
Dag van de aandacht

INFORMATIEBLAD VOOR EN OVER  
DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT

KSUBREED

80 jaar 
KBS Montessori 
Buiten Wittevrouwen

Werkdruk 
verminderen

SUBHEADING
PAUZE IS WEER PAUZE

DECEMBER 2018



KSU-breed 

is een uitgave van de KSU en verschijnt drie keer  

per jaar in een oplage van 1.000 exemplaren.

Redactie

De redactie berust bij de staffunctionaris pr & 

communicatie. De redactie beslist in overleg met het 

College van Bestuur over het al of niet plaatsen van 

aangeleverde kopij en behoudt zich het recht voor 

redactionele wijzigingen in teksten aan te brengen.

Redactieadres

Redactie KSU-breed

Postbus 9001, 3506 GA Utrecht

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

De Katholieke Scholenstichting Utrecht

KSU-huis

Kaap Hoorndreef 46a, 3563 AV Utrecht

Postadres

Postbus 9001, 3506 GA Utrecht

www.ksu-utrecht.nl

Secretariaat

tel. 030 - 264 20 80

e-mail: secretariaat@ksu-utrecht.nl

College van Bestuur

Managementteam

Karin Frinsel, Karin Monnink, Jansje Dekker, 

Caroline Versprille

Ontwerp & realisatie: 2 in beweging, Utrecht

Drukwerk: Revon Drukkerij BV, Woerden

DECEMBER 2018Colofon
In dit nummer:

Carel Laenen,
lid College  
van Bestuur

Jan van der Klis,
voorzitter College  
van Bestuur

26
BINDINGACTIES

ZEILCLINIC, 
SUSHI EN BIER

3 Schrijfvaardigheid holt achteruit

5 KBS De JazzSingel wordt ‘Betere Basisschool’

6 ODB FiT op woensdagmiddag

7 Peuters naar school

10 Met het hele team werken aan kwaliteit

12 Certificeringen

16 Afscheid Agnes Vredendaal

18 Even voorstellen

22 Studiedag 'Dag van de aandacht'

24 Conferentie interculturele dialoog

14
KBS PAULUS 
SCHOOL
IN BEELD

6 ODB FIT OP 
WOENSDAGMIDDAG

mailto:secretariaat@ksu-utrecht.nl
mailto:judith.ceton@ksu-utrecht.nl
http://www.ksu-utrecht.nl


3

Schrijfvaardigheid holt 
achteruit

S teeds meer kinderen hebben moeite met    
      schrijven. Vaak moet er zelfs een therapeut 
aan te pas komen, omdat ze een onleesbaar 
handschrift hebben, te langzaam schrijven of pijn 
in hun hand krijgen. Scholen en deskundigen 
luiden de noodklok, zo stond er rond de zomer in 
een van de landelijke dagbladen te lezen.
Ruim 30 procent van de basisschoolleerlingen 
heeft moeite met leren schrijven. Aan het einde 
van groep 4 heeft bijna de helft van de leerlingen 
een slecht of onleesbaar handschrift. Uit onder-
zoek blijkt dat het schrijfonderwijs rammelt. 

Ook middelbare scholen beginnen de gevolgen 
te merken. Zij hebben vaker leerlingen in de klas 
die hun eigen handschrift niet kunnen lezen 
of zo langzaam schrijven dat ze de instructies 
niet kunnen bijhouden. “Bij schrijven worden 
zowel taalkundige als motorische vaardigheden 
gevraagd. Als kinderen leren schrijven, hebben ze 

vooral aandacht nodig voor de motorische kant”, 
legt een deskundige kinderfysiotherapeut, gepro-
moveerd op onderzoek naar kinderen met schrijf-
problemen, uit. “Leerlingen moeten kilometers 
maken om automatisch te kunnen schrijven en de 
aandacht bij de lessen te kunnen houden.” 
Op de pabo's is het schrijfonderwijs echter naar 
de achtergrond verdwenen. Zelf heb ik op de 
Pedagogische Academie nog apart examen moe-
ten doen voor (bord-)schrijven, meen ik me te 
herinneren. Ook in de klas zien leraren, door de 
komst van tablets en laptops, minder het belang 
in van schrijven. Terwijl tot een jaar of tien gele-
den schrijfles nog dagelijks deel uitmaakte van 
het lesprogramma, oefenen kinderen nu steeds 
minder. Leraren geven ook toe dat het schrijven 
er een beetje bijhangt en dat ze niet goed weten 
hoe ze schrijfproblemen van kinderen moeten 
oplossen.

COLLEGE VAN BESTUUR

ONZE DOCHTER VAN ZEVEN IS NA DE ZOMER VOORTVAREND VAN START GEGAAN IN GROEP 4. 

ZE GAAT GRAAG NAAR SCHOOL. NATUURLIJK WIL IK WETEN HOE ZIJ HET VINDT. 

“LEZEN IS TOP, GYM SUPER, ‘DE WERELD’ (VROEGER HEETTE DAT GESCHIEDENIS, 

AARDRIJKSKUNDE EN NATUURONDERWIJS, TOCH?) COOL, REKENEN… MMM.., OMDAT DE JUF 

ZEGT DAT HET MOET, MAAR KNUTSELEN VIND IK WEL HEEL GAAF.” 

“EN SCHRIJVEN?” VRAAG IK ACHTELOOS. “SCHRIJVEN… DAT HEBBEN WE NIET!”

“Het belang van 
schrijven wordt 

onderschat” 



“Door de leerstof 
op te schrijven, 

slaan de hersenen 
de informatie 
beter op...” 

Vervolg voorwoord
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Schrijfexperts stellen dat het belang van schrij-
ven op veel scholen wordt onderschat. “Die 
hele beweging doet zo veel met het brein. De 
kinderen die ik begeleid, gaan beter schrijven 
én beter spellen”, zegt een deskundige schrijf-
docent. Door de leerstof op te schrijven, slaan 
de hersenen de informatie beter op dan wan-
neer leerlingen iets op een computer intikken.
Basisscholen merken op hun beurt dat sommi-
ge kinderen minder ontwikkeld de kleuterklas 
binnenkomen dan vroeger. Wellicht zijn ze 
thuis minder bezig met spel. Bijvoorbeeld 
doordat ze meer achter de tv en computer 
zitten of doordat ouders meer werken en geen 
tijd voor ze hebben? Kinderen kleuren en 
knutselen minder, spelen minder vaak buiten, 
waardoor hun motoriek slechter is. Juist een 
goede fijne motoriek is essentieel om de 
schrijfbeweging onder de knie te krijgen.

Mijn dochtertje heeft een mooie tekening 
gemaakt voor haar jarige oma; ze heeft er een 
verhaaltje met een lieve felicitatie bijgeschre-
ven. Ik neem me echter toch maar voor om bij 
het eerstvolgende 10-minutengesprek aan de 
juf van m’n dochtertje te vragen hoe zij aan-
dacht schenkt aan het schrijfonderwijs. 
O ja… en Lotte is ook nog eens linkshandig!

Jan van der Klis, voorzitter College van Bestuur
W  

oensdag 10 oktober was Wijzer aan de 
          Vecht gastschool voor de regiotraining 
van de ‘Gezonde School’. Ruim 40 collega’s uit 
het hele land hebben in twee rondes workshops 
gevolgd die te maken hebben met deelcertificaten 
die onder het ‘Gezonde School’-label horen. 
Wijzer aan de Vecht is als Gezonde School 
benaderd om de rol van gastschool te vervullen. 
Het was een inspirerende middag met een 
heerlijke, gezonde lunch erbij. Vorig jaar was de 
Wijzer ook al gastschool. Bij die bijeenkomst 
konden scholen informatie verzamelen en kennis 
opdoen rondom het behalen van het ‘Gezonde 
school’-label. 

Marcia van Roo, schoolleider Wijzer aan de Vecht

gastschool 
voor training 

Gezonde School

KBS Wijzer 
aan de Vecht 



Fase 1:  opdracht wordt opgesteld en 
uitgedeeld door het MT

Fase 2:  het ontwikkelteam werkt 
de opdracht uit en levert de 
opdracht in bij het MT en daarna 
bij het team; er wordt een eerste 
besluit genomen door het MT, 
daarna door het gehele team

Fase 3:  de uitprobeerfase
Fase 4:  de evaluatiefase
Fase 5:  het ‘beleid’ wordt vastgesteld en 

geborgd
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KBS De JazzSingel wordt 
een ‘Betere Basisschool’

VAN DE SCHOLEN

HET KOMT VAAK VOOR OP BASISSCHOLEN: VERANDERINGEN, 

VERNIEUWINGEN EN ALLEMAAL OMDAT HET TEN GOEDE 

MOET KOMEN AAN HET ONDERWIJS. SOMMIGE VERANDERINGEN 

OF VERNIEUWINGEN MOETEN, ANDEREN ZIJN NODIG OF PASSEN IN 

HET ONDERWIJSCONCEPT VAN DE SCHOOL. 

