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BEELDEN

E lk jaar wordt met de Staat van het Onderwijs 
  een foto van het onderwijs in Nederland 
gemaakt. Die foto levert nog steeds een posi-
tief beeld op. Nederlandse leerlingen ronden 
gemiddeld goed opgeleid hun schoolloopbaan 
af en vinden relatief gemakkelijk een baan. De 
arbeidsmarkt is goed, de economie zit mee. 
De afgelopen decennia werd echter niet alleen 
jaarlijks een foto gemaakt, er werd zelfs een film 
gemonteerd. En deze film levert een ander beeld 
op: de afgelopen twintig jaar zijn de gemiddelde 
resultaten van Nederlandse leerlingen in het 
funderend onderwijs geleidelijk teruggelopen. 
Vooral toptalent ontwikkelt zich minder. 
Ook het aantal leerlingen dat eind groep 8 niet 
goed kan lezen, is de afgelopen twee jaren 
gestegen. Bij bewegingsonderwijs, cultuur-
educatie en natuur & techniek zijn veel presta-
ties lager dan die van jaren geleden. En op het 
terrein van burgerschap en sociale vaardig-
heden werden al eerder onvoldoende vorde-
ringen geconstateerd. De conclusie is: door de 
jaren heen glijden de resultaten van het Neder-
landse onderwijs af. 

Er wordt dagelijks keihard gewerkt, met dit als 
resultaat?

Hoewel? Al jaren roepen wij dat er sprake is van 
een enorme overladenheid; het onderwijs kán 
niet alle maatschappelijke problemen oppakken. 
Al jaren zetten wij uit eigen middelen op diverse 
niveaus fors in op talenten, zoals ook op hoogbe-
gaafdheid! Hoe lang pleiten we er al voor om het 
bewegingsonderwijs hoog op de agenda te krijgen 
(bij elke school een gymlokaal)? En hoe kijk je aan 
tegen het succes van de gemiddelde afgestudeer-
de pabo-student die als startbekwame leerkracht, 
in een groep van tegen de 30 kinderen - en in het 
kader van Passend Onderwijs met een zestal ni-
veaus - zonder toereikende Onderwijs Achterstand 
Middelen moet overleven tot hij of zij na zeven 
(7!) jaar in aanmerking komt om verder als vakbe-
kwaam door het leven te gaan? (Even terzijde: ik 
bezoek zelf liever geen ‘startbekwame’ tandarts.) 
Strooi er nog wat imago van ‘de luizenmoeders’ 
overheen en je hebt de Staat van het Onderwijs, 
die in Utrecht over het algemeen gelukkig in 
moderne gebouwen is gehuisvest. Werkdruk? 
Ja, natuurlijk! Tekort aan personeel? Ja, logisch! 

Willen we de kwaliteit van het onderwijs van van-
daag én van morgen garanderen, dan moeten we 
hier iets aan doen. En daar hoort ook een eerlijk 
salaris bij.

Ik heb diep respect voor de leerkracht! 
Dat is mijn beeld in een paar woorden.

Jan van der Klis, voorzitter College van Bestuur
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3 Beelden | voorwoord

4 De Achtbaan kiest voor: iedereen talent!

6 Activiteiten met mensen met dementie

8 Mattheus gebruikt Snappet

10 De Verkenner en de Wetenschapper

12 Het creatieve proces begeleiden

14 School in beeld

18 Even voorstellen

24 Strategisch beleidsplan: professionele cultuur 

27 Bindingsacties

EEN BEELD ZEGT MEER DAN DUIZEND WOORDEN. EN ER ZIJN DUIZENDEN WOORDEN DIE NIET 

IN EEN BEELD TE VATTEN ZIJN. WIJ LEVEN IN EEN BEELDCULTUUR; DE HOEVEELHEID BEELDEN 

NEEMT ALMAAR TOE. DE HOEVEELHEID WOORDEN DIE MENSEN LEZEN, LIJKT ALLEEN MAAR 

MINDER TE WORDEN.

“Hoe kan dit?” 

Ik moet bekennen dat ik, toen ik het artikel half 
april in de krant las, verbijsterd was. Het bericht 
raakte me en ik ervaar de boodschap als zeer pijn-
lijk! Hoe kan dit? Is mijn beeld dan zo vertroebeld?



De Achtbaan kiest voor:
iedereen talent!

T 
alentenbouwers zijn leerkrachten die extra 

 bekwaam zijn in het talentgedreven werken 
met kinderen en hun ouders. Hierbij wordt uit-
gegaan van het gedachtegoed van Els Pronk (Blij 
met mij!) en Luk Dewulf (Ik kies voor mijn talent) 
dat ervan uitgaat dat elk kind talent heeft! Met 
talenten worden we geboren maar ze moeten wel 
ontdekt worden. 

We weten allemaal hoe fijn het is om dingen te 
doen waar we blij van worden en waar we goed 
in zijn. Positieve gevoelens zorgen voor meer 
veerkracht waardoor we beter in staat zijn verschil-
lende oplossingen te bedenken. Talentenbouwers 
weten hoe dat talent te ontdekken is, hoe te ont-
wikkelen en te benutten. 

VAN DE SCHOLEN

DE ACHTBAAN MAAKT DE KEUZE HET ONDERWIJS FUNDAMENTEEL AAN TE LATEN SLUITEN BIJ DE 

TALENTEN VAN HAAR LEERLINGEN EN HAAR LEERKRACHTEN. AFGELOPEN NAJAAR IS EEN AANTAL 

LEERKRACHTEN OPGELEID TOT TALENTENBOUWER. 
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Hoe doen talentenbouwers dat dan?
• Door de talenten veel aandacht te geven.

• Door het talent te bemesten als een plantje, 
water en een zonnetje te geven.

• Door heel goed te kijken en op te letten of je 
het talent ziet.

• Door het te benoemen als je het talent ziet in 
gedrag.

• Door het te benoemen als je op andere 
momenten hetzelfde talent ziet.

• Door de verwachting uit te spreken dat het 
kind in de komende situatie het talent kan gaan 
gebruiken.

• Door situaties te creëren waarin het kind dit 
talent kan gaan gebruiken.
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De Achtbaan kiest voor:
iedereen talent!

“Talent betekent 
het hebben van 
een natuurlijke 

aanleg in denken 
en doen”

Uitnodiging voor 
KSU-collega’s

Donderdagavond 8 november 2018 

zijn KSU-collega’s van harte welkom 

op De Achtbaan. Dan houdt Mirjam 

van Benthem een presentatie over 

‘Talentenbouwers’. 

Talentontwikkeling begint bij de leerkracht
Wij gaan ervan uit dat talentontwikkeling begint 
bij de leerkracht zelf. Een leerkracht die werkt 
vanuit zijn eigen talenten is een voorbeeld en 
een bevlogen begeleider voor alle 
leerlingen. Vanuit die visie, deskun-
digheid en ervaring ondersteunen 
zij de rest van het team bij het 
inzetten van eigen talenten en 
bij het werken aan talentontwikkeling 

bij leerlingen. Naast leerkrachten kunnen dat ook 
schoolleiders, intern begeleiders en bouwcoör-
dinatoren zijn. Zo begint talentontwikkeling in je 
school, van binnenuit!

Talentenbouwer aan het woord 
Janieke van den Heuvel: “Naast alle 

kennis die ik opgedaan heb tijdens 
de ontzettend leerzame cursus als 

talentenbouwer neem ik ook erg veel tools en 
bruikbare handelingen mee naar de klas/school. 
Voortaan starten we afstemminggesprekken 
(ouders-kind-leerkracht) met talentenkaartjes. 
Ouders en kind zoeken samen een paar talen-
tenkaartjes uit die het gesprek sturen. Zo is het 
gesprek gericht op de kwaliteiten en talenten van 
het kind. Daarnaast leer je tijdens de cursus de 
‘talententaal’ spreken. Het is geen extra les of 
handeling, maar een bepaalde manier van praten 
en lesgeven. Sommige talenten spelen namelijk 
verstoppertje met de kinderen. Het is een feestje 
als kinderen hun eigen talenten ontdekken, maar 
soms ook een uitdaging. ‘Talent krijgt pas waarde 
als je het benut!’”

