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Atjeh… vijf jaar later!

Ruim elf jaar geleden besloot de KSU, samen met de 
toenmalige Hogeschool Domstad, om actief hulp te gaan 
bieden aan een aantal door de tsunami (in december 2004) 
zwaar getroffen scholen in Atjeh (Indonesië). In de jaren die 
volgden zijn ruim honderd leerkrachten en studenten voor 
kortere of langere tijd - soms wel drie maanden - intensief 
werkzaam geweest op een zestal scholen daar. In 2011 werd 
dit ’KSU voor Atjeh’-project afgesloten met een tegenbezoek 
van zo’n 25 Indonesische leerkrachten en docenten aan 
scholen van de KSU. 

Hoe zou het nu gaan met ‘onze KSU-scholen’ in het Verre 
Oosten? Leven de door Z@ppelin geleverde poppen, die 
hielpen bij dramalessen in het kader van traumaverwerking 
nog? Is er nog iets zichtbaar van het klassenmanagement 
dat door ons geïntroduceerd is? Zijn de lokalen al gezelliger, 
maar vooral effectiever ingericht? Zijn er nog sporen terug 
te vinden van het ‘realistisch rekenen’ dat we samen met 
het Freudentahl instituut hebben geïmplementeerd? Is het 
muziekonderwijs, waarmee we ook een poging waagden 
om kinderen op te vrolijken, verder ontwikkeld? Zouden ze 
alle varianten van ‘Vader Jacob’ nog kennen? Genieten de 
kinderen nog van de lessen slagbal? Worden er nog steeds  
leuke spellessen gegeven? Is de rol van de universiteit Unisia 
nog dezelfde? Ondersteunt de pabo F-Kip onze KSU-scholen 
in Atjeh nog evengoed? Hoe zou het gaan met ‘onze‘ 
leerkrachten daar? En bovenal: de kinderen,  wat is er van hen 
geworden?

Allerlei vragen die voortdurend door mijn hoofd flitsten. 
Langzaam kwam de gedachte in me op om nog één keer te 
gaan kijken. Met eigen ogen zien en van de betrokken zelf 
horen wat er nog over is van onze inzet. Eerlijk gezegd was ik 
best bang dat het me ontzettend zou tegenvallen. Het contact 
is de afgelopen jaren ook steeds minder geworden. Af en toe 
een sms’je, soms eens een mail.

Uiteindelijk hebben we de daad bij het woord gevoegd. André 
de Hamer (toenmalig projectleider) en ik zijn van 13 t/m 21 
maart 2016 terug geweest. Een feest van herkenning, maar 
wat is er ook veel veranderd! Banda Atjeh is spectaculair 
herbouwd. De economische groei is enorm. Het oude 
straatbeeld is bijna verdwenen: de becaks zijn verdreven 
naar de rand van de stad. Wie geen auto heeft, rijdt een 
125cc motor. Gammele huizen zijn vervangen door strakke 
nieuwbouw. Bredere wegen en een enorme toename van 
het verkeer. Vooraf werden we via de Nederlandse pers 
gewaarschuwd voor een nog veel strengere toepassing van de 
sharia. We hebben er niets, maar dan ook niets van gemerkt! 

Jan van der Klis, 
voorzitter College 
van Bestuur

Carel Laenen, 
lid College van 
Bestuur

meer dan een basis
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Protestants, katholiek, Chinees, westers en natuurlijk 95% 
Islam, leeft vreedzaam en veilig naast elkaar. 
De scholen (ook de onze) zijn in de afgelopen vijf jaar 
gegroeid, al loopt de vooruitgang wel wat achter bij 
de grote groei van de maatschappij. Leerlingen hebben 
boeken, maar budget voor bijvoorbeeld printertoner 
ontbreekt. Het meubilair oogt verouderd, een enkel 
schoolgebouw kan wel weer een likje verf gebruiken, 
maar de ontwikkeling is in de volle breedte merkbaar. 
We kregen van leerkrachten en schoolleiders bevestigd 
dat onze workshops klassenmanagement, realistisch 
rekenen, science, drama, muziek en sport een perfecte 
voorbereiding zijn geweest voor het nieuwe, meer 
leerlinggerichte, curriculum.  Wat ik me vooraf nauwelijks 
gerealiseerd had: de ‘tsunami-kinderen’ zitten allang 
op de hogeschool of de universiteit. De huidige 
basisschoolkinderen kennen de tsunami alleen uit de 
verhalen; er heerst dan ook een heel andere sfeer op de 

scholen. Geen traumatische kinderen, maar leerlingen die 
veilig en wel kunnen uitblinken! Het gaat goed in Atjeh. 
Hulp aan deze scholen van buitenaf is niet echt meer 
nodig. 

Wel is er grote behoefte aan uitwisseling. Daar liggen 
kansen, ook voor KSU- scholen. Internationalisering, 
wereldburgerschap, uitwisseling, correspondentie of… 
projecten van kleine groepjes leerkrachten, die in Atjeh 
enkele maanden aan de slag gaan. 

Het draagvlak is er, wie durft het aan?