D  
e vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat  

         alles behapbaar blijft voor het hele team en 
hoe veranderingen en vernieuwingen zorgen voor 
een kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan 
onze leerlingen. Een valkuil kan namelijk zijn dat 
een school te veel tegelijk aanpakt. De kans dat 
veranderingen of vernieuwingen dan slagen, is erg 
klein. Bovendien leidt het vaak tot een behoorlijke 
werkdruk voor het team. Daarnaast worden veran-
deringen of vernieuwingen niet goed afgemaakt en 
geborgd. Om ervoor te zorgen dat KBS De JazzSingel 
de juiste dingen doet, is de school gestart met ‘De 
Betere Basisschool’ (DBB). DBB is ontwikkeld door 
Wil Hovy, werkzaam voor de CED-groep.

In kaart brengen beginsituatie 
DBB start met het in kaart brengen van de beginsitu-
atie op een school. Dit is nodig om daarna het jaar-
werkplan van de school te vullen met onderwerpen 
waaraan gewerkt moet en kan worden. Onderwerpen 
die prioriteit hebben, worden het eerst aangepakt. 
Let op: per jaar worden maar drie onderwerpen 
tegelijk opgepakt (voor een grote school kunnen dit 
er maximaal vijf zijn). Op KBS De JazzSingel wordt 
gewerkt met een managementteam (MT) bestaande 
uit de bouwcoördinatoren, de IB’er en de school-
leider. Het MT maakt voor ieder onderwerp van 
het jaarwerkplan een opdracht. De opdracht wordt 
vervolgens uitgevoerd door een ontwikkelteam. 

Ontwikkelteams 
De JazzSingel kent vier ontwikkelteams: didactisch 

handelen, pedagogisch handelen, jonge kind en 
HGW-OGW. Elk ontwikkelteam werkt aan een 
opdracht. Alle opdrachten worden ingepland in de 
zogenaamde faseplanning. Deze planning zorgt 
ervoor dat er niet te veel opdrachten tegelijk lopen. 
Een opdracht doorloopt vijf fases: 

DBB bestaat uit nog meer onderdelen die allemaal 
met elkaar samenhangen. Voor meer informatie: 
www.cedgroep.nl/beterbasisschool

KBS De JazzSingel is dit schooljaar gestart met 
deze werkwijze en er wordt ook scholing vanuit de 
CED-groep ingezet om DBB goed te implementeren. 
Kortom, wordt vervolgd!

Kim Vader, schoolleider KBS De JazzSingel

http://www.cedgroep.nl/beterbasisschool
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ODB FiT op woensdagmiddag

D  
it schooljaar ben ik begonnen met het geven 

        van een uurtje sport per week aan alle team-
leden die hier enthousiast voor zijn. Ik had al een 
tijdje het idee om hiermee te starten. Vorig jaar had 
ik geen tijd om dit realiseren; wel hoorde ik al voor-
dat ik er zelf over was begonnen een aantal gelui-
den dat de groepsleerkrachten graag ook eens de 
gymzaal in wilden gaan om te sporten. Met elkaar 
sporten vind ik belangrijk, omdat je elkaar hierdoor 
beter leert kennen. Je bent gezond en bewust met 
je lichaam bezig, door sporten ga je je beter voelen 
en daarnaast is het ook erg leuk om doen. 

Inmiddels maken wij elke woensdagmiddag tijdens 
ODB FiT! fanatiek gebruik van de gymzaal. Als leer-
kracht bewegingsonderwijs is het aan mij de taak 

VAN DE SCHOLEN

om deze lessen in te vullen: het voor zoveel moge-
lijk collega’s interessant te maken en in te spelen 
op de behoefte van de leerkrachten. Dit leidde tot 
een erg energiek uur, waarin veel wordt gelachen 
én gezweet. Vaak doen we in de gymzaal ongeveer 
40 minuten kracht- en conditieonderdelen en de 

WOENSDAGMIDDAG, 16.00 UUR. DE LEERKRACHTEN SLUITEN HUN COMPUTER IN HET 

KLASLOKAAL AF, KLAPPEN HUN AGENDA DICHT, DRAAIEN HUN LOKAAL OP SLOT EN MAKEN ZICH 

KLAAR VOOR WEER EEN UURTJE ZWETEN IN DE GYMZAAL. 
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laatste 20 minuten spelen we een eindspel. 
Het kiezen van de juiste onderdelen is belang-
rijk. Een voorwaarde is dat iedereen mee moet 
kunnen doen op zijn of haar eigen niveau. Bij de 
meeste onderdelen die ik geef, valt te differenti-
eren. Plezier in bewegen is uiteraard erg belang-
rijk, het doel is dan ook iedereen op zijn eigen 
niveau lekker mee laten doen. Net als bij 
de leerlingen!
Sporten verbindt. Het is leuk om met elkaar 

Peuters naar school

H et idee komt voort uit de gedachte dat de 
        overheid al enige tijd bezig is met het maken 
van plannen voor kinderen jonger dan vier jaar 
om vervroegd te starten op de basisschool. In 
Nederland zijn al enkele scholen die op deze 
manier werken. In gesprek met de directie van 
het kinderdagverblijf bleek veel enthousiasme te 
bestaan om met elkaar te gaan starten en dit plan 
uit te werken. Het KDV merkt dat steeds 
meer kinderen aan een volgende 
stap toe zijn. In de praktijk blijkt 
namelijk dat deze kinderen door ouders 
wordt verteld dat zij nog even geduld moeten 
hebben met het leren: “Straks op de basisschool 
ga je leren lezen, schrijven en rekenen.” Dit blijkt 
dan in de praktijk anders te zijn, het door de ouders 
geschetste beeld is niet conform de werkelijkheid. 
Resultaat: kinderen die teleurgesteld zijn bij hun 
eerste kennismaking met de basisschool.  

Voorbereiden op overgang naar basisschool
Om dit te voorkomen hebben we in het vorige 
schooljaar de proef op de som genomen met een 

aantal kinderen. We hebben ze kennis laten maken 
met de basisschool. Dit leverde heel positieve en 
enthousiaste reacties op bij de kinderen, maar ook 
bij hun ouders. Op basis van deze reacties is het 
plan gemaakt om dit schooljaar twee periodes te 
plannen waarin kinderen vanaf drie jaar twee och-
tenden meedraaien op de basisschool. Zij maken 
dan kennis met de wijze van werken, de gewoontes 
en ze doen mee aan activiteiten. Het doel is om 

de kinderen beter voor te bereiden op de 
overgang naar school en een eerste 

start te maken van de doorlopende 
ontwikkeling van het kind.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de kinderen vanaf 
drie jaar ligt gedurende het bezoek volledig bij de 
pedagogisch medewerkers, conform de voor hen 
geldende wetgeving. Dit vraagt ook enige afstem-
ming tussen leerkrachten en de pedagogische 
medewerkers. We zijn erg benieuwd hoe dit traject 
zich gaat ontwikkelen. We hebben er veel zin in!

Peter Kooy, schoolleider KBS De Spits

DIT SCHOOLJAAR IS DE SPITS SAMEN MET KINDERDAGVERBLIJF JOLIE EEN PILOT BEGONNEN OM 

DRIEJARIGE PEUTERS TE LATEN WENNEN OP DE BASISSCHOOL. GEDURENDE DEZE PILOT GAAN 

DE DRIEJARIGEN TWEE OCHTENDEN NAAR DE ONDERBOUW VAN DE SPITS.

Plannen vervroegd starten op basisschool

bezig te zijn en elkaar op deze manier beter te leren 
kennen. Te ontdekken dat iemand heel goed kan 
basketballen of hockeyen, dat iemand je kan helpen 
en kan stimuleren als je na 1 minuut ‘de plank’ niet 
meer kan volhouden, dat iemand ontzettend veel 
doorzettingsvermogen heeft, dat iemand niet zo 
goed tegen zijn verlies kan, dat iemand…

Maarten Wolfswinkel, leerkracht bewegingsonderwijs 
KBS Onder De Bogen
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VAN DE SCHOLEN

KBS Montessori Buiten 
Wittevrouwen bestaat 80 jaar!

H et schoolplein werd omgetoverd tot een mini-
        festivalterrein met foodtrucks, DJ, luchtkus-
sen, oud-Hollandse spellen en andere spelletjes 
voor de kinderen. Met honderden ouders en al 
onze leerlingen hebben we tot 20.00 uur een heer-
lijk zomers lustrumfeest gehad.