Loes Peterse, schoolleider KBS De Achtbaan
Janieke van den Heuvel, leerkracht groep 5-6 HB
Mirjam van Benthem, pedagoog en opleider 
Talentenbouwers (www.talentenbouwers.nu) 

http://www.talentenbouwers.nu


VAN DE SCHOLEN

“Soms vragen ze steeds 
hetzelfde”

HET GASTENHUIS IN VLEUTEN IS EEN KLEINSCHALIGE OPVANG VOOR MENSEN MET DEMENTIE. 

NABIJ GELEGEN SCHOOL VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS DE BINNENTUIN 

BEZOEKT HET HUIS SINDS AFGELOPEN DECEMBER REGELMATIG MET GROEPJES LEERLINGEN. 

EEN WAARDEVOLLE ERVARING VOOR BEWONERS ÉN LEERLINGEN. 

Inmiddels is het contact uitgegroeid tot een 
wekelijks terugkerend bezoek van wisselende 
groepjes van 5 à 6 leerlingen uit groep 5. De 
kinderen spelen ouderwetse spelletjes met de 
bewoners, puzzelen, rijgen pindasnoeren voor 
de vogels… En op verzoek van Het Gastenhuis 
volgt binnenkort overleg over de mogelijkheden 
voor bewoners om de school te bezoeken. 

Bijzondere ervaring voor de leerlingen 
én bewoners
Dat het niet alleen voor de bewoners een bijzon-
dere ervaring is, wordt duidelijk als de leerlingen 
aan het woord komen. “Ik vind het leuk om met 
de mensen spelletjes te doen. Ze zijn slim en 

ze kunnen goed puzzelen. Ze vinden elk 
stukje van 1000 stukjes!”, vertelt Rayan. 
Op de vraag wat hij ontdekt heeft door 
het bezoek aan de bewoners vertelt 

hij: “Dat ik wel goed met ze kan werken. Ik heb 
met mijn eigen oma veel spelletjes gedaan. En 
bij de mensen vertel ik wat ik gedaan heb. Dat 
ik heb gevoetbald en of ik heb gewonnen. En ze 
lachen als ik grappen maak.” Ook Olivier merkt 
dat de bewoners het fijn vinden als ze op bezoek 
komen: “Dan vertel ik over de vakantie en dan 
willen ze weten waar ik naartoe ga en zo.” 
Walina heeft er plezier in de bewoners iets te 
leren: “Oude mensen kunnen leren van kinderen. 

Wekelijks bezoek

W  
e hebben bewust contact gezocht met 

         Het Gastenhuis, omdat we als school meer 
wilden gaan betekenen voor mensen in onze 
buurt”, vertelt Judith van Steenbergen, leerkracht 
van groep 5 op De Binnentuin. “We zijn dit 
schooljaar voor het eerst op bezoek gegaan. Met 
kerst hebben leerlingen daar gezongen en zelf-
gemaakte kaarten en koekjes gebracht. Daarop 
gaven medewerkers van Het Gastenhuis aan dat 
ze graag meer contact wilden met onze school. 
De bewoners reageerden zo positief op het 
contact met de kinderen. Eén bewoner 
deed voorheen zelfs nooit mee 
met activiteiten, maar sinds de 
kinderen komen wel!”. 
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Leerlingen van De Binnentuin doen wekelijks 
activiteiten met mensen met dementie

Olivier:

“Bij de douche is 
een stoel. 

Dat is raar, vind ik”
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“Ze hebben een 
hele dure televisie 

op de kamer. 
Geen gewone 

spulletjes zoals bij 
ons thuis.”

het niet fijn vinden. Ik zou buitenactiviteiten willen 
doen.” Gelukkig zijn er buiten stoeltjes en sporten 
de mensen ook wel eens, weet Walina. 

Advies voor andere scholen
Voor scholen die overwegen een soortgelijke 
samenwerking op te zetten heeft leerkracht Judith 
het volgende advies: “Zorg voor korte lijntjes 
met de instelling, wees open. Kijk samen naar 
de mogelijkheden en wees ook eerlijk over de 
onmogelijkheden. Laat kinderen steeds meer zelf 
organiseren. En zorg er altijd voor dat er iemand 
is die de rest van de klas opvangt, zodat je als 
leerkracht het groepje dat op bezoek gaat zelf 
kunt begeleiden. Boven alles is het gewoon heel 
leuk om je leerlingen in een heel andere situatie 
te zien!” 

Judith van Steenbergen, leerkracht groep 5, 
SBO De Binnentuin

Ze zijn te oud en vergeten alles van vroeger. 
Ik heb ze geleerd om een pindakettinkje te 
maken en te puzzelen.”

Kinderen ontdekken van alles
Veel leerlingen komen voor het eerst in een zorg-
instelling als Het Gastenhuis. Ze ontdekken van 
alles. Luke was vooral onder de indruk van een 
meneer, die met zijn hond in het huis woont. 
“Die oude opa, die de hond heeft. Die hond zit 
altijd te liggen en de opa zit altijd in de stoel. 
Ze lijken hetzelfde.” Over zichzelf leerde Luke dat 
hij het moeilijk vond om een meneer die hij niet 
kende te vragen om met hem te schaken, “maar 
bij het einde gaf ik hem wel een high five, dat 
durfde ik wel!”

Sommige dingen zetten de leerlingen aan het 
denken. Zo vroeg Rayan een meneer of hij het 
fijn vond om daar te wonen. “Toen zei hij dat hij 
liever bij zijn eigen moeder wilde zitten. Dat is 
wel triest, als ik bedenk dat ik er zelf zou zitten.” 
En als Walina uitlegt dat het voor de bewoners 
fijn is om in Het Gastenhuis te wonen omdat ze 
anders alleen zijn, mijmert Olivier: “Mag je dan 
nergens heen, behalve in Het Gastenhuis? Ik zou 

Rayan en 

Luke aan  het 

schaken
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KBS Mattheus gebruikt Snappet!

Voordelen van Snappet

H et team is bijzonder enthousiast, omdat  
 het werken met een adaptief digitaal leerpro-
gramma zoals Snappet veel voordelen oplevert. 
Wanneer de leerlingen aan het werk gaan met de 
opdrachten, zien ze direct of ze de 
opgave goed of fout doen en of 
hun niveau verbetert. Tijdens 
het werken met de adaptieve 
opdrachten, kunnen de opgaven zich 
direct aanpassen op het niveau van de leerling. 
De voornaamste winst zit in het gemak waarmee 
differentiatie mogelijk is. 

Elke leerkracht wil graag onderwijs op maat bie-
den, maar in werkelijkheid worden de lessen aan-

gepast in twee of drie niveaus. Met Snappet krijg 
je als leerkracht direct zicht op de lesvoortgang 
en de resultaten van de leerlingen. Hierdoor 
kunnen leerkrachten snel en gerichter leerlingen 
helpen. Bovendien is er de mogelijkheid voor 

leerlingen om zelfstandig door te werken op 
hun eigen niveau. Dit is vooral voor de 
hoog presterende leerlingen effectief. 
Het is vaak lastig om deze leerlingen 
altijd goed en op het juiste niveau te 

bedienen en Snappet komt hier ruim in tegemoet. 
Sinds kort bestaat er zelfs de mogelijkheid om wis-
kunde op PO-niveau voor leerlingen klaar te zetten. 
Vaak lukt het kinderen om dit vrijwel zelfstandig te 
maken. 

Daarnaast zien wij als school ook een groot voor-
deel in de tijdwinst, zoals het nakijken. Hierdoor 
houden leerkrachten tijd over voor het analyseren 

van de data en het voorbereiden 
van de lessen. 

