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LUIZEN

C hirurg en rechter staan sinds 1982 onafge-
       broken bovenaan op de ‘prestigeladder’, blijkt 
uit een in de zomer van 2017 verschenen rapport. 
De vuilnisman bungelt helemaal onderaan. En  
leraren? Hun imago gaat volgens dit onderzoek 
nog steeds achteruit. Zo stonden leerkrachten in 
de bovenbouw van havo en vwo tien jaar geleden 
nog op de 22ste plek, terwijl ze nu op nummer 
43 op de lijst van de 138 beroepen uitkomen; net 
onder de verpleegkundigen. 
Leraren in het basisonderwijs dalen van 42 naar 69, 
tussen verzekeringsagenten en boekhouders in. 
De hoogleraar staat weliswaar op nummer tien, 
maar dat is toch vijf treden lager dan voorheen.

Wat betekent dit nu? De onderzoekers vroegen 
hun respondenten welke beroepen het meeste 
maatschappelijk aanzien genieten. ‘Het gaat hier-
bij niet om het aanzien zoals u dit zelf aan de  
beroepen zou toekennen’, verduidelijkten ze, 
‘maar om het aanzien zoals men er in het  
algemeen over denkt.’

Er is dus niet gevraagd naar de persoonlijke 
waardering. Want in dat geval zou je misschien 
ook kunnen redeneren: als het vuilnis niet wordt 
opgehaald, hebben we een groter probleem dan 
wanneer de hoogleraar niet op zijn werk verschijnt, 
dus geef ik de vuilnisman een hogere waardering.

Van tijd tot tijd staan in de krant artikelen over het 
imago van leraren. Zou het kunnen dat mensen 
die artikelen (en elkaar) soms napraten? Het 
beroep van leraar komt negatief in het nieuws 
vanwege de minder gunstige arbeidsvoorwaarden 
en hoge werkdruk; misschien daalt daardoor het 
aanzien. Aan de andere kant duiden lerarentekor-
ten erop dat leraren schaars zijn; daardoor kan het 
aanzien weer stijgen. Maar tegelijkertijd wijzen 
die tekorten er ook op dat als het ware ‘niemand’ 
meer leraar wil worden. Er zitten meerdere kanten 
aan de zaak, die elkaar ook weer beïnvloeden.  
Als je bijvoorbeeld de salarissen verhoogt, dan 
zal zich dat niet onmiddellijk vertalen in een beter 
imago.

Lange adem
Volgens het eerder genoemde rapport is de 
imagoverbetering van het lerarenberoep een kwes-
tie van lange adem: ‘Er dient dan over een langere 
periode consequent geïnvesteerd te worden in 
de verbetering van de arbeidsvoorwaarden, in 
kwalitatief goede lerarenopleidingen, in de verdere 
professionalisering van leraren, in de versterking 
van de beroepsorganisatie en in imagocampagnes 
om de aantrekkelijke kanten van een baan als  
leraar toe te lichten, voordat de resultaten zicht-
baar zouden kunnen worden in de waarderings- 
cijfers en in de positie op de beroepenladder.’ >>

COLLEGE VAN BESTUUR

CHIRURG, RECHTER, BURGEMEESTER. VRAAG MENSEN WELKE BEROEPEN OVER HET ALGEMEEN 

HET MEESTE AANZIEN HEBBEN EN DIT IS HUN ANTWOORD. LERAREN DAARENTEGEN HEBBEN 

FLINK AAN PRESTIGE INGEBOET.

“Imago-
verbetering een 
kwestie van 
lange adem” 
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De luizenmoeder
Ik moet u bekennen dat ik een aantal zondag-
avonden achtereen dubbel gelegen heb om de 
comedy De Luizenmoeder. Zo herkenbaar: de 
samenklittende moeders op het schoolplein met 
hun allesziende ogen en sarrende opmerkingen. 
De pestkoppen van vroeger. Of die ene hysterische 
moeder die zich, na jaren van belangeloze inzet, 
de koningin van de school waant en vindt dat ze 
vrijelijk iedereen de maat mag nemen. Om nog 
maar te zwijgen van de zijige directeur, die zich 
verstopt als er moeilijke beslissingen genomen 
moeten worden. 

Maar de ster is toch wel de juffrouw van groep 3! 
Ze staat vast al jaren in groep 3. Met haar liedjes, 
haar scherpe opmerkingen, haar manipulatieve 
suggesties (ouders moeten op tijd de klas uit 
omdat de les begint, ze moeten stoppen met 
afscheid nemen en zwaaien, ze mogen niet voor 
het klassenraam op de gang overleggen) manifes-
teert ze zich met talloze aangeleerde trucjes. 

Een karikatuur van het basisonderwijs wordt ons 
voorgeschoteld. Hilarisch, natuurlijk uitvergroot en 
o zo herkenbaar. Maar… het helpt ons niet echt om 
binnen een paar jaar weer terug te komen in het 
rijtje tussen de chirurg en de rechter.

We hebben een levensgroot imagoprobleem!  
Hoe komen we daarvan af? 

Jan van der Klis, voorzitter College van Bestuur

“Ze manifesteert 
zich met talloze 

aangeleerde 
trucjes...” 

Vervolg voorwoord
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Opening nieuwbouw 
KBS Johannes

D 
e dag begon met een heerlijk feestelijk ontbijt, 

 aangeboden door ASR. Medewerkers van ASR 
zetten zich vrijwillig in en hielpen in de klassen met 
het ontbijt. Tevens brachten zij voor elke klas een 
leuk boek mee. 

Het mooie aan het gebouw is dat we de twee 
scholen met elkaar kunnen verbinden door gebruik 
te maken van verschuifbare wanden. We hebben 
dan ook met kinderen, leerkrachten, ouders en 
gasten van beide scholen de opening gezamenlijk in 
de school kunnen vieren. De officiële openings-
handeling werd verricht door de wethouder van 
Onderwijs, de heer Jeroen Kreijkamp, en kinderen 
van beide scholen. Dit deden ze door twee puzzel-
stukken in elkaar te klikken, waarmee we de scholen 
ieder met zijn eigen karakter verbinden. In samen-
werking met de muziekroute hebben de kinderen 
met veel enthousiasme liedjes ten gehore gebracht. 
Vervolgens hebben leerlingen van de groepen 7 en 8 
geïnteresseerde gasten rondgeleid. 

We kijken terug op een geslaagde en feestelijke dag! 

Karin Keijzer, schoolleider KBS Johannes

VAN DE SCHOLEN

OP VRIJDAG 1 DECEMBER WAS DE OFFICIËLE EN FEESTELIJKE OPENING IN ONS MOOIE NIEUWE  

GEBOUW. WE WAREN ER NET NA DE HERFSTVAKANTIE INGETROKKEN EN ALLES EN  

IEDEREEN HAD INMIDDELS ZIJN PLEKJE GEVONDEN. 

“...de twee scholen 
ieder met zijn eigen 
karakter verbinden”

Schoolleiders KBS Johannes 

'door de jaren heen'
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Samenwerking LOONT
KBS STEPPING STONES EN KBS DE NOTENBOOM BEVINDEN ZICH IN HET GEBOUW 

AAN DE NOTEBOMENLAAN. TWEE VERSCHILLENDE ONDERWIJSCONCEPTEN MAAR 

WEL EENZELFDE DOEL. EN DAT IS DAT DE LEERLING KAN UITBLINKEN.

kunnen spelen, kruiden kunnen plukken en waar je 
bloemen kunt ruiken. 

Eenheid geeft rust
Door deze opknapbeurt hebben de leerlingen 
buiten weer een fijne plek gekregen om te spelen 
en in het gebouw geeft de eenheid rust. Voor alle 
openbare ruimten in de school hebben we dezelfde 
regels gemaakt, waardoor het makkelijker wordt om 
elkaar erop aan te kunnen spreken. De leerlingen 
accepteren dit op een goede manier en lopen 
vrolijk door de gangen. Op Stepping Stones en De 
Notenboom blinken de leerlingen uit en nu ook het 
schoolplein en het gebouw!

