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Basisonderwijs is hot!

V roeger ‘vochten’ we bij ons thuis om zo’n lege 
         schoenendoos. Lekker handig om sigaren-
bandjes in te sparen, knikkers in te doen of je lego 
in op te bergen.
Meestal heb ik die artikelen - zij het vaak maar 
vluchtig - al gelezen en ben ik het er wel of niet 
mee eens. Ik knip ze uit en berg ze op. Je weet 
maar nooit of ik de inhoud nog eens kan gebruiken 
bij een toespraakje, een nieuw beleidsstuk of als 
onderligger voor een voorwoord voor KSU-Breed. 
De praktijk is echter meestal dat ik aan het eind 
van een schooljaar de meeste artikelen ongebruikt 
en vergeeld in de papiercontainer deponeer. 

• Waarom verdient een leraar zoveel meer voor de 
brugklas dan voor de kleuterklas?
Op Facebook hebben zich 41.000 leerkrachten 
po verenigd, die eisen dat hun salaris wordt 
opgetrokken naar het niveau van tweedegraads-
docenten in het VO.

• Vernieuwde academische PABO: een welkome 
 brug tussen basisschool en universiteit.
• Moeten alle kinderen eerder naar school?
• Waarom er ook een man voor de klas moet staan.
• Kinderen op school leren over de wereld, over 
 burgerschap.
• Landelijke actieweek thuiszitter.
• Wat verandert er in het inspectietoezicht?
• Lestaakvermindering op de formatietafel!
• Gelijke kansen voor arme gezinnen; maak ouder-
 bijdrage overbodig!
• Talenten van leraren benutten voor muziek in de klas.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het onderwijs 
trekt weer veel aandacht, staat in de belangstelling, 
blijft in beweging, staat op de kaart, leeft bij de 
ouders en telt weer mee. De stapel artikelen 
geeft me - naast de zucht ‘wat moet er nog veel 
gebeuren’ - ook het gevoel van enige trots: onderwijs 
is (weer) hot. 

Natuurlijk ben ik, mét jullie, wel ontzettend benieuwd 
wat er overblijft van alle politieke onderwijsbeloftes 
van vóór de verkiezingen. Volgens mij stond onder-
wijs bij vrijwel alle partijen in de top 3. Gaat het nu 
dan eindelijk gebeuren? Een nieuw kabinet, nóg meer 
voor het onderwijs? Ik ga morgen nieuwe schoenen 
kopen; heb ik tenminste alvast een nieuwe lege doos.

Jan van der Klis, voorzitter College van Bestuur

COLLEGE VAN BESTUUR

MISSCHIEN WAT VREEMD, MAAR IK HEB DE GEWOONTE OM ALLERLEI KRANTENARTIKELEN 

DIE OVER HET BASISONDERWIJS GAAN, UIT TE KNIPPEN EN EEN POOSJE TE BEWAREN IN EEN 

VERSLETEN NIKE-SCHOENENDOOS. 

“Wie wat bewaart, 
die heeft wat” 

Het gebeurt maar zelden dat ik een beroep doe op 
‘mijn archief’. Maar toch, met het gevoel van ‘wie 
wat bewaart die heeft wat’ ben ik vanaf de kerst-
vakantie weer trouw met m’n ‘lees-en-knip-hobby’ 
begonnen. En wat mij opvalt, is dat de schoenen-
doos nu (het is net lente geworden) al uitpuilt. 
Als ik de koppen boven de uitgeknipte artikelen nog 
eens beschouw, valt me inderdaad op hoe veel en 
hoe vaak het onderwijs in de belangstelling van de 
journalisten staat. En dan heb ik alleen nog maar 
artikelen geselecteerd over het primair onderwijs!