Implementatie
De implementatieperiode 
heeft ongeveer een half jaar 
geduurd. Wij werken op 
school met een verbeterbord 
en een vast onderwerp en 
deze periode was dat 
Snappet. Iedere twee weken 
kwamen de leerkrachten bij 
elkaar om ervaringen uit te 
wisselen, vragen te stellen 
en nieuwe ontdekkingen te 
delen. Daarnaast zijn we 

DE MATTHEUSSCHOOL WERKT SINDS JANUARI 2017 MET SNAPPET. DIT BETEKENT DAT 

DE LEERLINGEN VAN GROEP 4 T/M 8 EEN EIGEN TABLET HEBBEN EN ER REKEN-, TAAL-, 

WOORDENSCHAT- EN SPELLINGOPDRACHTEN OP MAKEN. 
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I 
n januari is De Pijlstaart gestart met het High 

   Performing Schools teamtraject. Dit is een 
begeleid, wetenschappelijk onderbouwd profes-
sionaliseringstraject. Het doel is om vanuit een 
goed functionerende professionele leergemeen-
schap keuzes te maken in didactiek 
en aanbod, die wetenschappelijk 
onderbouwd zijn. 

Voor ons staan de volgende vragen centraal: 
• Wat weten we uit onderzoek over het leren van 

kinderen? Wat weten we over effectieve teams? 

• Hoe zorgen wij ervoor dat alle Pijlstaartkinde-
ren gelijke kansen krijgen? 

Het team heeft unaniem voor dit stevige traject 
gekozen. Er is dan ook een hoop energie te voelen 
in de school. Leerkrachten zijn weer echt met hun 
vak bezig!

Niet bezig zijn met wie de kinderen het volkslied 
gaat aanleren, maar bezig zijn met wat kennis over 

"Leerkrachten zijn 
weer echt met hun 

vak bezig!"

KBS De Pijlstaart gestart met het 
High Performing Schools teamtraject!

VAN DE SCHOLEN

de hersenen vertelt over hoe kinderen leren. 
Wat zijn bewezen effectieve middelen? Hoe 
ontwerpen we een goed aanbod? Hoe vertalen 
wij dit in onze klaslokalen? We onderzoeken
welke kwaliteiten wij als teamleden hebben en 

hoe wij deze aanwezige kwaliteiten 
het beste kunnen inzetten.      
                                                                           

Kortom, samen leren, onderzoeken 
en werken aan goed onderwijs!

Michiel Duffels, schoolleider KBS De Pijlstaart

ook telefonisch bijgestaan door Snappet. Om alles 
uit het programma te halen, is het belangrijk dat in 
de eerste periode leerkrachten worden geschoold 
en dat vaak informatie-uitwisseling in het team 
plaatsvindt. Als laatste is het natuurlijk heel fijn dat 
de wifi in orde is. Aangezien wij net in een prachtig, 
nieuw gebouw zitten, zijn de leerlingen altijd ver-
bonden met hun tablets. 

Digna Verhagen, leerkracht groep 5, KBS Mattheus
 



Montessori Buiten Wittevrouwen 

Wat hebben de 
Verkenner en de Wetenschapper 
te maken met leren rekenen?

A fgelopen jaar hebben wij heel wat Montessori-
       materiaal moeten aankopen of vernieuwen 
voor onze school. Materiaal dat in de vorige eeuw 
door Maria Montessori is ontwikkeld en vandaag 
de dag nog steeds heel effectief is. Zo integreren 
wij onze rekenmethode met Montessorimateriaal 
waarbij we getalbegrip op een alternatieve wijze 
voor de leerling inzichtelijk maken. En dat is 
belangrijk omdat wij met Verkenners en Weten-
schappers te maken hebben!

Diverse leeftijdscategorieën 
Maria Montessori maakt namelijk onderscheid 
in diverse leeftijdscategorieën. Binnen de leef-
tijdscategorie 6-12 jaar noemt zij de leerling uit 
de middenbouw (6-9 jaar) de Verkenner en de 
leerling in de bovenbouw (9-12 jaar) noemt zij 
de Wetenschapper. 
Zowel de Verkenner als de Wetenschapper 
zijn voortdurend op zoek naar het hoe en waar-
om van dingen. 
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VAN DE SCHOLEN
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ONDERWIJS

De Verkenner
De Verkenner kan veel onthouden en is gemoti-
veerd om te leren. Hij is in zijn gevoelige peri-
ode toegankelijk voor het opslaan van zoveel 
mogelijk kennis, heeft een brede belangstelling 
en houdt van diversiteit. Met name dit laatste 
moet bij het rekenen in het oog gehouden 
worden, zoals bij het leren vermenigvuldigen. 
Om iets nieuws te leren, moet dit nieuwe veel 
geoefend worden. De Verkenner houdt echter 
niet van herhaling. Het Montessorimateriaal 
vermenigvuldigingsbord is zeer geschikt om de 
leerling dan een welkom alternatief te bieden.

De Wetenschapper
De Wetenschapper beredeneert graag en past 
de geleerde vaardigheden toe. Evenals in de 
leeftijd van 3 tot 6 jaar staat het handelen 
centraal, maar nu moet het wel betekenis 
hebben; door het doen van een proef ontdekt 
de leerling een regel, vervolgens moet hij 
geholpen worden om de relatie te leggen naar 
de abstractie. Hier zetten we Montessorimate-
riaal in dat uitlokt tot het toepassen van eerder 
geleerde vaardigheden en leidt tot betekenisvol 
handelen.
 
Als leerkracht is het helemaal niet gemakkelijk 
je al dat materiaal eigen te maken. Het betreft 
doorgaande lijnen en moet op een bepaalde 
manier aan de leerling worden aangeboden. 
Dat wordt geleerd in de Montessori-opleiding 
voor leerkrachten. Benieuwd hoe een 
Montessorimateriaalles eruit ziet? Op YouTube 
zijn veel voorbeelden te vinden en je bent 
uiteraard altijd welkom om op onze school te 
komen kijken. 
 
Fleur van Walbeek, schoolleider 
KBS Montessori Buiten Wittevrouwen
 

Team rondt 
Montessori- 

traject 
succesvol af

Het team van KBS Montessori Buiten 
Wittevrouwen is anderhalf jaar intensief bezig 
geweest met een Montessori inspiratie- en 
opleidingstraject. Alle studiedagen van het 
schooljaar 2016/2017 en 2017/2018 stonden in 
het teken van dit traject. Het team werd daarin 
begeleid door een extern Montessori-bureau. 
Centraal stond de inzet van het Montessori-
gedachtegoed anno nu, dus toegespitst op de 
hedendaagse praktijk en de laatste inzichten. 
Het team heeft in het traject diverse examens 
moeten afleggen, met succes, dus dat was 
reden voor een feestje in aanwezigheid van de 
clusterdirecteur. 
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Welke leerkrachtvaardigheden 

zijn nodig om een creatief proces 
te begeleiden? 

W e spreken over creativiteit wanneer een 
    leerling binnen een bepaald domein zoals 
filosofie, taal, kunst of techniek (als individu of 
in een groep) iets nieuws creëert (dit kan van 
alles zijn) dat dit domein effectief verandert, met 
nieuwe gedachten en nieuw gedrag als gevolg, dat 
medeleerlingen waard vinden om over te nemen 
(Csikszentmihaly, 2016).

VAN DE SCHOLEN

Focus op leerkrachtvaardigheden
Binnen dit onderzoek ligt de focus op de leerkracht-
vaardigheden: wat kunnen we als leerkracht doen 
om een creatief proces (om vervolgens te komen 
tot een creatief product) op gang te krijgen, gaande 
te houden en af te sluiten. Op een school heeft de 
leerkracht immers de meeste invloed op de creatieve 
prestaties van de leerlingen (Hattie & Yates, 2013). 

OP ONDER DE BOGEN DOEN WIJ ONDERZOEK NAAR LEERKRACHTVAARDIGHEDEN DIE NODIG 

ZIJN VOOR HET BEGELEIDEN VAN EEN CREATIEF PROCES. EERST HEBBEN WIJ AAN DE HAND VAN 

LITERATUUR BEPAALD WAT WIJ ONDER CREATIVITEIT VERSTAAN. 
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Hieronder staan de belangrijkste leerkracht-
vaardigheden opgesomd die van invloed zijn op 
creatieve output. Hierbij is het faciliteren van 
reflecteren continu van kracht.  

 Startpunt   
Leerkracht stelt een prikkelende vraag of pro-
bleem. Een prikkelende start vergroot de kans 
op nieuwsgierige leerlingen die openstaan om 
te leren; deze creatieve grondhouding is nodig 
om een creatief proces te starten.  