D  
e afgelopen periode zijn wij de samenwerking 

  aangegaan en dat heeft tot een mooi resultaat 
geleid. Het schoolplein aan de voorkant van de 
school is geheel vernieuwd en ook aan de achter-
kant is er veel veranderd aan het schoolplein.  
Er wordt een nieuw hek geplaatst en de beplanting 
van het schoolplein wordt onder handen geno-
men, zodat buiten alles er weer keurig uitziet. En 
of dat nog niet genoeg was, is ook de binnenkant 
van het gebouw aan het veranderen. Samen 
hebben we eenzelfde idee en uitstraling van het 
gebouw voor ogen en voor alles wat momenteel 
wordt aangeschaft, wordt dezelfde stijl gekozen, 
zodat het één geheel wordt.

Het beste voor de leerling
Door met elkaar het gesprek aan te gaan en te 
kijken wat onze wensen waren, vonden wij elkaar 
al snel. Beiden willen we het beste voor de leer-
ling en een uitdagende maar rustige omgeving 
creëren. We hebben samen de gesprekken met 
ondernemers gevoerd en een goede kostenra-
ming gemaakt, zodat we de kosten inzichtelijk 
konden maken en we een meerjarenplan konden 
opstellen. Nu wordt alles gefaseerd veranderd en 
aangepakt.

Subsidie
We hebben ook gekeken naar andere mogelijkhe-
den om inkomsten te krijgen, zodat we sommige 
dingen kunnen versnellen. Zo vonden we een 
subsidie voor een groene omgeving. Hierbij kon 
een aanvraag gedaan worden voor een boom-
bloembak. Met de boombloembak hopen wij het 
achterplein tot een mooie gezellige groene plek 
om te toveren, waar kinderen onder de fruitboom 

Gwendolyn de Graauw, schoolleider KBS Stepping Stones
Michelle Hess, schoolleider KBS De Notenboom
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Profileren met Engelse les 
vanaf groep 1

KBS ST. DOMINICUS HEEFT EIND JANUARI HET BORDJE AAN DE MUUR BEVESTIGD VAN EARLY 

BIRD. DAT BETEKENT DAT DE SCHOOL NU GECERTIFICEERD IS OM ENGELS VANAF GROEP 1 

AAN TE BIEDEN. HET PROCES HIER NAARTOE BEGON IN 2013 MET EEN TEAMMEERDAAGSE 

OP DE UNIVERSITEIT IN CANTERBURY. HET EINDIGDE BEGIN 2018 MET HEERLIJKE SCONES EN 

VERRUKKELIJKE SANDWICHES. NATUURLIJK MET EEN KOPJE THEE…

D  
e St. Dominicus heeft destijds gekozen 

        om zich te profileren als school met Engels 
vanaf groep 1, omdat talenkennis een wezenlijk 
onderdeel is van de huidige internationale 
maatschappij. 
De kinderen komen er dan ook steeds meer 
mee in aanraking op diverse manieren. De 
school ziet daarnaast de Engelse lessen als een 
verrijking van het onderwijs die goed aansluit 
bij de leerlingpopulatie van de school. Tevens 
wordt het zelfvertrouwen van de kinderen 
vergroot en dat is een mooi pluspunt voor de 
toekomst. 

Naast het gebruik van methodes (Cookie & 
Friends, I-pockets en Our Discovery Island) 
voor lessen Engelse taal is het vooral ook de 
bedoeling dat er in de klas veel spelletjes en 
liedjes in het Engels worden aangeboden. In de 
bovenbouw zijn ze sinds kort ook gestart met 
zogenaamde CLIL-lessen. Op die manier wordt 
er met Engels meer thematisch en 
gedifferentieerd gewerkt. 
De lessen zijn vooral gericht op 
spreek- en luistervaardigheid en 
er is 60 minuten per week ingeruimd 
voor de lessen Engels en spelletjes, lied-
jes, gesprekjes e.d. in het Engels. In de praktijk 
blijkt dit nog wel eens lastig: door alle verplichte 
onderdelen in het lesrooster komen, vooral in de 
middenbouw, deze lessen nog wel eens onder 
druk staan. Ook zijn sommige leerkrachten nog 

bezig hun Engels te perfectioneren zodat zij nog 
beter in staat zijn deze lessen te verzorgen. Daarbij 
krijgen ze ondersteuning van o.a. de taalcoördina-
toren Engels en Early Bird. Want een doorgaande 

lijn creëren en waarborgen is ons 
uitgangspunt voor de toekomst.
 

De certificering door Early Bird is zeker 
geen eindstation voor de school. In het beleids-

plan Engels staan nog genoeg plannen om de 
komende jaren mooie dingen te ontwikkelen op  
het gebied van Engels!

Marja Boersma en Dianne te Velde, 
taalcoördinatoren Engels KBS St. Dominicus
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O 
p dinsdag 23 januari bezochten Loek 

        Schueler, voorzitter van CNV onderwijs, 
Liesbeth Verheggen, voorzitter van de AOb en 
Annet Kil van de Onderwijscoöperatie, De 
Catharijnepoort, locatie Majellapark, om te zien 
hoe wij met LeerKRACHT werken in het team en 
in de groepen. 
 
De oprichter van Stichting LeerKRACHT, Jaap 
Versfelt, had onze school benaderd om de voor-
zitters van de bonden te informeren over onze 

manier van werken met LeerKRACHT. Hij schrijft:
‘De vakbonden en de Onderwijscoöperatie onder-
steunen Stichting leerKRACHT al vanaf de start. 
In het eerste jaar (2012) waren zelfs alle leer-
KRACHT-coaches afkomstig van de AOb en de CNV 
en tot op de dag van vandaag bieden zij ondersteu-
ning. Dat doen ze niet alleen maar met hun coaches, 
maar ook door het delen van verhalen met hun leden 
en door stichting leerKRACHT richting te geven in 
haar adviesraad en Raad van Toezicht.’

Ons onderwijs wordt elke dag een beetje beter
Op De Catharijnepoort geven wij de lerende 
organisatie vorm in samenwerking met Stichting 
LeerKRACHT. Onze leerkrachten willen in kleine 
stapjes met elkaar het onderwijs versterken. 
Wekelijks komen zij daarom bij elkaar bij het 
verbeterbord in de koffiekamer. Elke 4 tot 6 weken 

VAN DE SCHOLEN

"Een team waar ik 
trots op ben!" 

Voorzitters van de 
onderwijsbonden op bezoek 

bij De Catharijnepoort
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staat daar een nieuw doel op in het belang van het 
leren van de kinderen. Om zichzelf te verbeteren 
en het doel te behalen, bereiden ze samen lessen 
voor, gaan bij elkaar kijken en helpen elkaar verder 
door middel van het geven en ontvangen 
van feedback. Zo wordt ons onderwijs 
elke dag een beetje beter. Elke leerkracht 
heeft in de klas inmiddels ook 
een verbeterbord voor de kinde-
ren. Daarnaast werken we sinds 
januari dit jaar samen met twee 
scholen buiten de KSU. Wij vormen 
hiermee een mini-cirkel. Zij komen bij 
ons kijken of wij gaan bij deze scholen op 
bezoek. We doen dan mee aan verschillende work-
shops die we deels samen vormgeven. We leren 
dus ook buiten onze eigen organisatie.

‘Maar… het is zo simpel!’, zei Liesbeth Verheggen 
aan het einde van het bezoek. Dat klopt, continu 
verbeteren is simpel te begrijpen, maar best pittig 
te realiseren. Maar als het lukt, dan heb je ook 
wat! Een team dat hecht samenwerkt en in kleine 

stapjes het onderwijs verbetert. Een team waar 
ik trots op ben! De voorzitters van de 

bonden hebben het bezoek enorm op 
prijs gesteld en bedankten in het 
bijzonder de leerlingen van groep 

7 en 8 voor hun uitleg. Het bezoek 
helpt de bonden te begrijpen wat lera-

renteams nodig hebben om met meer 
plezier te kunnen werken en om het onderwijs 

beter te maken. 

