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HOOP

Afgelopen september won de onlangs overleden 
striptekenaar Peter van Straaten de Inktspotprijs 2016 
met zijn tekening ‘Vluchtelingen’. De winnende tekening 
toont twee vrouwen: de ene vrouw draagt een jas met 
capuchon, een lange broek en twee tassen. Zij zegt tegen 
de andere vrouw in mantelpak: “Ik ben geen vluchteling. 
Ik woon al twintig jaar naast u”. Deze tekening was 
voor mij veelzeggend en kwam nogal bij mij binnen. 
Juist vanwege alles wat wordt verzwegen en wat niet is 
getekend. Deze tekening schrijnt. Deze tekening doet pijn. 
Deze tekening zegt namelijk iets over ons: hij laat ons 
lachen en ons schamen tegelijkertijd. “Ik ben geen 
vluchteling. Ik woon al twintig jaar naast u”. Deze 
tekening riep allerlei beelden en nieuwsberichten in me 
op en plotseling werd ik me weer bewust van de enorme 
maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij met z’n 
allen in het onderwijs hebben.

Kijk nog maar eens terug naar 2016: een turbulent jaar: 
aanslagen, oorlogen, natuurrampen. Mensen die hun 
toevlucht elders zoeken en op weg gaan naar Europa en 
daarbij in Nederland en ook in Utrecht terechtkomen. 
De een heeft net een afschuwelijke vlucht uit een 
oorlogsgebied achter de rug, de ander is bezorgd over het 
grote aantal vluchtelingen dat hierheen komt. Mensen 
hebben zorgen, er is veel onzekerheid, angst. En dat alles 
komt ook onze scholen binnen. Raakt onze kinderen. Al 
die grote-mensen-problemen waar ze mee geconfronteerd 
worden; de tweedeling in de maatschappij, het 
wantrouwen. De school als de wereld in het klein. 

Maar wij, het onderwijs, de school, wij allemaal, hebben 
een duidelijke pedagogische opdracht: namelijk kinderen 
leren wat het betekent om in een democratische 
samenleving op te groeien. 
Kinderen moeten op school ervaren wat het betekent 
om een democratisch burger te zijn. Ze moeten van ons, 
volwassenen, én van elkaar, leren om het eigen belang af 
te stemmen op het belang van anderen. 
Leren dat je heel verschillend kunt zijn en toch samen kunt 
werken aan gemeenschappelijke doelen. Wij moeten en 
wij kunnen dat gevoel van machteloosheid keren.
En dit laatste geeft mij hoop.

“Hoop is optimisme met opgestroopte mouwen”, zegt 
geluksexpert Leo Bormans. Hoop is de ultieme menselijke 
kracht en het tegenovergestelde van angst. Hoop 
stimuleert verandering, maar je moet er wel wat voor 
doen. Persoonlijk, maar vooral ook samen! Hoop laat ons 
nieuwe mogelijkheden zien en maakt passieve mensen 
weer actief. Hoop doet leven!

De gemeente Utrecht is vorig jaar gestart met het 
actieplan ‘Utrecht zijn we Samen’. Inwoners van de 
stad en veel samenwerkingspartners, waaronder 
ook de KSU, hebben hieraan bijgedragen en zetten 
zich samen in om het plan uit te werken. Met elkaar 
willen we verdere verscherping van tegenstellingen 
tussen groepen inwoners in de Utrechtse samenleving 
voorkómen.

Het programma van de Vreedzame school dat op 
veel KSU-scholen gebruikt wordt, of vergelijkbare 
programma’s, passen hier natuurlijk geweldig bij.

Individuele verantwoordelijkheid, maar vooral ook een 
gezamenlijke aanpak. Samen alert zijn, met elkaar een 
leefgemeenschap zijn waarin alle kinderen zich gehoord 
en gezien voelen en kunnen uitblinken! Samen ‘hoop’ 
hebben. Samen actief ‘hopen’. Met opgestroopte 
mouwen!

Jan van der Klis, voorzitter College van Bestuur

De Week van de Hoop werd georganiseerd van  
20 t/m 26 maart 2017  -  www.ikhebhoop.nl 
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Wij hebben het vignet Gezonde School behaald! Met 
het vignet Gezonde School laat KBS Wijzer aan de Vecht 
zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die 
zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit 
behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt 
bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en 
een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en 
gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris 
klimaat én heeft de school aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het 
themacertificaat Bewegen en Sport. 

Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: 
naast de reguliere gymlessen doet onze school mee 
aan sportactiviteiten vanuit de Brede school Zuilen 
Oost en doen we o.a. mee met schoolvoetbal en 
schoolschaatsen.

Schoolleider Carmela Tumminaro van KBS Wijzer aan 
de Vecht is er trots op dat haar school het vignet heeft 
behaald. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school 
het logo ‘Gezonde School’. Zo kan iedereen op het 
schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!” 
Coördinator Gezonde school Alex Nijhoff van KBS Wijzer 
aan de Vecht is het hier volledig mee eens. 

“Ik ben er trots op dat we het eerste deelcertificaat 
hebben verdiend, we gaan nu proberen om ook het 
deelcertificaat Voeding te behalen. Een echte kroon op 
ons werk!”

Carmela Tumminaro, schoolleider 
Alex Nijhoff, coördinator Gezonde school
KBS Wijzer aan de Vecht

KBS Wijzer aan de Vecht is gezond
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Wij zijn de werkgroep identiteit op KBS De 
Catharijnepoort, locatie Majellapark. Wij willen jullie 
graag een kijkje geven in wat wij zoal doen. Onze 
werkgroep wordt begeleid door Henriëtte Hoogenkamp 
van de Marnix Academie. Een aantal keer per jaar 
hebben wij een overleg. Een belangrijk doel van dit 
schooljaar is verbinding zoeken tussen de Islam en het 
Christendom. 

Naar aanleiding van een brainstormsessie hebben wij 
met de groepen 5 t/m 8 een bezoek gebracht aan de 
Moskee en aan de Kerk. Voor het bezoek kregen de 
leerlingen een werkblad waarbij stil werd gestaan bij hun 
gevoel over het geloof. Er werden bijvoorbeeld vragen 
gesteld over wat ze verwachtten te zien, wat ze dachten 
dat er zou worden verteld over Jezus/Isa en hoe ze zich 
daarbij zouden voelen. Door deze voorbereiding gingen 
de kinderen met een gericht doel naar de gebedshuizen. 
Na afloop werden de vragen klassikaal besproken in de 
groep. 

Voorafgaand aan dit bezoek heeft de werkgroep 
contact gehad met beide kerkbesturen over datgene 
wat er verteld zou worden tijdens het bezoek met de 
kinderen. Vooral de overeenkomst tussen Jezus en Isa 
zou worden belicht. Door deze goede samenwerking en 
voorbereiding was het bezoek een groot succes. Verder 
organiseren wij elk jaar de week van de identiteit. Elke 
groep staat stil bij een geloof. 

Door het gebruik van de religieuze leskisten van de 
KSU kan er echt een verdieping gemaakt worden met 
betrekking tot het geloof. 

Werkgroep identiteit, KBS De Catharijnepoort

Op KBS Op De Groene Alm vinden ze het belangrijk 
dat er naast de schoolse vakken ook aan de sociale 
en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen wordt 
gewerkt. Daarom laten zij hun leerlingen kennismaken 
met verschillende geloofsovertuigingen die in onze 
samenleving zichtbaar zijn. Sinds vorig schooljaar 
hebben zij, naast lessen hierover te geven, ook een 
bezoek gebracht aan het daarbij horende gebedshuis. 
“Dit draagt bij aan kennis over en respect voor elkaars 
manier van leven en denken”, zegt begeleidend 
leerkracht Hester Vonk.