 Kennisoogst   
Leerkracht vraagt wat leerlingen al weten over 
het onderwerp. Op deze manier verbinden 
leerlingen de vraag aan de al bestaande kennis. 
Hierdoor is de kans op het aanleggen van nieu-
we verbindingen groter. 

 Doelen   
Leerkracht stelt criteria en begeleidt leerlingen 
in het opdelen van doelen in behapbare 
subdoelen. Door kaders te stellen waar het 
creatieve eindproduct aan moet voldoen én te 
zorgen voor een effectieve begeleiding tijdens 
het proces, blijven leerlingen eerder betrokken. 
(Kirschner, Sweller & Clark, 2006). Leerlingen 
dienen dus te weten waar ze op welke manier 
naartoe werken en wanneer een creatief pro-
duct succesvol is. 

 Werken aan doelen   
Leerkracht begeleidt leerlingen met het diver-
geren, verbeelden, experimenteren en afstand 
nemen. De begeleiding van de leerkracht 
neemt pas af wanneer de leerling in een flow 
zit en/of in staat is de taak zelfstandig over te 
nemen (Scaffolding). 

 

 Afsluiting   
Leerkracht begeleidt presentaties van de leer-
lingen. Indien de leerling overtuigd kan verbali-
seren wat de waarde is van zijn/haar product, is 
de kans groter dat betrokkenen hierin meegaan 
en deze gedachten zullen delen.  

Waar willen wij eerst aan werken?
Om te beoordelen waar wij nu eerst aan willen wer-
ken, heeft iedere leerkracht een vragenlijst ingevuld. 
Met de vragenlijst is het zelfbeeld (waar sta je nu?) 
bepaald en de ambitie geformuleerd (wat wil je nog 
leren?). Dit is genoteerd in concreet waarneembaar 
gedrag. De uitkomst hiervan was (heel kort samen-
gevat) dat de meeste leerkrachten willen oefenen 
met prikkelende vragen stellen, criteria opstellen en 
het tussentijds reflecteren met de leerlingen op het 
creatieve proces. 

Vragenlijst als kijkwijzer
We werken samen in kleine teams en gebruiken de 
vragenlijst als kijkwijzer om onszelf en elkaar te ob-
serveren. Verder hebben wij relevante wetenschap-
pelijke theorieën gedeeld en heeft Lydia de Jong 
(Avans Hogeschool) een inspirerende workshop 
gegeven. Zo weet het team inmiddels precies welke 
factoren van invloed zijn op een creatief proces. 
Vervolgens zijn wij gaan oefenen met het doorlopen 
van creatieve processen binnen diverse vakgebie-
den en domeinen. We geven elkaar feedback op 
onze persoonlijk opgestelde doelen. Bovendien ne-
men wij interviews af om collega’s te bevragen over 
hoe zij creatieve processen concreet begeleiden, 
waarom zij zo werken en wat dat concreet oplevert 
voor de leerlingen. Aan het eind van dit oefentraject 
nemen we de vragenlijsten nogmaals af. Aan 
de hand van de verzamelde data analyseren wij 
binnenkort hoe wij op Onder De Bogen werken aan 
creativiteit en welke stappen wij nog willen zetten in 
de toekomst. 

Lieke Harleman, leerkracht KBS Onder De Bogen
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SCHOOL IN BEELD

KBS Marcus
Weetjes
• De school is opgericht in 1968.

• Wijk: Overvecht.

• Het huidige gebouw is 4 jaar oud.

• Op dit moment heeft de school 321 leerlingen, 
16 groepen, 34 medewerkers.

• De school werkt volgens het leerstofjaarklas-
sensysteem.

• Speerpunten volgens het schoolplan zijn: 
basisvakken, sociaal-emotionele ontwikkeling 
en techniek/wereldoriëntatie.

• Er wordt gewerkt met o.a. de volgende metho-
des: Hemel en Aarde, Wereld in Getallen, Taal-

 actief, Pennenstreken, Take it Easy, Speurtocht, 
Blauwe Planeet, Naturniek, Nieuwsbegrip.                         

Onze school
Motto: Stevig de Wereld in!         
                       

   

Buurtschool
We zijn een echte buurtschool. Alle kinderen ko-
men lopend of op de fiets naar school. We trekken 
ook vaak onze buurt in met de kinderen: zingen 

en kerststukjes maken in het bejaardencentrum, 
sporten bij de sportvereniging, zwemmen in de 
Kwakel, zwerfvuil verzamelen met de vaders, 
verkeersexamen doen in de wijk en we gaan naar 
de schooltuinen of het Gagelbos.
We vinden het belangrijk dat de kinderen zorg 
hebben voor hun omgeving en ook trots zijn op de 
buurt waarin ze wonen.

De wereld van de kinderen vergroten
Om de wereld van de kinderen te vergroten 
maken we gebruik van de vrijwilligersorganisatie 
Utrecht Cares en Jinq. Jinq verzorgt snuffelstages 
voor onze leerlingen van groep 8. Utrecht Cares 
brengt ons in contact met bedrijven die iets van 
hun wereld bij ons op school komen laten zien. 
Of ze nemen ons mee op pad. Groep 5 heeft 
vorig schooljaar een vaartocht over het IJsselmeer 
gemaakt!
Natuurlijk richten we ons primair op de basisvak-
ken, maar onze leerlingen hebben meer nodig. 
Ze hebben vaak (naast een taalachterstand) een 
achterstand in algemene ontwikkeling. We probe-
ren hun algemene ontwikkeling te vergroten door 
kleine aanpassingen te doen in ons onderwijs. 
We zijn dit schooljaar gestart met experimenteren 
op het gebied van het zaakvakonderwijs/techniek 
al dan niet in combinatie met close reading. We 
denken hier een kleine bijdrage te kunnen leveren 
aan de algemene ontwikkeling van de kinderen. 
Komend schooljaar gaan we dit concreet vormge-
ven en afspraken maken voor een doorgaande lijn.

Herijken van onze visie
We zijn dit schooljaar gestart met het herijken 
van onze visie op onderwijs, leerlingen, ouders en 
team. Op dit moment is de werkgroep aan zet om 
de visie op deze 4 thema's te omschrijven en te 
koppelen aan concreet gedrag. 
 
Kristie de Jong, schoolleider KBS Marcus

Plusaanbod: BSA en VSD (samenwerking binnen 
Brede School Overvecht), BSC (samenwerking 5 
Katholieke scholen van Overvecht).       

Aandacht voor 
elkaar

Hulpvaardig
Vernieuwend

Makkelijk in de 

omgang 

Bereidwillig om 
verder te komen

Vrolijk
Energie

k
Kernwaarden: 
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O m 14.00 uur kwam de minister aan op 
 Hof ter Weide. Tijdens de rondleiding hebben 
wij vooral verteld over onze manier van werken. 
We hebben onze visie besproken en de uitwerking 
hiervan laten zien. We hebben de ochtendstruc-
tuur besproken, het werken met weekplannen 
en IPC, steeds met een koppeling 
naar onze visie. De minister stelde 
vragen als: “Hoe gaan leerlingen 
om met de ruimte die zij krijgen? 
Hoe zetten jullie talentontwikkeling precies in? 
Wanneer jullie extra geld krijgen om de werkdruk 
te verlagen, zetten jullie dit dan visiegericht in?”

Vervolgens kwamen wij in het lokaal van groep 8
waar Bram klaar zat met zijn portfolio. Hij had 
deze net die vrijdag ervoor mee naar huis gekre-
gen. Trots vertelde Bram over zijn basisverslag 
en hij liet de minister de leerlijnen zien die wij 
hebben uitgeschreven in kindtaal. Uiteraard vroeg 
de minister wat A-O-B betekende: Aanvangsfase, 

Bezoek van minister Slob 
aan KBS Hof ter Weide

Ontwikkelingsfase en Beheersingsfase. Bram wist 
dit goed uit te leggen met voorbeelden erbij. De 
minister nam ook de tijd om de bewijsmaterialen, 
die Bram zelf had uitgekozen voor in zijn portfolio, 

te bekijken. Wij zijn trots op Bram dat hij 
op een goede manier minister Slob heeft 
kunnen vertellen hoe wij met portfolio’s 
werken.
De MR-leerkrachten en de GMR-leer-
kracht sloten aan bij het gezelschap. 