Trots op onze historie
We zijn trots op onze school en 
onze historie. Mij is verteld dat ik pas 
de zesde schoolleider ben van deze school. 
Van een school die al 80 jaar bestaat maakt je dat 
nederig op geschiedkundige schaal…
Onze school is oorspronkelijk opgericht als klassi-

kale meisjesschool.  
In de jaren dertig waren 
de zusters van de Onze 
Lieve Vrouwe Parochie, 
gehuisvest in het toen nog bestaande klooster vlak-

bij onze school, naar Italië afgereisd en 
hadden daar Maria Montessori ontmoet. 
Zij kwamen vol ideeën terug over hoe de 
school achter “hun“ klooster eruit zou 

moeten zien (in de wandelgangen werd 
gezegd: “ze hebben het licht gezien”). Zo werd de 
klassikale meisjesschool in 1938 omgevormd tot de 
Rooms Katholieke Montessorischool. 

Het kerkbestuur fungeerde als overkoepelende 
organisatie met veel zusters en vrome, ongehuwde 
juffen, als leerkrachten. Het was nog jaren een 
meisjesschool, daarna kwamen de jongens erbij. 
Het predicaat “Buiten Wittevrouwen” werd door 
de derde schoolleider aan de schoolnaam geplakt 
om duidelijker te maken waar de school gelegen 
was. 

Irma is al 44 jaar leerkracht op onze school
Onze leerkracht Irma den Braber heeft veel historie 
van onze school zelf meegemaakt. Irma is namelijk 
al 44 jaar leerkracht bij ons op school, heeft zelf 
als kind op onze school gezeten en ook haar eigen 
kinderen hebben op onze school gezeten. 

HET WAS OP 6 JULI 2018 GROOT FEEST OP DE MONTESSORISCHOOL 

BUITEN WITTEVROUWEN. OVERDAG HEBBEN WIJ MET ALLE KINDEREN 

OP BEIDE LOCATIES MET HULP VAN HEEL VEEL OUDERS GEWERKT  

AAN HET VOORBEREIDEN VAN EEN SPETTERENDE 

CIRCUSVOORSTELLING DIE IN DE MIDDAG PLAATSVOND IN EEN 

ECHTE CIRCUSTENT OP HET SCHOOLPLEIN. EEN GEWELDIGE SFEER, 

STRALENDE KINDERGEZICHTEN EN TROTSE OUDERS. 



Montessoriaans kosmisch onderwijs 
hadden we ook al in de jaren zestig. 
Veel vogels en vissen in de klas. Menig 
dood vogeltje hebben we begraven in 
de kloostertuin. 

Nu gaan we op kamp, lang geleden 
gingen we op werkweek. Een hele week 
met de bovenbouw, meestal naar een 
Waddeneiland. Ik vergeet nooit dat 
het weer zo slecht was dat alle tenten 
onderliepen en de militaire eenheid op 
Vlieland alle kinderen kwam ophalen 
om in de kazerne te slapen.
De zandbak op het schoolplein werd 
vergroot, verkleind en daarna weer 
vergroot en nu wordt de zandbak bin-
nenkort op het schoolplein van locatie 
Pallaes weer verkleind. De muren en 
deuren zijn in al die jaren achtereenvol-
gens wit, blauw, rood, wit, geel en nu 
weer wit geschilderd.

Het prachtige oorspron-
kelijke schoolgebouw 
aan de Pallaesstraat 
werd afgebroken en in 
1993 verrees een nieuw 
schoolgebouw. De 
kleinzoon van Maria 
Montessori, Mario, had 
ons toegezegd het school-
gebouw te zullen openen, 
maar helaas overleed hij 
vlak voor de opening. 

Toen niet alle groepen meer in 
het gebouw pasten, kregen we als 
tweede locatie Schoolplein erbij.
Er kwamen en bleven enthousiaste 
kinderen en hun ouders. We deelden 
lief en leed met elkaar. Er werden 
leerkrachten verliefd (en ouders op 
elkaar), maar er waren ook verdrie-
tige momenten met onder meer het 
overlijden van ouders en van een 
leerkracht.

Ouders die meehelpen, meedenken, 
begeleiden … het is van alle jaren 
(zelfs mijn moeder maakte al kleding 
voor de musical en mijn vader tim-
merde de huishoekmeubels). 
En er was en is altijd een enthousiast 
team dat het beste met de kinderen 
voor heeft.

Wij gaan op naar de 100 jaar! En natuurlijk zal Irma dan onze eregast zijn!
Fleur van Walbeek, schoolleider KBS Montessori BW

In de loop der jaren zijn er dingen veranderd   
           ... maar ook weer niet 

IRMA VERTELT:
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VAN DE SCHOLEN

Met het hele team 
werken aan kwaliteit

Z oals op alle scholen vinden we op Het 
    Schateiland de kwaliteit van het onderwijs en 

de ontwikkeling van de kinderen belangrijk. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen goed tot leren 
komen en vaardigheden ontwikkelen die ze nodig 
hebben in onze samenleving.

Het zijn niet alleen de kinderen die leren in 
de school, ook het team leert de hele dag, 
doet nieuwe kennis op en ontwikkelt nieuwe 
vaardigheden. Door kennis en kunde gerichter 
te bundelen kunnen we er samen voor zorgen 
dat we kinderen nog beter tot leren laten komen, 
zowel cognitief als sociaal-emotioneel.

Leerteams
Dit schooljaar zijn we gestart met het werken met 
leerteams, elke leerkracht en onderwijsassistent 

maakt deel uit van een leerteam. Een leerteam 
bestaat uit ongeveer negen personen en binnen 
het team zijn coördinatoren die regelmatig 
overleg hebben met de schoolleider.

10

Het Schateiland



“Kinderen een fijne 
tijd bezorgen en ze zich 
zo goed mogelijk laten 

ontwikkelen.”
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Door iedereen bij de leerteams te betrekken, 
streven we de volgende doelen na:

• de kwaliteit van het onderwijs op Het 
Schateiland borgen en verbeteren

• gericht werken aan kwaliteitsverbetering
• expertise van alle medewerkers op waarde 

schatten en inzetten
• leerkrachten verantwoordelijkheid geven bij 

het vormgeven en uitvoeren van het beleid

Er zijn vijf leerteams geformuleerd: 
1. Taal/Lezen 
2. Rekenen 
3. Muziek 
4. Vreedzame School 
5. Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid

Doelen
Door middel van de gegevens die beschikbaar 
waren, hebben de teams doelen geformuleerd, 
prioriteiten gesteld en een planning gemaakt. Door 
op deze manier te werken, is iedereen binnen de 
school betrokken bij wat we belangrijk vinden:

J e hoopt dat het niet gebeurt, maar toch krijgen 
    scholen soms te maken met ernstige ziekte en 
ook met overlijden van iemand uit de gemeen-
schap van de school. Binnen de KSU zijn er scho-
len die dit overkwam, soms zelfs meerdere keren 
in korte tijd. Als een leerling, ouder of teamlid 
ernstig ziek wordt of overlijdt, heeft dat een grote 
impact op de school. Schrik, verdriet, ongerust-
heid: het kan zich op allerlei manieren voordoen. 
Leerkrachten en schoolleiders voelen dat het erop 
aankomt om heel zorgvuldig te handelen en goed 
in te gaan op de uiteenlopende vragen die dan 
spelen. 
Veel scholen hebben een draaiboek voor zulke 
situaties en dat helpt zeker. De KSU-leskist 
‘Omgaan met rouw’ biedt ook handreikingen, 

Verdriet en rouw op school
zoals lesmateriaal, voorleesboeken en tips voor 
leerkrachten. Daarnaast kan de behoefte ontstaan 
aan extra ondersteuning. Identiteitsbegeleider 
Henriëtte Hoogenkamp is gespecialiseerd in het 
omgaan met rouw en verdriet in de school. Zo 
verzorgde ze enkele jaren geleden op KBS Ludger 
een bijeenkomst voor ouders van een klas waar 
veel rouw tegelijk aan de orde was. Ook werd ze 
ingeschakeld bij het overlijden van een leerling op 
Hof ter Weide. Teamleden (als team of individueel) 
of schoolleiders hebben soms ook zelf behoefte aan 
begeleiding. Schroom niet om bij al deze vragen 
contact op te nemen.

Henriëtte Hoogenkamp, identiteitsbegeleider
h.hoogenkamp@hsmarnix.nl

ONDERWIJS

VAN DE SCHOLEN

Ronald Roovers, schoolleider KBS Het Schateiland

mailto:h.hoogenkamp@hsmarnix.nl
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Certificering EarlyBird 

O p 11 juni jl. was het zover: het tweede kijk-
         wijzer-moment door Karel Philipsen van Early-
Bird. Een spannende dag, want bij een positieve 
beoordeling zou KBS St. Jan de Doper zich een 
officieel erkende EarlyBird-school mogen noemen. 