De leerlingen die vorig schooljaar in groep 6 zaten, 
zijn toen gestart met lessen over het katholieke geloof 
en zij bezochten een kerk. Nu, als leerlingen uit groep 
7 maken zij kennis met de Islam en hebben ze een 
bezoek gebracht aan een moskee. Als zij volgend 
schooljaar in groep 8 zitten, zullen ze naar een tempel 
gaan. Hester vertelt: “Deze kinderen hebben nu in 
ieder geval kennis gemaakt met de verschillen en 
overeenkomsten tussen de verschillende religies en 
daarnaast weten zij meer over bepaalde geloven, het 
uitdragen daarvan en de gebruiken en rituelen die 
daarbij horen.”

Voordat de kinderen op bezoek gaan bij een van de 
gebedshuizen worden zij goed voorbereid. Bij Op 
De Groene Alm hebben ze, in samenwerking met 
identiteitsbegeleider Mirjam Stroetinga, de leskisten 
“Islam” en “Christendom” gebruikt. In de kisten 
zit voldoende gevarieerd materiaal waardoor de 
nieuwsgierigheid van de leerlingen wordt gewekt. 
“Wij hebben de leerlingen laten onderzoeken waar 
welke materialen voor zijn bedoeld en hoe deze in 
relatie staan tot het geloof”, aldus Hester. Daarnaast 
hebben de leerkrachten opdrachten gemaakt, die ook 
op andere scholen gebruikt zouden kunnen worden. De 
uitwerking van de gegeven lessen is op te vragen bij Op 
De Groene Alm.

Op de vraag wat Op De Groene Alm aan andere 
scholen zou adviseren zegt Hester: “Contacten leggen 
met mensen van de verschillende gebedshuizen, 
open communiceren naar ouders en leerlingen en het 
gesprek aangaan en informeren.” 

Hester Vonk, leerkracht en bouwcoördinator  
KBS Op De Groene Alm

Werkgroep Identiteit Gebedshuizenbezoek door leerlingen van Op De Groene Alm

Moskeebezoek

Kerststal bezoek  
Gerardus Majel laker k
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School in beeld – St. Jan de Doper

Weetjes 
•  KBS St. Jan de Doper staat in de wijk Hoograven 

Noord.
•  Het huidige gebouw is 77 jaar oud, 6 jaar geleden 

is er een stuk tussen de twee delen van het gebouw 
geplaatst om meer ruimte in de school te creëren. 

•  Op dit moment heeft de school 206 leerlingen 
verdeeld over 8 groepen en 19 medewerkers.

•  Enkele speerpunten in ons schoolplan zijn: Engels 
in groep 1 t/m 8, aanbod voor plusleerlingen, 
kleutervisie, profilering van de school en het 
partnerschap met de Marnix Academie. 

Onze school
KBS St. Jan de Doper vormt een leeromgeving waar een 
positieve sfeer en samen leren centraal staat. Een school 
die zich richt op wijs worden voor nu en later. Het motto 
van waaruit we werken is dan ook “Samen Wijs”.

“Samen Wijs” rust op drie belangrijke pijlers:
Aandacht:  Voor elkaar, voor kinderen, voor 

medewerkers, voor ouders en voor de 
omgeving. Elk kind mag er zijn en wordt 
gezien. We hebben aandacht voor de ander.

Ruimte:  Mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van 
kinderen en medewerkers binnen onze school. 
Ruimte betekent ook denken in kansen en 
mogelijkheden. Verantwoordelijkheid geven, 
krijgen en nemen.

Plezier:  Momenten van ontspanning en ontmoeting 
worden bewust gecreëerd vanuit de gedachte 
dat dit een prettige en goede samenwerking 
ten goede komt. Samen werken en 
samenwerken aan talent, in verbinding, gaat 
over samen wijs worden, voor nu en later. 
Wijs worden op weg naar een toekomst na de 
St. Jan de Doperschool.

Een leerling van de St. Jan de Doperschool is zich bewust 
van zijn/haar talenten, doorloopt een eigen leerproces, 
kan keuzes maken, is nieuwsgierig en blijft zichzelf 
ontwikkelen. Zichzelf ontwikkelen tot de mens die het 
worden kan. In verbinding met de mensen om zich heen.

Onze leerlingen:   
• hebben zelfkennis;
• nemen verantwoordelijkheid;
• hebben respect voor de verschillen die er zijn;
• zijn sociaal en zelfstandig;
• kunnen hun talenten benutten.

Engels    
Dit schooljaar zijn we met vol enthousiasme gestart met 
Engels in de groepen 1 t/m 8. Zowel de leerlingen als 
de leerkrachten krijgen Engelse les. In de tweede week 
van de meivakantie gaan we met het gehele team naar 
Canterbury voor een taaltraining bij Pilgrims. We hopen 
over twee jaar het EarlyBird-keurmerk te krijgen.  

Van ‘slaaf van de methode’ naar ‘kanjers in leren’ in de onderbouw van KBS Ariëns

Op KBS Ariëns is een grote verandering gaande binnen 
de onderbouw. Als bouw willen wij, de leerkrachten, 
graag inzetten op een stevige basis voor onze 
kleuters. Eind vorig schooljaar is naar aanleiding van 
de VVE 0-meting met het team een plan van aanpak 
opgesteld. De grootste wens was om inhoud te geven 
aan doelgericht werken en het plezier bij kinderen 
én leerkrachten vergroten. Uitgangspunten waren en 
zijn hierbij de inzet op een stevige basis, het nemen 
van ruimte voor onderzoek en ontwikkeling van de 
leerkrachtvaardigheden.

Ruimte voor onderzoek
In schooljaar 2015-2016 is geëxperimenteerd met 
verschillende methodes en eigen ontworpen thema’s. Met 
elkaar is besloten om ‘Kleuterplein 2’ in te gaan zetten. 
Hierbij is de kanttekening gemaakt dat de methode een 
rode draad is en niet allesbepalend hoeft te zijn.

De leerkracht is de professional
De leerkracht is en blijft de professional. Zij kan het 
beste bepalen wat het kind nodig heeft en op welke 
manier aangesloten kan worden bij de zone van de 
naaste ontwikkeling. De leerkrachten kijken met elkaar 
gericht naar de kinderen. Drie keer per jaar vullen zij de 
observatielijsten van KIJK! in om een helder beeld van de 
kinderen te krijgen en de behoeftes in beeld te brengen.

Doelgericht werken
De behoefte aan duidelijkheid en structuur in het 
dagelijks handelen in de klas was groot. Om die reden 
heeft het team de doelen van kleuterplein en de SLO-
doelen gecombineerd. Per thema zijn vier hoofddoelen 
voor beginnende geletterdheid én beginnende 
gecijferdheid geformuleerd. Deze doelen staan het 
hele thema centraal en vormen de rode draad van ons 
handelen. De doelen worden in groepsplannen verwerkt 
en ook bij KIJK! ingevoerd. Zo is duidelijk waar wij met 
elkaar én de kinderen naar toe werken!
 
Inzetten op een stevige basis
Een andere belangrijke pijler binnen ons kleuteronderwijs 
is het spelend leren. Wij vinden dat kinderen leren 
door handelend bezig te zijn. De kinderen ontdekken 
de wereld om hen heen door in een veilige omgeving 
het spel te ‘oefenen’. Daarbij is het de taak van de 
leerkracht om het spel te verdiepen door ‘scaffolding’ 
en uitdagende vragen te stellen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de interactievoorwaarden. Op deze manier 

willen wij de kinderen op een speelse manier een stevige 
basis bieden, zodat zij de wereld om hen heen kunnen 
begrijpen. Om taal te kunnen geven aan deze wereld is 
tegelijkertijd gekozen om gebruik te maken van ‘LOGO 
3000’. Ons doel is hierbij om de woordenschat van de 
kinderen dusdanig te vergroten, dat zij met een stevige 
basis aan groep 3 beginnen. Daardoor zal het lezen van 
de kinderen zich nog sterker kunnen ontwikkelen.

