessen;

 de tijd die onderwijsondersteunend personeel 
nodig heeft voor het werk binnen en buiten de 
klas;

 welke taken worden uitgevoerd en de tijd en 
verdeling daarvan;

 de momenten waarop er op school pauze wordt 
genoten;

 de momenten waarop het team vindt dat mede-
werkers aanwezig moeten zijn op school;

 de besteding van de werkdrukmiddelen;

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
kaders voor vervangingsbeleid bij de werkgever.

Door met elkaar het gesprek te kunnen voeren over 
de werkverdeling, krijgt het schoolteam meer pro-
fessionele ruimte om zelf aan de slag te gaan met 
de werkverdeling. Uiteraard vindt de werkverdeling 
plaats binnen de gestelde kaders die het bestuur 
heeft opgesteld ten aanzien van het bestuurs-
formatieplan en het meerjarenformatiebeleid.

De schoolleider van de school vormt daarbij de 
schakel tussen het bestuur van de KSU en het team 
en zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het 
team ligt voordat het gesprek over het werkverde-
lingsplan wordt gevoerd. In de afgelopen weken 
waren er flink wat teams bezig met dit onderwerp. 
Goed om te horen en te zien. We krijgen hier posi-
tieve reacties op terug uit de teams. 

Sara van Maurik, staffunctionaris P&O

ORGANISATIE

ouders, team en kinderen. En die heb ik gevonden! 
Ik ben ervan overtuigd dat we er samen een mooie 
tijd van gaan maken. Alles wat ik al gehoord en 
gelezen heb over de school en de ontwikkelingen 
die al zijn doorgemaakt maken me enthousiast om 
ermee aan de slag te gaan. En de reistijd die ik niet 
meer heb is erg fijn. Deze week heb ik al mogen 
ervaren om op de fiets naar mijn werk te gaan. 
Ook dat voelt goed. 
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen van 15 jaar. 
En om de meest gestelde vraag dan maar meteen 

te beantwoorden: nee het is geen tweeling… Ik heb 
twee kinderen geadopteerd en ze schelen zo’n drie 
maanden in leeftijd. Ik houd van klussen en pro-
beer af en toe wat hard te lopen, hoewel dat soms 
wel een uitdaging is… 

Ik kijk ernaar uit om met een grote groep collega’s 
binnen de KSU samen te mogen werken en vorm 
te geven aan goed onderwijs in onze mooie stad 
Utrecht. We zullen elkaar de komende tijd ongetwij-
feld ontmoeten. Ik kijk ernaar uit.

PERSONEEL
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T ijdens het stafinfo-moment met alle school-
      leiders zijn de resultaten van de enquête 
getoond en is gesproken over hoe we hiermee 
verder gaan. We hopen dat jullie veel inspiratie 
hebben opgedaan. Nu zijn jullie aan zet om met 
behulp van een verslagfilm van deze studiedag 
met elkaar het gesprek aan te gaan. Bespreek 
onderling en in je team bijvoorbeeld wat je tijdens 
de studiedag is opgevallen, wat je heeft geïnspi-
reerd, of je aanbevelingen hebt voor het team, wat 
aandacht voor jouw school betekent, hoe jouw 
school vorm geeft aan de katholieke identiteit, etc. 
Ook op het stafkantoor wordt met de werknemers 
gesproken over hoe zij de identiteit van de KSU 
beleven en extra glans kunnen geven.

Evaluatie
De werkgroep ‘Dag van de Aandacht’ heeft veel mooie 
reacties mogen ontvangen en ook de feedback 
nemen we ter harte. Uit de enquête (ingevuld door

Dag van de Aandacht

304 medewerkers) is gebleken dat de studiedag 
in zijn totaliteit beoordeeld is met een 7.36 op een 
schaal van 1 tot en met 10. Een mooie beoordeling 
voor een eerste keer dat een studiedag met een 
dergelijke opzet georganiseerd wordt. 

Verbetering
De grootste punten voor verbetering liggen met 
name in de ervaring dat het inschrijvingsproces 
als ‘competitief’ werd ervaren (wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt). De vraag of men vond dat de 
identiteit van de stichting door deze studiedag 
verstevigd is, werd gemiddeld met een 3.5 
beoordeeld op een schaal van 1 tot en met 6. 