Een willekeurige greep uit de stapel:
• ‘Onderwijs, een belangrijke taak, moet weer 
 aantrekkelijk worden’.
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Samenvoegingsfeest 
op KBS De Catharijnepoort

D 
 it plein ligt in de wijk Nieuw Engeland, 

        halverwege de (voormalige) Kameleon en Villa 
Nova. Naast de speeltuin was een feestelijke ballon-
nenpoort geplaatst in de kleuren van ons nieuwe 
logo. Ook de kinderen zagen er feestelijk uit, de 

kleuters waren verkleed en veel kinderen hadden 
zelfgemaakte hoeden op. De ‘nieuwe’ schoolleider, 
Anita Verweij, kreeg van de leerlingen twee halve 
sleutels aangereikt. Die werden aan elkaar geplakt, 
waarmee de samenvoeging een feit was. Vervolgens 
zongen alle kinderen heel uitbundig het feestlied. 
Daarna mochten ze door de symbolische poort van 
de nieuwe school lopen.  

De kinderen van de onderbouw gingen vervolgens 
naar onze locatie aan het Schimmelplein en de 
bovenbouw naar de locatie aan het Majellapark. 
Op beide locaties werden gedurende de ochtend 
uitdagende workshops aangeboden. Er viel veel 
te ontdekken en te ervaren. De kleuters hadden 
verschillende circusacts geoefend, die zij rond 12.00 
uur aan hun ouders en andere bezoekers lieten zien. 

VAN DE SCHOLEN

VRIJDAG 31 MAART HEBBEN WIJ DE SAMENVOEGING VAN ONZE SCHOLEN GEVIERD. OM 8.45 UUR 

VERZAMELDEN ALLE KINDEREN VAN DE BEIDE LOCATIES ZICH OP HET CREMERPLEIN. 
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We hebben genoten van alle acts, die fantastisch 
aangekondigd werden door een leerling die voor 
één dag de circusdirecteur mocht zijn.

De andere leerlingen hebben hun talenten ontdekt 
en nieuwe ervaringen opgedaan tijdens verscheide-
ne workshops, zoals vloggen, muziekmix, filmtech-
niek, koud koken, percussie, trommelen, techniek, 
beetle bouwen, capoeira, vlaggen en spandoeken 
maken, sportmix, een ruimteschip bouwen en dans.
Om 12.30 uur kwam iedereen op het plein samen 
en hebben we met z’n allen genoten van nog meer 
optredens en presentaties. Er was ijs en er waren 
hotdogs voor iedereen. Het prachtige weer maakte 
het geheel nog feestelijker.

We zijn trots op onze collega’s en alle ouders die 
hebben meegeholpen om een groot succes van het 
feest te maken.

Team KBS De Catharijnepoort

De symbolische 

poort in de 

kleuren van het 

nieuwe logo.

     “Veel 
ontdekken”
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M  
ontessori-onderwijs gaat juist uit van de eigen 

          ontwikkeling en het ontwikkelingstempo van 
het kind en het daarin individueel gericht opzoe-
ken van de zone van naaste ontwikkeling. Dat staat 
wat haaks op bijvoorbeeld het in een vaststaan-
de periode afnemen van Cito-toetsen. Als een 
Montessorileerling die stof net twee maanden 
later beheerst (passend bij de eigen ontwikkeling), 
werd een school ‘afgestraft’ op het gebied van 
opbrengsten. Anderzijds was de aanscherping in 
het Montessori-onderwijs ook wel nodig. 

De veiligste en snelste manier om aan de wensen 
van de Inspectie tegemoet te komen, was de 
implementatie van reguliere methodes. De meeste 
Montessorischolen hebben dat de afgelopen jaren 
dan ook in ras tempo gedaan. Daarmee kwamen 
tegelijkertijd enkele belangrijke uitgangspunten 
van het Montessori-onderwijs onder druk te staan. 
Zoals onlangs ook bleek op het Montessori-con-

VAN DE SCHOLEN

Het kloppende Montessori-hart 
ONGEVEER TIEN JAAR GELEDEN HEEFT DE INSPECTIE AAN MONTESSORISCHOLEN

 AANGEGEVEN DAT ER MEER GEMETEN MOEST WORDEN EN NIET ALLEEN VANUIT HET WETEN 

MOCHT WORDEN GEHANDELD. 

gres voor schoolleiders, zijn vrijwel alle Montes-
sori-scholen thans zoekende naar het vormgeven 
van Montessori-onderwijs anno nu.  