Als team blijven ontwikkelen
Het begeleiden van het spelend leren is een hele kunst. 
De leerkrachten worden getraind in spelbegeleiding 
met inzet van video-interactiebegeleiding. Zo kunnen 
we onszelf bewust worden van ons handelen en inzicht 
krijgen in de spelontwikkeling van de kinderen én 
leerkrachten. Kortom … een intensief verandertraject 
krijgt vorm en inhoud binnen de onderbouw en 

“de spelende, vrolijke kleuters” 
dat is waar wij dit al lemaal voor doen!

Petra Visseren, schoolleider KBS Ariëns
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Duurzame Dinsdag op KBS Het Schateiland

Dinsdag 7 maart stond basisschool Het Schateiland 
in het teken van duurzaamheid. 

Waarom duurzaamheid?
Vorig jaar zijn er op het dak van onze school 
zonnepanelen geplaatst en daar wilden we nu een 
vervolg aan geven. Mede naar aanleiding van de 
deelname aan het schrijven van het boek “De wereld 
van plastic” is er een commissie duurzaamheid in het 
leven geroepen. 

Wijk Initiatievenfonds en duurzaamheid
Duurzaamheid is ook het hergebruiken van 
grondstoffen en daarom wordt vanaf nu alle afval in 
de klassen verdeeld over drie afvalstromen: papier, 
plastic en melkpakken, en restafval. Dankzij een 
bijdrage uit het Wijk Initiatievenfonds konden we het 
groots aanpakken. Zo zijn er nieuwe prullenbakken 
aangeschaft bij Manutan. Deze prullenbakken hebben 
deksels in verschillende kleuren om het sorteren 
makkelijker te maken. 

‘De Vuilnismannen’
Het hele project werd luidruchtig gestart met de komst 
van ‘De Vuilnismannen’. Zij kwamen op een speelse 
wijze vertellen hoe je afval het beste kunt scheiden en 
waarom je dat moet doen. Dit deden zij afgewisseld 
met een show en heel veel interactie met de kinderen. 
Ook hebben de kinderen deelgenomen aan een 
kennisquiz over afval. De presentatie werd afgesloten 
met een workshop ‘trommelen op afvalproducten’.  
Ons team vindt het belangrijk dat onze planeet 
ook voor volgende generaties op een fijne wijze 
bewoonbaar blijft; elk goed begin, begint bij jezelf! 

Mabel van Leur en Henk ten Hoeve, 
commissie Duurzaamheid KBS Het Schateiland

Het Schateiland

VAN DE SCHOLEN

Vrijdag 10 februari was een bijzondere dag voor de 

leerlingen van groep 7/8 van de Leonardoafdeling van 

KBS De Spits. Ze waren door verzekeringsmaatschappij 

ASR uitgenodigd om bij de opening van de 

aandelenbeurs op het Damrak aanwezig te zijn. 

Vorig jaar hebben de leerlingen meegedaan met de 

duurzaamheidswedstrijd van ASR en daar de finale 

gehaald. Ook dit jaar heeft de groep zich ingeschreven 

voor de ASR scholen challenge. In dat kader kregen we 

het verzoek om op 10 februari aanwezig te zijn bij de 

beursopening (elke dag om 9.00 uur) die die dag in het 

teken stond van de wedstrijd.

Met de bus naar Amsterdam, ontvangen worden als 

eregasten, op plekken komen waar je normaal niet mag 

komen: het was in één woord geweldig! We hadden 

ons goed voorbereid; de hele week stond in het teken 

van aandelen en beurskoersen. Precies om 9.00 uur 

mocht een leerling op de gong slaan, het teken dat de 

handel was geopend. 

Met dank aan ASR voor een onvergetelijke ervaring 

gingen we rond het middaguur weer terug naar 

Utrecht. ‘Ik ga zeker later in aandelen handelen’,  

zei Tsjerk!. ‘Super gaaf!’

Groep 7/8 Leonardoafdeling, KBS De Spits

Groep 7/8 Leonardoafdeling De Spits bij opening beurs Amsterdam
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Op donderdag 9 maart is het nieuwe schoolgebouw 

van KBS Onder De Bogen en de Eben-Haëzerschool 

officieel geopend. Samen met leerlingen Milou en 

Daniël heeft bouwkundig adviseur van de Katholieke 

Scholenstichting Utrecht, de heer M.W. Stekelenburg, 

de laatste steen van het nieuwe schoolgebouw 

geplaatst. De kinderen van beide scholen zongen 

samen het lied ‘Klaar voor de start’, waarna de 

wethouder van Onderwijs Jeroen Kreijkamp het 

gebouw officieel mocht openen. Daarna werden de 

aanwezigen uitgenodigd het gebouw te bezichtigen. 

Het gebouw biedt plaats aan Onder De Bogen met 

op termijn 500 leerlingen, de Eben-Haëzer met 110 

leerlingen, een peutercentrum van Spelenderwijs en 

kinderopvang van KMN Kind & Co.  

Interview met de heer Stekelenburg 

De heer Stekelenburg had een speciale rol tijdens de 

officiële opening. Waarom heeft hij deze speciale rol 

gekregen? De heer Stekelenburg vertelt: “Tijdens de 

eerste plaatlegging van KBS Johannes heeft Jan van 

der Klis mij meegedeeld dat de KSU uit waardering 

voor mijn vele werk en inspanningen de bedoeling had 

om mij de laatste steen met twee kinderen te laten 

aanbrengen bij KBS Onder de Bogen en de Eben-

Haëzerschool. Het ontroerde mij en ik heb met enige 

schroom geantwoord dat ik dat wilde doen. Verrast was 

ik, toen ik zag dat zelfs mijn naam op de steen stond. 

Ik was tijdens de opening van het schoolgebouw wel 

een beetje zenuwachtig, maar ik vond het een heel 

mooi moment en een mooie herinnering, ook voor het 

nageslacht. Het leuke is dat mijn kleinzoon, waar ik gek 

op ben, vooraan stond. Hij is nu drie jaar en gaat als 

het goed is in september naar de Eben-Haëzerschool.” 

Hoe bent u bij de KSU terecht gekomen?

“In mijn functie als projectleider bij Architectenbureau 

Bos uit Baarn heb ik samen met Jon van Zoelen 

gewerkt aan diverse projecten van de KSU. Er stond 

een aantal projecten op het programma waarbij de 

KSU graag gebruik wilde maken van mijn kennis en 

ervaring. Op basis van onze prettige samenwerking 

en het wederzijds vertrouwen heeft de KSU mij een 

nul-urencontract aangeboden. In mijn aanstelling staat 

dat ik 5 november 2009 ben aangesteld als ‘Adviseur 

grotere huisvestingsprojecten’.”

Hoe ervaart u de samenwerking met de KSU?

“Vooral met Jan van der Klis en Jon van Zoelen heb 

ik goede en zakelijke contacten. Waarbij ik echt moet 

zeggen dat ik het de laatste jaren bij de Katholieke 

Scholenstichting Utrecht bijzonder naar mijn zin heb 

gehad. Met alle medewerkers en schoolleiders was het 

zeer prettig samenwerken en hebben we veel tot stand 

mogen brengen. De verjaardagen bij de KSU vergeet 

je niet snel en het meeleven in mijn omstandigheden 

is zeer hartelijk. Vooral de gesprekken met Jan en Jon 

tijdens mijn ziekte waren bemoedigend en meelevend. 

Over geloofszaken kon ik gewoon mijn hart uitspreken 

en ik ondervond daar begrip voor. Dus eigenlijk kan ik 

maar één ding zeggen: een uitstekende samenwerking 

met allen.”

Nieuw schoolgebouw KBS Onder De Bogen officieel geopend Bij welke bouwprojecten van de KSU bent u betrokken 

geweest?