Hoog gewaardeerd
Aspecten die relatief hoog werden beoordeeld, 
centreren zich onder andere rondom de praktische 
vormgeving en communicatie van de dag. Daarbij 
wordt meermaals aangegeven dat het plaatsvinden 
van de studiedag op KSU-scholen een goed idee 

MAANDAG 25 MAART JL. ZIJN WE TIJDENS DE STUDIEDAG HET GESPREK MET ELKAAR AANGEGAAN 

OVER ONZE KERNWAARDE AANDACHT EN DE DAARBIJ BEHORENDE KATHOLIEKE IDENTITEIT VAN 

DE KSU, MET ALS UITGANGSPUNT ELKAAR INSPIREREN. 

ORGANISATIE

>>
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was. Ook de hoge score op de gesloten enquête-
vraag wees dit uit. De lezingen worden genoemd 
als sterk punt van de dag. en ook de ochtend- en 
middagsessie werden over het algemeen positief 
gescoord. Een compliment voor de workshoplei-
ders dus! 

Veel kennis en passie onder collega’s
Tot slot wordt in de open vragen met enige regel-
maat aangegeven dat het fijn is om met collega’s 
te praten over dit onderwerp en dat in de sessies 
geleid door een collega het mooi is om te zien dat 
zij kennis en passie hebben op zoveel verschil-
lende vlakken.

Een korte impressie
Diana Smidts, kinderneuropsycholoog, stond stil 
bij de vraag hoe aandacht in de hersenen werkt. 
Hoe houd je effectief je aandacht ergens bij? 
Ieder mens krijgt elke dag miljarden prikkels 
binnen. Het brein beschermt ons door deze te 
filteren. Dat filter staat bij ieder mens weer anders 
afgesteld. Waar heeft dat mee te maken?

Wat is aandacht volgens filosoof Wil Derkse:
 Met heel je hart naar iemand luisteren en hem 
of haar helemaal willen verstaan. 

 Aandacht is geen statische (kern)waarde, maar 
een deugd.

 Een deugd is iets dat je kunt oefenen, waardoor 
je er vervolgens beter in wordt.

 Je kunt er een beter mens door worden!

“De leefwereld van de ander leren begrijpen, er respect voor opbrengen en 
er verbinding mee kunnen aangaan, is belangrijk.”  

Megan, gespreksleider ‘Aandacht voor andere culturen binnen onze katholieke identiteit’

“De deelnemers hebben hun eigen 
identiteitscirkel gemaakt. Hierna zijn 

ze met elkaar in dialoog gegaan. 
Hierbij lieten ze zien dat ze aandacht 
hadden voor hun eigen identiteit en 
voor de identiteit van een ander.” 

Virginia en Jalien, gespreksleiders 
‘Identiteitsontwikkeling stimuleren d.m.v. dialogiseren’
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 Jelle Mak en Judith Ceton, namens de werkgroep 
`studiedag Dag van de Aandacht̀

“Verbindingen leggen tussen de 
verschillende godsdiensten heeft 
ons geïnspireerd en zorgt voor 
gespreksstof op onze scholen. 

Met aandacht voor elkaar houden 
we de verbindingen op een 
positieve manier in stand!”  

Jeannette en Nicole

“Wat ons echt op viel, is dat de 
gesprekken met elkaar ook echt de 

diepte in gingen. Op een ongedwongen 
manier kwamen collega's met verhalen 
en tips voor elkaar. Met elkaar zorgden 
we voor kleine handvatten/tips, zodat 

het lesgeven ook makkelijker zal 
verlopen.”  

Jordy en Digna, gespreksleiders  
Omgaan met elkaar in een multiculturele wijk’

“De presentatie van Rocky Hehakaija 
was in één woord geweldig. 

Ik denk er nog met regelmaat aan 
terug en sta nu niet alleen anders 

tegenover kinderen, maar tegenover 
mensen in het algemeen.”  

Marja
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D e noodzaak om actie te ondernemen wordt 
         dus steeds groter. In dit kader is de KSU 
momenteel bezig met het ontwikkelen van een 
arbeidsmarktcampagne. In deze campagne laten 
we zien wat een mooi vak het leraarschap is en hoe 
leuk het is om op een KSU-school te werken! 