Anita Verweij, schoolleider KBS De Catharijnepoort

Voorzitters van de 
onderwijsbonden op bezoek 

bij De Catharijnepoort Ali Fagrach Conciërge 
van het Jaar stad Utrecht

J  
aarlijks houdt D66 Utrecht een verkiezing voor 

    de Conciërge van het Jaar. Als er iemand is die 
    deze prijs verdient, dan is het Ali Fagrach, de 
conciërge van KBS De Zeven Gaven. 

Alle kinderen van de school hebben brieven 
geschreven en tekeningen gemaakt om te vertellen 
waarom juist Ali hiervoor in aanmerking komt. 
In december werd Ali volledig verrast met de prijs 
voor Conciërge van het Jaar. Alle kinderen waren in 

de aula verzameld en ook een deel van 
de D66 fractie was aanwezig. Ali 
ontving een oorkonde, een bon en 

een bos bloemen.

In het zonnetje gezet
Na afloop kwam ook Jan van der Klis namens de 
KSU nog langs om Ali met een bon en een mooie 
bos bloemen in het zonnetje te zetten.

Fieke van Olden, 
schoolleider KBS De Zeven Gaven A
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Inspiratie opdoen tijdens bijeenkomst 
Wetenschap en Techniek 

O 
Op 7 februari vond de jaarlijkse W&T-bijeen-

         komst plaats, georganiseerd door het 
Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en 
Technologie (KTWT) en het Wetenschapsknoop-
punt van de Universiteit Utrecht. Deze bijeenkom-
sten zijn bestemd voor de 14 voorloperscholen uit 
de regio en voor scholen die inspiratie op willen 
doen. Dit jaar begon de bijeenkomst ’s ochtends 
met de voorloperscholen, het middagprogramma 
was bestemd voor álle geïnteresseerden. Inmiddels 

zijn er veel mooie publicaties met goede voorbeel-
den gemaakt door het wetenschapsknooppunt en 
het KTWT, zoals onderzoekend en ontwerpend 
leren in de rekenles.

Voorloperschool Op De Groene Alm 
Op De Groene Alm was ook vertegenwoordigd 
deze middag. Als voorloperschool organiseren wij 
minimaal één keer per schooljaar een inspiratie-
middag, meestal samen met de Daltonschool 
Rijnsweerd, soms aangevuld met andere scholen. 
Op zo'n middag is iedereen welkom die inspiratie 
op wil doen of kennis wil delen. Wij vertellen 
dan over de manier waarop wij ons natuur-en-
techniekonderwijs inrichten. Wij geven voorbeel-
den van onze lesbakken en het maakonderwijs, 
waarbij wij kinderen zelf laten ontdekken, onder-
zoeken en ontwerpen. Er kwamen ongeveer 150 
mensen op de bijeenkomst af. Het was een zeer 
geslaagde middag.

Kartrekkers ondersteunen leerkrachten
Op De Groene Alm heeft inmiddels een actieve 
werkgroep van kartrekkers die de leerkrachten 
kunnen ondersteunen en zorgen dat ons onderwijs 
zich blijft ontwikkelen. 
Wij hebben een doorgaande lijn gemaakt, waarin 
natuuronderwijs en techniekonderwijs geïnte-
greerd zijn. Kinderen bij ons op school leren op 
een ervaringsgerichte manier onderzoeken en 
ontwerpen. Ze zijn bezig met creëren, creatief 
denken en ondervinden dat je van fouten maken 
kunt leren. Ze werken samen, lossen problemen 
op en presenteren. Op deze manier werken wij aan 
meer toekomstgericht onderwijs.

Judith van der Lee, 
schoolleider KBS Op De Groene Alm

ONDERWIJS

“Iedereen is  
welkom om inspiratie 

op te doen”

10
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DOENJA Dienstverlening en KBS 

De Achtbaan bundelen hun krachten

E en aantal jaar geleden is (tijdens een gesprek 
       tussen de sociaal makelaar en de schoollei-
ding) het idee ontstaan om een doorgaande leer-
lijn te schrijven voor participerend burgerschap in 
de school. Deze doorgaande leerlijn is gebaseerd 
op een gemeenschappelijke missie, namelijk de 
kinderen bekend maken met mede-wijkbewoners 
en instanties. Op die manier streven we gezamen-
lijk naar verbinding en veiligheid. We zijn ervan 
overtuigd dat wanneer we zorgen dat kinderen 
en mede-wijkbewoners elkaar ontmoeten, we van 
onbekend maakt onbemind de vertaalslag kunnen 
maken naar bekend maakt bemind. 

De wens van beide partners is te komen tot een 
duurzame samenwerking. Zo is de sociaal ma-
kelaar in de groep de begeleider van het project, 
maar is de leerkracht degene die de invulling 

VAN DE SCHOLEN

met de groep vorm geeft. Zij werken hierin echt 
samen. 
De schoolleiding en de sociaal makelaar hebben 
meerdere vaste afspraken in het schooljaar. 
Hierbij bespreken zij jaarlijks de cyclus Plan, Do, 
Check, Act. De samenwerking vraagt een finan-
ciële en een tijdsinvestering van beide partners.

Opbrengst samenwerking
Door de samenwerking met de sociaal makelaar 
is er voor de school en de doorgaande leerlijn een 
veel groter netwerk beschikbaar. Ook is er gerich-
te begeleiding in de groep zowel in de voorberei-
ding op de activiteiten als tijdens de reflectie.  
In overleg passen we de doorgaande leerlijn aan. 
Hierbij letten we op actualiteit, planning jaar-
groep, evaluaties, nieuwe contacten, landelijke 
georganiseerde projecten rondom burgerschap. 

Maatschappelijk partnerschap
Samen meer dan alleen:

  Anne Rutten, sociaal 

  makelaar, Loes 

  Peterse en Kim de Mos, 

  duo-schoolleiding.
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Invulling leerlijn burgerschap 
groep 1/2   De wijk is een museum
groep 3  Archeoloog in de klas www.castellumhogewoerd.nl
groep 4  Koken en eten in Hoge Weide (Reinaerde) 
 www.dehogeweide.net
groep 5  Groene vingers
groep 6  Wijkwijs
HB 5/6 Raad van kinderen www.raadvankinderen.nl
HB 7/8   Raad van kinderen www.raadvankinderen.nl
groep 7  Op bezoek bij een gebedshuis                      
groep 8  young impact youngimpact.nl

Naast de activiteiten in de doorgaande leerlijn biedt de school incidenteel nog meer activiteiten aan.

Waarneembaar leren
Door de samenwerking tussen de school en de 
welzijnsorganisatie is het mogelijk om het onder-
wijs de wijk in te brengen en de wijk de school in 
te brengen. De welzijnsorganisatie is de spin in het 
web van het netwerk in de buurt, weet welke orga-
nisaties er zijn en heeft met iedereen een samen-
werking lopen. In de doorgaande leerlijn groeit het 
netwerk met de buurt samen met de klassen mee. 
Zoals zichtbaar is in de doorgaande lijn beginnen 
we met de jongste kinderen op de basisschool de 
wijk te verkennen. Hoe ouder de leerlingen worden 
hoe groter het gebied wordt waarin de kinderen 
actief worden. Uiteindelijk werken we toe naar 
een slot in groep 8 waarbij zij ervaringen, kennis 
en netwerk kunnen inzetten om tot een plan 
voor de wijk te komen.
De aanpak van DOENJA en KBS De Achtbaan 

bestaat uit verschillende fasen bij activiteiten:  
oriëntatie, plannen maken, beleven, evalueren en 
presenteren. Hiervoor heeft DOENJA een werk-
boek Wijkwijs ontwikkeld, is er een burgerschaps-
krant en een logboek voor de groene vingers.  