Het gesprek dat wij hebben gevoerd ging over de 
volgende onderwerpen:

Academische basisschool 
De minister was benieuwd hoe wij de studenten 
inzetten in onze organisatie, hoe wij de kwaliteit 
waarborgen en hoe wij de afstemming hebben 
met de pabo’s.
 
Visie op het salaris van leerkrachten 
Hier was de minister erg vaag over. Hij ziet de 
strubbeling in het basisonderwijs en de verschillen 
met het voortgezet onderwijs. Ook benoemde 
hij de roep om meer techniek. Er moeten keuzes 
gemaakt worden en dat is niet makkelijk.
 
Zien van kinderen versus de 
gewichtenregeling 
De gewichtenregeling is een regeling in het Neder-
landse basisonderwijs gericht op het verminderen 
van onderwijsachterstanden van risicoleerlingen. 

ONDERWIJS

MAANDAG 19 FEBRUARI JL. HEBBEN WIJ BEZOEK GEHAD VAN MINISTER SLOB, ZIJN 

WOORDVOERDER EN TWEE DAMES VAN HET MINISTERIE VAN OCW. HET WAS EEN GOED EN 

INSPIREREND BEZOEK. DE MINISTER NAM ALLE TIJD VOOR DE RONDLEIDING, HET GESPREK MET 

LEERLING BRAM OVER ONZE PORTFOLIO’S EN VOOR HET GESPREK DAT WIJ HEBBEN GEVOERD. 

DE MINISTER WAS VRIENDELIJK, MAAR VOORAL GEÏNTERESSEERD IN HOF TER WEIDE EN DE 

MENSEN DIE ER WERKEN.
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De nieuwe gewichtenregeling wordt voornamelijk 
ingezet op taalachterstand, terwijl wij zien dat 
er meer nodig is. Wij hebben aangegeven dat 
wij het belangrijk vinden dat de kinderen met 
hoogbegaafdheid, ADHD, autisme, zware dyslexie 
enz. ook meegenomen worden in de gewichten-
regeling. Hierover hebben wij een goed gesprek 
gevoerd en het signaal was duidelijk voor de 
minister.

 
Inzet middelen werkdrukverlaging 
De minister heeft een bedrag genoemd dat wij er 
vanaf komend schooljaar bij krijgen en de vraag 
gesteld hoe wij die middelen willen inzetten. Wij 
willen het geld graag inzetten voor een flexibele 
schil. Hiermee kunnen we extra leerkrachten 
inzetten, wat lucht geeft in taakbelasting. Binnen 
onze stichting is een werkgroep opgericht om de 
flexibele schil verder uit te werken. De minister was 
hierin geïnteresseerd en stelde er veel vragen over.
 
Flexibele vakantie/flexibele vrije dagen 
De afvaardiging van het ministerie van OCW gaat 
deze vraag meenemen. Zeker het werken met 
enkele flexibele dagen zien zij als mogelijkheid. 
Flexibele vakantie wordt nog onderzocht. Er is nog 
niet bewezen dat dit werkelijk werkt voor de kinde-
ren. Kwaliteit van het onderwijs staat dan voorop. 
Op dit onderwerp wordt teruggekomen.
 
Beleid op talent verlof 
Wij geven vaak verlof voor talentontwikkeling. Van 
de leerplichtambtenaar in Utrecht mag dit niet. 
Wij hebben gevraagd wat nodig is om hier wel 
verlof voor te kunnen geven. Ook dit wordt bij het 
ministerie van OCW nagevraagd en men komt hier 
op terug.
 
Tijdens het gesprek kwam vaak de visie van Hof ter 
Weide ter sprake. Wij hebben steeds de link gelegd 
naar wat deze betekent voor ons onderwijs en wat 
daarvoor nodig is. Na afloop gaf de minister ons 
een mooi compliment: “Jullie hebben een goede 
school die duidelijk en krachtig haar visie uitdraagt. 
Mooi om te zien dat ik dit overal terug zie hier.”
 
Wij zijn er trots op dat wij dit met de minister 
hebben mogen delen. En wie weet brengt dit de 
ontwikkeling van ons onderwijs weer een stukje 
verder.
 
Danique Zelissen en Mirelle Vermeulen, 
KBS Hof ter Weide

"Wie weet brengt 
dit de ontwikkeling 
van ons onderwijs 
een stukje verder"

Lerarentekorten
Wij hebben onze zorgen geuit met behulp van 
casussen van de afgelopen weken. Uiteraard heeft 
de minister er geen antwoord op, maar hij deelt 
de zorg. De minister gaf aan een stijging te zien 
in de aanmeldingen bij de pabo’s en daarnaast 
wil hij zij-instroom bevorderen. Wij hebben 
aangegeven ons zorgen te maken over het gebrek 
aan ervaring van zij-instromers. Op pedagogische 
vlak missen zij soms competenties. Dit zorgt juist 
voor werkdruk.
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Even voor
stellen… 

PERSONEEL

I  
k ben Menke Assen en werk sinds 1 juni op de

     KBS Paulus. Ik ben 42 jaar en woon samen met 
mijn man en twee dochters (16 en 15) in Houten. 
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier voor KS 
Fectio gewerkt, een scholen-
stichting in Houten en omgeving. Eerst als leer-
kracht en na het behalen van mijn schoolleiders-
opleiding de afgelopen 7 jaar als directeur op KBS 
’t Schoolhuys.

Voor mij was het tijd voor een nieuwe uitdaging: 
een grotere school in een andere scholenstichting 
en in een andere omgeving. Wat fijn dat ik dit nu 
binnen de KSU op de Paulusschool waar mag 
maken! Bij het schrijven van dit stukje ben ik nog 

Menke Assen, 
schoolleider KBS Paulus

I k ben 51 jaar en woon nu bijna 30 jaar in 
     Maarssen. Hier woon ik samen met Maarten. 
Ik heb twee zoons, van 20 en 17, Niels en Tim. In 
mijn vrije tijd vind ik het enorm leuk om te reizen. 
In de winter vaak richting de wintersport, en in de 
zomer vinden we het fijn om te 
kamperen. Qua actieve sport 
sta ik regelmatig op de tennis-
baan. Verder interesseer ik me voor de 
hockeysport maar daar hou ik het bij kijken. Naast 
deze hobby’s vind ik het ook fijn om te lezen en te 
wandelen, het liefst met onze hond Bobby.
Naast verschillende financiële functies in het 
bedrijfsleven heb ik de afgelopen 7 jaar als control-
ler bij een andere onderwijsinstelling, Vechtstreek 

en Venen, gewerkt. 
Tijdens mijn studie 
MEL (2014-2016) via Pentanova, en mijn interim-
positie als locatieleider heeft mijn passie voor het 
onderwijs zich verder ontwikkeld. Ik vind het mooi 

om vanuit mijn positie – indirect – een bijdrage 
te leveren aan de ontwikkeling van 
kinderen op de scholen van de KSU. 
Tijdens mijn eerste maand bij de 

KSU heb ik de sfeer en openheid als positief ervaren. 
Er staat veel op de agenda om aan te werken, waarbij 
bijvoorbeeld de insourcing van de financiële admini-
stratie nog bijzondere aandacht vraagt. 
Ik kijk ernaar uit om de scholen en collega’s verder te 
leren kennen.

niet begonnen, maar heb ik al wel een keer kennis-
gemaakt met een deel van de teamleden en ik heb 
wat meer praktische zaken over de school gehoord. 
Ook ben ik samen met een collega op pad geweest 
om meer informatie te krijgen over Jeelo. Jeelo staat 
voor ‘je eigen leeromgeving’. De Paulusschool is dit 
schooljaar gestart met projectmatig werken volgens 
dit principe. Ik vind het een leuke uitdaging om 
samen met de collega’s Jeelo verder uit te werken en 
een duidelijke plek binnen de school te geven!