Jan van der Klis, voorzitter College van Bestuur 

Ben je geïnteresseerd in het volledige verslag?  
Zie www.ksu-utrecht.nl/over-ons/downloads
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Meet the Professor op KBS Het Schateiland en KBS De Spits

Op woensdagochtend 30 maart gingen 140 professoren 
van de Universiteit Utrecht ter viering van het 380 jarig 
bestaan, op pad richting basisscholen in Utrecht. Zij 
bezochten onder andere de KSU-scholen Het Schateiland 
en De Spits. Een mooie en leerzame ontmoeting tussen 
kinderen en professoren. 

Om 11.00 uur stipt stapte professor Twan, een 
natuurwetenschapper, het lokaal van Groep 7b van 
Het Schateiland binnen. Gekleed in toga en met een 
koffertje vol medicijnen begon hij een interactieve 
ochtend waarin hij de kinderen en juf Mabel van Leur, 
meenam in zijn wereld. Aan het einde van deze ochtend 
wisten de kinderen dat 'je lever de chemische fabriek 
van je lichaam is', bedachten zij medicijnen tegen ebola 
en voedselvergiftiging en hoorde ze van professor Twan 
ook nog dat hij veel tijd met zijn zoon van 11 op het 
voetbalveld doorbrengt. Kortom, een dag om niet te 
vergeten! 

Henk ten Hoeve, KBS Het Schateiland

Professor van Geesteswetenschappen, Martha 
Frederiks, bracht een bezoek aan De Spits. Zij heeft de 

leerlingen en meester Jos Breedveld veel geleerd over 
de geboorterituelen in Gambia. Helemaal leuk was het 
dat de kinderen allerlei vragen konden stellen, die de 
professor allemaal kon beantwoorden. 

Jos Breedveld, KBS De Spits 
 
Na deze woensdag is de mailbox van Meet the Professor 
(Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht) overspoeld 
met berichten van enthousiaste hoogleraren en scholen 
die heel graag een vervolg willen geven aan het project. 
Meet the Professor was dus een daverend succes. 

Het Schateiland
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School in beeld: KBS St. Dominicus

VAN DE SCHOLEN

Weetjes 

•   De school is opgericht in 1956, dat betekent dat ze 
60 jaar oud is!

•   Het huidige gebouw is ook 60 jaar oud. De Cereol-
locatie stamt uit het jaar 1905 en wordt sinds 2013 
door onze school in gebruik genomen.

•  Locatie: Oog in Al (Utrecht-West)

•   Op dit moment heeft de school 645 leerlingen,  
26 groepen, 47 medewerkers.

Onze school
Ons uitgangspunt is klassikaal onderwijs met, waar 
mogelijk zelfstandige verwerking. Bij instructie en 
verwerking wordt waar nodig gedifferentieerd. De 
kernvakken taal, lezen en rekenen staan centraal 
op school. Daarnaast wordt in alle groepen Engels 
aangeboden.
 
Een van de speerpunten van het schoolplan is werken 
uit eigenaarschap. Voor ons betekent dat: werken 
met veel vrijheid om je onderwijs vorm te geven en 
de verantwoordelijkheid voor het resultaat. Juist de 
leerresultaten in samenhang zien met het leer- en 
leefklimaat en de sociale vaardigheden van ieder kind in 
de groep, is voor ons de grote uitdaging. Om dat te leren 
formuleert iedereen leervragen die henzelf en daarmee 
ook de school een stukje dichter bij onze ambitie brengt: 
Boeiend onderwijs in de 21e eeuw! Daarnaast bekwamen 
we ons verder in Engels in alle groepen en leren we de 
juiste begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen 
toe te passen.

Leren is leuk!
Het motto van de St. Dominicusschool is ‘Leren is 
leuk!’. Hierin klinkt ook de ambitie van de school 
door. We nemen geen genoegen met alleen 
maar leuk of alleen maar leren! Bij ons is veel te leren 
omdat we boeiend onderwijs verzorgen in een sfeer 
waarin kinderen met plezier leren. Ondernemend 
gedrag, samenwerken en motivatie zijn belangrijke 
factoren in ons leerproces. De leerkracht stimuleert 
het eigen initiatief van de leerling, daagt uit en 
begeleidt. Daarnaast houden wij van vieren; het 
delen van vreugdevolle momenten met elkaar. 
Kinderen en leerkrachten genieten van sportdagen, 
kamp, schoolreisjes, excursies, de afscheidsslinger 
van de groepen 8 en het vieren van bijzondere 
momenten, zoals het 60-jarig bestaan.

60 jaar!
Ter ere van ons jubileum is er een nieuw 
schoollied geschreven op de wijs van ‘We will 
rock you’ van Queen. Woensdag 11 mei stonden 
bijna 700 kinderen te klappen en te stampen 
om het lied ten gehore te brengen. Ook werd er 
vanaf het dak een foto in de vorm van het getal 
60 gemaakt. Woensdag 18 mei hebben we een 
workshopavond voor ouders georganiseerd onder 
het thema ‘Alles voor je kind’. 180 ouders hadden 
zich ingeschreven op 14 verschillende workshops 
over zeer uiteenlopende onderwerpen: van 
gebitsverzorging tot faalangst. De afsluiter van 
het feestelijke jaar is in juni, dan houden we een 
grote Parade met een keur aan optredens en 
gezellige eet- en drankstandjes.
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Slotpresentatie MuziekRoute in Muziekcentrum TivoliVredenburg

De MuziekRoute is een samenwerking tussen het UCK, 
Brede School Overvecht, TivoliVredenburg en het Rosa 
Ensemble. De MuziekRoute is bedoeld om kinderen 
op een creatieve manier in aanraking te laten komen 
met muziek. En dan vooral het zelf maken, ontdekken, 
bedenken en ervaren van muziek. 