Forward with our roots
Ook KBS Montessori Buiten Wittevrouwen heeft 
de afgelopen jaren in hoog tempo methodes 
ingevoerd en ook wij zijn dus nu bezig, vanuit een 
stevige basis, die vertaalslag verder te maken, de 
verbinding met het Montessori-gedachtengoed 
te borgen. Want daar liggen onze wortels. In 
plaats van back to our roots, wordt het forward 
with our roots. Ons Montessori-hart willen wij 
luid kloppend houden. Dat is de focus. Want met 
Montessori heb je goud in handen. Veel reguliere 
scholen zijn immers bezig zelfstandig werken en 
plannen, themagericht en projectmatig onderwijs 
te implementeren, alsook onderwijs gericht op 
21e-eeuwse vaardigheden, terwijl dit van nature al 
in het Montessori-onderwijs is verweven. En dat 
moeten wij verder benutten en zichtbaar maken. 

Focus op Montessori 
Alle studiedagen dit schooljaar hebben dan ook 
in het teken van Montessori gestaan. Dat zal ook 
volgend jaar weer het geval zijn door inspiratie- en 
opleidingsbijeenkomsten. De leerkrachten die nog 
niet in het bezit van het Montessoridiploma zijn, 

“Met Montessori heb
je goud in handen” 
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KBS De Zeven Gaven 10 jaar 
in Hart van Noord 

O   
mdat het regende werd de opening naar de 

          aula verplaatst, waar we door het aansluiten 
van twee speellokalen allemaal in pasten.
Wethouder Jeroen Kreijkamp opende de dag. Daar-
na werd er een levende kinderslinger om het hele 
gebouw gelegd en is er een sponsorloop gehouden. 
De kinderen hebben vooraf gestemd over een goed 
doel voor de sponsorloop en met meerderheid van 
stemmen gekozen voor stichting KiKa. 

Er werd enorm hard en ver gelopen, met als resul-
taat een prachtige opbrengst van 4.000 euro! Na 
een gezamenlijke lunch en spelletjes voor de kleu-
ters schreven alle kinderen een wens op. De wensen 
zijn in de prachtige wensboom opgehangen. 
Met een gezellige ‘Hart van Noord-borrel’ voor 
genodigden en medewerkers werd de dag feestelijk 
afgesloten. 

Fieke van Olden, schoolleider KBS De Zeven Gaven

OP VRIJDAG 12 MEI BESTOND ONZE BREDE SCHOOL HART VAN NOORD 10 JAAR. SAMEN 

MET OBS DE PANDA, DE LUKASSCHOOL EN PEUTERCENTRUM SPELENDERWIJS VIERDEN WE EEN 

GROOT FEEST IN KANALENEILAND NOORD.

zullen dat in het voorjaar 2018 behalen. Structureel 
en continue zullen wij de focus op Montessori 
houden. Dat is de koers die wij het afgelopen jaar 
met het team hebben ingezet en die wij blijven 
vervolgen. Vol enthousiasme. Ook bij ouders en 
leerlingen is dit duidelijk. Onze aantrekkingskracht 
neemt toe; wij verwachten per 1 oktober 2017 
met een record start-aantal leerlingen het nieuwe 
schooljaar te kunnen beginnen. 

Fleur van Walbeek, schoolleider KBS Montessori 
Buiten Wittevrouwen
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'Let the language live on their lips' omschrijft in één zin wat het doel moet zijn van Engels leren als tweede 

taal aan kinderen maar ook aan volwassenen. De bevlogen docent heeft ervoor gezorgd dat we na een week 

studeren met een rugzak vol bagage het vliegtuig instapten.