Geef het door!
We ervaren dat onze duurzame samenwerking op 
basis van een gemeenschappelijk doel en missie, 
burgerschap een stevigere basis geeft in ons 
onderwijs. Ook buiten school en buiten schooltijd 
worden de vruchten geplukt. We zouden het van 
een grote meerwaarde vinden als veel meer scho-
len en welzijnsorganisaties de handen ineen slaan. 
Wellicht dat een maatschappelijk partnerschap 
richting kan geven aan een kwalitatieve en duur-
zame samenwerking op het gebied van partici-
perend burgerschap. 
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SCHOOL IN BEELD

DE SCHOOL IS OPGERICHT IN 2003 ALS NEVENVESTIGING VAN SBO ST. MAARTEN. DESTIJDS 

ONDER DE NAAM SBO ST. MAARTEN LEIDSCHE RIJN IN EEN TIJDELIJKE HUISVESTING, MAAR 

SINDS 2012 GAAN WE VERDER DOOR HET LEVEN ALS SBO DE BINNENTUIN IN EEN MOOI, 

MODERN GEBOUW IN VLEUTERWEIDE (LEIDSCHE RIJN).

SBO De Binnentuin

D  
e afgelopen jaren is De Binnentuin zich 

        aan het ontwikkelen naar een The Leader 
In Me-school. In The Leader In Me staan de 
7 gewoonten van effectief leiderschap centraal. 
Deze eigenschappen zijn op een mooie manier 
naar kindertaal vertaald en krijgen steeds meer 
een praktische uitwerking op De Binnentuin. 
Het motto van SBO De Binnentuin is: 

 

Leren om te groeien, 
doe je samen!

Iedere leerling is een leider, ieder teamlid is een 
leider en om dit te bevorderen willen we inspire-
ren, motiveren en samenwerken!
De 7 gewoonten vormen hierbij het uitgangspunt. 

 
WAT ZIJN DE 7 GEWOONTEN VAN 
LEIDERSCHAP?

GEWOONTE 1: 
Wees proactief ( jij hebt invloed op je eigen leven)
Hoewel je als kind niet altijd kunt bepalen wat er 
op je pad komt, kun je wel beslissen hoe je ermee 
omgaat. Neem je een goede beslissing als het om 
bijvoorbeeld plannen, pesten of je leefwijze gaat? 
Welke consequentie heeft jouw keuze in positieve 
of soms in negatieve zin?

GEWOONTE 2: 
Begin met het einddoel  
voor ogen (maak een plan)
Zoals iedere les met een 
doel begint, leren we kin-
deren ook doelgericht te 
werken. Wat wil je bereiken, 
wat wil je graag leren en 
hoe ga je dit plannen?   

Om kinderen te helpen bij 
het bereiken van hun doel, 
wordt dit op verschillende 
manieren met de kinderen inzichtelijk 
gemaakt / gevisualiseerd. Op de doelentrap mo-
gen allerlei doelen gezet worden, echte lesdoelen, 
maar zeker ook sociaal-emotionele doelen, waar 
een kind zelf erg graag aan wil werken. Uiteraard 
wordt er een feestje gevierd als het doel uiteinde-
lijk gehaald is!  
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GEWOONTE 3: 
Belangrijke zaken eerst (eerst werken dan spelen)
De kinderen leren keuzes te maken in hun plan-
ning, bijvoorbeeld in hun dag- of weektaak of 
gewoon een lijstje afwerken. 

GEWOONTE 4: 
Denk win-win (Iedereen kan winnen)
Veel scholen kennen de win-winsituatie als het 
gaat om conflicthantering. Maar win-win is veel 
meer dan dat! Hoe willen we een project vorm-
geven? Welke activiteiten willen we doen? En hoe 
gaan we hiermee om als we het niet met elkaar 
eens zijn? Wordt het een compromis of wordt het 
een compleet nieuw idee? 

GEWOONTE 5: 
Eerst begrijpen, dan begrepen worden  
(luister voordat je praat)
Met deze gewoonte leren we de kinderen over wat 
echt luisteren nu eigenlijk is. Hoe kun je de ander 
laten zien dat je hem/haar echt hebt begrepen?  
Is luisteren voornamelijk bedoeld om op elkaar 
te reageren of is luisteren gericht op het 
begrijpen van de ander. Luister met je 
oren en luister met je hart!

GEWOONTE 6: 
Synergie (samen is beter)
Bij synergie draait het om samen-
werken of samen spelen, de goede dingen van de 
ander leren zien en gebruiken. Dat lijkt erg op een 

win-win, maar bij synergie gaat het veel verder. 
Hoe kom je samen tot de beste oplossing, hoe 
kun je elkaars talenten gebruiken om een mooi 
resultaat neer te zetten?

GEWOONTE 7: 
Houd de zaag scherp (evenwicht voelt het best)
Op school moet je vooral werken, maar soms mag 
je tussendoor ook even iets doen waar je weer 
nieuwe energie van krijgt. Er moet een evenwicht 
zijn tussen leuk en leren, stil zitten en bewegen, 

concentreren en ontspannen, rusten en sprinten.

Leiderschap is op De Binnentuin geen 
functie of positie maar een houding die 
bij iedereen past!

Cindy Hamers, schoolleider SBO De Binnentuin
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W ij zijn allemaal gestart als bouwcoördina-
         tor op de school waar wij werkzaam zijn. 
Eens per twee weken zijn we te vinden op de 
Marnix Academie voor een bijeenkomst. De groep 
bestaat uit zo'n 16 leerkrachten die werken voor 
een van de drie grote PO-stichtingen in Utrecht. 
Dat zorgt voor diversiteit en biedt de kans om te 
leren van andere scholen en stichtingen.  

Het leuke van deze taak en opleiding is dat je werk 
en studie heel goed kunt combineren. In de eerste 
module hebben we geleerd over verschillende 
soorten leiderschap, onderzoek gedaan naar onze 
visie op onderwijs, maar ook naar het type leider 
dat wij zouden willen zijn.

In de tweede module hebben wij geleerd over ge-
spreks- en vergadertechnieken. We weten nu hoe 
we een vergadering moeten voorbereiden en voor-
zitten. Maar ook kunnen wij verschillende soorten 
gesprekken voeren met collega's. Dit hebben we 
mogen filmen en analyseren voor onze paper. 

Wij volgen de 
middenmanagementopleiding

In module drie die nu gaat starten, gaan we aan de 
slag met verandertrajecten. Wij gaan onderzoek 
doen naar verlegenheidssituaties in onze bouw of 
binnen onze school en gaan projectmatig hier een 
oplossing voor zoeken. Dit gebeurt uiteraard in 
overleg met de directie van de school. Per module 
brengt Marieke Jansma (directeur primair proces, 
KSU) een bezoek. Door met haar in gesprek te 
gaan, komen we meer te weten over bijvoorbeeld 
visie, beleid en het functioneren van de KSU. 

PERSONEEL

Dit is een tekening gemaakt door onze docent André Guijs. Hij beschreef onze groep als een gezellig straatje en 
hij zag zichzelf als vrolijke voorbijganger die bij ons in het gezellige straatje kwam. 

Ingrid Dusamos, Jasper Bawa, Dietha Boer, 
Harmke Menkveld, Claire Deddens, Lisa Maat, 
Linda van Rooijen.

“De kans om te 
leren van 

andere scholen en 
stichtingen”
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M 
ijn naam is Kim Vader. Ik ben 32 jaar oud en

         ik kom uit Maarssen. Ik ben getrouwd met 
Bas Vader en samen hebben wij een zoontje 
(Thomas) van bijna twee. Mijn zoontje is uiteraard 
mijn allergrootste hobby! Daarnaast houd ik 
enorm van schilderen, haken, breien, quilten, klei-
en en in de tuin werken. Mijn man en ik hebben 
een groentetuin, en daar hebben we flink wat werk 
aan! Daarnaast houd ik ook erg van koken, dus zo 
nu en dan experimenteer ik met een nieuw recept.