Op maandag 30 mei en dinsdag 31 mei vonden de 
slotpresentaties plaats. Ruim 1400 leerlingen uit 
Overvecht mochten laten horen en zien wat zij het 
afgelopen jaar geleerd hebben.

Verslag KBS Johannes
Afgelopen week verzorgde de Johannesschool in het 
kader van de MuziekRoute een optreden in Tivoli. 
Alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 zongen 
allerlei liedjes. De kinderen van groep 5 speelden op 
muziekinstrumenten en aan het eind van het concert 
trad een deel van de kinderen nog op met een dans. Wat 
waren wij trots op onze school! 

Floor Vleming, leerkracht groep 3 en 
onderbouwcoördinator

Verslag van leerlingen van KBS Marcus
Maandag gingen we naar TivoliVredenburg. We gingen 
met de bus. We gaven een concert en gingen spelen op 
onze instrumenten. Er werd ook een verhaal verteld. Het 
was erg leuk.

Nadeshery, leerling groep 5B

We gingen met groep 4 en 5. Ik bespeelde de cajon. Ik 
zat in de hoek op een groot podium. Ik vond het tweede 
lied het mooist. Het was superleuk!   

Zaid, leerling groep 5B

Wij zijn Ayisha en Widad uit groep 5A. Wij gaan vertellen 
over TivoliVredenburg. De groepen 5 en 4 gingen naar 
TivoliVredenburg met de bus. De groepen 5 hadden
instrumenten en de groepen 4 gingen kijken. Iedereen 
vond het heel leuk en ook deed iedereen heel leuk mee. 
De dirigent leidde het concert, ze gaf aan wanneer
we moesten spelen en wanneer we moesten stoppen.

Leerlingen groep 5



In augustus 2016 opent tweetalige basisschool Stepping 
Stones haar deuren voor leerlingen van groep 1 en 2. 
Stepping Stones begint klein en zeven jaar later staat 
er naar verwachting een volledige basisschool, waarin 
onderwijs wordt gegeven aan ongeveer 250 leerlingen van 
groep 1 tot en met 8. 

Naamsbekendheid
We zijn door middel van een pr-campagne druk bezig om 
naamsbekendheid voor de nieuwe school te krijgen. We 
hebben onder andere op Facebook campagne gevoerd 
met de video Mother’s Day en enkele Linkposts, waarbij 
men kon doorklikken naar de website van de school. De 
video heeft in totaal 17.355 views gekregen, waarvan 
4.919 keer de video minstens 10 seconden bekeken 
is. De video heeft daarnaast 141 kliks naar de website 
gegenereerd en in totaal zijn er 27.678 unieke mensen 
bereikt met de video. Door middel van de Linkposts op 
Facebook zijn 792 websitekliks gegenereerd, in totaal zijn 
hiermee 24.132 unieke mensen bereikt.

Verder hebben we posters verspreid op diverse locaties, 
zoals op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, 
buurthuizen etc. In de omliggende wijken hebben we 
folders uitgedeeld en in de regionale krant zijn advertenties 
geplaatst. Deze gehele campagne hebben we toegewerkt 
en verwezen naar de informatieavond op dinsdag 24 mei 
2016. De meeste aanmeldingen zijn binnengekomen via 
de Facebookcampagne.

Drukbezochte eerste informatieavond
Na een drukbezochte informatieavond in mei hebben 
de eerste leerlingen zich aangemeld. Op donderdag 
16 juni 2016 houden we een tweede informatieavond. 
Ondertussen worden er ook individuele gesprekken 
gevoerd met geïnteresseerde ouders, die graag de overstap 
willen maken voor hun kleuter. 

Spelenderwijs een tweede taal leren
Kinderen van nu groeien op in een steeds internationaler 
wordende samenleving. Het vroeg leren van Engels als 
tweede taal is daarbij van groot belang. Jonge kinderen 
leren immers spelenderwijs een tweede taal. Zonder dat ze 
zich daar bewust van zijn, groeit hun woordenschat snel 
en ontwikkelen ze een goede uitspraak. 

Kinderen maken zich tot een jaar of zeven de klanken nog 
goed eigen, wat belangrijk is voor een juiste uitspraak. In 
ons onderwijs wordt met name in de ochtend aandacht 
gegeven aan de vakken lezen, rekenen, taal en spelling 
in het Nederlands. In de middag werken wij met IPC 

(International Primary Curriculum) en dit wordt in het 
Engels gegeven. Door vroeg te beginnen met Engels geef 
je kinderen een cadeautje mee voor het leven!

IPC
Het IPC bevat leerdoelen voor ieder vakgebied van het 
curriculum, voor persoonlijke ontwikkeling en voor de 
ontwikkeling van internationaal begrip. Internationaliseren 
in ons onderwijs is samen met de leerlingen ‘over de 
grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. 
Onze leerlingen maken op jonge leeftijd kennis met een 
internationale en interculturele samenleving. Hierdoor 
krijgen zij een breder perspectief en worden de leerlingen 
goed toegerust op het functioneren in deze samenleving. 
Door internationalisering in te bedden in de vakken 
is het een onderdeel van ons curriculum. Het eerste 
internationaliseringsproject zal zijn de Dag van de Europese 
talen.