Intensief samengewerkt
De afgelopen jaren hebben wij als team intensief 
aan dit traject gewerkt; tijdens verschillende studie-
bijeenkomsten (Classroom English en Let’s talk) 
op school, maar ook tijdens een tripje in mei 2017 
naar Canterbury voor een cursus “Methodology and 
Language for Primary Teachers”. Deze cursus in 
Engeland was naast het feit dat het zeer leerzaam 
was, ook een leuke teambuildingsweek. 

In de klas
Wekelijks geven we 60 minuten per week Engels. 
In de klassen is er een Engelse hoek met een vlag 

VAN DE SCHOLEN

en ondersteunend materiaal, passend bij het thema 
waar we het over hebben.

Vol lof over kwaliteit van het Engels
Op 11 juni zijn onze documenten van Engels 
bekeken, is gesproken met leerkrachten, leerlingen 
en directie en zijn een aantal lessen bezocht. Karel 
Philipsen was vol lof over de kwaliteit van het Engels 
op onze school, wat heeft geresulteerd in een mooie 
beloning. We mogen ons op de St. Jan de Doper een 
EarlyBird-school noemen! Uiteraard hebben we dit 
gevierd met Engelse drop en kregen de kinderen alle-
maal een Engels badeendje met een kaartje “We dit 
it”. De tips die we hebben gekregen, nemen wij mee 
in de stuurgroep zodat we ons nog verder kunnen 
ontwikkelen.

Miranda Kipping, waarnemend schoolleider KBS 
St. Jan de Doper

S inds schooljaar 2015-2016 zijn wij als school 
       aangesloten bij de Marnix Academie. Vorig 
schooljaar hebben wij als team de mentorentraining 
gedaan en zijn wij begonnen aan de certificering 
voor het partnerschap ‘Partners in Opleiding en 
Ontwikkeling’. In dit partnerschap willen we samen 
werken aan de solide opleiding van studenten en 
aan onderwijsontwikkeling, zowel op school als op 
de Marnix Academie. 
In mei is de laatste hand gelegd aan het document 
en voor de zomervakantie werd ons gemeld dat de 

auditcommissie ons in september zou bezoe-
ken. Op vrijdag 28 september was het zover. Na 
bestudering van alle documenten en na diverse 
gesprekken kregen wij te horen dat de auditcom-
missie een positief advies geeft aan de Marnix voor 
de certificering. Als team zijn wij ontzettend trots 
dat we in zo’n relatief korte tijd dit resultaat hebben 
weten te behalen!

Miranda Kipping, waarnemend schoolleider 
KBS St. Jan de Doper

Certificering Marnix Academie: 
partners in Opleiding en Ontwikkeling 
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Mirjam: “Wij als trainer hebben de 
missie om mindfulness – ook wel 
aandachttraining genoemd – een 
plek te geven binnen het schoolprogram-
ma. Tanja en ik geven mindfulness in de 
groepen in een serie van acht lessen Daarnaast is 
het de bedoeling dat leerkrachten zelf oefeningen 
doen met de kinderen. Aandacht, rust en concen-
tratie zijn de basisvoorwaarden om tot leren te 
komen. Ik merk het vaak als ik een klas binnenkom 
of aan mindfulness wordt gedaan. Dat uit zich in 
de sfeer van de groep en hoe kinderen reageren 
op de lessen. Soms hoor ik een leerkracht zeggen 
‘Doe eens rustig!’. Maar hoe weet een kind hoe 
het rustig moet worden? Bij mindfulness doen we 
oefeningen met kinderen die ze in verschillende 
situaties kunnen toepassen. Zo vertelden twee 
meisjes me laatst dat ze bij elkaar aan het logeren 
waren, maar niet konden slapen. Ze deden toen de 
oefening van het veilige huisje en waren heerlijk in 
slaap gevallen.”

Eline: “Niet veroordelen is de kern van aandacht-
training. Dit is vooral belangrijk voor kinderen met 
een gedragsprobleem. Kinderen moeten voelen 
dat ze niet veroordeeld worden. Kinderen raken 
zichzelf kwijt in hun drukke programma. Door 
mindfulness worden kinderen minder reactief en 
komen meer in balans met hun eigen emoties. 
Kinderen piekeren over dat ze niet aardig of niet 
goed genoeg gevonden worden. Je kunt ze hand-
vatten geven hoe daarmee om te gaan.”

Mirjam: “Er zit zoveel in die kinderkop-
jes waar wij geen weet van hebben. 
Tijdens de mindfulnesslessen komen 

gevoelens en gedachten ter sprake. Zo kom 
je vaak achter de zorgen en gedachten van kinde-

ren. Je kunt je zorg daarop aanpassen.”

Tilly: “Wij zien dat mindfulness kinderen veel goeds 
brengt. Het is onderdeel geworden van onze visie en 
we zijn daarom heel blij met dit mooie certificaat. 
Zo kunnen we ook aan de buitenwereld tonen hoe 
onze school met mindfulness bezig is.”

Voor ieder die belangstelling heeft om de opleiding 
tot kindertrainer te gaan doen: de opleiding duurt 
zes dagen, verspreid over acht maanden, plus een 
retraite. Voor meer informatie: www.elinesnel.com. 

KBS St. Dominicus officiële 
‘Mindful-school’

OP DINSDAG 3 JULI JL. KREEG DE ST. DOMINICUSSCHOOL HET OFFICIËLE PREDICAAT ‘MINDFUL-

SCHOOL’ UITGEREIKT DOOR ELINE SNEL. DAARMEE IS DE DOMINICUS DE DERDE OFFICIËLE 

‘MINDFUL-SCHOOL’ IN NEDERLAND. ELINE OVERHANDIGDE HET PREDICAAT AAN MIRJAM ELBERTSE 

EN TANJA GROEN. ZIJ HEBBEN BEIDEN DE OPLEIDING TOT KINDER- EN JONGERENTRAINER VAN 

ELINE SNEL GEDAAN EN GEVEN AL ENIGE JAREN MINDFULNESSLESSEN BINNEN DE SCHOOL. 

Van links naar rechts: Mirjam Elbertse, Tilly 
Melissen (schoolleider), Eline Snel en Tanja Groen.
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SCHOOL IN BEELD

KBS Paulus
Weetjes
• De school is opgericht in 1938

• Wijk: Tuindorp

• Het huidige gebouw is 13 jaar oud

• Op dit moment heeft de school 421 leerlingen, 
17 groepen, 38 medewerkers

• De school werkt volgens het leerstofjaarklas-
sensysteem

• Speerpunten volgens het schoolplan zijn: 
implementatie van Jeelo (projectmatig werken), 
versterken van het pedagogisch klimaat en 
het behouden van ons sterke onderwijs door 
schoolbrede afspraken over instructie en klas-
senmanagement

• Er wordt gewerkt met o.a. de volgende metho-
des: Kleuterplein, Veilig Leren Lezen, Estafette, 
Leeslink, Wereld in Getallen, Staal Spelling en 
Taal, Take it Easy, Kanjertraining, Jeelo                        

Onze school
Motto: Klaar voor jouw toekomst.                

leerling optimaal. Op een persoonlijke en motive-
rende manier helpen we onze leerlingen om zich 
te ontwikkelen naar zelfbewuste, kritische denkers 
die klaar zijn voor de toekomst. Hiervoor maken wij 
onder andere gebruik van Jeelo. 
Jeelo heeft 12 projecten voor groep 1 tot en met 8. 
Alle groepen werken tegelijk aan hetzelfde project. 

Elk project van Jeelo berust op 3 pijlers:

• Samen leven voor betrokkenheid bij leerlingen 
 en de omgeving

• Samen werken voor 21e-eeuwse vaardigheden

• Zelfstandig leren voor individueel leren leren

Voorbeelden van projecten zijn:

• Zorgen voor jezelf en de ander 

• Omgaan met geld 

• Hoe richt ik mijn eigen omgeving in? 

• Personen van vroeger en wat leren we van hen? 

• Omgaan met de natuur

Lustrum
Afgelopen september hebben we het 80-jarig jubi-
leum van de Paulus gevierd. Een hele week lang 
hebben we allerlei activiteiten ondernomen om 
hierbij stil te staan: schoolreis, Domtoren voetje-
verven (zelfs RTV Utrecht heeft hier aandacht aan 
besteed) en een heus schoolorkest met behulp van 
het Fort van de Verbeelding.
 

Sociale vaar
digheden 

  Stimuleren van 
persoonlijke talenten

Projectmatig werken

Samenwerken
DifferentiatiePlezier

Kernwaarden: 

Plusaanbod: Projectgroep en leerprocesbegeleiding. 