In 2008 ben ik afgestudeerd aan de Marnix 
Academie. Ik ben daarna werkzaam geweest als 
leerkracht op basisschool De Witte Roos en basis-
school J.C. van der Wal (Vereniging Vechtstreek 
& Venen), beide in Maarssen. Ik ben leerkracht 
geweest van groepen 4, 5/6, 7/8 en 8. Naast het 
leerkracht zijn, ben ik ook enkele jaren boven-
bouwcoördinator geweest. Omdat ik studeren erg 
leuk vond (en nog steeds vind), ben ik de 2-jarige 
schoolleidersopleiding gaan volgen bij Penta 
Nova. Na deze opleiding ben ik direct de master 
SEN gaan volgen om vervolgens het vak van IB’er 
uit te oefenen. Gaandeweg kwam ik er steeds 
meer achter dat ik de ambitie had om 
door te groeien in het management. Ik 
kreeg de kans om adjunct-directeur 
te worden op IKC Jan Ligthart (Stich-
ting Wijzer in Opvang en Onderwijs), 
een grote school (550 leerlingen, 2 lo-
caties) in Vlaardingen. Dit heb ik de afgelopen 2,5 
jaar fulltime gedaan. Het doel is altijd geweest om 
ervaring op te doen en om dan na enige tijd weer 
dichterbij huis te gaan werken. Iedere dag 140 kilo-
meter rijden in de file is niet iets wat ik jaren wilde 
gaan doen! Ik zag de vacature voor schoolleider op 
KBS De JazzSingel en toen ik de omschrijving las, 
maakte mijn hart voor het eerst een sprongetje! 

Hier werd ik enthousiast van! Met name het kunst 
& cultuurprofiel sprak mij enorm aan. Ik besloot 
om de poging te wagen met als resultaat dat ik 
per 1 maart de trotse schoolleider ben van KBS De 
JazzSingel. Ik heb enorm veel zin om aan de slag 
te gaan met de collega’s, kinderen en ouders. 

Als trotse schoolleider van KBS De JazzSingel ga ik 
o.a. voor kwalitatief goed onderwijs, een prettige 
en veilige sfeer voor kinderen, ouders en personeel 
en het uitdragen van een stevig kunst & cultuur-

profiel. Op deze manier zijn we een school die 
‘de toon zet in de buurt’ en alle ouders 

en kinderen uit die buurt zullen naar 
onze school willen komen!

Ik kijk er enorm naar uit om te gaan 
starten. Op het moment van schrijven ben ik nog 
volop bezig met het afronden van mijn werkzaam-
heden op IKC Jan Ligthart, maar over vier weken is 
het zo ver. Eerst een weekje vakantie en daarna ga 
ik vol energie, vier dagen in de week, aan de slag 
op KBS De JazzSingel! 

Kim Vader, schoolleider KBS De JazzSingel

 

Kim Vader, 
schoolleider KBS De JazzSingel

Even voorstellen… 

PERSONEEL
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Nieuwe medewerkers afdeling 
Financiën

M 
ijn naam is Jack van Lent. Ik ben 59 jaar en

         getrouwd met Marijke. We hebben samen 
drie zonen, Rob, Koen en Ward. Ze zijn inmiddels 
al volwassen. Maar ik herinner me nog goed hoe 
cruciaal voor hen (en voor ons) de basisschool 
was. Het is een vormende periode in het leven van 
kinderen. En het belangrijkste waar het dan om 
draait is toch het vakmanschap van de leerkracht. 
Want de leerkracht maakt het verschil. Daarom is 
het goed om te lezen dat professionalisering ook 
bij de KSU hoog op de agenda staat.
Sinds begin januari ben ik toegetreden tot de Raad 
van Toezicht van de KSU. Als Raad van Toezicht 
ben je feitelijk een soort sparring partner voor 
het College van Bestuur. Mijn aandachtsgebied is 
financiën. Dat betekent dat ik vanuit de Raad extra 
betrokken zal zijn bij de begroting, de jaarrekening 
en tussentijdse resultaten en audits. 
Ik heb bedrijfseconomie en onderwijskunde ge-
studeerd (ik kon niet kiezen en heb beide studies  
gedaan en daar heb ik nu veel profijt van). De 
rode draad in mijn loopbaan is leiding geven aan 
ontwikkeling en verandering. Zowel in de profit-
sector (onder andere KPN, Nuon, Marant) als ook 

in de non-profitsector (o.a. Universiteit Twente, 
Albedacollege). Ruim 2,5 jaar geleden heb ik mijn 
toenmalige baan als bestuurder van onderwijs-
adviesbureau Marant opgezegd om een nieuw 
avontuur te beginnen als ondernemer. Ik heb toen 
Digidoc BV overgenomen, een bedrijf dat software 
en evaluatietools ontwikkelt voor met name het 
voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.  
Ik hoop de komende jaren een zinvolle bijdrage te 
leveren aan de verdere ontwikkeling van de KSU!

Jack van Lent, lid Raad van Toezicht

Even voorstellen
… Jack van Lent, 

lid Raad van Toezicht

PERSONEEL

S inds 1 januari 2018 voert de KSU de financiële 
      administratie zelf uit. Eind 2017 zijn voor deze 
‘insourcing’ twee medewerkers aangenomen in de 
duofunctie staffunctionaris financiën: Gerda van 
Tongerloo en Senait Abraha. Zij zijn verantwoorde-

ORGANISATIE

lijk voor het verzorgen van een volledige, valide en 
tijdige financiële administratie. Naast deze mede-
werkers is op de administratie inmiddels  
Peter Bijen op interim-basis werkzaam. Hij is 
onder meer aangenomen om de boekhoudfunctie 
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Nieuwe medewerkers afdeling 
Financiën

uit te voeren en in te richten. De insourcing grijpen 
we namelijk ook aan om een aantal financiële
processen centraler en daarmee efficiënter te 
organiseren. Ik ga hierover nog in overleg met de 
schoolleiders. 

De afgelopen maanden hebben we diverse proces-
sen van ons administratiekantoor ‘overgenomen’ 
en beschreven. Deze overgang is, zoals verwacht 
en soms ook onverwacht, niet geheel zonder slag 
of stoot gegaan. In de komende periode zetten we 
de puntjes op de i en zal de administratie op orde 
zijn en waar mogelijk ook verbeterd. 

Doel van de insourcing is de betrouwbaarheid van 
de cijfers te verhogen. Dit bereiken we door korte-
re lijnen, waardoor we sneller kunnen 

ORGANISATIE

I n september van dit schooljaar is een pilot 
    gestart met de Werkdrukscan van het Vervan-
gingsfonds. Aan deze pilot namen vier KSU- 
scholen deel: De Pijlstaart, Marcus, St. Jan de 
Doper en De Spits. Na een voorbespreking 
vulden alle medewerkers van deze scholen een 
vragenlijst in waarmee de werkdrukbeleving 
wordt onderzocht op zeven domeinen: leerlingen, 
taken, collega’s, persoonlijkheid, leidinggevende, 
organisatie en privé-situatie. Na het invullen van 
de vragenlijst werd een teamrapportage gemaakt 
en deze werd nabesproken met het team. 

Kristie de Jong, schoolleider van KBS Marcus: 
‘Mijn ervaring met de Werkdrukscan van het Ver-
vangingsfonds is positief. Het geeft zowel het MT 
als de teamleden zelf inzicht. Ik heb samen met het 

team gekeken naar wat we op welke manier kunnen 
aanpakken en wie daar verantwoordelijk voor is.’

De resultaten van de pilot laten zien dat de ervaren 
werkdruk het hoogst is op de domeinen taken 
(administratie, nakijken, rapporten, vergaderen 
etc.) en leerlingen (moeilijk gedrag, voldoen aan 
de verwachtingen van ouders, betrokkenheid 
van de leerkracht). Op de domeinen collega’s 
(samenwerking, feedback, steun, waarden en 
normen) en leidinggevende (communicatie, steun, 
verwachtingen) wordt de minste werkdruk ervaren. 
Als belangrijkste aandachtspunten voor de KSU als 
organisatie komen naar voren: steun aan startende 
leerkrachten en de tijdigheid van communicatie. 

Mariska Gerritsen, staffunctionaris P&O

Wat is de werkdrukbeleving 
binnen de KSU? 

schakelen naar onze klanten, en beter ‘in control’ 
komen van onze financiën. Een middel dat we 
daarvoor ook gaan gebruiken is onze AFAS-
applicatie. Meer en meer zullen we functies 
beschikbaar stellen in de ESS (Employee Self 
Service)-omgeving van de medewerkers, zodat 
benodigde informatie sneller ingevoerd en 
verwerkt kan worden. 