Gwendolyn de Graauw, schoolleider KBS Stepping 
Stones

Promotie KBS Stepping Stones 
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Gwendolyn de Graauw,
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Vol goede moed gingen wij zaterdag 16 april met 

drie teams van de Ludgerschool naar Rotterdam voor 

het debattoernooi. Het toernooi vond plaats op een 

middelbare school. Toen we aankwamen was het 

ontzettend druk. We hebben wel 15 minuten naar 

een plekje gezocht . Toen we binnen waren, gingen 

alle teams op de foto. Daarna moesten we ons in de 

aula verzamelen. Daar vertelde een meneer van het 

Nederlands debatinstituut waar het bij debatteren over 

gaat. 

Toen bedankte hij iedereen voor het komen. Hij riep 

de directeur erbij en die vertelde de eerste stelling: “In 

klassen waar gepest wordt, moeten alle leerlingen een 

gelijke straf krijgen.” Het dummyteam kon niet meedoen 

omdat er een school maar met één team was gekomen, 

daardoor was het een oneven aantal, maar ze mochten 

wel jury worden. Ze hadden er dus wel over nagedacht. 

Toen begon het eerste debat, één team van ons verloor 

maar was wel heel goed. Ons andere team won. Ik mocht 

bij een ander team jureren.  

 

Toen was er lunchpauze. We kregen een lunchpakket 

met een stuk fruit, twee bolletjes met wat erop, een klein 

zakje snoep en wat te drinken. Er werd weer omgeroepen 

dat iedereen moest gaan zitten, de meneer van het 

debatinstituut maakte de tweede stelling bekend: “Als je 

vlucht voor armoede, moet je ook in Nederland kunnen 

blijven.”

Het tweede debat was begonnen. Het ging heel goed 

maar toch hebben allebei de teams het debat verloren. 

Ikzelf mocht weer meedoen als jury. Toen werd de 

verassingsstelling bekend gemaakt: ”Leerlingen moeten 

docenten computerles geven.” Eén team heeft gewonnen 

en één team heeft verloren. Ik vind dat ze het ontzettend 

goed gedaan hebben. Tijdens de pauze hebben we veel 

lol gehad met elkaar. 

Toen kregen we te horen of we bij de eerste twee 

hoorden. Helaas niet, één team is derde geworden en 

het andere team eenentwintigste. Ik vind dat wij het heel 

goed gedaan hebben. Aan het eind was er nog een quiz 

waar je een pot snoep kon winnen. Die hebben wij helaas 

ook niet gewonnen.

We hebben dan wel niet gewonnen, maar we hebben het 

wel superleuk gehad en ik heb er heel veel van geleerd.

Zoë van der Kooi, leerling KBS Ludger

Debatteren kun je leren

docenten computerles geven.” Eén team heeft gewonnen 

en één team heeft verloren. Ik vind dat ze het ontzettend 



De Leonardogroep 7/8 deed mee met een wedstrijd van 

3Dkanjers om ‘iets dat met een kasteel te maken had’ te 

ontwerpen. Michiel Brinkman, een leerling uit groep 8, 

maakte het mooiste ontwerp en won een 3D-printer voor 

zijn klas.

De printer werd in heel veel losse onderdelen op school 

geleverd door 3Dkanjers. De leerlingen hebben de printer 

met twee vaders in elkaar gezet. Het was een hele klus 

omdat er heel secuur gewerkt moest worden en er moest 

goed worden samengewerkt.

3Dkanjers is een uniek initiatief voor het onderwijs in 

Nederland en België. Zij stimuleren talentontwikkeling door 

wetenschap en techniek met behulp van de 3D-printer. 

Lesdoelen waar in de klas aan wordt gewerkt, kunnen 

ook bij het werken met de 3D-printer worden toegepast. 

Leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over 

de (on)mogelijkheden van het maken van een print vanuit 

een ontwerp. Het doel van het werken met een 3D-printer 

is het leren denken vanuit een moderne techniek en 

de mogelijke toepassingen ervan. De hoogbegaafde 

leerlingen worden door deze lessen op een moderne 

manier uitgedaagd.

Leerkrachten hebben toegang tot de 3Dkanjers community 

en kunnen hierdoor nieuwe lesideeën opdoen en projecten 

van andere scholen bekijken. Op deze manier kan de 

3D-printer actief en duurzaam worden ingezet in het 

lesprogramma.

Loes Peterse, schoolleider KBS De Achtbaan

De Leonardogroep 7/8 van KBS De Achtbaan wint een 3D-printer
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de

Leerlingen van De Achtbaan bouwen met twee vaders de 3D-printer
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Onderwijs aan cognitief getalenteerde en hoogbegaafde leerlingen

De 5a-scholen in de voortrekkersrol voor alle 

KSU-scholen 

De visie van de KSU is dat binnen passend onderwijs 

ook cognitief getalenteerde en hoogbegaafde 

kinderen passend onderwijs geboden moet worden. 

De St. Dominicusschool, de Paulusschool, De 

Achtbaan en De Spits (de 5a-scholen) zijn door het 

bestuur van de KSU gevraagd een voortrekkersrol in 

te nemen. Het onderwijsaanbod binnen deze scholen 

is zowel gericht op het compacten en verrijken als op 

procesgerichte doelen zoals de executieve functies 

en de mindset. De Achtbaan en De Spits hebben 

bovendien een Leonardo-afdeling. 