 

Karin Frinsel, 
manager bedrijfsvoering

Even voorstellen… 
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S inds 14 mei werk ik als waarnemend Directeur  
 Primair Proces (DPP) bij de KSU (tot 1 decem-
ber). Samen met mijn collega’s houd ik mij bezig 
met onderwijsbeleid en personeelszaken. Ik ben 
nog maar kort bezig, maar al erg enthousiast. 
Ik heb gedreven collega’s ontmoet en vind het 
heel fijn om samen met de clusterdirecteuren 
en de manager bedrijfsvoering te werken aan de 
randvoorwaarden voor goed onderwijs. Ik ben 
eigenlijk nooit losgekomen van het onderwijs. 

Na het VO ben ik onderwijskunde gaan studeren. 
Ik heb voor de klas gestaan en een time-outgroep 
in Amsterdam gedraaid (een van mijn pittigste 
banen, als jonge, net afgestudeerde vrouw). 
Daarna heb ik onderwijsonderzoek gedaan en 
uiteindelijk heb ik vooral beleidsfuncties gehad, 
onder meer bij OCW en de VO-raad. Mijn laatste 
baan - voordat ik hier kwam - was bij Ons Mid-
delbaar Onderwijs (OMO), een 
groot schoolbestuur in Brabant. 
Daar hield ik mij bezig met 
onderwijskwaliteit(sbeleid). 

Ik woon al sinds mijn studie in Utrecht. Ik heb 
lang de wens gehad nog eens terug te keren 
naar Twente (waar ik vandaan kom), maar raakte 
steeds meer verknocht aan Utrecht. Toen ik ook 
nog gemeenteraadslid werd (voor de PvdA) was 
ik voorgoed verkocht. Ik vind het dan ook een 
voorrecht om te werken in mijn eigen stadsie. 

Ik woon in de Vogelenbuurt met mijn vier kinde-
ren. Mijn man is helaas een jaar geleden over-
leden. Dichtbij huis werken is daarom niet alleen 
leuk maar ook wel een voorwaarde geworden. 
Mijn tijd breng ik graag door met mijn kinderen 
(twee heren van 13 en 15, twee dames van 3 en 10 

en twee stiefzonen van 
16 en 18). Lekker naar 
het bos, samen taarten 
bakken of winkelen in 
de stad. Ook ben ik dol 
op uit eten gaan met 
vrienden, een wijntje op 
het terras of een concert. 
Ik houd enorm van muziek, van grunge, indie tot 
jazz en klassiek. 
Ik werk nog aan mijn liefde voor metal en disco… 
Beide zijn nooit goed tot ontwikkeling gekomen.

Het lijkt me mooi om met mijn team bij te 
dragen aan goed onderwijs, door de scholen en 
de stichting goed te ondersteunen op het gebied 
van onderwijs(beleid) en personeelszaken. Ik 
ga daarmee niet alleen concreet aan de slag, als 
waarnemend DPP, ik ga ook onderzoeken hoe 

onderwijsbeleid en personeelszaken 
het beste belegd kunnen worden 
(bij wie en hoe). Daarvoor ga ik 
ook gesprekken voeren met jullie, 

mijn collega’s, en ik hoor ook graag 
jouw mening (dus mail me als je er iets van vindt!). 
Een functie in ontwikkeling dus waarvan nu niet 
duidelijk is of en als wel, op welke wijze hij straks 
nog bestaat. 

Karin Monnink, 
waarnemend DPP

Even voorstellen… 
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Peter Bogaert met pensioen

Afscheid van een echte KSU’er 

Liever werken dan studeren 

P  eter kwam na een verhuizing op vijfjarige 
       leeftijd als leerling terecht op de jongens-
school St. Jan de Doper (nu een KSU-school). 
Na de lagere school volgde Peter de 3-jarige tim-
meropleiding LTS. In de tussentijd heeft hij in de 
vakanties op de St. Jan de Doper gewerkt. Er was 
vooral veel tuinonderhoud, maar hij herinnert zich 
ook nog wel dat hij van de stalen hekken rondom 
het schoolplein het teer moest afkrabben.. een 
heel karwei! Na zijn timmeropleiding is hij twee 
jaar bij zijn ooms gaan werken, bij aannemings-
bedrijf De Korte. Alle broers van zijn moeder 
werkten in het familiebedrijf. Tegelijkertijd volgde 
hij twee jaar de avondschool voor ‘Aspirant gezel’. 
Maar Peter wilde liever werken.

Veel tuinonderhoud en gras maaien
Op 18-jarige leeftijd ging hij aan het werk voor 
UZKO (stichting Utrecht Zuid voor Katholiek 
Onderwijs). Zijn oom Chris van Lint was daar des-
tijds voorzitter. De lagere scholen St. Jan de Doper 
en Ariëns vielen onder dit bestuur. Peter’s werk 
bestond voornamelijk uit tuinonderhoud en veel 
gras maaien. Later werd de stichting steeds groter 
met onder andere de Gertrudis en De Spits. Maar 
liefst twee jaar lang heeft Peter aan de Gertrudis 
gewerkt en is het gebouw geheel gerenoveerd. 
“Schilderen gebeurde toen nog provisorisch met 
de blokwitter in plaats van een roller en het ver-
voer van alle materialen gebeurde destijds met de 
bakfiets”, vertelt Peter. Alle scholen lagen destijds 
dicht bij elkaar. De werkplaats was in de kelder 

van de St. Jan de Doperschool (jongensschool). 
De bakfiets werd geparkeerd in het naastgelegen 
noodgebouw ‘de lage Agnes’ (meisjesschool). 

Verkering met kleuterjuf Anke
In 1977 kreeg Peter verkering met Anke, die al 
sinds 1973 als kleuterjuf op de St. Jan de Doper 
werkzaam was. Toen heeft Peter even een uit-
stapje van twee jaar gemaakt. Hij is gaan werken 
voor een ander bedrijf. “Dat uitstapje beviel mij 
niet en toen heb ik gevraagd of ik kon terugkomen 
bij UZKO, dat inmiddels met andere besturen 
was samengevoegd tot de KSU. Gelukkig was dat 
mogelijk”. In 1979 zijn Peter en Anke getrouwd en 
tot op de dag van vandaag werkt Anke nog steeds 
als kleuterjuf op KBS St. Jan de Doper. Ze wonen 
sindsdien in Vianen en hebben twee dochters 
gekregen.

KSU 
De UZKO werd in 1980 samengevoegd met 
andere schoolbesturen en ging verder onder de 
naam Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). 
“Mijn werkzaamheden bestonden sindsdien 

PETER IS JÁRENLANG EEN VASTE KRACHT VAN DE TECHNISCHE DIENST GEWEEST. DINSDAG 

24 APRIL JL. WAS ZIJN LAATSTE WERKDAG BIJ DE KSU. HIJ GAAT MET PENSIOEN EN DAAR 

HEEFT HIJ ONTZETTEND VEEL ZIN IN! EEN KORTE TERUGBLIK OP ZIJN LANGE LOOPBAAN 

VAN CIRCA 48 JAAR BIJ DE KSU…

PERSONEEL

“De tijd is omgevlogen! 
Jaren gaan sneller 

en sneller…”



21

voornamelijk uit schilderwerk, dingen vervangen, 
onderhoud aan gebouwen en glaszetten. In die 
tijd besteedden we wel een dag in de week aan 
glaszetten in verband met vandalisme. Door de 
aanschaf van alarmsystemen en hekken is dat 
duidelijk minder geworden.” Het tuinonderhoud 
was niet langer onderdeel van zijn werk. Dat 
heeft Peter wel gemist, hij vindt het heerlijk om 
buiten te werken. Toen de scholen in Overvecht 
er omstreeks 1979 bij kwamen voldeed de 
bakfiets niet meer en kwam er een Ford Bedford 
met dichte laadcabine.

Door weer en wind op de fiets
Dat Peter graag buiten is, is wel duidelijk: al die 
jaren is Peter in weer en wind op zijn fiets naar 
zijn werk gegaan. Dat is dus per dag gemiddeld 
50 minuten heen en 50 minuten terug fietsen! 
Een sportieve man die ook nog regelmatig de 
Singelloop meeliep, een bindingsactie van de 
KSU. 