Centrale boodschap
De centrale boodschap wordt dat de KSU de beste 
leerkrachten zoekt, leerkrachten die hun vak ver-
staan (pedagogisch, didactisch). Een vak waarin 
je niet alleen iets betekent voor leerlingen, maar
ook voor ouders, collega’s, de wijk en school-
ontwikkeling. Op deze manier willen we mensen 
enthousiast maken om hun vak als leerkracht uit 
te oefenen op een van de 
KSU-scholen. 
 
Communicatie-uitingen
De campagne bestaat uit 
een aantal onderdelen die 
samen het effect moeten 
hebben de naamsbekend-
heid van de KSU te vergro-
ten en extra leerkrachten te 
werven voor onze scholen. 
Zowel online als offline 
wordt de KSU gepresenteerd 
als aantrekkelijk werkgever. 
Online door verschillende 
social-mediacampagnes op 
Facebook, Instagram en 
LinkedIn. Offline door abri-
posters in heel Utrecht, advertenties en persbe-
richten in het AD Utrecht en de organisatie van 

Arbeidsmarktcampagne KSU

een Meet & Greet, waar geïnteresseerden kunnen 
kennismaken met de KSU-scholen. Verder is er 
een nieuwe ‘werken-bij' website gemaakt en een 
‘werken-bij' video. 

Met dank aan onze ambassadeurs
In al deze communicatie-uitingen staan vijf 
leerkrachten van de KSU centraal: Ahmet van De 
Zeven Gaven, Jaap van De Pijlstaart, Karen van de 
St. Dominicus, Mireille van Onder De Bogen en 
Silvia van De Binnentuin. Zij maken in woord en 
beeld vol enthousiasme duidelijk hoe prachtig het 
vak van leerkracht is en waarom mensen voor een 
KSU-school moeten kiezen! 

Mariska Gerritsen en Judith Ceton, 
staffunctionarissen 

PERSONEEL

HET LERARENTEKORT WORDT EEN STEEDS GROTER PROBLEEM EN LOOPT DE KOMENDE JAREN 

VERDER OP. DE VERWACHTING IS DAT HET AANTAL ONVERVULBARE VACATURES BINNEN HET 

PRIMAIR ONDERWIJS IN DE STAD UTRECHT BINNEN VIJF JAAR ZAL VERDRIEDUBBELEN, VAN 38 FTE 

IN 2018 NAAR 113 FTE IN 2023. 



D e toolboxen zijn uitgebreid in de klas 
         getest en de reacties van zowel leerlingen 
als leerkrachten waren erg positief. Beide groepen 
ervaren de toolboxen als een uniek en handig hulp-
middel voor de kunstlessen in de klas. Dit heeft 
Stichting Kopa geïnspireerd om de toolbox voor 
een grotere groep scholen door te ontwikkelen.

Er zijn twee toolboxen:

        Toolbox 1: Chillen met kunst
Met deze kaartenset leren kinderen met aandacht 
te kijken naar kunst. Aandacht is namelijk het 
nieuwe goud in een samenleving waar we continu 
verleid worden door sterke berichtkoppen, 
sociale media en de commercie. Eerst doe je met 
gesproken audio op mindfullness geïnspireerde 
aandachtoefeningen. Daarna ga je naar kunst 
kijken. Door de werkvormen leer je voorbij je 
eerste oordeel te kijken. Leerlingen leren met 
respect samen te praten over waar hun blik 
samenvalt en waar ze ieder iets anders zien. 
De kunstwerken zijn vervolgens een bron van 
inspiratie voor eigen kunst, van een tekening tot 
een slow motion dans.
      
        Toolbox 2: DENKfabriek
In de DENKfabriek lossen kinderen problemen 
op, zoals de geplette boterham of dat er in de 
pauze te weinig ruimte is voor alle spelletjes op 
het schoolplein. 

Creatieve tools voor in de 
klas en thuis

ONDERWIJS

Na werksessies in de DENKfabriek zijn er nieuwe 
frisse oplossingen bedacht, getest en gepresen-
teerd. Werkend in groepen leren kinderen de 
verschillende fasen van Design Thinking. 
Elke ruimte in de fabriek stelt een fase voor. De 
leerling stelt degene die het probleem ervaart 
centraal en pluist een probleem helemaal uit tot 
de kern. 