Buurtschool
Dankzij ons projectmatige lesaanbod prikkelen en 
benutten we de interesses en talenten van iedere 
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KBS Paulus

C orrie Eshuis heeft na ruim 21 jaar de KSU 
       verlaten. Ze gaat genieten van haar pensioen. 
Corrie startte als kleuterleidster. Later maakte ze 
de overstap naar het kantoor van de KSU. Binnen 
de KSU hield Corrie zich de laatste jaren bezig 
met onderwijs en ICT. En dat deed ze met veel 
enthousiasme! Ze begeleidde de iCoaches waar 
mogelijk en gewenst. En sowieso gold voor Corrie 
dat geen hulpvraag haar te veel was. Sterker nog, 
als Corrie iemand kon helpen, was ze in haar ele-
ment! Als op een school iemand moeite had met 
ICT, sprong ze het liefst meteen op haar fiets om 
hem te helpen. Ze zag voor iedereen mogelijkhe-
den, geloofde dat met een beetje steun en hulp 
een wereld te winnen was! Het hulpvaardige en 
mensgerichte van Corrie maakte haar ook tot een 
zeer prettige collega. Ze was geïnteresseerd in 
iedereen en altijd hartelijk en warm. 

Haar afscheid werd muzikaal omlijst door haar 
dweilband. Dat paste helemaal. Corrie houdt van 

muziek, maar meer 
nog houdt ze van een 
feestje. En een feestje 
was het zeker, net zo 
sprankelend als Corrie 
zelf.

We gaan Corrie mis-
sen! Maar we gunnen 
haar nog een lange en 
gelukkige tijd, waarin 
vooral het genieten 
centraal kan staan. 
En we twijfelen er 
niet over dat Corrie 
vanuit haar nieuwe 
rol weer heel veel mensen blij zal maken met haar 
aandacht, hulp en warmte! 

Namens het KSU-kantoor, Karin Monnink, 
Directeur Primair Proces

Afscheid Corrie Eshuis
PERSONEEL

De functie van Corrie wordt nu deels op 
kantoor overgenomen voor wat betreft 
de ICT-handelingen. Voor de functie van 
beleidsmedewerker ICT en onderwijs 
zoeken we nog een kandidaat.
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A gnes kwam als moeder van een 
       dochter destijds op de Joannes 
XXIII-school. Al snel maakte ze 
deel uit van de ouderraad van de 
school en organiseerde ze samen 
met andere ouders verschillende 
activiteiten. Omdat Agnes zo vaak op school was, 
ging ze steeds meer doen, zelfs nadat haar doch-
ter de school had verlaten. De toenmalig school-
leider vroeg haar of ze niet de leerlingadministratie 
wilde gaan doen, toen nog helemaal op papier. 
Agnes startte daarmee een aantal uur in de week 
en is dat altijd blijven doen. Agnes pakte steeds 
meer op in de school: de contacten met Tandwiel 
en de schoolmelk gingen allemaal via haar.

In de tijd dat Agnes op de school werkte, veran-
derde veel. De school heet inmiddels Het  
Schateiland, er zijn verschillende schoolleiders

Afscheid van een 
waardevolle vrijwilliger

geweest, de populatie in de wijk veran-
derde en de school werd steeds gro-
ter. Maar Agnes is altijd gebleven, 
ook met het digitaliseren van de 
leerlingadministratie is ze altijd een 
grote steun geweest voor de school-

leider. Voor leerkrachten waren alle leerlingenlijs-
ten altijd op tijd op orde en bij een verandering 
was deze in no-time doorgevoerd. Naast de 
leerlingadministratie zette Agnes zich in voor de 
school voor onder andere de Sinterklaasviering. 
’s Morgens om half zeven begon ze al met het 
aankleden van de Sint en zijn Pieten om de kinde-
ren op school een onvergetelijke dag te bezorgen. 

Wat we het meeste gaan missen op de school is de 
gezelligheid van Agnes, ze stond altijd klaar voor 
een praatje en een grapje en vertelde enthousiaste 
verhalen als ze terug kwam van weer een vakantie 
naar Tenerife. Wij wensen haar heel veel succes en 
plezier in de toekomst en zien haar vast regelma-
tig terug op school.

Ronald Roovers, schoolleider Het Schateiland

AAN HET EINDE VAN VORIG SCHOOLJAAR HEBBEN WE OP HET 

SCHATEILAND AFSCHEID GENOMEN VAN AGNES VREDENDAAL. 

ZIJ HEEFT BIJNA 40 JAAR ALS VRIJWILLIGSTER OP HET 

SCHATEILAND GEWERKT. 

"...altijd klaar 
voor een praatje en 

een grapje "

Het Schateiland

PERSONEEL
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T oen ik de vacature voor schoolleider van SBO 
      St. Maarten zag, ging mijn hart sneller klop-
pen. Voordat ik startte bij de KSU was ik teamlei-
der in het cluster 4-onderwijs in Amsterdam. En 
daar heb ik mijn hart verloren aan het speciaal 
onderwijs. Dus deze functie was op mijn lijf 
geschreven. Kinderen met ondersteuningsbehoef-
ten hebben nog harder dan anderen een goede 
school en een goede leerkracht nodig. Dat is 
ook de reden dat ik leiding wil geven aan een 
team dat wil gaan voor deze kinderen. Het 
is veelal een bewuste keuze van de mede-
werkers om op een SBO-school te werken.
Ik vind het mooi om onderdeel van dit team te 
zijn, om samen aan een goede onderwijskwaliteit 
te werken en aan de ontwikkeling van de kinderen. 
Er is nooit een saai moment in het speciaal basis-
onderwijs en dat maakt het uitdagend.

Nu ben ik schoolleider van twee scholen en dat 
maakt een goede planning noodzakelijk. De 
afgelopen anderhalf jaar heb ik hard gewerkt op 
De Notenboom om er rust te krijgen en een team 
te vormen dat zelfstandig kan functioneren. Dit is 
gelukt, waardoor ik tijd en ruimte heb om mij te 
concentreren op SBO St. Maarten. Op De Noten-
boom staat een zelfsturend team, dat mij eigenlijk 
niet meer nodig heeft. Desalniettemin zorg ik 
ervoor dat ik vier dagen in de week ook daar een 
moment te vinden ben. Dat is niet altijd haalbaar 
maar dat vind ik wel belangrijk. Ook zij verdienen 
mijn aandacht. 

Op de St. Maarten ben ik op dit moment druk met 
kennismaken met het team en aan het inventarise-
ren waar de behoefte ligt om vervolgens eventuele 

NA ANDERHALF JAAR BINNEN DE KSU WERKZAAM TE ZIJN EN MET VEEL PLEZIER KBS 

DE NOTENBOOM TE MOGEN LEIDEN, WAS HET TIJD VOOR MIJ OM EEN NIEUWE UITDAGING 

ERBIJ TE KRIJGEN.

veranderingen door te voeren. Wat mij opgevallen 
is op de St. Maarten is dat er een team staat dat 
alles voor de kinderen over heeft, dat sterk is en 
ervoor wil gaan. Ik ben warm welkom geheten 
en iedereen staat klaar om mij van informatie te 
voorzien. Met elkaar gaan we de uitdaging aan om 
het maximale uit de kinderen te halen en ervoor te 
zorgen dat kinderen zich blij en gelukkig voelen. 

Het team heeft veel expertise in huis en heeft 
de cultuureducatie al goed op de kaart 

staan. Daar mogen ze zeker trots 
op zijn.

Mijn uitdaging gaat zijn om de balans 
te blijven vinden tussen de twee scholen, ervoor 
te zorgen dat ik iedereen blijf zien. Mijn motto 
is: problemen bestaan niet en uitdagingen kun je 
aangaan! 

Een nieuwe uitdaging 
op SBO St. Maarten

PERSONEEL

Michelle Hess
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M  
ijn naam is Jiao Mooi en ik ben 37 jaar. 