Erik Boswinkel, manager bedrijfsvoering

“Kortere lijnen 
en sneller schakelen”
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... (Katholieke) identiteit  
op de KSU-scholen

D e wortels van de KSU bevinden zich in 
       scholen die onderwijs geven vanuit een 
Katholieke grondslag. Door steeds veranderen-
de interne en externe factoren is de vraag ‘hoe 
invulling wordt gegeven aan deze grondslag’ een 
terugkerend vraagstuk voor de KSU. Recent is dit 
vraagstuk weer gaan leven naar aanleiding van een 
imago-onderzoek dat de KSU in 2015-2016 heeft 
laten uitvoeren, waar de Katholieke identiteit een 
onderdeel van was. Dit leverde een aantal obser-
vaties op waar we als KSU meer de diepte mee in 
wilden. Daarom is gekozen voor een vervolgon-
derzoek naar de Katholieke identiteit.

De scholen doen veel rondom identiteit
Het onderzoek is uitgevoerd door de staffunctio-
naris Onderwijs & Kwaliteit in samenwerking  
met de identiteitsbegeleiders van de Marnix  
Academie en in samenspraak met de boven-
schoolse resonansgroep voor identiteit. Door 
middel van een zelfevaluatievragenlijst die 
uitgezet werd bij de schoolleiders, gevolgd door 
verdiepende groepsinterviews met hen op basis 
van de resultaten van deze vragenlijsten, kwam 
naar voren dat de KSU-scholen veel doen rondom 
(Katholieke) identiteit. Zo is er aandacht voor 
andere levensbeschouwingen en de verbindingen 
die zij onderling en met het Katholieke geloof 
hebben, wordt er in de brede zin gewerkt aan de 
identiteitsvorming van kinderen, wordt bewust 
stilgestaan met hoe men met elkaar omgaat en 
vanuit welke gedachte, en is er aandacht voor de 
rituelen en gebruiken uit de Katholieke traditie.

Wat noemen we Katholiek?
Kijkend naar het totaalplaatje is het duidelijk 
dat de KSU-scholen bewust, zorgvuldig en met 
aandacht omgaan met het onderwerp. Een van de 
belangrijkste bevindingen in het onderzoek betreft 

echter de aarzeling die er lijkt te bestaan om iets 
Katholiek te noemen. Dat is dan ook de reden dat 
hierboven ‘…(Katholieke) identiteit’ staat geschre-
ven. Is het op zoek gaan naar verbindingen tussen 
verschillende geloven bijvoorbeeld Katholiek te 
noemen? Ik wil jullie bij deze graag uitnodigen om 
hier onderling over door te praten.

Interesse in het verslag?
Uiteraard kan in deze korte samenvatting niet 
de volledige inhoud van het onderzoek gelezen 
worden. Er zijn meerdere interessante zaken naar 
voren gekomen, zoals de meerwaarde van een 
Katholieke identiteit, de invloed die geloofsover-
tuigingen van de schoolpopulatie hebben op de 
Katholieke identiteit en de gedane aanbevelingen 
voor de stichting als geheel naar aanleiding van dit 
onderzoek. Wil je het complete onderzoeksverslag 
lezen? Vraag dan een digitaal exemplaar op bij je 
schoolleider.

Jelle Mak, staffunctionaris Onderwijs & Kwaliteit

ORGANISATIE

DOORPRATEN

Is het op zoek gaan 
naar verbindingen 

tussen verschillende 
geloven een uiting 
van Katholicisme?



I n 2016 werd de KSU benaderd door de Frater 
    Emmanuelstichting met de vraag of zij iets 
voor ons kunnen betekenen op het gebied van de 
Katholieke identiteit. De KSU is graag in gesprek 
gegaan met deze stichting.

De Frater Emmanuelstichting steunde voorheen 
regelmatig de St. Gregoriusschool in Utrecht door 
bijvoorbeeld fysieke middelen te schenken. In 
2016 hebben ze besloten hun blikveld te verrui-
men. De stichting heeft de KSU uitgekozen om te 
kijken naar een gezamenlijk doel, omdat de KSU 
de grootste katholieke speler is binnen het PO in 
Utrecht en omdat de stichting het belangrijk vindt 
om aan de basis te beginnen: het jonge kind. In 
een verkennend gesprek is vervolgens gekeken 
in welke mate we elkaar zouden kunnen vinden. 
In overleg met de resonansgroep ‘identiteit’ is 
gekozen om iets te zoeken met een link naar iden-
titeit en wat ook duurzaam in het gebruik is. Dit 
heeft geresulteerd in maar liefst 456 kinderbijbels 
die zijn verspreid onder de KSU-scholen. 

Overhandiging kinderbijbels
Eind januari kwam Sjoerd Mevissen, bestuurslid 
Frater Emmanuelstichting, naar KBS St. Jan de  
Doper om de kinderbijbels symbolisch te over-
handigen aan de voorzitter van het College van 
Bestuur, Jan van der Klis. De heer Mevissen  
kwam de school binnen en was gelijk nieuws- 
gierig: ‘Wat is er veel veranderd. Ik heb in klas 1 en 
2 op deze school gezeten!’ Een korte rondleiding 

om herinneringen op te halen liet hij niet aan zich 
voorbij gaan. ‘Wij zijn ontzettend blij dat we door 
middel van deze gift een bijdrage kunnen leveren 
die direct ten goede komt aan het katholieke 
onderwijs aan kinderen.’ Als hij vervolgens met de 
schoolleider groep 3 binnenkomt, is de juf net aan 
het voorlezen uit de kinderbijbel.

Schoolleider van St. Jan de Doper, Barbara van 
Huizen: ‘De leerkrachten hebben met veel genoe-
gen de mooie bijbels in ontvangst genomen.  
In totaal hebben we drie verschillende bijbels ont-
vangen, geschikt voor onder-, midden- en boven-
bouw. De leerkrachten zullen deze gaan gebruiken 
als aanvulling op onze methode Hemel & Aarde. 

Frater Emmanuelstichting schenkt 
Kinderbijbels aan KSU-scholen

ORGANISATIE

DE KSU-SCHOLEN ZIJN HEEL VERSCHILLENDE SCHOLEN WAT BETREFT DE LEERLINGPOPULATIE, 

MAAR WE ZIJN ALLEMAAL VERBONDEN AAN DE KATHOLIEKE IDENTITEIT. HET IS EEN 

UITDAGENDE OPDRACHT OM DIE IDENTITEIT VORM TE GEVEN EN ER EEN EIGEN INSPIREREND 

‘VERHAAL’ BIJ TE VERTELLEN. DE IDENTITEITSBEGELEIDERS VAN DE MARNIX ACADEMIE 

ONDERSTEUNEN ONZE SCHOLEN DAARBIJ.
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Sjoerd Mevissen (rechts) overhandigt de kinderbijbels aan 
Jan van der Klis.
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D e KSU is dit schooljaar begonnen met het 
       organiseren van brainstormsessies. In deze 
sessies staan verschillende beleidsonderwerpen 
centraal, zoals kwaliteitszorg, toetsbeleid, bege-
leiden van startende leerkrachten en het samen 
bedenken van creatieve oplossingen voor het 
oplopende lerarentekort. 

Het streven is om door middel van deze brain-
stormsessies alle KSU-medewerkers de 

mogelijkheid te geven om mee te denken over 
beleidsvraagstukken. De brainstormsessies 
worden vier keer per jaar georganiseerd. Twee 
weken voorafgaand aan de sessie wordt een mail 
gestuurd naar de schoolleiders met een korte 
toelichting op de onderwerpen, het tijdstip en hoe 
je je voor deze sessies kunt aanmelden. De laatste 
brainstormsessie van dit schooljaar is op 26 april. 

Mariska Gerritsen, staffunctionaris P&O

KSU-Brainstormsessies

Doordat we drie verschillende bijbels hebben, is er 
een ruime keuze. Met name de kinderbijbel voor 
de onderbouw is een aanwinst. Het is een toegan-
kelijke bijbel, wat maakt dat het niet te beladen 
wordt voor een kleuter. De verschillende bijbels 
bevatten tevens mooie prenten die alle kinderen 
erg zullen aanspreken’.