“Ik ben betrokken geweest bij grote bouwprojecten, 

zoals SBO De Binnentuin, Joannes XXIII (Het 

Schateiland), KBS Marcus, KBS De JazzSingel, Onder 

De Bogen en Eben-Haëzer, KBS Ludger aan de Van 

Hoornekade, multifunctionele accommodatie aan 

de Beiroetdreef/Eufraatdreef (KBS Johannes) en de 

gymzaal voor Het Schateiland. Daarnaast ben ik ook 

betrokken geweest bij diverse kleinere projecten om 

onderwijskundige vernieuwingen door te voeren.”

De heer Stekelenburg besluit met de woorden: “Ik zou 

graag de werken waar we mee bezig zijn nog af willen 

maken. Wij weten onze tijd niet, onze tijden zijn in 

Gods hand.”

VAN DE SCHOLEN

Het Schateiland ontving tijdens het Tata Steel Chess 
Tournament een aanmoedigingspremie van € 2500,- 
voor hun schoolschaakproject. Het schoolschaken in 
Kanaleneiland is vorig jaar gestart naar aanleiding van 
het Tata Steel toernooi in het Spoorwegmuseum Utrecht.
Naar aanleiding van dit toernooi en de vertoning van 
de film de ‘Droomvermenigvulderaar’ over schaken in 
de Indische buurt in Amsterdam, heeft Henk ten Hoeve 
als cultuurcoördinator van Het Schateiland het initiatief 
genomen om schaken op zijn school en in de wijk 
te promoten. Henk vond een samenwerkingspartner 
in Anne-Marie Benschop, voormalig Nederlands 
dameskampioene schaken, integraal coach en 
schaaktrainer. 

Samen zijn Henk en Anne-Marie begonnen aan hun 
droom om de kinderen van Kanaleneiland op school 
te leren schaken en om uiteindelijk een door ouders 
georganiseerde jeugdschaakclub in de wijk te vestigen. 
Al circa 60 leerlingen van Het Schateiland hebben 
schaaklessen gevolgd. Ook een aantal teamleden heeft 

inmiddels leren schaken. De school wil het project graag 
uitbreiden naar de wijk. Met een bijdrage van Vereniging 
Sport Utrecht (VSU) is in januari gestart met ‘schaken 
voor moeders’. Het idee is dat zij later instructie kunnen 
geven aan de kinderen. Ook vaders en andere scholen 
worden nog uitgenodigd mee te doen. Het streven is om 
door te groeien naar een schaakclub voor de wijk.

Henk ten Hoeve, KBS Het Schateiland

Het Schateiland krijgt aanmoedigingspremie voor schaaklessen

Het Schateiland

Theo Henrar (Tata Steel), 

Henk ten Hoeve  

(Het Schateiland) en 

Anne-Marie Benschop 

(schaakdocente) met de 

aanmoedigingsprijs.
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Een aantal weken geleden deed een aantal teams 
van KBS De Spits mee met het schaaktoernooi voor 
basisscholen in Utrecht.

Al jaren maakt schaken onderdeel uit van het curriculum 
van de Leonardogroepen. Maar ook steeds meer 
kinderen uit de andere groepen zijn enthousiast 
geworden. Team 1 is tijdens het toernooi kampioen 
geworden en na afloop werden de spelers door 
wethouder Jansen uitgenodigd om een potje met hem 
te spelen. De wethouder blijkt een fanatiek schaakspeler 
te zijn en is ook regelmatig in het Stadskantoor bij het 
levensgrote schaakbord te vinden.

Daar speelt hij dan in de pauze met toevallige passanten. 
Een week na het schaaktoernooi kregen de spelers 
een spontane uitnodiging om tijdens een pauze het 
op te nemen tegen hem. Dus ging groep 7/8 op een 
woensdag met de bus naar het Stadskantoor om daar de 
uitdaging aan te gaan. 

We werden ontvangen door de wethouder en gingen 
vrijwel meteen naar het bord. De kampioenen hadden 
zich goed voorbereid, waardoor de wethouder al snel in 
de problemen kwam. Hij probeerde de spelers nog uit de 
tent te lokken, maar daar trapten ze niet in. 

Na een half uur spelen kon hij dan ook niet anders 
dan zijn nederlaag accepteren. Hierna was team 2 aan 
de beurt, maar waarschijnlijk vond de wethouder één 
nederlaag meer dan genoeg, dus team 2 verloor jammer 
genoeg. Na afloop vertelde de wethouder dat het pas de 
derde keer was dat hij had verloren in het Stadskantoor. 
Toen kon de dag voor de kinderen al helemaal niet meer 
stuk.

Groep 7/8 Leonardoafdeling, KBS De Spits

Schaken met de wethouderMeer muziek op KBS De Achtbaan

Sinds dit schooljaar werkt Yvonne anderhalve dag per 

week als vakleerkracht muziek, maar al tijdens de pabo-

opleiding wist Yvonne dat ze zich wilde specialiseren in 

muziekonderwijs en besloot ze de Gehrels-opleiding te 

gaan volgen. Anderhalf jaar geleden werd aan Yvonne, 

toen juf van groep 1 en 2 op De Achtbaan, gevraagd 

of zij muziekles zou willen geven. Die lessen bleken een 

positief effect te hebben, vooral op kinderen die moeite 

hebben met de cognitieve vakken. “Als ik nu door de 

schoolgangen loop, vragen alle kinderen me wanneer ik 

weer muziekles kom geven” vertelt Yvonne. 

Om structureel meer muziekles te kunnen geven 

besloot de school een subsidieaanvraag in te dienen bij 

het Fonds voor Cultuurparticipatie. Yvonne schreef de 

aanvraag en deze werd gehonoreerd. Ze geeft nu les 

in alle klassen en scholing aan alle leerkrachten. “Ons 

doel is dat de leerkrachten over drie jaar zelf in staat 

zijn om eenvoudige muzieklessen met een methode te 

geven, met ondersteuning van mij als vakleerkracht”, 

zegt Yvonne. 

Ondertussen zijn het Utrechts Centrum voor de Kunsten 

(UCK) en muziekschool Kunstencentrum Nieuwe Vaart 

partners van De Achtbaan geworden. Het UCK geeft 

workshops aan leerlingen en leerkrachten en het 

Kunstencentrum Nieuwe Vaart verzorgt lessen in de 

bovenbouw en biedt naschoolse muzieklessen in de 

school aan. 

Van een deel van het subsidiegeld heeft Yvonne een 

aantal ukeleles aangeschaft en doordat de ukelelelessen 

een aantal keer tijdens het schooljaar terugkomen, 

leren de kinderen elk schooljaar een nieuw akkoord 

spelen en kunnen ze in groep 8 redelijk ukelele spelen. 

Omdat Yvonne het essentieel vindt dat haar muziekles 

geen eenrichtingsverkeer wordt,  maakt ze gebruik 

van een online blog. Zo kunnen de leerlingen met de 

school-iPads zelf aan de slag, thuis oefenen of aan hun 

ouders laten zien wat ze geleerd hebben.

Uiteraard hoopt Yvonne dat het muziekvlammetje na 

de subsidieperiode aan blijft. Yvonne zal in ieder geval 

door blijven gaan met het geven van muzieklessen in 

alle groepen van De Achtbaan en hoopt dat muziek 

uiteindelijk op alle scholen een vast plek zal krijgen. 

 

Yvonne Berben, vakleerkracht muziek  

KBS De Achtbaan 

de
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In 2016 heeft de KSU zich verbonden aan een pilot van 

het project Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht 

(WOU) dat duurt tot en met mei 2018. Het doel van 

het WOU-project is om een structurele, duurzame 

verbinding te maken tussen de onderwijspraktijk en de 

kennisinstituten in Utrecht met als verwacht gevolg dat 

op scholen de onderzoekscultuur versterkt wordt. Na 

een aantal voorbereidende bijeenkomsten, gaan zes 

scholen van de KSU nu echt concreet aan de slag met 

het project.