          Ik woon samen met mijn man en twee 
kinderen, Bram en Fenne van 8 en 5 jaar, en onze 
hond Doortje met veel plezier in Utrecht. 
Ik vind het heerlijk om met mijn gezin en hond te 
wandelen en spelen in het bos. De mooie provin-
cie Utrecht leent zich hier uitstekend voor. Daar-
naast houd ik van doevakanties in het buitenland. 
Na mijn accountancystudie heb ik bij een accoun-
tantskantoor gewerkt, waar ik veel geleerd heb. Na 
acht jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging.
Sinds 1 september werk ik op het 
bestuurskantoor van de KSU in 
de functie van administrateur. De 
insourcing van de financiële adminis-
tratie vraagt veel aandacht en moet leiden tot een  
verbetering van de bedrijfsprocessen. Hier zit voor 
mij een grote uitdaging. Daarnaast wil ik graag een 

Jiao Mooi administrateur

E en vriendin wees me op de vacature: kijk dit is 
      nou echt de school voor jou! Ik was meteen 
enthousiast. De Achtbaan staat bij mij bekend als 
een school waar kinderen hun talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen, door bijvoorbeeld het vol-
tijds hoogbegaafdheidsonderwijs of via het prachtige 
kunst- en cultuurplan. Daar wil ik graag werken! 
En nu een paar weken later mag ik 
mezelf voorstellen als de nieuwe  
(duo-)schoolleider van De 
Achtbaan. Mijn naam is Marieke 
Molier, 40 jaar oud. Ik woon met 
mijn man en twee kinderen in Leidsche Rijn. De 
afgelopen 15 jaar heb ik met veel plezier gewerkt 
op basisschool de Odyssee. Ik ben begonnen als 
leerkracht en na enkele jaren ben ik mij daarnaast 

ook gaan bezighouden met managementzaken. 
Eerst in de rol van midden-bovenbouwcoördinator 
en later ook als plaatsvervangend directeur.
In mijn vrije tijd sta ik graag op de tennisbaan of 
sta ik langs de zijlijn van het hockeyveld om een 
van mijn kinderen aan te moedigen of te coachen. 
Verder ga ik naar musea en toneelvoorstellingen en 
in de weekenden als er meer tijd is, lekker koken 

met vrienden.
Vanaf 1 december ga ik samen met 
Kim en het team van De Achtbaan 

werken aan een veilige en fijne leeromge-
ving voor leerlingen. Door middel van coachend 
leiderschap en mijn enthousiasme wil ik het team 
de energie geven die het nodig heeft. Ik start met 
veel plezier. Graag tot snel!

bijdrage leveren aan het 
verder op de kaart zetten 
van Financiën binnen de 
organisatie. 

Als ouder ben ik zeer trots om te zien hoe 
mijn kinderen zich met behulp van leerkrachten en 
medeleerlingen zich ontwikkelen op school. Ik vind 
het fijn dat ik door mijn werkzaamheden indirect een 

bijdrage aan het onderwijs kan leveren.

Na een maand te hebben gewerkt 
kan ik nu al zeggen dat ik de sfeer 

erg prettig vind, iedereen is bereid de ander te hel-
pen. Ik voelde mij vanaf het begin al zeer welkom en 
kijk uit naar een prettige toekomst bij de KSU. 

 

Even voorstelle
n… 

Even voorstellen… 

Marieke Molier (duo-)schoolleider 
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M ijn naam is Marcia van Roo. Ik ben moeder 
          van Frederique van tien jaar en ik woon in 
Utrecht. Sinds kort ben ik ook 'samen-
gesteld gezellig' met mijn partner en 
haar twee dochters. In mijn vrije tijd 
stap ik graag op de racefiets of ga 
ik varen. Dat doe ik het liefst op 
een wat kleinere boot, omdat het 
‘hands on’ is en je de krachten van het 
water en de wind optimaal voelt. Zeilen geeft 
me een enorm gevoel van vrijheid. 
Mijn historie bij de KSU begon ooit op De Pijlstaart 
als leerkracht. Daarna heb ik gewerkt op de 
Marcusschool als leerkracht en ook nog even 
als boco. In 2014 ben ik overgestapt naar de 
Paulusschool waar ik mij met veel plezier heb 
kunnen ontwikkelen als bovenbouwcoördinator. 
Ook ben ik gestart in de kweekvijver (opleidings-
traject tot schoolleider). 
Sinds november 2018 werk ik als schoolleider 

op Wijzer aan de 
Vecht. Eerst als inte-
rim-schoolleider en 
sinds 1 juli heb ik een 

officiële aanstelling. Het opleidingstraject 
en starten als interim-schoolleider 

vond ik enerzijds pittig, maar de 
combinatie heeft me ook veel 
gebracht. Het geeft me iedere dag 

richting. De cultuur op school, de 
inzet van het team en het kleinschalige karakter 
van de school maken dat ik mij thuis voel. Ik ben 
trots op de samenhorigheid binnen het team en 
op ons plusprofiel met EarlyBird en Wetenschap 
Natuur & Technologie. 

Mijn uitdaging is om een balans te vinden tussen 
beleid, strategie en de waan van de dag. Voor ons 
als team is winst te behalen in het leren van en 
met elkaar. Daar gaan we mee aan de slag! 

Marcia van Roo schoolleider

Even voorstellen… 

M ijn naam is 
           Albert Biek, 
ik ben 63 jaar en 
getrouwd met Gerda. 

We hebben drie zonen en twee kleindochters en 
een derde op komst. Sinds 1 september ben ik als 
administrateur bij de KSU begonnen voor 28 uur 
per week. Voorheen was ik werkzaam als con-
troller/administrateur bij verschil-
lende bedrijven en organisaties. 
Hier heb ik veel kennis opgedaan op 
het gebied van financiën en controlling. Zelf heb 
ik een klein administratiekantoor, waar ik voor 

ZZP’ers de boekhouding, belastingzaken etc. 
verzorg. Omdat ik een zittend beroep heb, vind ik 
het fijn om in mijn vrije tijd sportief bezig te zijn. 
Vanaf mijn 15e jaar doe ik aan hardlopen, dat doe 
ik drie keer per week, en ik ga met de fiets naar 
het werk. Ik werk nu twee maanden bij de KSU en 
ga fluitend naar mijn werk, want ik vind het leuk 

om mijn kennis en ervaring in te zetten bij de 
KSU. Samen met mijn duo-col-
lega Jiao zorg ik dat leveranciers, 
declaraties van medewerkers 

etc. op tijd worden betaald en in onze AFAS-appli-
catie wordt verwerkt.

Albert Biek administrateur

Even voorstellen
… 



20

Een willekeurige week uit 
het leven van een clusterdirecteur

Maandag

D  it is normaliter een kantoordag, die start      
        met het managementoverleg. Vandaag ga 
ik naar de Paulus voor overleg met schoolleider 
Menke. ’s Middags heb ik de werkgroep lumpsum, 
waar bestuur, management en schoolleiders 
samen bespreken hoe we de financiële middelen 
(lumpsum) het beste kunnen inzetten. Vervolgens 
heb ik nog een benoemingsgesprek met een 
nieuwe leerkracht voor KBS Wijzer aan de Vecht.

Dinsdag
‘s Ochtends start ik op de St. Maarten met een 
voortgangsgesprek met schoolleider Michelle. 
Aansluitend heb ik op kantoor het eerste overleg 
met Cohesie, onze nieuwe arbodienst. We bespre-
ken de stand van zaken in mijn cluster.
’s Middags heb ik het jaarlijkse uitje met de mede-
werkers van kantoor, de kweekvijverkandidaten 
en de schoolleiders. Om 15.00 uur verzamelen we 
ons in Nieuwegein, er zijn drie workshops (roofvo-
gels, 4x4 wheel drive en voetgolf) met aansluitend 
een gezellige BBQ. Het was weer een erg geslaagd 
uitje waarbij ik veel mensen heb kunnen spreken.

Woensdag
Samen met Jelle (staffunctionaris Onderwijs en 
Kwaliteit) heb ik op twee scholen een evaluatie-
gesprek over het Strategische Beleidsplan (SBP). 
We willen dit herijken en aan de hand van de 
beloftes bespreken waar we nu staan: wat hebben 
we behaald en wat willen we nog bereiken? De 
informatie die we ophalen, benutten we op de 
studiedag met de schoolleiders om te komen tot 
concrete herijking van het huidige SBP.

ORGANISATIE

Donderdag
In de maand september zijn we ook altijd druk met 
de aanvragen van de subsidies bij de gemeente 
Utrecht. Het is een hele klus om de verantwoording 
en de aanvragen voor alle scholen te verzamelen, de 
formats van de gemeente in te vullen, goede bereke-
ningen te maken etc. Maar het is weer gelukt!

Vrijdag
Op vrijdag spreek ik nog twee schoolleiders, leg ik de 
laatste hand aan de subsidieaanvraag en werk ik mijn 
mail af. Ik ga lekker genieten van het weekend!

Jansje Dekker, clusterdirecteur (cluster II)
Jansje (ik) tijdens jaarlijks uitje

Schoolleider Berthy van Renselaar en staffunctionaris Jelle Mak
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“Een win-winsituatie”

W ij hebben bijvoorbeeld onze regels en afspra-
         ken op elkaar afgestemd zodat in het hele 
gebouw dezelfde regels gelden. We werken ook 
samen wat betreft het geven van Engels in het 
gebouw: bij de peuters met Bennie, in de school 
met lessen Engels en bij de BSO met clubaanbod 
Engels en storytelling. 
Op onze school hebben wij een 5-gelijke-
dagenrooster waarbij alle kinderen op 
school overblijven. Dat legde de afge-
lopen jaren veel druk op leerkrachten 
omdat die daardoor versnipperde pauzes 
hadden of zelfs soms pas een pauze hadden als 
de kinderen weg waren. Al met al geen aantrekke-
lijke arbeidsvoorwaarden.                   