Afscheid
Bijna 48 jaar werkzaam bij de technische dienst, 
gaat dat niet vervelen? Peter: “Nee, zeker niet. Ik 
houd van mijn werk, iedereen kent mij inmiddels, 
ik word altijd hartelijk op school ontvangen en 
ik zie mijn werk altijd wel weer een keer terug. 
Dat geeft mij voldoening. Ik vind de levendigheid 
van de kinderen om mee heen ook erg leuk.” 
Bescheiden als hij is, heeft Peter geen groots 
afscheid gehad, maar koos hij voor een borrel en 
etentje met een besloten groep. 

Wat ga je nu als eerste doen als je met 
pensioen gaat? 
“Ik ga mijn eerste vrije dag gelijk naar mijn 
kleindochter! Daarna ga ik nog wat schilderen 
bij vrienden, onderhoud ik de tuin van de kerk in 
Vianen en ga ik heerlijk fietsen en wandelen. Mijn 
vrouw werkt nog twee schooljaren op St. Jan de 
Doper en dan gaan we heerlijk samen genieten!”

Peter, het is je gegund! Geniet ervan!

Namens het College van Bestuur, Judith Ceton
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P  er 1 maart ben ik in mijn nieuwe functie 
 gestart en mag ik naast het schoolleiderschap 
op de St. Jan de Doper voor 1 dag in de week aan 
de slag voor Haarrijn. Op het moment van schrijven 
is de naam van de nieuwe school nog niet bekend 
(we zijn nog druk aan het brainstormen) en gebrui-
ken we gemakshalve de naam Haarrijn. 

Ja, en waar ga je dan beginnen? 
De projectgroep, die vorig jaar gebrainstormd heeft 
over wat voor een type school het zou kunnen wor-
den, heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd. 
Aan de hand daarvan ben ik me gaan verdiepen in 
de materie door veel te lezen, scholen te bezoeken, 
contacten te leggen met professionals die werken 
met andere onderwijsconcepten en uiteraard ook 
te praten met collega-schoolleiders die ooit een 
nieuwe school hebben opgestart. 

Vanaf het begin is er een nauwe samenwerking met 
Saartje, zij gaan namelijk de opvang verzorgen (KDV 
en BSO). Haarrijn zal kinderen een omgeving gaan 
bieden waarin ze zich ononderbroken kunnen ont-
wikkelen. Zonder onnodige drempels en hobbels. 
Opvang en onderwijs worden niet als gescheiden 
werelden beschouwd, maar als één geheel. Beide 
zijn gericht op de ontwikkeling van het kind, we 
gaan dan ook werken vanuit één missie en visie. 
We hebben elkaar nodig, ieder met zijn eigen kennis 
en ervaring. Op Haarrijn staan goed onderwijs en 
goede kinderopvang bovenaan onze prioriteitenlijst. 
We willen kinderen vanuit hun natuurlijke nieuws-
gierigheid laten leren, want we zijn ervan overtuigd 
dat leren een prachtig avontuur is. We leren 

allemaal het beste en het meest volledig wanneer 
we genieten van wat we leren. Wanneer leren ons 
betekenis geeft, wordt het een avontuur. Leren is 
betekenisvol wanneer een kind zelf weet wat hij of 
zij er in de ‘echte wereld’ aan heeft. 
Deze opvatting heeft natuurlijk consequenties voor 
de manier van lesgeven en de inrichting van het 
gebouw. Er zal gewerkt worden vanuit leerunits die 
open van karakter zijn. Tussen de units is een dui-
delijke verbinding waardoor de ruimte de sfeer van 
gezamenlijkheid en één organisatie uitademt. 

Er zal een rijke leeromgeving moeten komen (uit-
dagende materialen/hoeken; denk aan een keuken, 
een moestuin, atelier, veel groen), waardoor de 
nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld wordt. 
Daarnaast zullen er veel bijzondere gebeurtenis-
sen, activiteiten of projecten plaatsvinden die het 
onderwijs levensecht, spannend en uitdagend 
maken. Deze activiteiten staan in het teken van een 
helder einddoel dat voor kinderen van betekenis 
is en hen uitdaagt het beste te geven van wat ze in 
zich hebben.
Er zijn inmiddels al verschillende bouwvergaderingen 
geweest. Er ligt een Programma van Eisen en voor de 
zomervakantie zal er een architect aangewezen gaan 
worden. In oktober moeten namelijk de tekeningen 
voor het gebouw klaar zijn. Er ligt een strakke plan-
ning, om ervoor te zorgen dat het Kindcentrum over 
twee jaar open kan. Augustus 2020 lijkt nog zo ver 
weg, maar voor ik het weet open ik de deuren van de 
nieuwe school. Werk aan de winkel dus!

Barbara van Huizen, schoolleider ‘Haarrijn’

Schoolleider ‘Haarrijn’ 
aan het woord…

ORGANISATIE

PRECIES OP MIJN 40E VERJAARDAG HEB IK EEN HANDTEKENING MOGEN ZETTEN ONDER MIJN 

BENOEMING ALS SCHOOLLEIDER VAN DE NIEUWE SCHOOL IN HAARRIJN. EEN HEEL MOOIE 

NIEUWE UITDAGING, WAAR IK ONTZETTEND BLIJ MEE BEN. 

25 maart
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I n het onderzoek kwam onder andere naar       
    voren dat scholen veel doen rondom identiteit, 
maar ook dat er een aarzeling is om iets ‘Katho-
liek’ te noemen. In elk geval is duidelijk dat wat 
de scholen doen, ze met veel aandacht doen. De 
dag wordt dan ook georganiseerd vanuit de kern-
waarde aandacht.

Op 25 maart gaan we bij elkaar op school kijken hoe 
omgegaan wordt met het onderwerp om vervolgens 
op de eigen school het gesprek hierover te voeren. 
Meer details over de invulling van de dag zullen te 
zijner tijd bekend gemaakt worden.

Jelle Mak, Staffunctionaris Onderwijs, Kwaliteit & 
Identiteit

KSU Identiteitsdag 
25 maart 2019

ORGANISATIE

G erard neemt na maar liefst 45 jaar afscheid 
        en gaat met pensioen. Hij was in dienst 
van de KSU en de laatste jaren gedetacheerd bij 
het Samenwerkingsverband (SWV). Gerard is 
zijn loopbaan gestart in Sterrenwijk. Hij heeft 
veel expertise opgebouwd met betrekking tot 
de omgang met de leerling en de ouders. Als 
gedragsspecialist bij het SWV heeft hij veel leer-
krachten kunnen begeleiden en zijn kennis met 
hen gedeeld. Een nieuw tijdperk is aangebroken: 
het tijdperk van Gerard Gerritse sluiten we af en 
het tijdperk van na Gerard Gerritse begint. 

Geniet van je pensioen Gerard!

Gerard Gerritse met pensioen

PERSONEEL

OP 25 MAART 2019 ORGANISEERT DE KSU EEN KSU-BREDE DAG RONDOM HET THEMA IDENTITEIT. 

DE AANLEIDING VOOR HET ORGANISEREN VAN DEZE DAG KOMT VOORT UIT HET 

EERDER UITGEVOERDE ONDERZOEK NAAR DE (KATHOLIEKE) IDENTITEIT ZOALS BESCHREVEN IN 

DE KSU-BREED VAN MAART 2018. 

25 maart
SAVE 

THE DATE!
SAVE 

THE DATE!
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Je zal maar bananen willen kopen

V 
erwarring alom. De definitie doet namelijk 

 vermoeden dat binnen een tweegesprek, 
één persoon in conflict kan zijn. En dat klopt. 
Er bestaan eenzijdige conflicten. Het lastige van 
eenzijdige conflicten is dat de gesprekspartner 
van niets weet. Vaak is het gedrag van de één, 
onbewust en onbedoeld, onacceptabel of 
hinderlijk voor de ander. Het begrip “eenzijdig 
conflict” impliceert ook dat blijkbaar niet openlijk 
gesproken wordt over deze ergernis.