Kennisdeling

Binnen deze voortrekkersrol hebben bovengenoemde 

scholen een werkgroep opgericht. Naast versterking 

van het eigen aanbod door kennisdeling, is 

nadrukkelijk gevraagd de kennis die binnen deze 

scholen aanwezig is ook te delen met de andere 

KSU-scholen. De kennisdeling heeft inmiddels vorm 

gekregen door workshops over de mindset en de 

hogere-denkordevragen. Ook is een tafeltjesmiddag 

georganiseerd, waarin intern begeleiders en 

specialisten hoogbegaafdheid hun vragen konden 

stellen. Ten behoeve van alle KSU-scholen is het 

netwerk op dit ogenblik bezig met het uitwerken van 

een gemeenschappelijk kader, waarmee alle KSU-

scholen een concreet doel hebben waar ze naartoe 

kunnen werken. 

Werkgroep ontwikkelingen

In het schooljaar 2016-2017 zal de werkgroep een 

aantal praktische documenten ontwikkelen, die door 

collega-KSU-scholen ingezet kunnen worden. Denk 

hierbij aan een eigen pagina op SharePoint, met 

uitgewerkte lesvoorbeelden, tips voor materialen, 

best practices en praktische oplossingen. Daarnaast 

is de werkgroep druk bezig met het ontwikkelen van 

leerlijnen voor het leren leren, leren denken en leren 

leven, de executieve functies en de 21st century skills. 

Tevens onderzoekt de werkgroep of er mogelijkheden 

zijn om een deel van hun onderwijsaanbod open te 

stellen voor hoogbegaafde leerlingen van andere KSU-

scholen. Tot slot zal de werkgroep de mogelijkheden 

in kaart brengen tot samenwerking met het 

voortgezet onderwijs. 

Gezamenlijke studiedag

Op woensdag 10 mei 2017 vindt een gezamenlijke 

studiedag plaats voor alle intern begeleiders en/of 

specialisten hoogbegaafdheid van de KSU-scholen, 

waarbij naast interessante workshops ook de 

ontwikkelde producten en diensten gepresenteerd 

zullen worden. 

hogere-denkordevragen. Ook is een tafeltjesmiddag 

netwerk op dit ogenblik bezig met het uitwerken van 

aantal praktische documenten ontwikkelen, die door 

Tafeltjesmiddag: vlnr Jos Breedveld (De Spits), Sandra Freund-Scholman (Montessori BW),  Katinka Nohlmans (Johannes),  Kiki Smeenk (St. Jan de Doper) en  Wendie Prins (St. Dominicus)
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Ja, het is zover. Na ruim 40 jaar in het onderwijs, 

waarvan 14 jaar als schoolleider op de Marcus, ga ik 

met pensioen.

Toen ik in 2002 startte op de Marcus had de school 

ongeveer 200 leerlingen. Het was een gemengde 

school met veel kinderen van allochtone afkomst en 

leerkrachten met een grote betrokkenheid voor de 

kinderen. Het was ook een school met veel hectiek. 

In de daaropvolgende jaren is de Marcusschool steeds 

verder gegroeid.                 

Met veel plezier heb ik deelgenomen aan het 

nieuwbouwtraject. Ik vond het mooi om te zien wat er 

allemaal moet gebeuren, hoe de processen verlopen 

en hoe je als schoolleider daar in mee kunt denken en 

in mee kunt beslissen. Het resultaat is prachtig. We 

genieten nog elke dag van een ruim en licht gebouw.

Er is veel gebeurd gedurende de afgelopen 

jaren. De VVE is ingevoerd, er is hard gewerkt 

aan ouderbetrokkenheid, de Brede School 

heeft steeds meer vorm gekregen, de BSC is 

opgezet, het 3-jarigenproject… En in 2011 ben 

ik het schoolleiderschap gaan delen. Ik ben toen 

duoschoolleider geworden samen met Kristie de Jong. 

Ik heb met veel plezier met Kristie samengewerkt. Zij 

zal nu het schoolleiderschap alleen gaan voeren.

En nu zijn dan mijn laatste weken ingegaan. Dat geeft 

een heel gek gevoel. Het zal wennen zijn zonder deze 

structuur, zonder al die collega’s om me heen.

Sommige mensen vragen mij of ik een plan heb voor 

wat ik ga doen als ik niet meer werk. Van anderen 

krijg ik het advies eerst te ervaren en te doen waar 

ik zin in heb. Ik denk dat ik dat advies maar eens 

ga opvolgen. Lezen, bioscoop- en museumbezoek, 

fietsen en wandelen, op vakantie, er is genoeg te 

doen. Het plan is te starten met een grote reis naar 

Indonesië.

Op 16 juni vier ik mijn afscheid in het Griftpark, samen 

met collega’s, vrienden en familie. En op vrijdag 1 juli 

neem ik afscheid van de kinderen, de ouders en de 

school. Ik kijk ernaar uit!

Ik vertrek...