Naar aanleiding van de cao-aanpassingen werden 
wij ons steeds bewuster van de knelpunten en zijn 
wij gaan kijken in ons IKC-overleg of het mogelijk 
zou zijn om pedagogisch medewerkers van de BSO 
in te zetten voor de pauzes. Bij Saartje waren ze 
gelijk enthousiast over dit idee omdat hun pedago-
gisch medewerkers vaak wat uitbreiding van uren 
willen, maar dat lastig is om te realiseren.
Inzet tijdens schooltijden gaf mogelijkheden om 
dat wel te kunnen bieden aan de pedagogisch 
medewerkers van de BSO. Voor ons was dat per-
spectief ook aantrekkelijk omdat de pedagogisch 

Werkdruk verminderen: 
pauze is weer gewoon pauze

medewerkers veel kinderen kennen, bekend zijn 
met de schoolregels en professionals zijn in het 
werken met kinderen.
Toen het plan wat serieuzer werd, hebben wij de lei-
dinggevenden erbij betrokken om de mogelijkheden 
en de juridische consequenties te bespreken. Uitein-

delijk zijn we overeengekomen de BSO-medewer-
kers uitbreiding te geven in hun uren voor de 

BSO, waardoor er geen arbeidsrechtelijke 
consequenties zijn voor de school. 
De salariskosten die gemaakt 

worden door de BSO, worden verrekend 
met de vierkante-meters-huurprijs van een van 
de BSO-groepen. Hierdoor blijven de kosten voor 
school beperkt, want er hoeft geen btw berekend 
te worden over de detachering van personeel. Wij 
betalen door minder huur te vragen. Er lopen nu vier 
dagen van de week twee pedagogisch medewerkers 
van de BSO buiten tijdens de middagpauze van de 
kinderen, samen met een leerkracht van de school. 
Wij gaan de pedagogisch medewerkers die nu in de 
pauze van de kinderen mee buiten lopen, scholen in 
de kanjertraining. Voor ons personeel betekent het 
dat ze iedere dag een pauze van een half uur hebben 
en weer met elkaar kunnen eten. 
De BSO kan een aantrekkelijker contract aanbieden 
voor twee medewerkers. De kinderen hebben vaste 
mensen buiten waardoor er weinig conflicten zijn. 
Een duidelijke win-winsituatie!

Judith van der Lee, Alice van Driel, 
schoolleiders KBS Op De Groene Alm

WIJ VOEREN REGELMATIG GESPREKKEN MET ONZE ‘GEBOUWPARTNERS’ SPELENDERWIJS EN 

SAARTJE (BSO EN KDV) OM TE KIJKEN OP WELKE GEBIEDEN AFSTEMMING MOGELIJK EN WENSELIJK 

IS, ZODAT DE GANG VAN ZAKEN BINNEN HET GEBOUW VOOR DE KINDEREN MAKKELIJKER EN

 DUIDELIJKER WORDT. WIJ NOEMEN DEZE GESPREKKEN ONS IKC-OVERLEG. NIET MET DE BEDOE-

LING OM EEN IKC TE WORDEN, MAAR OM EEN VERGAANDE SAMENWERKING TE REALISEREN. 

ORGANISATIE

Schoolleider Berthy van Renselaar en staffunctionaris Jelle Mak
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I n 2017 is naar aanleiding van een onderzoek 
    met de schoolleiders gesproken over de katho-
lieke identiteit van de KSU. Hierbij kwam onder 
andere naar voren dat er aarzeling bestaat om het 
epitheton ‘katholiek’ te gebruiken. In samenspraak 
met de schoolleiders is daarop voortbouwend 
een KSU-brede identiteitsdag voorgesteld. Om 
de studiedag vorm te geven is een werkgroep 
samengesteld van een aantal schoolleiders, de 
identiteitsbegeleiders vanuit de Marnix Academie 
en twee stafmedewerkers.

Doel van de studiedag
We gaan tijdens de studiedag het gesprek met 
elkaar aan vanuit de KSU-kernwaarde aandacht. 
Het doel van deze dag is om elkaar te inspireren 
bij het geven van aandacht aan medemens, omge-
ving en het levensbeschouwelijke. Iedereen is 
uitgenodigd om zijn of haar ervaringen, mening, 
dilemma’s, aarzelingen en successen te delen. 
Samen geven we immers dagelijks vorm aan de 
katholieke identiteit van de KSU.

Voor en door medewerkers
In de ochtend zijn er bijeenkomsten en/of 
workshops die geleid worden door onze eigen 
medewerkers. We hebben veel kennis en kunde in 
huis, maar er zijn ook vragen en dilemma’s. Het is 
mooi om dat met elkaar te kunnen delen en elkaar 
te kunnen inspireren. Inmiddels heeft een aantal 
medewerkers zich aangemeld als gespreksleider 
met onder andere de onderwerpen ‘omgaan met 

verschillen’, ‘leskisten’, ‘burgerschap’ en ‘filoso-
feren met kinderen’.

Iedere medewerker kiest voorafgaand aan de 
‘Dag van de Aandacht’ twee inhoudelijke bijeen-
komsten die plaatsvinden op een van de scholen. 
Na de lunch zal nog een middagactiviteit plaats-
vinden. Naast een keuze voor activiteiten op 
school kan ook gekozen worden voor een bezoek 
aan een kerk, moskee of het Catharijneconvent. 
Wanneer het overzicht van de bijeenkomsten en 
workshops compleet is, zal een online inteken-
moment plaatsvinden. 

Verslaglegging 
Er zal een verslag van de dag gemaakt worden 
door middel van een film. Deze film kan dan 
op een later moment, bijvoorbeeld tijdens een 
teamoverleg, gebruikt worden om het gesprek 
met elkaar aan te gaan. 

Namens de voorbereidingsgroep kan ik zeggen 
dat we uitkijken naar deze ‘Dag van de Aandacht’! 

Barbara van Huizen, voorzitter Resonansgroep 
Identiteit

Studiedag 
‘Dag van de aandacht’

INDENTITEIT

OP 25 MAART 2019 VINDT DE KSU-BREDE DAG OVER IDENTITEIT 

PLAATS. OP DEZE 'DAG VAN DE AANDACHT' ZULLEN ONGEVEER 700 

MEDEWERKERS VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT 

STILSTAAN BIJ IDENTITEIT IN DE BREDE ZIN VAN HET WOORD.

Waarom deze dag?

Laat zien waar je 
trots op bent
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Studiedag voor en door 

medewerkers

Deel je 
kennis en

 

ervaring

Wat is katholiek?

Wat mag katholiek genoemd worden?
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D e NKSR ziet de katholieke school als een 
        oefenplaats voor interculturele dialoog, 
vanwege de rijke traditie in het omgaan met veel-
kleurigheid: “Vanuit het besef dat ieder mens een 
kind van God is dat naar waarheid en liefde zoekt, 
vormen katholieke scholen levendige waarde(n)-
gemeenschappen waarin dialoog, respect en 
vriendschap voortdurend aandacht krijgen. Hoe 
kunnen wij deze dialoog voeden en vruchtbaar 
maken? Welke uitdagingen zien we? En wat is 
het maatschappelijk belang van de interculturele 
dialoog op school?”

De bijeenkomst was bedoeld voor bestuurders, 
directies en docenten in het primair en middelbaar 
onderwijs, pabodocenten, identiteitsbegeleiders, 
studenten en anderen die betrokken zijn bij de 
katholieke schoolwereld. Met de aanwezigen werd 
nagedacht over mogelijke antwoorden op boven-
staande vragen.