En wat is dan het gedrag dat je vertoont wanneer 
je je geërgerd voelt? Ga je dan mopperen tegen je 
collega’s of je partner of haal je je schouders op?
De zaterdag na deze collegedag liep ik in de zon 
door Gouda. Na een gezellige en lekkere lunch 

op het terras, rende ik nog even de markt op voor 
bananen. Aangekomen bij de groentekraam pakte 
ik een volle tros gele bananen en nam mijn plek in
naast een mevrouw die er al stond. Het was vrij 
druk aan de groentekant van de kraam, dus ik 
vermoed dat wij daar ongeveer een minuut of vijf 
stonden voordat de groenteman aan kwam lopen. 
Joviaal riep hij: “Mevrouw met de bananen, zeg 
het eens!”. Ik keek hem rustig aan en knikte naar 
de vrouw naast mij. Ik zei hem dat zij er eerder 
stond dan ik, dus ook eerst aan de beurt was. 
De dame in kwestie draaide zich naar mij toe 
en zei met een boze stem: “Dat dacht ik ook 
JA!”. Ik begreep dat deze vrouw zich vijf minuten 
lang geërgerd had aan de mogelijkheid dat ik 
wellicht voor mijn beurt zou gaan. Een mooiere 
praktijkervaring van hetgeen ik de dag ervoor 

geleerd had, kon ik niet 
hebben.

Binnen een professionele 
cultuur ben je je bewust 
van je eigen aannames 
en check je deze voordat 
je er boos om wordt of je 
eraan ergert. Zonde van 
je tijd en het scheelt een 
hoop frustratie! 

Caroline Versprille, 
clusterdirecteur

STRATEGISCH BELEIDSPLAN: PROFESSIONELE CULTUUR

TOEN IK AAN MIJN MASTER CONFLICTMANAGEMENT BEGON LEERDE IK OP DE EERSTE DAG DE 

DEFINITIE VAN CONFLICT: “ER IS SPRAKE VAN EEN CONFLICT TUSSEN TWEE OF MEER PARTIJEN, 

ALS TEN MINSTE ÉÉN VAN DE PARTIJEN ZICH ERGERT OF GEHINDERD VOELT DOOR DE ANDER” 

(COMPLEX INTERPERSONAL CONFLICT BEHAVIOUR, E. VAN DE VLIERT, 1997).

Verbouwing MFA Waterwin 



Verbouwing MFA Waterwin 

D e gemeente gaat de multifunctionele 
 accommodatie (MFA) Waterwin, waarin 
KBS Hof ter Weide is gehuisvest, verbouwen. 
De grootste problematiek en uitdagingen zijn 
het grote lege middengebied, het binnenkli-
maat en de afwerking, de herkenbaarheid en 
domeinen van de scholen en beide scholen 
hebben ruimtegebrek. De gemeente en 
de organisaties die gebruikmaken van 
MFA Waterwin werken nu de verbou-
wingsplannen uit. Samen werken we 
er hard aan om van MFA Waterwin een 
kindvriendelijk, toegankelijk, gezond en 
toekomstbestendig gebouw te maken. 

HUISVESTING

Wat gaat er gebeuren?

Na de renovatie:

 heeft Waterwin een gezond binnenklimaat en goede luchtkwaliteit,

 zijn ruimtes opgefrist, onafgewerkte wanden afgewerkt en zijn installaties zoveel 
 mogelijk weggewerkt,

 is het gebouw gebruiks- en kindvriendelijk,

 is de geluidsoverlast verminderd door nieuwe akoestische plafonds,

 zijn in het centrale deel van het gebouw onder andere 3 speellokalen gerealiseerd,

 zijn er 6 extra leslokalen (3 voor elke school) en heeft elke school een eigen entree.

25

Bestaand 
middengebied

Nieuwe speellokalen in het middengebied, koppelbaar tot één grote ruimte.

Bestaand leerplein Waterrijk
Schetsimpressie nieuw leerplein

>>
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Verbouwing MFA Waterwin 
Planning
De verbouwing duurt één jaar. De start staat 
gepland voor begin 2019. De renovatie wordt in 
twee fases uitgevoerd, Hof ter Weide zit in de 
1e fase. Tijdens elke fase wordt een school 
in zijn geheel aangepakt en maakt die school 
gebruik van tijdelijke huisvesting. De bibliotheek 
blijft in het gebouw en ook de sportzaal blijft in 
gebruik tijdens de verbouwing. Eind 2019 dient 
de renovatie te zijn afgerond.

Op 24 april zijn de tijdelijke locatie en de renova-
tieplannen gepresenteerd tijdens een informatie-
bijeenkomst. Omwonenden konden vragen stellen 
en ideeën delen. De volgende informatieavond 
is in het najaar van 2018. Het laatste nieuws is te 
vinden op utrecht.nl/waterwin. 
 
Jon van Zoelen, projectleider accomodatie en 
facilitaire zaken

HUISVESTING

Schetsontwerp begane grond

VERVOLG

Schetsimpressie nieuw leerplein

Bestaand leerplein 

Hof ter Weide

http://www.utrecht.nl/waterwin


Schetsimpressie nieuw leerplein

BINDINGSACTIES

VRIJDAG 23 MAART KREGEN BIJNA 40 KSU’ERS 

DE KANS OM TE SKYDIVEN. BIJ DE BAR WERD 

HET ENTHOUSIASME EN DE SPANNING VAN 

DE DEELNEMERS AL ZICHTBAAR. 

“Hoe zou het zijn? Kan ik het wel? Wat 
spannend! Wat een gave activiteit”, zijn veel 
gehoorde vragen en opmerkingen. Vooraf deed 
iedereen zijn uitrusting aan: een flightsuit, helm, 
bril en oordoppen. Vervolgens kregen we in een 
grote zaal een instructie en werden we in vier 
groepen gesplitst. 

Per persoon kreeg je drie flights van 60 secon-
den. Na elke flight ging het beter en leerde je 
weer een trucje (skill): hoofd naar beneden is 
stijgen, hoofd omhoog is dalen, hoofd opzij 
is naar links of rechts, etc. Na afloop ontving 
iedereen een certificaat met daarop de behaalde 
vliegskills. Wat een ervaring!

Skydyven

27
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B 
ij aankomst ging de escape room ‘Gajes in 

       de Bajes’ gelijk van start. Deelnemers moes-
ten zich direct melden bij een van de bewakers. 
Na een rondleiding door de gevangenis werd men 
gevangen gezet en kregen ze een uur de tijd om te 
ontsnappen. Er werd goed samengewerkt, maar 
desondanks is het niet iedereen gelukt om op tijd 
te ontsnappen…

Deelnemer Frank Stienen vertelt: 
“Het was een leuke middag in een mooie en 
toepasselijke omgeving. We werden met z'n allen 
met de armen aan en door elkaar vastgeketend 
en opgesloten in een cel. Zo met z'n allen op een 
kluitje leek het alsof het een hele tijd zou duren 
voordat we los zouden zijn en aan de slag konden 

BINDINGSACTIES

ESCAPE ROOM 
Gajes in de bajes

om de cel uit te komen, maar door goed samen 
te werken waren we weer snel zes individuen in 
plaats van een veelkoppig oranje monster. We 
hadden al heel snel een hoop puzzels gevonden 
maar het duurde even voordat we de juiste puzzel 
aan het juiste (code)slot gekoppeld hadden. En 
onder tijdsdruk is het optellen van een reeks 
getallen uit een verhaaltje opeens een hele 
uitdaging, waarbij het bij verschillende pogingen 
ook steeds weer een andere uitkomst opleverde... 
tja, maar weer opnieuw proberen dus. Toen we 
uiteindelijk alles opgelost hadden, duurde het 
nog even voordat we zagen dat de sleutel gewoon 
voor onze neus hing... We hadden niet de snelste 
tijd, maar we zijn binnen het uur ontsnapt en dat 
was het doel!”

CIRCA 30 KSU’ERS HEBBEN AAN HUN BURGERLIJKE VERPLICHTING VOLDAAN DOOR GEHOOR 

TE GEVEN AAN EEN DETENTIESTELLING VAN 60 MINUTEN. DEZE STRAF HEBBEN ZIJ SAMEN MET 

MEDEPLICHTIGEN OP WOENSDAG 25 APRIL UITGEZETEN. 