Annet Lamsma, 
school leider KBS Marcus

PERSONEEL

Vanaf 1 augustus 2016 start onze tweetalige 

basisschool KBS Stepping Stones aan de 

Notenbomenlaan, in hetzelfde gebouw waar ook 

De Notenboom is gevestigd. Deze school zal worden 

geleid door schoolleider Gwendolyn de Graauw, 

voorheen werkzaam als duo-schoolleider bij Op De 

Groene Alm. Wij wensen haar veel succes met deze 

nieuwe uitdaging!

 

Gwendolyn de Graauw schoolleider KBS Stepping Stones
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Woensdag 20 april jl. heeft Monique Rijnsburger 

genoten van een geweldig afscheid op de 

Montessorischool. In de ochtend is zij in alle groepen 

geweest en heeft daar prachtig mooie bloemen, 

tekeningen en kunstwerken in ontvangst mogen 

nemen. ’s Middags was er de afscheidsreceptie 

in de stralende zon met zoveel lieve woorden 

van vele kinderen, ouders, bestuur en andere 

belangstellenden, het was hartverwarmend! 

Bovenal heeft zij enorm genoten van het 

schitterende lied ‘zebraschoenendans’, gezongen 

door alle kinderen van de Montessorischool en 

‘haar’ team.

Per 1 juni 2016 is Fleur van Walbeek de 

nieuwe schoolleider. Wij zijn erg blij met 

haar benoeming en verwachten dat zij aan 

de Montessori Buiten Wittevrouwen op een 

goede manier leiding zal kunnen geven. Na 

de meivakantie heeft zij kennis gemaakt 

met het team en was zij al een aantal 

momenten op school aanwezig om sfeer 

te proeven. Op de volgende pagina zal zij 

zich aan u voorstellen.

Namens de KSU bedank ik Monique 

voor haar tomeloze inzet en wens ik 

haar succes in haar verdere carrière. 

Daarnaast wens ik Fleur van Walbeek 

heel veel succes op KBS Montessori!

Jeanine van Maanen, clusterdirecteur

Afscheid Monique Rijnsburger 

PERSONEEL

Alice van Driel is benoemd tot duo-schoolleider van 

Op De Groene Alm, naast Judith van der Lee. Wij 

feliciteren haar van harte met deze benoeming en zijn 

erg blij dat Alice deze nieuwe uitdaging binnen de 

KSU gevonden heeft en aangaat. We hebben er alle 

vertrouwen in dat zij samen met Judith ODGA verder 

zal gaan uitbouwen en ontwikkelen. Alice begint 17 

mei a.s.

Nieuwe duo-schoolleider Op De Groene Alm
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Even voorstellen: Fleur van Walbeek

Kristallen bol of toch niet

Op 1 juni 2016 begin ik als schoolleider op de 

Montessorischool Buiten Wittevrouwen en terwijl ik dit 

schrijf ben ik feitelijk nog niet eens begonnen. Ik voel 

me dus een beetje een waarzegster met haar kristallen 

bol. Ik durf echter met zekerheid te voorspellen dat 

ik ten tijde van het verschijnen van deze KSU-Breed al 

talloze ouders en kinderen heb ontmoet en de school 

voor mij echt is gaan leven! En dat ik heb ontdekt dat 

ik een superleuk team heb. Ik heb al een beetje met 

hen mogen kennismaken op een studiedag; wat zag 

ik daar een enthousiast, gedreven en open team! En 

ik durf ook te voorspellen dat ik mij goed voel bij de 

versterkende werking van de KSU en ik hoop daaraan 

zelf ook te kunnen bijdragen. 

Facts & Figures

Ik ben 48 jaar, getrouwd met Joan en moeder van 

drie kinderen (een meisje van 17, Maxine, een jongen 

van 14, Chiel, en een meisje van 11 jaar, Elodie). Wij 

wonen in Bilthoven. Elodie gaat van groep 8 naar de 

middelbare school, dus als ouder neem ik nu afscheid 

van de basisschoolperiode, maar beroepsmatig niet, 

hoe mooi is dat! 

Iets anders?

Mijn carrièreverloop is enigszins grillig. Oorspronkelijk 

heb ik rechten gestudeerd en gewerkt als advocaat. 

Daarna was ik jarenlang hoofd van een afdeling 

marketing & communicatie en vervolgens van 

business development. Acht jaar geleden volgde 

ik mijn hart naar de wereld van kinderen en heb 

ik mij omgeschoold tot kinderjeugdtherapeut en 

mijn praktijk opgezet. Ik geloof in leren en je blijven 

ontwikkelen. Eind 2014 ben ik naast mijn werk 

begonnen met de opleiding tot schoolleider Vanuit 

passie en verantwoordelijkheidsgevoel voor kinderen: 

passie voor wat wij willen betekenen voor kinderen, 

verantwoordelijkheid voor wat wij kunnen en moeten 

betekenen. De basisschoolperiode is daarin essentieel. 

Voor mij komt alles dus prachtig samen in het 

schoolleiderschap en ik hoop mijn wellicht wat aparte 

carrièremix effectief in te kunnen zetten!

Waarin wil ik uitblinken? 

De leerling blinkt uit vind ik een mooi motto van de 

KSU. Krachtig ook. Want uitblinken is een woord dat 

soms nog wat ongemakkelijk voelt in Nederland. In 

de VS kan iemand zo in vier zinnen zeggen waar hij 

great in is. Kinderen in mijn praktijk vielen vaak stil bij 

deze vraag. Denkradartjes gingen werken: als ik zeg 

goed in rekenen, klopt dat dan wel want Pietje is toch 

beter dan ik? En wat is goed genoeg? Hoe verhoudt 

zich wat ik zelf vind tot wat de omgeving vindt? En is 

bescheidenheid niet een deugd? Hoe verhoudt zich 

dat dan met elkaar? 