Voorzitter van het College van Bestuur Jan van der 
Klis vult aan: ‘We vinden het vanuit onze identiteit 

belangrijk om een impuls te geven aan de katholie-
ke identiteit van onze scholen. Deze kinderbijbels 
bieden de leerkracht extra mogelijkheden om het 
katholieke verhaal toegankelijk en helder te vertel-
len en de kinderen uit te nodigen tot gesprekken 
erover. Wij zijn de stichting daarom erg dankbaar 
voor deze gulle gift.’

Judith Ceton, staffunctionaris PR & Communicatie

De kinderen uit groep 3 luisteren aandachtig naar 
de juf die voorleest uit de ‘Bijbel voor kinderen’ van 
auteurs Marianne Busser en Ron Schröder

Fraters van Utrecht 
Vele jaren achtereen werd op katholieke 
scholen het onderwijs onder meer door de 
fraters van Utrecht verzorgd. Zo gaf frater 
Emmanuel vijfentwintig jaar lang leiding aan 
de St. Gregoriusschool in Utrecht. Frater 
Emmanuel was een markante persoonlijkheid 
en heeft veel voor het onderwijs betekend. Om 
zijn gedachtengoed te bewaren werd de Frater 
Emmanuelstichting opgericht. Deze stichting 
beheert uit het verleden verkregen middelen 
van bijvoorbeeld de verkoop van onroerend 
goed, ontvangen legaten of anderszins. 

ORGANISATIE
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D e 'Juf op de e-bike' is een van de initiatieven 
        van de gemeente Utrecht om fietsen te 
stimuleren. Omdat nog steeds veel werknemers, 
waaronder leerkrachten, met de auto naar school 
komen, is voor deze doelgroep nog veel winst te 
behalen. Voor afstanden tot 20 km is de e-bike 
namelijk een goed alternatief voor de auto. De 
KSU staat achter dit initiatief en wil werknemers 
stimuleren om op de fiets naar school te gaan. 

E-bike voor de school
De KSU biedt schoolleiders de kans om een 
e-bike aan te schaffen voor de school. De e-bike 
is bedoeld als vervanging van het gebruik van de 
auto. Dit kan zijn voor afspraken tijdens schooltijd 
of bijvoorbeeld roulerend voor medewerkers ter 
vervanging van woon-werkverkeer. De e-bike wordt 
voorzien van een fietstas, bedrukt met het logo van 
de school. Op deze manier laat de school in de wijk 
zien dat ze aandacht heeft voor het milieu én de 
school is zichtbaar in de wijk.
Inmiddels hebben vier scholen gebruik gemaakt 
van dit aanbod: Op De Groene Alm, De JazzSingel, 

Hof ter Weide en Onder De Bogen. Zij zijn 
allemaal zeer enthousiast over het gebruik van de 
e-bike.

Schoolleider Ralph Borghart: 
‘Onder De Bogen heeft een Spark van E-bikez. 
We gebruiken deze om van school naar huis (en weer 
terug) te fietsen, maar ook voor afspraken op andere 
scholen of om naar bijeenkomsten of vergaderingen 
te gaan. De e-bike past goed bij ons curriculum, 
waarin we aandacht hebben voor gezondheid, duur-
zaamheid en het milieu.’

Interesse? 
Stuur als schoolleider een onderbouwd verzoek 
voor een e-bike naar de clusterdirecteur. Afhanke-
lijk van het beschikbare budget en de onderbou-
wing wordt een e-bike toegekend. Werknemers 
kunnen individueel een e-bike met korting aan-
schaffen door middel van de KSU fietsregeling. 
Kijk voor meer informatie op intranet.  
 
Judith Ceton, staffunctionaris PR & Communicatie

Steeds meer KSU’ers 
duurzaam op de e-bike

ORGANISATIE

Studiedagen KSU 2.0

I 
n het kader van de verdere professionalisering 

    van de KSU (KSU 2.0), hebben de schoolleiders, 
kweekvijver-kandidaten, clusterdirecteuren, DPP, 
MBV, College van Bestuur en stafmedewerkers op 24 
oktober en 16 januari met elkaar vier thema’s uitge-
werkt met het oog op de toekomst: hoe willen we 
met elkaar binnen de KSU samenwerken? De thema’s 

waren de rolopvatting, besluitvorming en beslissings-
procedures, communicatie en professionele cultuur. 
Op 16 januari hebben we deze thema’s besproken 
in vier gemengde subgroepen aan de hand van twee 
actuele onderwerpen: strategische personeelsplanning 
en bedrijfsvoering. Het was een inspirerende dag waar 
we veel positieve reacties op hebben gekregen.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN
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Een van de punten die op deze dag naar voren 
kwam, was de behoefte van schoolleiders om 
mede-eigenaar en -initiator te zijn van beleids-
ontwikkeling. We hebben daarom gezamenlijk 
besloten om werkgroepen op te richten waarin 
schoolleiders beleidsvoorstellen kunnen uitwerken 
(waar nodig ondersteund door experts van het 
KSU-huis en/of clusterdirecteuren/CvB). Op basis 
van de studiedag hebben we ervoor gekozen om te 
starten met de volgende twee thema’s: 

• Hoe kan de flexibele schil op de scholen 
 worden vormgegeven?

• Hoe kunnen we als KSU verder invulling 
 geven aan aantrekkelijk werkgeverschap?

Op de vervolgstudiedag van 17 april zullen deze 
werkgroepen hun bevindingen presenteren. We 
starten nu met twee werkgroepen, maar het idee 
is dat medewerkers van de KSU in het vervolg (in 
overleg) op eigen initiatief dergelijke werkgroe-
pen kunnen vormen om verbetervoorstellen te 
ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is dat steeds de 
relevante medewerkers in een werkgroep worden 
uitgenodigd. Afhankelijk van het vraagstuk kunnen 
dit leerkrachten, schoolleiders, clusterdirecteuren, 
stafleden, DPP, MVB, CvB-leden of externe stake-
holders zijn.

Marieke Jansma, directeur primair proces

Fleur beoordeelt de opleiding positief: ‘Het 
programma bestaat uit goed gevulde dagen waar 
kennisoverdracht en kennisdeling centraal staan. 
Het biedt “food for thought” als het gaat om 
nieuwe theoretische inzichten en actuele onder-
werpen. Veel is gestoeld op onderzoek, hetgeen 
een andere invalshoek met zich meebrengt. Ik ben 
als schoolleider in korte tijd weer bij op allerlei 
gebieden.’

Karin ervaart dat er tijdens het programma als het 
gaat om onderwijs heilige huisjes omver worden 
geschopt. ‘Het zorgt bij mij voor bewustwording. 
Doen we de goede dingen en doen we ze goed?  
Ik kijk vervolgens wel kritisch naar wat dit betekent 
voor mijn school en voor mijzelf. Het programma 
is grotendeels gebaseerd op wetenschappelijk 

onderzoek, dat is een belangrijk perspectief. Ik 
vind het daarnaast belangrijk om ervaring over wat 
werkt in de praktijk mee te nemen.’ 

Ook Fleur vindt het belangrijk de informatie te filte-
ren en daarin keuzes te kunnen en mogen maken. 
‘Ik zie niet alle informatie als de (enige) weg naar 
Rome. Belangrijk is om te kijken naar wat je kunt 
en wilt meenemen naar je eigen school. Het gaat 
er om wat past bij het gekozen onderwijsconcept 
van onze school (dus bij Montessori) en wat past 
bij ons team, onze ambities en onze leerlingen.  
De opleiding levert ons nieuwe jassen voor aan de 
kapstok en geen nieuwe kapstok. Dat is ook niet 
nodig want daar zijn we zeer content mee.’