Bouwen aan een gemeenschap
Schoolleider van KBS St. Dominicus, Lex de Goeij, 
mocht tijdens deze bijeenkomst een bijdrage 
leveren door over zijn ervaringen te vertellen als 
schoolleider van een katholieke school in de stad. 
Wat doet een schoolleider in een katholieke school 
om de gemeenschap van heel diverse geloven tot 
een echte gemeenschap te laten zijn, waarbij ieder-
een zich gekend en gewaardeerd weet? Hoe maak 
je een brug tussen de theorie van katholiek en de 
dagelijkse schoolpraktijk? Lex de Goeij vertelt:

“Je kunt pas echt aan een gemeenschap bouwen 
door middel van een dialoog waarbij je de andere 
mens (ouder of kind) echt opzoekt in zijn waardes. 
Dat ging niet vanzelf bij mij. Ook ik begon met ‘Zo 
hoort het toch op een katholieke school?’ Maar in 
ontmoetingen met personeel en ouders merkte ik 
dat samen optrekken met het idee dat we één God 
hebben om samen te delen veel méér waard is. 
Daarnaast merkte ik dat veel verhalen gedeeld wor-
den en je zo met alle kinderen in je groep heel goed 
na kunt denken over de betekenis die zo'n verhaal 
voor jezelf kan hebben.
Ik denk dat we als katholieke scholen heel goed 
bezig zijn om mensen met elkaar te verbinden en 
te zoeken naar mogelijkheden om de wereld een 
beetje beter te maken.
De conferentie was aan het begin van de Vredes-
week, dus ik kon alle aanwezigen ook vertellen over 
het prachtige werk van bisschop Paride Taban die 
in Zuid-Soedan een vredesdorp heeft gesticht. Hij 
heeft hiervoor in mei 2018 de prestigieuze onder-
scheiding Four Freedoms Award voor de ‘Freedom 
of Worship’ ontvangen. Met mensen die vanuit hun 

Conferentie interculturele dialoog 
van de Nederlandse Katholieke SchoolRaad 

INDENTITEIT

DE NEDERLANDSE KATHOLIEKE SCHOOLRAAD (NKSR) ORGANISEERDE OP DONDERDAG 

20 SEPTEMBER JL. EEN STUDIEMIDDAG OVER DE INTERCULTURELE DIALOOG OP SCHOLEN. 



Verlenging Strategisch Beleidsplan 
‘De leerling blinkt uit’ 

H 
et College van Bestuur heeft in afstemming 

         met het Managementteam en de Raad van 
Toezicht eind 2017 besloten om dit SBP met twee 
jaar te verlengen. De reden hiervoor is dat het 
plan nog steeds actueel is en dat de scholen de 
tijd moeten krijgen om in voldoende mate aan de 
thema’s te kunnen werken. 

Gesprekken met schoolleiders
Dit betekent niet per definitie dat het SBP de 
komende jaren volledig gelijk blijft. Dit moet 
nog bepaald worden. Dat gebeurde aan de hand 
van gesprekken met de schoolleiders, die tussen 
september en december gevoerd zijn. In deze 
gesprekken kwam aan bod of de schoolleiders ook 
van mening zijn dat het SBP nog steeds volledig 

actueel is, of dat bepaalde aspecten er niet meer 
in thuis horen omdat ze niet meer actueel en/of 
relevant zijn. 
In de gesprekken met de schoolleiders is ook, aan 
de hand van de beloftes in het SBP, besproken in 
welke mate de beloftes behaald zijn. Deze informa-
tie leidt tot een rapportage op KSU-niveau waarin, 
op geaggregeerd niveau en op ‘narratieve wijze’ 
(verhalend, niet uitgedrukt in cijfers) wordt beschre-
ven hoe de scholen van de KSU hebben geopereerd 
ten aanzien van de beloftes. Deze rapportage zal 
dienen als intern verantwoordingsinstrument maar 
ook als opmaat naar een volgend SBP. De rapporta-
ge zal naar verwachting in december gereed zijn.

Vragen hierover kunnen worden gesteld aan Karin 
Monnink (Directeur Primair Proces) of Jelle Mak 
(Staffunctionaris Onderwijs, Kwaliteit & Identiteit), 
die deze gesprekken met de schoolleiders gevoerd 
hebben.

Karin Monnink, Directeur Primair Proces

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

HET HUIDIGE STRATEGISCH BELEIDSPLAN (SBP) VAN DE KSU LOOPT VAN 2015 TOT 2019. DE KSU 

HEEFT IN DIT STRATEGISCHE BELEIDSPLAN INGEZET OP VIJF STRATEGISCHE THEMA’S: 25

1. Profilering
2. Pijlers voor talentontwikkeling
3. Professionalisering
4. Professionele cultuur
5. Gericht partnerschap

achtergrond in oorlog met elkaar zouden moeten 
leven, bouwt hij samen met al die verschillende 
culturen een vreedzame samenleving op kleine 
schaal. Een van onze ouders die bij Pax werkt, 
maakte ons op zijn werk attent en nu kunnen we 
met alle kinderen kennismaken met zijn werk en 
allerlei acties financieel steunen. Een mooier voor-
beeld voor ons van een interculturele dialoog kon 
ik de aanwezigen niet vertellen. Ik ben trots op ons 
werk binnen de KSU.”

Uitkomsten van de bijeenkomst
De uitkomsten van deze middag neemt de NKSR 
mee naar het internationale symposium over dit 
thema, dat in het voorjaar van 2019 in Brussel zal 
plaatsvinden in het kader van het door het Vati-
caan uitgebrachte document 
‘Educating to intercultural dialo-
gue in Catholic schools. Living 
in harmony for a civilization of 
love.’ Zie QR code:
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Zeilclinic 
Vinkeveense 

Plassen 

T ijdens de zeilclinic op zaterdag 23 juni jl. 
       hebben we eerst genoten van een 
heerlijke lunch en vervolgens zijn we in 
groepjes van vier in een Valk gestapt. 
Onder begeleiding van een gediplomeerde 
instructeur leerden we de beginselen van 
het zeilen en hebben we aan het eind van de 
middag nog een wedstrijdje gezeild. Dit ging 
niet zonder kleine botsinkjes, maar al met 
al hebben we aardig leren wenden. Na de 
prijsuitreiking konden we nog even bijkomen 
en bijkletsen onder het genot van een hapje 
en drankje.

BINDINGSACTIES



BINDINGSACTIES

S amen met twee andere collega's van 
       Op De Groene Alm hebben wij 
deelgenomen aan de bindingsactie ‘Sushi 
workshop’ die plaatsvond bij KeukenVuur. 
We werden eerst toegesproken door de 
hoofdchef, waarna we vervolgens aan 
een van de drie tafels gingen staan. In 
verschillende stappen hebben we groenten 
gesneden, rijst gekneed en sushi gerold. 
Daarbij mocht een drankje natuurlijk niet 
ontbreken. Na een stuk of vier sushirol-
len gemaakt te hebben, verplaatsten we 
ons naar het eetgedeelte waar we deze 
workshop gezellig hebben afgesloten. Velen 
gingen met een bakje vol sushi naar huis. 
Het was een geslaagde bindingsactie!

Isabella en Ilona, KBS Op De Groene Alm

Een volle bak sushi 
mee naar huis
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W 
e werden door de eigenaar, tevens bier- 

          specialist, Maurits Harmsen welkom 
geheten in de huiselijke sfeer van De Drie Dorstige 
Herten. Maurits gaf een korte uitleg over de 
geschiedenis van het pand op een historische 
locatie in Utrecht. De Dorstige Hartsteeg is een 
smalle steeg in het centrum van Utrecht. De 
steeg loopt van de Oude Gracht naar de Lange 
Nieuwstraat en dankt zijn naam aan Herberg De 
Drie Dorstige Herten. Vervolgens kregen we een 
toelichting over de bijzondere hapjes, ambachtelijke 
streekkazen uit Nederland en ambachtelijke worst 
uit binnen- en buitenland die op schalen voor ons 
neer waren gezet.

Toen was het tijd om met de bierproeverij te begin-
nen. Eerst kregen we een test of we pilsener van 
verschillende brouwers konden herkennen. Na een 

inventarisatie van ieders voorkeur, kregen we een 
klein glaasje voorgezet en was de opdracht om de 
brouwer te noemen. Natuurlijk was er niemand die 
het goed had. 
Toen begon de echte proeverij. Er waren verschil-
lende rondes, steeds met een ander soort bier.  
De eigenaar, Maurits, liet ons het bier proeven 
en vertelde over de eigenschappen van het soort 
bier dat in het glas zat, zoals witbier, IPA, stout, 
lambiek of bockbier. Het ene bier smaakte ons 
beter dan het andere en tussendoor werden ook 
de hapjes, afgestemd op het bier, flink geproefd. 

Na de geslaagde proeverij werd er nog 
even een groepsfoto gemaakt, waarna 
het helaas alweer was afgelopen.

Bert van Wijk, assistent controller

OP EEN STRALENDE DONDERDAGMIDDAG, 31 MEI, WAS DE BINDINGSACTIE BIERPROEVERIJ IN 

HET PROEFLOKAAL VAN DE DRIE DORSTIGE HERTEN GEPLAND. WE VERZAMELDEN ONS BUITEN 

IN HET ZONNETJE TOTDAT DE GROEP VAN VEERTIEN COLLEGA’S COMPLEET WAS. 

BINDINGSACTIES

Bierproeverij bij 

de Drie 
Dorstige 
Herten