Benieuwd naar de ervaringen van de scholen? 
Neem dan contact op met schoolleider Kim 
Vader van KBS De JazzSingel, tel. 030-6703168, 
of schoolleider Michiel Duffels van KBS De 
Pijlstaart, tel. 030-2316062.

Uiteraard kun je ook direct contact opnemen 
met stichting Kopa om de toolbox aan te vragen, 
tel. 06-40813116. 

Linda Rosink, directie Kopa
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VOOR IEDEREEN DIE MET KINDEREN WERKT OF SPEELT ONTWIKKELDE STICHTING KOPA SAMEN 

MET SJOERD KERSSIES, LINDA EVERSTEIJN EN BASISSCHOLEN DE PIJLSTAART EN DE JAZZSINGEL 

UIT UTRECHT TWEE TOOLBOXEN. HET ZIJN KAARTENSETS WAARMEE GROEPEN KINDEREN 

OVERAL KUNNEN WERKEN. ZE STIMULEREN DE 21E-EEUWSE VAARDIGHEDEN EN TRAINEN 

KINDEREN OM TE FOCUSSEN.
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BINDINGSACTIES

I n februari was de Barista workshop bij 
     Stairway. Bijna alle collega's die zich hadden 
ingeschreven waren er. Na een korte introductie 
over waar de koffie vandaan komt en hoe hij 
wordt bereid, mochten we aan de slag bij een 

Barista workshop

Verlenging Strategisch Beleidsplan  

D 
e KSU heeft een Strategisch Beleidsplan  

        (SBP). Dit SBP is geschreven voor een periode 
van 4 jaar, 2015 - 2019. In het plan staat beschreven 
op welke hoofdthema’s de KSU inzet, 
namelijk:

 Profilering (van de stichting en van de 
 scholen afzonderlijk)

 Pijlers voor talentontwikkeling 
 Professionalisering
 Professionele cultuur
 Gericht partnerschap

Waarom een verlenging
Door middel van interviews met alle schoolleiders 
is gesproken over het SBP aan de hand van de 
volgende vragen:

 is het SBP nog actueel of moet het worden 
 bijgesteld?

 wat zijn je ervaringen m.b.t  verschillende 
 thema’s?

Uit het onderzoek is gebleken dat het SBP nog 
steeds actueel is, waarbij een aantal zaken nog 
aandacht vraagt. Daarover is met de schoolleiders 
gesproken op een studiedag. Daarbij is ook gekeken 
naar de actuele ontwikkelingen in het onderwijs 
vanuit de vraag Zijn er zaken die nu aandacht vragen 
en niet in het SBP staan? 

Naast het SBP zijn er enkele thema’s die inderdaad 
ook de komende jaren actueel zijn:

 Kansengelijkheid
 Samenwerking (op thema's) tussen scholen
 Toename aantal zorgleerlingen -> werkdruk
 Kwaliteitszorg / -systeem / -cultuur
 Strategisch personeelsbeleid

De komende periode zal samen met de scholen 
worden gekeken hoe deze thema’s opgepakt kunnen 
worden. Kwaliteitszorg en strategisch personeelsbe-
leid (waaronder het lerarentekort) staan al hoog op
de agenda. Daarover in een volgende KSU-breed meer. 

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

van de baristamachines. Eerst werd geoefend 
met het maken van een espresso. Toen iedereen 
dat onder de knie had, konden we leren omgaan 
met de melkopschuimer en vervolgens, de kers 
op de taart, het maken van een figuurtje in de 
cappuccino. Dat ging bij de één beter dan bij de 
ander en bij sommigen was er echt een hartje in 
te herkennen. Verschillende collega's kregen de 
smaak goed te pakken en bleven maar doorgaan 
met figuurtjes maken. Het was dus een geslaagde 
bindingsactie.

Bert van Wijk, assistent-controller 
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BINDINGSACTIES

Workshop taarten maken 
in het Grachtenatelier

B egin april hebben vijfendertig KSU’ers 
        hun creativiteit losgelaten op taarten maken 
in het Grachtenatelier in Utrecht. Het is goed te 
zien dat het met de creativiteit wel snor zit bij de 
KSU, we hebben ‘Heel Holland Bakt’ minstens 
overtroffen met geweldige creaties. Leuke 
bijkomstigheid was dat iedereen zijn of haar 
creatie mee naar huis mocht nemen. 