In de praktijk

De zes scholen, De Achtbaan, Ariëns, Hof ter Weide, 

Onder De Bogen, De Spits en Stepping Stones, zijn 

op dit moment een WOU-team aan het vormen dat 

praktijkgericht onderzoek naar een onderzoeksthema 

van de school zelf zal doen. In dit WOU-team worden 

vier rollen onderscheiden: de leerkrachtonderzoeker, 

de docentonderzoeker, de studentonderzoeker en de 

broker. De leerkracht- en studentonderzoeker werken/

leren alle twee op de school zelf, de docentonderzoeker 

komt vanuit een van de kennisinstituten (Marnix 

Academie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 

Hogeschool Utrecht, Universiteit voor de Humanistiek 

of Universiteit Utrecht). Het kennisinstituut brengt 

methodologische expertise mee en dient onder andere 

als critical friend. Tot slot is de broker onder meer de 

voorzitter van het WOU-team en iemand die de lijnen 

bewaakt tussen de school en het kennisinstituut. Ook 

de broker komt van de school zelf.

Flankerend onderzoek

Naast de KSU, hebben ook de SPOU en de PCOU zich 

aan het WOU-project verbonden, waardoor in totaal 

17 basisscholen in Utrecht meedoen. In Amsterdam 

en Tilburg wordt ook een WOU-project uitgevoerd. 

Oberon doet flankerend aan alle drie de projecten 

effectstudies per stad en brengt de factoren in kaart die 

maken dat doelen wel of niet behaald worden.

Veel spelers, veel interesse

Er participeren veel spelers in het WOU-project. De 

interesse voor de resultaten van deze pilot wordt dan 

ook breed binnen het onderwijsveld gedeeld. Zowel in 

het dagelijkse praktijkveld als in het onderzoeksveld. 

Met elkaar wordt beoogd het project te laten slagen en 

daar zullen we allemaal voor gaan!

Jelle Mak, 

staffunctionaris onderwijs, kwaliteit en identiteit

Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

Op donderdag 23 februari werd de nieuwe naam voor 
de samengevoegde scholen KBS Villa Nova en KBS De 
Kameleon feestelijk onthuld. Om 14.00 uur verzamelden 
alle leerlingen van de beide locaties zich in de gymzaal 
aan het Schimmelplein. Zij waren verkleed, omdat het 
feest samenviel met carnaval met als (niet toevallig) 
thema: ‘De Middeleeuwen’. Zij werden opgewacht door 
echte middeleeuwse herauten en bewoners van de oude 
stad Utrecht. De herauten kwamen belangrijk nieuws 
brengen van keizer Hendrik V. 

Er was even enige verwarring of de herauten wel op de 
juiste plek waren, maar gelukkig klopte het nieuws en 
brachten zij de spannende boodschap van de nieuwe 
schoolnaam. Deze stond echter niet in de brief van de 
keizer die werd voorgelezen. De spanning werd flink 
opgevoerd doordat de naam niet in de brief genoemd 
werd en iedereen erg nieuwsgierig was. Er stond wel met 
kleine lettertjes in dat de naam op het cadeau stond dat 
naar de school gebracht was. Na enig zoeken werden 
twee grote cadeaus gevonden. Ze waren verkeerd 
bezorgd bij de KSU en de voorzitter van het College van 
Bestuur, Jan van der Klis, kwam ze persoonlijk bij ons 
brengen.

De cadeaus (de gevelborden met daarop de nieuwe 
naam) werden aangeboden door Jan van der Klis. 
De oudste en jongste leerlingen van beide scholen 
mochten helpen met uitpakken en eindelijk kon iedereen 
lezen dat de nieuwe, samengevoegde school, KBS De 
Catharijnepoort gaat heten. De bekendmaking van de 
nieuwe schoolnaam werd afgesloten met het feestlied. 
De kleuters van beide locaties mochten vervolgens onder 
de poort door de school in glijden. Alle kinderen hebben 
daarna samen een tompoes gegeten met daarop het 
nieuwe logo van de school en ze kregen uitleg over de 
betekenis van de nieuwe naam. 

De naam KBS De Catharijnepoort
De naam ‘Catharijne’ is onlosmakelijk verbonden met 
Utrecht. De Catharijnepoort werd gebouwd in de 

12e eeuw en was een van de vier poorten waardoor 
je de stad in kon komen. Destijds kon je de poort 
bereiken door een ophaalbrug (Catharijnebrug) over 
de verdedigingsgracht. De gracht sloot aan op de 
toenmalige Vleutense wetering. We kunnen het ons 
nu niet meer voorstellen, maar deze stroomde over de 
gehele lengte van de huidige Vleutenseweg naar het 
westen, richting Vleuten. De Vleutense wetering en 
de Vleutenseweg vormden aan de westzijde van de 
stad belangrijke handelsroutes. Er lagen veel schepen 
in het haventje. Buiten de poort waren eerst nog veel 
weilanden, maar later ontstond steeds meer bebouwing 
en werd het gebied waar onze schoolgebouwen 
nu staan bekend als de buurt Buiten Catharijne. 
De Catharijnepoort stond vlakbij het huidige Tivoli-
Vredenburg. Rond 1845 is de Catharijnepoort gesloopt. 
Naast de historische waarde heeft de naam ook de 
betekenis van ‘toegang tot kennis en ontdekken’. Achter 
de poort valt veel te leren, te ervaren en te ontdekken. 
De poort staat symbool voor kansen nu en in de 
toekomst.

Anita Verweij, schoolleider KBS De Catharijnepoort

VAN DE SCHOLEN

KBS De Catharijnepoort
De Kameleon en Villa Nova gaan verder als één school

De Catharijnepoort werd 
gebouwd in de 12e eeuw



17PERSONEEL16 PERSONEEL

De KSU is een school rijker, maar we nemen ook 
afscheid van twee scholen. KBS Villa Nova en KBS 
De Kameleon zijn per 1 maart samengegaan onder 
een nieuwe naam. Het afgelopen jaar is door beide 
teams en met een grote betrokkenheid van de ouders 
onder leiding van Anita Verweij en Jansje Dekker het 
samenvoegingsproces vormgegeven. 

Eén school, met één concept, met één profiel en één 
nieuwe naam, maar wel op twee locaties. Voor deze 
nieuwe school moest ook een nieuwe schoolleider 
worden gevonden en benoemd en daarvoor hebben we 
de afgelopen periode dan ook een procedure gelopen. 
We zijn heel blij dat Anita Verweij met een unaniem 
positief advies deze nieuwe school wil gaan leiden. 

We feliciteren haar van harte en wensen haar en haar 
team heel veel succes met het verder vormgeven en 
uitbouwen van de nieuwe school.

PERSONEEL

Nieuwe schoolleider KBS De Catharijnepoort

Nieuwe schoolleider KBS De Notenboom

Na het vertrek van schoolleider Arjanne van Leeuwen 
heeft Esther Vollenga als interim schoolleider de taken 
waargenomen. Inmiddels hebben we een nieuwe 
schoolleider aangetrokken. Michelle Hess is benoemd 
en sinds 20 februari aan de slag op De Notenboom. 
Uiteraard is zij al gedurende haar procedure 
geïnformeerd over het perspectief van de school. 

Wij zijn erg blij dat zij de verantwoordelijkheid wil 
dragen om de school in deze uitdagende en ook lastige 
fase te leiden en wensen haar veel succes. 

Zoals gemeld hebben we het voorgenomen besluit 
genomen om met ingang van 1 mei aanstaande 
geen driejarigen meer in te schrijven op deze school. 

Leerlingen die nu op de Notenboom zitten kunnen de 
school daar wel af maken. Die garantie hebben we als 
KSU afgegeven. 