Gelukkig vroeg de redactie mij waarin ik wil uitblinken 

en niet waarin ik uitblink dus ik ontspring de dans. Als 

schoolleider wil ik mijn school, mijn team, de kinderen 

en ouders dat kunnen bieden wat zij nodig hebben. 

En meer. Maar bovenal wil ik er met mijn team voor 

zorgdragen dat we echt concreet handen en voeten 

geven aan het mogen en kunnen uitblinken van onze 

leerlingen. Zodat zij daar ook  zelf in geloven, zodat zij 

hun kwaliteiten echt kennen en ze in zich verankeren, 

zodat ze ervoor uit durven komen en ze kunnen 

benoemen. Afgesloten door bijvoorbeeld een groep 8 

elevatorpitch project. Ik zie enorm uit naar het verder 

leren van en met jullie allen.

Fleur van Walbeek, Schoolleider Montessorischool 

Buiten Wittevrouwen
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STRATEGISCH BELEIDSPLAN

In het kader van het thema Profilering van het Strategisch 

Beleidsplan is het communicatieplan ‘De leerling blinkt 

uit’ opgesteld. 

Er is geen recent onderzoek beschikbaar waarin staat hoe 

medewerkers, ouders en partners over de KSU(-scholen) 

denken. Omdat de uitgangspositie onduidelijk is, is ook 

lastig meetbaar wat over drie jaar de resultaten van het 

KSU communicatieplan en de daaruit voortkomende 

acties zijn. Voor een goede start en evaluatie is daarom, 

voorafgaand aan de communicatie-acties een imago-

onderzoek noodzakelijk. Begin juni hebben ouders, 

medewerkers en een aantal partners de online vragenlijst 

ontvangen en hopelijk ook al ingevuld.

In het laatste jaar van de SBP-periode (2019) wordt 

het imago-onderzoek onder medewerkers, ouders en 

partners herhaald. Op grond van een analyse van de 

resultaten per doelgroep wordt bepaald of bijsturing van 

strategie en middelen noodzakelijk of gewenst is.

Beloning

Scholen kunnen een beloning verdienen wanneer zij 

een bepaald percentage volledig ingevulde vragenlijsten 

hebben ontvangen. Onder de medewerkers die de 

vragenlijst hebben ingevuld, worden vijf cadeaubonnen 

verloot. In de volgende KSU-breed zullen we de uitslag 

vermelden.

KSU imago-onderzoek

Nieuwe organisatiestructuur 

De afgelopen maanden heeft het College van 
Bestuur samen met de clusterdirecteuren onze 
organisatiestructuur geëvalueerd. Werkt het goed? 
Wat kan er beter? Waar lopen we tegenaan? Tijdens 
de evaluatie werd duidelijk dat een combinatie van 
het aansturen van een cluster met daarnaast een 
verantwoordelijkheid voor een portefeuille soms lastig is. 

Focus, aandacht, prioritering, waren sleutelwoorden in de 
discussie, maar er kwamen ook vragen aan de orde als: 
Wat past bij mij? Hoe wil ik mij ontwikkelen? Waar krijg 
ik energie van? Wat is goed voor de organisatie? Wat is 
nodig? 

Door de aankondiging van Jon van Zoelen dat hij 
gebruik zou willen maken van een regeling in de cao om 
minder te gaan werken, kwamen de gesprekken over de 
organisatiestructuur in een versnelling. We zijn daarop als 
College van Bestuur, samen met de clusterdirecteuren, de 
nieuwe organisatie, die we KSU 2.0 zijn gaan noemen, 

vorm gaan geven en in goed overleg gekomen tot 
benoemingen in nieuwe functies. 

Mogens Domela is in de nieuwe functie van 
directeur primair proces benoemd. Hij is daarin 
beleidsverantwoordelijk voor P&O, kwaliteit en onderwijs. 
Jansje Dekker en Jeanine van Maanen zijn benoemd als 
clusterdirecteur en sturen ieder nu twee clusters aan van 
elk ongeveer 12 scholen. Jansje heeft naast het cluster 
dat ze al had, nu ook het voormalige cluster van Jon 
van Zoelen onder haar beheer en Jeanine van Maanen 
heeft naast haar eigen cluster nu ook het voormalige 
cluster van Mogens onder haar beheer. Jon van Zoelen is 
benoemd in de functie van projectleider huisvesting en is 
in die rol verantwoordelijk voor alles wat met huisvesting 
te maken heeft (nieuwbouw, verbouw, onderhoud etc.). 
Wij wensen hen allen veel succes toe in hun nieuwe 
functie!

College van Bestuur, Jan van der Klis en Carel Laenen

ORGANISATIE
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Circa dertig medewerkers zijn in maart met een 
introducé naar Bach’s Matthäus Passion geweest in 
de Janskerk in Utrecht. Vooraan in de zaal mochten 
zij plaatsnemen op de speciaal gereserveerde VIP-
plaatsen. Dirigent Pieter Jan Leusink mag zich met 
recht een Bach-specialist noemen, aangezien hij dit 
meesterwerk al ruim 400 keer dirigeerde. Tijdens 
de pauze was er gelegenheid om bij te kletsen met 
collega’s.