Mariska Gerritsen, staffunctionaris P&O

Leiderschapsprogramma voor 
schoolleiders

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

FLEUR VAN WALBEEK, SCHOOLLEIDER VAN KBS MONTESSORI BW EN KARIN KEIJZER, 

SCHOOLLEIDER VAN KBS JOHANNES, NEMEN SAMEN MET ANDERE SCHOOL-

LEIDERS DEEL AAN HET OPLEIDINGSPROGRAMMA LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING. 
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Partnerschap met Kopa
Samen pionieren

I 
n deze samenwerking ontwikkelt Kopa samen 

    met de cultuurteams van de scholen een door-
gaande leerlijn creatief vermogen. Deze leerlijn 
noemen we de Pionier. Pionier heeft binnen deze 
samenwerking twee betekenissen. Een pionier 
kennen we als iemand die durft te proberen, mag 
falen en van daaruit weer nieuwe ideeën laat 
ontstaan. Dat is ook wat we ambiëren in de klas. 
Niet alleen van de leerlingen, maar ook van de 
leerkrachten. De leerkracht is immer de basis van 

onze leerlijn. We besteden dan ook veel aandacht 
aan het trainen van de teams, op de geboden 
technieken en de PIONIER!

De tweede betekenis van pionier is, geschreven 
als PIONIER!, een letterwoord dat we gebruiken 
voor de creatieve en procesgerichte didactiek van 
de leerkracht voor de klas. Elke letter staat voor 
een houding die de leerkracht inneemt tijdens de 
kunstlessen. 

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

AL SINDS 2012 WERKT STICHTING KOPA SAMEN MET BASISSCHOLEN VAN DE KSU. 

WAT BEGON ALS EEN CREATIEF PARTNERSCHAP MET DE PIJLSTAART IS UITGEGROEID TOT EEN 

INTENSIEVE SAMENWERKING, NU OOK MET DE JAZZSINGEL EN DE ZEVEN GAVEN. 

Training voor leerkrachten van De JazzSingel waar 
ze met textiel leren werken, zodat ze de lessen uit de 
Textielkist kunnen geven aan de leerlingen.

    Procesgericht werken – Begeleid de leerling in zijn eigen creatieve proces
    Inspireren – Met kwalitatief werk van kunstenaars, verhalen, films of theater
    Open vragen stellen – Krijg een mooie duik in de fantasie van de kinderen
    Niet interpreteren – Voorkom dat je aannames doet en stel je oordeel uit
    Ik durf ook – Je eigen kwetsbaarheid inzetten om kinderen over drempels heen te helpen
    Eigenheid – Ieder kind gaat anders om met de opdracht, hoera!
    Ruimte bieden – Suddertijd – vragen onbeantwoord laten – binnen de opdracht rek toestaan
    !Expect more! – Kinderen die zich meer uitgedaagd voelen, dagen zichzelf verder uit

De leerlijn omvat allerlei leskisten, zoals Foto-
grafie, Licht, Tekenen, Textiel. Na afloop van de 
lessen met de leskist Tekenen gaf Klaas Dijkstra 
(leerkracht groep 5) van De Pijlstaart aan: ‘Ik was 
zelf na afloop van elke tekenles heel trots, omdat 
er telkens wel iemand een heel wezenlijk punt van 
ontwikkeling bij hem of haar zelf kon benoemen of 
dat ik dat kon doen. Van “ik kan het niet” naar  
“Dit heb ik goed gedaan in deze les”.’

Linda Rosink, kunsteducatie Kopa
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BINDINGSACTIES

In december hebben ruim 30 medewerkers een 
ski- of snowboardles gevolgd in Nieuwegein. 
Vijftig minuten les bleek wel kort, maar het was 
leuk om kennis te maken met de wintersport. 
Na de les volgde nog een uurtje gezellige après-ski. 

Skiën en 
snowboarden in 

Nieuwegein

Voor het eerst in jaren werd de nieuwjaarsbijeen-
komst niet in het Vechthuis gehouden, omdat 
deze locatie onlangs is gesloten. De nieuwe 
locatie in De Werkspoorkathedraal heeft een 
industriële en hippe uitstraling, is goed bereik-
baar en beschikt over een prima ruimte. Een 
goed uitgangspunt voor de bijeenkomst.

Na de speech ‘Zeur niet’ van voorzitter van het 
College van Bestuur, Jan van der Klis, werd het 
Italiaanse buffet geopend. De muziek was zeer 
aanwezig, wat zorgde voor een goed gevulde 
dansvloer! Aandachtspuntje voor volgend jaar 
is dat de muziek na het eten pas harder gezet 
wordt, zodat we ook nog ‘gewoon’ met elkaar 
kunnen praten. Maar verder kunnen we wel  
spreken van een zeer geslaagde avond! We heb-
ben veel positieve reacties mogen ontvangen. 
Hartelijk dank daarvoor. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
in De Werkspoorkathedraal

“Zeur niet!”
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Begin februari brachten meer dan 100 mensen 
namens de KSU een bezoek aan de schaatsbaan 
Vechtsebanen. Het was een drukke en gezellige 
middag. Diverse gezinnen schaatsten met de KSU-
muts op en dat zorgde voor herkenning en leuke 
gesprekken. In de cafetaria keken we onder het genot 
van warme chocomel naar de Olympische Spelen, 
dat maakte de winterse sfeer compleet. 

Miriam Steigerwald:  
Wat hebben we genoten afgelopen zaterdag. Het 
was de eerste keer dat mijn kinderen op het ijs 
stonden. Bram wilde de groene KSU-muts van ‘de 
school van mama’ maar wat graag op. Hij is super-
trots op zijn tien rondjes. Nienke van twee beleefde 
ook haar schaatsdoop. Wiebel de wiebel, maar ze 
heeft het gehaald. We hebben genoten!

BINDINGSACTIES

Schaatsen met het gezin

“We hebben genoten op 
de schaatsbaan!”
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N aar verwachting zal op 1 augustus 2020  
        onze nieuwe school in Haarrijn haar deuren 
openen om leerlingen uit de nieuwe wijk te 
ontvangen. We willen een schoolconcept ont-
wikkelen waarbij in belangrijke mate gestuurd 
wordt op de natuurlijke nieuwsgierigheid van 
kinderen. Dat doen we door de omgeving van 
de school, de maatschappij en kerndoelen van 
het onderwijs met elkaar te verbinden. Het doel 
is dat de koppeling tussen het geleerde en de 
praktijk tot stand komt. 

Om het gebouw op tijd op te kunnen leveren, 
moet er in april 2019 gestart worden met de 
bouw. Voor die tijd moeten we de uitgangs-
punten van de onderwijsvisie vaststellen 
en bepalen op welke wijze we het onderwijs 
vorm willen geven. De architect vertaalt deze 
uitgangspunten dan naar het ontwerp van het 
schoolgebouw. We streven ernaar zo duurzaam 

HUISVESTING

mogelijk te bouwen en het gebouw energie-
neutraal te laten zijn. Daarnaast is het verstan-
dig om nu al te bedenken op welke wijze we 
peuterspeelzalen en naschoolse opvang kunnen 
integreren in zowel ons onderwijsconcept als in 
het gebouw. 

Met andere woorden, er is nog genoeg te doen.  
Samen met schoolleider Barbara van Huizen 
zal ik dit traject de komende periode vorm-
geven. Barbara is sinds maart 2018 voor een 
dag per week werkzaam voor de nieuwe school 
en zal middels een ingroeimodel steeds inten-
siever voor de school gaan werken. Het wordt 
een enorm leuke uitdaging om met een 
dergelijk nieuw concept een bijpassend gebouw 
neer te zetten en geschikte medewerkers te 
vinden. Samen hebben we er zin in!

Caroline Versprille, clusterdirecteur

De organisatie van het volleybaltoernooi had het 
er maar druk mee: maar liefst 24 teams hadden 
zich dit jaar opgegeven voor het toernooi! Een 
aantal scholen had zelfs twee teams meegebracht. 
In Sportcentrum Galgenwaard bleek KBS St. 
Dominicus het sterkst. Zij versloegen KBS De 
Pijlstaart in de finale. 
 
Nick Vos, Patrica van den Belt en Lisette van Dijk: 
bedankt voor de organisatie!

Volleybaltoernooi

BINDINGSACTIES