Zij-instroom blijft overigens nog wel mogelijk op de 
Notenboom, zolang er nog kinderen zijn van dezelfde 
leeftijd op De Notenboom, maar uiteindelijk zal de 
school dus uitgroeien.

We feliciteren 
Anita Verweij van harte!

Uitdagende en ook 
lastige fase

Even voorstellen… Michelle Hess, schoolleider KBS De Notenboom

Na 12½ jaar gewerkt te hebben binnen het cluster 4 
onderwijs in Amsterdam, was het tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Ik ben 12½ jaar geleden begonnen als 
stagiaire en heb mij doorontwikkeld tot teamleider. Ik 
heb jarenlang voor de klas gestaan en ben daarnaast 
bouwcoördinator geweest. Toen de stichting zijn 
structuur veranderde, werd ik gevraagd voor de functie 
teamleider. 

En daarnaast ben ik gevraagd om mij door te 
ontwikkelen als schoolleider. Door 1½ jaar geleden 
te starten met de schoolleidersopleiding ben ik ook 
die uitdaging aangegaan. In mijn loopbaan ben ik 
veel tegengekomen en heb ik veel meegemaakt. Van 
conflicten met leerlingen en ouders tot bezoeken van 
de inspectie die niet liepen zoals we allemaal graag 
zouden willen zien. Maar door altijd te blijven denken 
in kansen en mogelijkheden kom je uiteindelijk tot 
oplossingen. 

Maar wie ben ik eigenlijk?
Ik ben Michelle Hess-Ketting en ben woonachtig in 
Uithoorn. Ik ben getrouwd en moeder van twee jonge 
meisjes; Sanne is zes jaar en Lotte is bijna vier jaar. Ik 
heb altijd gezegd dat ik een dag in de week thuis wil 
zijn, zolang mijn meisjes nog niet naar school gaan. 
Dat deze uitdaging dan op mijn pad komt, en ik per 
1 maart in dienst treed bij de KSU op de dag dat mijn 
dochter vier jaar wordt, komt helemaal goed uit in de 
planning. 

De Notenboom is voor mij een nieuwe uitdaging. 
Samen met het team gaan we voor goed onderwijs. 
En ja, wat is dan goed? Goed is in mijn ogen onderwijs 
waarbij het maximale uit het kind gehaald wordt op 
alle vlakken: op didactisch, pedagogisch, motorisch en 
creatief gebied. Ik ben iemand die graag samenwerkt 
en samen met een team wil bouwen. Ik praat snel in de 
wij-vorm om maar aan te geven dat we het niet alleen 
hoeven te doen. 

Ik hoop met eenieder de komende tijd kennis te maken, 
van elkaar te leren en onszelf te ontwikkelen. 

Michelle Hess, schoolleider KBS De Notenboom

“Ik hoop van el kaar  
te kunnen leren  
en onszelf te 
ontwikkelen”
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In augustus 2016 ben ik, Erik Boswinkel, in dienst 
gekomen bij de KSU. De eerste maanden heb ik de 
organisatie leren kennen en heb ik een aantal processen 
onder de loep genomen die verbeterd zouden kunnen 
worden. Dat terwijl de reguliere processen door zijn 
gegaan. Bij de kennismaking heb ik gemerkt dat ik 
een groep leuke collega’s heb in het veld en op het 
KSU-kantoor. Gemotiveerde mensen met een drive om 
het beter te doen. Mensen ook die open staan voor 
nieuwe ideeën en positief kritisch, zoals dat zo mooi 
heet, met vraagstukken en vooral elkaar omgaan. Het 
KSU-kantoor is ervoor om onze scholen te ontzorgen. 
Hoe we dat doen, is in continue afstemming met 
de medewerkers, het MT, het CvB en de scholen. 
Verbinding leggen is naar mijn mening daarbij centraal. 
Eenieder heeft vanuit zijn rol, expertise en ervaring een 
toegevoegde waarde in processen. 

Processen op het KSU-kantoor
De processen die we op het KSU-kantoor kennen 
zijn (de ondersteuning van) Onderwijs & Kwaliteit, 
Financiën & Control, P&O, Facilitaire zaken, ICT en 
PR & Communicatie. Ik noem dit expres processen 
en niet afdelingen, omdat ik geloof dat de focus 
op een organisatie-indeling (grenzen aanleggen) 
optimale samenwerking tegengaat. We moeten elkaar 
vinden waar processen overlappen, we elkaars kennis 
kunnen versterken, waarbij we de kernwaarden van 
de KSU centraal stellen. Eenvoud, aandacht, ruimte, 
verantwoordelijkheid, vernieuwing en plezier moeten 
naar mijn idee centraal staan bij de uit te voeren 
activiteiten en doorontwikkeling van processen 
en medewerkers. Ook het KSU-kantoor wil graag 
uitblinken. 

In grote lijnen houdt het KSU-kantoor zich bezig 
met beleidsontwikkeling en de mede uitvoering van 
facilitaire processen, het opstellen van strategische 
kaders en doelen, het vormgeven van de planning 
& controlcyclus en het uitvoeren van diverse 
administratieve processen. Proactief bijdragen aan de 
ondersteuning en ontwikkeling van de organisatie moet 
daarbij in de genen van de medewerkers zitten.

Hieronder worden enkele processen kort toegelicht; 

Financiën & Control
Financiën en Control verzorgt de inrichting van 
de planning & controlcyclus en de administratieve 

organisatie. Concreet betekent dit; het opstellen van 
de begroting (financieel en formatief) en jaarrekening, 
het maken en analyseren van cijfers in rapportages, 
het uitvoeren van de financiële administratie (FA) 
inclusief het verwerken van facturen, het beheer van 
bankrekeningen en het uitvoeren van diverse controles 
op de inrichting van onze administratieve processen. Dit 
laatste doen we om risico’s te beheersen. De financiële 
administratie heeft vanzelfsprekend een directe 
verbinding met de personeels- en salarisadministratie 
(PA en SA of ook wel PSA). De financiële en 
salarisadministratie wordt daarbij voor een belangrijk 
deel uitgevoerd door het administratiekantoor as/
Works. Binnen de formatie op Financiën & Control 
zijn ook de schooladministrateurs opgenomen. Zij 
verzorgen niet alleen de financiële administratie (LA) 
op de scholen, maar voeren voor het grootste deel 
ook de activiteiten op de leerlingadministratie uit. 
De leerlingadministratie is een precair proces dat wij 
zorgvuldig moeten administreren. Deze administratie 
levert de middelen op waaruit wij onze activiteiten 
en mensen moeten betalen. Foute keuzes leveren 
een direct financieel nadeel. Denk daarbij aan de in 
de politiek gevoerde discussie over de gewichten van 
leerlingen. Ook dit wordt door de leerlingadministratie 
conform wet- en regelgeving uitgevoerd. 

ICT
Binnen de KSU is de centrale ICT-organisatie bezig met 
het invullen van de randvoorwaarden voor de scholen. 
Dit betekent dat zij zich bezighoudt met de inrichting 
van het systeem- en netwerkbeheer en de bewaking 
van de afspraken hierover met de leveranciers. De KSU 
heeft ervoor gekozen om geen eigen systeem- en 
netwerkbeheerders aan te stellen omdat dit effectiever 
en efficiënter door een externe partij vormgegeven kan 
worden. ICT houdt zich ook bezig met de advisering 
en uitrol van hardware, en probeert vanuit centrale 
afspraken (kaders) ook de software voor kantoor  
(Office 365, inclusief telefonie) en pedagogisch-
didactisch software optimaal in te kopen, in te 
richten en beheren zodat de scholen zich inhoudelijk 
bezig kunnen houden met de invulling van ICT-
ontwikkelingen op de scholen. Centrale ICT applicaties 
zoals ParnasSys, intranet en Office 365 worden door 
ICT beheerd (‘functioneel beheer’). ICT richt zich daarbij 
op het faciliteren van de wereldwijde ontwikkelingen. 
We zullen meer en meer gaan werken in de cloud en 
willen dit veilig kunnen doen, waarbij de software 

De dienstverlening van het KSU-kantoor
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als een dienst wordt ingekocht. Uiteindelijk zul je op 
termijn met elk device plaats- en tijdonafhankelijk 
kunnen werken. ICT zal dit proces faciliteren. Dit zal 
ook moeten leiden tot een (positieve?) spanning tussen 
effectiviteit en efficiency. 