Voor de bindingsactie ‘Kunstenaar voor een dag’ 
mochten wij, met dank aan Elsbeth Kwant, gebruik 
maken van twee lokalen en de faciliteiten van de 
SBO St. Maarten. Na ontvangst met een kopje koffie 
of thee splitsten de twee groepen zich op voor 
de workshops fotografie en zeefdrukatelier. Zelf 
ben ik aangeschoven bij de workshop fotografie, 
waarbij een korte inleiding met een presentatie werd 
gegeven door workshopleider Manja Eland van Kopa. 
Tijdens deze presentatie gaf zij tips en tricks voor de 
perfecte foto. Daarna gingen we zelf aan de slag. 
De opdracht was om met zes foto’s een verhaaltje 
te laten zien, waarbij gebruik werd gemaakt van 
playmobilpoppetjes en alles wat in de school/op 
het schoolplein te vinden is. Het was een prachtige 
zonnige dag, dus ook buiten werd er enthousiast 
gefotografeerd. De resultaten, die ik erg grappig 
en creatief vond, werden gezamenlijk bekeken 
op het beamerscherm. Zo werd er een verhaaltje 
getoond over een poppetje en zijn vriendschap met 
dieren met als achtergrond een dierenboek, een 
liefdesverhaal van twee poppetjes in het perkje van 
het schoolplein en een verhaal waarbij de poppetjes 
verstoppertje spelen en gebruik werd gemaakt van 

de tafeltennistafel. Deze opdracht is volgens mij ook 
heel goed bruikbaar en leerzaam in de klas. Manja 
gaf aanwijzingen hoe je de foto interessanter en 
spannender kunt maken en ook welke functies op je 
telefoon/smartphone je kunt gebruiken om bepaalde 
effecten te bereiken. Ik ben ook even bij de workshop 
zeefdrukatelier gaan kijken. Deze werd begeleid door 
Linda Rosink. In een 
gezellige sfeer maakte 
de groep dames mooie 
afbeeldingen met 
zeven op canvas tasjes 
en ander textiel en had 
het zelfs zo naar hun 
zin dat zij in overleg 
met Linda langer zijn 
doorgegaan. Dat zegt 
genoeg denk ik.

Toby de Kruijk, 
secretaresse KSU-huis

BINDINGSACTIE

BINDINGSACTIE

Bach’s Matthäus Passion 

De eerste Bootcamp-training onder leiding van 
gymdocent Roël Joles was een groot succes! 
Er waren wel 22 deelnemers die met elkaar 
hard hebben gewerkt en gelukkig is er ook 
veel gelachen. De komende zes weken gaan 
zij er samen voor om nog fitter en sterker te 
worden!

Hard werken tijdens de Bootcamp

Workshops Kunstenaar voor een dag

Nieuwe organisatiestructuur 

zeefdrukatelier gaan kijken. Deze werd begeleid door 
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Vertel ‘ns… hoe staat het met de (ver)bouwplannen van onze scholen?

Op De Groene Alm

De KSU gaat voor groen. Dat is niet alleen de KSU-kleur, maar 

ook de kleur die wordt gegeven aan een milieubewuste omgang 

met energie en de opwekking daarvan. Op 23 maart 2016 is 

de KSU weer wat groener geworden. Het Schateiland en Op 

De Groene Alm wekken door geplaatste zonnepanelen een 

deel van hun eigen elektriciteitsbehoefte op. Door technische 

omstandigheden, hoge investeringen (ook met subsidie) en een 

lange terugverdientijd is dit nog niet voor alle schoolgebouwen 

mogelijk. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden, want wij willen 

graag nog groener worden.

Ludger

Het gebouw van de 

Ludgerschool aan de 

Van Hoornekade is 

aanzienlijk opgeknapt 

en kan weer jaren 

mee. Dit was al 

bekend, maar de 

foto’s ontbraken. 

Onder De Bogen

De bouw van Onder De Bogen gaat 

voorspoedig. De contouren van de school 

zijn al goed zichtbaar. Op donderdag 30 juni 

aanstaande wordt het hoogste punt gevierd. 

Het Schateiland

Het Schateiland functioneert al enige tijd in een goed en modern 

gebouw. De gym-uren vinden echter elders plaats en niet naar 

volle tevredenheid. Op het eigen terrein van de school is rekening 

gehouden met het plaatsen van een eigen lokaal. Op ons verzoek 

heeft de gemeente nu ingestemd met de bouw van een gymlokaal. 

De bouwvergunning is inmiddels binnen en als je dit leest is ook de 

aannemer bekend. Het ontwerp is van bureau Bos en getekend door 

dezelfde architect als die van het schoolgebouw.

Stepping Stones

Op twee plaatsen start de KSU met tweetalig onderwijs: in de op dit 

moment in aanbouw zijnde school Onder De Bogen in Leidsche Rijn 

en in de locatie van Stepping Stones aan de Notenbomenlaan 137. 

Stepping Stones start het nieuwe schooljaar in een gedeelte van het 

gebouw van De Notenboom. De KSU maakt van de gelegenheid 

gebruik om het totale gebouw een frissere aanblik te geven. 