Al met al was het een gezellige avond en iedereen 
heeft het naar z’n zin gehad. Net zoals in ‘Heel 
Holland Bakt’ kan er meer één de beste zijn, en 
dat was Joan van Wijnbergen van De Achtbaan. 
Zij ging naar huis met een fles bubbels en een 
waardebon voor een ‘inloop workshop’. 

Gidon en Albert, financiën

Volleybaltoernooi 

D it jaar hadden zich weer twintig teams  
        opgegeven voor het KSU-volleybaltoer-
nooi! In Sportcentrum Galgenwaard bleek 
het team van KBS St. Dominicus opnieuw 
het sterkst. Dit was maar goed ook, want 
de wisselbeker stond nog op school. Zij ver-
sloegen KBS De Pijlstaart in een zinderende 
finale met 21-20.

Angie van den Heuvel, Patricia van den Belt 
en Lisette van Dijk: 
Wederom hartelijk dank voor de organisatie! 



 Bouw IKC Haarrijn 
uitgesteld 
Het IKC in Haarrijn is al ver gevorderd in het  
ontwerp. Er ligt een definitief ontwerp van de hand 
van de architect, dat op dit moment ter beoorde-
ling voorligt in de stuurgroep.

HUISVESTING

Renovatie 
KBS Hof ter Weide
In de meivakantie verhuizen de kinderen en mede-
werkers van Hof ter Weide van hun eigen gebouw 
(Waterwin) naar de tijdelijke huisvesting een 
paar honderd meter verderop. Het adres van de 
tijdelijke huisvesting is Louis Armstrongboulevard 
52. Dit gebouw wordt gedeeld met buitenschoolse 
opvang en voorschoolse educatie. Het zal nog wel 
minstens tot de zomervakantie duren voordat de 
renovatiewerkzaamheden starten in het school-
gebouw aan de Musicallaan. De aanpassingen 
zijn zo omvangrijk dat er eerst behoorlijk gesloopt 
moeten worden. Het middengebied krijgt een heel 
andere indeling en bestemming.
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De gemeente Utrecht heeft de vaststelling van 
het bestemmingsplan uitgesteld waardoor er nog 
niet met bouwplannen voor woningen gestart kan 
worden. Ook het bouwplan voor de school kan 
dan niet getoetst worden. De school dient klaar 
te zijn zodra er woningen opgeleverd worden en 
er kinderen zijn om de school te starten. De start 
van de bouw én de start van de school zijn helaas 
dus later dan verwacht. Naar verwachting start de 
school nu op zijn vroegst schooljaar 2021-2022.

Renovatie 
KBS De Achtbaan

De plannen voor De Achtbaan naderen hun 

afronding. Het definitief ontwerp is vastgesteld 

door de stuurgroep en voor de tijdelijke huisves-

ting is een bouwvergunning aangevraagd. De 

verwachting is dat vijf groepen van De Achtbaan, 

de speellokalen en een aantal kamers voor 

medewerkers in augustus gereed zijn. 

De Achtbaan wordt in drie fases van ongeveer 

vijf groepen per keer verbouwd; de groepen waar 

de renovatie plaatsvindt verhuizen dus naar de 

tijdelijke huisvesting, die vlak naast het huidige 

gebouw is gelegen.

Nieuwe school 
Merwedekanaalzone
In de nieuwe wijk Merwedekanaalzone (tussen Merwedekanaal - Europalaan - Socrateslaan - Balije-laan) wordt een geheel nieuwe wijk gebouwd. Er komen circa 6000 à 8000 woningen te staan. Naar alle waarschijnlijkheid komt in ‘deelgebied 5’ een nieuwe basisschool van de KSU. De aanvraag om een nieuwe school te mogen starten is bij de gemeenteraad ingediend. We verwachten daarop een positief antwoord. Deze wijk wordt heel bijzonder met veel hoogbouw, gericht op fietsver-keer. Op de website van de gemeente Utrecht kun je meer informatie vinden over de Merwedeka-naalzone en de bouwplannen. 

www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/merwedekanaalzone 