Inkoop
Als publieke instelling moeten wij ons verantwoorden 
voor de middelen die wij inzetten. Ook de zaken die 
wij inkopen moet aan deze, wettelijke, regels voldoen. 
Termen als Europese & Nationale aanbestedingen zijn 
daar mogelijk bekende voorbeelden van. De centrale 
organisatie van inkoop is er echter niet alleen om aan 
de wet- en regelgeving te kunnen volgen, integendeel. 
Wet- en regelgeving vormen kaders. Inkoop is er 
met name op gericht om de in te kopen diensten en 
producten tegen zo goed mogelijke voorwaarden 
aan te kunnen bieden aan onze scholen en te laten 
aansluiten bij het behalen van onze strategische 
doelen. Inkoop vult daarbij de regierol tussen de 
vraagkant (de scholen), leveranciers en gespecialiseerde 
inkoopbureaus indien dit nodig is, zoals op het 
gebied van ICT en meubilair. Inkoop beheert ook de 
contracten, zorgt voor juridische toetsing en heeft als 
nevenactiviteit het beheer en de afstemming (met de 
tussenpersoon) van onze verzekeringen.  

Facilitair
Facilitaire zaken houdt zich in brede zin bezig met het 
beheer van onze gebouwen. Zij zorgen ervoor dat het 
dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd, stellen een 
meerjarenonderhoudsplan op en stemmen ook veel af 
met de gemeente. Een deel van deze uitvoering doen 

wij zelf door onze technische dienst, die onderdeel is 
van dit proces. Facilitair leidt ook nieuwbouwtrajecten 
waarbij zij optreedt als ‘bouwheer’, dat wil zeggen 
dat zij verantwoordelijk is voor het bouwtraject. De 
afgelopen jaren hebben wij diverse nieuwe scholen 
mogen neerzetten. Na oplevering van KBS Johannes 
in het najaar van 2017 zal de locatie van Haarrijn 
voorlopig de laatste nieuwbouwschool zijn. Daar waar 
er in een gebouw samen wordt gewerkt met andere 
partners, zorgt facilitair voor de gebouwgebonden 
afstemmingszaken. De centrale aansturing van de 
schoonmaakactiviteiten zal ook onderdeel worden van 
de activiteiten binnen facilitair, net zoals dat geldt voor 
het beheer van energie en het herstel van schade door 
vandalisme. De afstemming met de gemeente is nodig 
omdat deze verantwoordelijk is voor het bouwen van 
een school (en het faciliteren van groei), maar ook is 
een gemeente bevoegd bij krimp ruimtes te vorderen. 

In een volgende KSU-breed zullen onder andere 
de processen Onderwijs & Kwaliteit, P&O en PR & 
Communicatie worden toegelicht.
 
Erik Boswinkel, manager bedrijfsvoering KSU-kantoor
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Social Schools en DigiDuif gaan samen onder de 

naam Social Schools Nederland. Waarom? Omdat we 

door krachten te bundelen meer kennis, capaciteit 

en slagkracht hebben. Om zo een beter en completer 

platform aan te bieden. Meer dan 1200 basisscholen in 

Nederland maken gebruik van onze Apps. Dat is bijna 

15% van alle scholen in Nederland. Het is ons doel om 

binnen twee jaar Social Schools en DigiDuif naar elkaar 

te laten toegroeien. 

Meer functionaliteiten

Voor jullie betekent dit dat er meer functionaliteiten 

in Social Schools komen. Denk hierbij aan één-op-één 

communicatie en absenties. Verder gaan we samen 

werken aan het digitaal kindportfolio. We geloven 

er sterk in dat het onderwijs meer kindgestuurd 

kan worden. In plaats van alle administratie bij de 

leerkracht, groeien naar een samenwerking tussen 

het kind, school en ouders. Samen leren! Want leren 

doe je natuurlijk niet alleen op school, maar ook thuis, 

op vakantie, bij de sportclub! Het kindporfolio wordt 

onderdeel van Social Schools en je kunt dit als school 

afnemen. Interesse? Neem vooral contact met ons op: 

support@socialschools.nl. 

Bert van ’t Land, 

medeoprichter en eigenaar Social Schools Nederland. 

Social Schools en DigiDuif gaan samen

Mede dankzij Imraan, leerling uit groep 8 van KBS Op De 

Groene Alm, wordt het winnende idee van de Klimaattop 

breed uitgerold binnen de KSU. Twee juffenfietsen van 

de gemeente Utrecht rouleren inmiddels op diverse 

scholen van de KSU. Door het succes van deze elektrische 

fiets heeft de stichting besloten om in het kader van 

duurzaamheid KBS Op De Groene Alm als eerste twee 

e-bikes aan te bieden, zodat medewerkers die net iets 

verder weg wonen, extra gemotiveerd worden om op de 

fiets naar school te komen. 

Meer e-bikes op KSU-scholen 

Voorzitter van het College van Bestuur Jan van der 

Klis is trots op de betrokkenheid van de scholen bij dit 

project: “De KSU wil graag medewerkers stimuleren 

om zoveel mogelijk te bewegen en op de fiets naar 

hun werk te gaan. In veel gevallen gaat het woon-

werkverkeer op een e-bike sneller dan met de auto en 

in plaats van in de file te staan, geniet je ook nog eens 

van de buitenlucht. Een frisse en milieubewuste start 

van de dag. We hopen dat meer KSU-scholen positief 

reageren op de roulerende juffenfiets. We zijn dan ook 

voornemens om zo veel mogelijk KSU-scholen waar de 

juffenfiets een succes is, een e-bike aan te bieden.”

De KSU stimuleert fietsen naar het werk

ORGANISATIE

In december stond de Kookworkshop Kerstdiner in 

het GrachtenAtelier op het programma. Ongeveer 40 

KSU’ers hebben in groepjes een zesgangenkerstdiner 

bereid. Er werd veel gelachen, maar zeker ook heel 

serieus gewerkt. Onder het toeziend oog, en met 

aanwijzingen en nuttige tips, van een culinair adviseur 

heeft iedereen na het harde werken kunnen genieten 

van alle hapjes. De recepten zijn per e-mail naar de 

deelnemers toegestuurd, zodat iedereen met kerst iets 

bijzonders op tafel kon zetten. 

Kookworkshop kerstdiner
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KSU-scholen Hof ter Weide en De Achtbaan

De gemeenteraad heeft in juli 2016 besloten extra geld 

te reserveren voor het aanpassen van de gebouwen. 

Nu kunnen keuzes worden gemaakt over de 

indelingen binnen de MFA’s en over hoe de technische 

gebreken op te lossen. Samen met de gebruikers 

zijn verschillende scenario’s opgesteld. Deze zullen 

worden getoetst op juridische, functionele, technische 

en financiële haalbaarheid. De resultaten van de 

haalbaarheidsstudies worden opgeleverd vóór het derde 

kwartaal van 2017. Deze resultaten vormen de basis 

voor het ontwerp en de renovatie van elk van de vier 

MFA’s, waarvan wij er twee medegebruiken: Waterwin 

en Voorn.

Ondertussen is een aantal zaken die urgent zijn of 

waren en/of onafhankelijk van de genoemde grondige 

analyse konden plaatsvinden, opgelost. Hieronder 

staat een overzicht van de werkzaamheden die sinds 

mei 2016 per MFA zijn uitgevoerd, inclusief wat in het 

eerste kwartaal 2017 opgepakt zal worden.

MFA Waterwin (KBS Hof ter Weide)

Bij MFA Waterwin staat het verbeteren van het 

binnenklimaat in het gebouw op de agenda. De 

dakkoepels in de ruimtes van ‘de buitenschoolse 

opvang van Saartje’ op de eerste verdieping kunnen 

sinds afgelopen zomer open en dicht worden gezet. 

Dat zorgt voor frisse lucht en verkoeling. 

Er wordt op dit moment onderzocht of de 

klimaatinstallaties werken zoals ooit is bedacht. 

Sommige ruimtes worden nu anders gebruikt dan 

is bedacht bij het ontwerp van het gebouw en dat 

heeft gevolgen voor hoe warm of koud het in een 

ruimte is en mag zijn. Ook dit wordt meegenomen 

in het klimaatonderzoek Waterwin. Voor de ruimtes 

van ‘de buitenschoolse opvang van Saartje’ in het 

middengebied wordt onderzocht of het mogelijk is om 

vooruitlopend op de renovatie verbeteringsmaatregelen 

te treffen zonder te de-investeren. De uitkomsten 

krijgen een plek in de haalbaarheidsstudie van 

Waterwin. 

De natuurspeelplek buiten het gebouw heeft in de 

afgelopen maanden een opknapbeurt gekregen. 

Daarbij is de bestrating en de afvoer van het water bij 

de speelplek aangepakt, zodat er geen wateroverlast 

meer is richting het gebouw. 

Verder zijn Welzijn en de bewonersactiviteiten 

ondergebracht in andere accommodaties waaronder 

Hof ’t Spoor in Terwijde. Nu de Welzijnspartner de 

locatiebeheersactiviteiten in Waterwin niet meer doet, 

heeft de Gemeente – vooruitlopend op de renovatie – 

die beheersactiviteiten tijdelijk overgenomen. 

Wat wordt begin 2017 gedaan? 

Het onderzoek naar een oplossing voor het loslatend 

akoestisch spuitpleister in klaslokalen is gaande en we 

verwachten dit probleem in het begin van het nieuwe 

jaar op te kunnen lossen. De komende maanden wordt 

de wateroverlast door verstoppingen in de straatputten 

en straatgoten en de verzakking van de bestrating 

rondom Waterwin opgelost.

Het Kindercluster Voorn (KBS De Achtbaan) 

In een aantal lokalen van Kindercluster Voorn zijn 

– als proef - handbediende ventilatieroosters geplaatst. 

Dit om te bezien of dat in deze lokalen voor meer 

frisse lucht zorgt. Verder is de geluidsoverlast die de 

luchtbehandelingskasten veroorzaakten in de lokalen 

opgelost, zodat de kinderen en leraren in de leslokalen 

niet meer gestoord worden door dit geluid. Daarnaast 

zijn reparaties aan het dak uitgevoerd om wateroverlast 

tegen te gaan. 

Wat wordt begin 2017 gedaan? 

De resultaten van de proef met de handbediende 

roosters krijgen een plek in de haalbaarheidsstudie 

van Voorn. Begin 2017 wordt ook gezocht naar een 

oplossing voor de lastig te bedienen schuifdeuren bij de 

schoollokalen. 

 

Jon van Zoelen, projectleider accommodatie- en 

facilitaire zaken

Verbeteren Multifunctionele Accommodaties Waterwin en Voorn Nieuwjaarsbijeenkomst

Team De Spits winnaar van het volleybaltoernooi!

Wat was het weer een gezellige avond! Veel KSU’ers 
waren aanwezig om de collega’s een gelukkig 
nieuwjaar toe te wensen. Na een kort woordje van 
de voorzitter van het College van Bestuur Jan van der 
Klis, stond een heerlijk Bourgondisch en Mexicaans 
buffet klaar. De band Purified zorgde voor de muzikale 
omlijsting van de avond.

Voor de laatste keer is de KSU Nieuwjaarsbijeenkomst 
gehouden bij Het Vechthuis. Helaas zal Het Vechthuis 
haar deuren in 2017 sluiten en gaan we op zoek naar 
een andere locatie. 

Op woensdagmiddag 22 februari vond weer het 
jaarlijkse KSU-volleybaltoernooi plaats. Aan het 
toernooi deden weer 20 verschillende teams mee! 
Tussen de volleybalwedstrijden door werd de Afrikaanse 
bar Tropical druk bezocht voor een hapje en drankje 
en veel gezelligheid. Na spannende wedstrijden is de 
St. Dominicus op de derde plek geëindigd en heeft De 
Spits dit jaar de finale van de Mattheus gewonnen met 
27-16! De organisatie is weer voortreffelijk gedaan 
door Lisette, Patricia en Nick van de Marcusschool. 

1e plaats  De Spits

2e plaats  Mattheus plaats  Mattheus plaats  Mattheus plaats  Mattheus plaats  Mattheus plaats  Mattheus plaats  Mattheus plaats  Mattheus plaats  Mattheus plaats  Mattheus plaats  Mattheus plaats  Mattheus

3e plaats  St. Dominicus

BINDINGSACTIES
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Vertel ‘ns… hoe staat het met de (ver)bouwplannen van onze scholen?

Onder De Bogen

Ruim, hoog, helder, speels door het niveauverschil, variabele speellokalen, een interne gymzaal en een toren 

op de punt van het gebouw. Dit zijn een aantal kenmerken van het schoolgebouw KBS Onder De Bogen. Voor 

de kerstvakantie kon de Eben-Haëzerschool, de partner in het nieuwe gebouw, al verhuizen. Zij waren tijdelijk 

gehuistvest in KBS Op De Groene Alm. In januari verhuisde Onder De Bogen van het tijdelijke adres aan de 

Jazzsingel naar het eigen gebouw, dat formeel op 9 maart werd geopend. 

Mattheus
Kortgeleden vierden wij nog het hoogste punt 
van de bouw van de nieuwe Mattheusschool. 
Nu is hij af. De aannemer heeft in de 
kerstvakantie de laatste werkzaamheden 
verricht en in de vakantie is de school verhuisd. 
Direct na de kerstvakantie zijn het team en de 
kinderen begonnen in het nieuwe gebouw. 
Wat een verschil met het oude gebouw! Het is 
hier ruim, fris en helder en van alle gemakken 
voorzien. Wat opvalt is de kleurstelling: niet 
meer de primaire kleuren rood, blauw en geel 
maar licht en een beetje groen. Het gebouw 
heeft twee speellokalen, die door middel van 
een schuifwand ook als één geheel kunnen worden gebruikt. De crearuimte kan door de twee scholen benut 
worden en er is een inpandig gymlokaal. Op 17 maart werd de school officieel geopend.

Gertrudis
De verbouwing van KBS Gerturdis heeft in drie 
fases plaatsgevonden, omdat het onderwijs 
moest doorgaan. Het verbouwde pand is per 
vleugel gaandeweg opgeleverd. Nu is het af. 
Duidelijk is te zien dat is teruggegrepen op de 
oorspronkelijke structuur van dit monumentale 
gebouw. De ramen tussen gang en lokaal 
zijn zorgvuldig weer teruggebracht in de 
oorspronkelijke staat, de gangen zijn nu 
ruimer en er is geen vernauwing meer. Kijk 
eens naar de mooi vormgegeven deuren; zo 
worden ze niet meer gemaakt. Door de nieuwe 
schuifwanden is het nu zelfs mogelijk een 
gemeenschapsruimte te creëren. Als klap op 
de vuurpijl: de vloer. Het heeft moeite gekost, 
maar wat een plaatje!

Johannes
De bouw gaat inmiddels voorspoedig en voordat we het weten staat aan de Eufraatdreef een nieuwe school. 
Het gymlokaal op de plaats waar vroeger de Johannesschool stond is gereed.