M   
et trots kunnen wij melden dat we een inspi-

    rerende week in Canterbury hebben gehad.
Met dank aan de Erasmus en de verkregen subsidie 
was het mogelijk samen de cursus van Pilgrims te 
volgen aan the Chaucer College in Canterbury. 
Deze cursus is speciaal op maat gemaakt voor 

KBS Stepping Stones en KBS Onder De Bogen 
en gericht op het International Primary Curricu-
lum (IPC). We hebben onder andere gewerkt aan 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
and the International Primary Curriculum, language 
improvement, peer teaching, writing and grammar. 

Onder De Bogen en Stepping 
Stones naar Canterbury

VAN DE SCHOLEN



9

KBS Wijzer aan de Vecht 
is EarlyBird-school! 

W  
ij vinden het belangrijk voor de ontwikkeling 

          van de kinderen dat zij goed Engels leren 
spreken, om goed voorbereid te zijn op de toe-
komst die steeds internationaler wordt.  

Vorig schooljaar hebben wij de eerste mijlpaal 
behaald in het traject om EarlyBird-school te wor-
den. De eerste visitatieronde hebben we toen met 
goed gevolg doorstaan. We kregen complimenten 
voor de bevlogenheid van het team. Ook hebben 
we toen nog een aantal aanbevelingen gekregen, 
zoals het vergroten van de interactie en het regis-
treren en rapporteren van de ontwikkelingen van 
de kinderen. 
 
In mei vond de tweede visitatieronde plaats. We 
waren best zenuwachtig. Zou er gezien worden 
hoe hard we gewerkt hadden? Gelukkig kregen we 

VAN DE SCHOLEN

OP DONDERDAG 11 MEI KREGEN WIJ BEZOEK VAN DE VISITATIECOMMISSIE VAN EARLYBIRD. 

AL EEN AANTAL JAAR ZIJN WIJ HARD BEZIG OM DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS IN 

DE ENGELSE TAAL EEN GROTE IMPULS TE GEVEN. 

een groot compliment. De lessen en de inrichting 
van ons onderwijs voldeden ruimschoots aan de 
standaard van EarlyBird en we hebben dus onze 
certificering behaald! Benoemd werd dat we zeer 
goed alle aanbevelingen hadden benut om de 
verbeteringen door te voeren. Zowel op papier 
als in de praktijk waren de verbeteringen zicht-
baar. Wederom werden er complimenten 
gegeven voor de leerkrachten en deze keer werd 
ook zeer gewaardeerd dat er veel ruimte was voor 
interactie in het Engels. 

We mogen ons nu EarlyBird-school noemen. 
Het bordje zal binnenkort op de muur gaan prij-
ken! We zijn hier heel blij mee en heel trots op!

Carmela Tumminaro, schoolleider KBS Wijzer 
aan de Vecht
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Groot feest op gezonde 
KBS Marcus! 

B   
egin schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met  

        de aanvraag voor het vignet Gezonde School. 
We hadden twee redenen om het vignet aan te 
vragen:
1. Overvecht staat bekend als de ongezondste wijk 

van Utrecht. Wij vinden dat we een maatschap-
pelijke plicht hebben om een bijdrage te leveren 
aan het gezonder worden van deze wijk.

2. De school doet veel op het gebied van ‘gezond 
zijn’, een bekrachtiging daarvan met een officiële 
erkenning zou op zijn plaats zijn.

Ons fruitbeleid, het stimuleren van water drinken 
en onze vele beweegmomenten hebben allemaal 
bijgedragen aan het behalen van het vignet. We zijn 
heel blij met de erkenning.

VAN DE SCHOLEN

IN DECEMBER 2016 IS AAN DE MARCUSSCHOOL HET VIGNET GEZONDE SCHOOL UITGEREIKT. 

EEN BELANGRIJK EN FEESTELIJK MOMENT IN EEN TRAJECT DAT AL JAREN GELEDEN 

IS BEGONNEN MET FRUITBELEID.

Sporten en spelen op nieuw Schoolplein14
En we hebben nog meer te vieren…namelijk een uit-
dagender schoolplein! Via de KSU hebben wij onze 
school opgegeven voor Schoolplein14: een initiatief 
van de Johan Cruyff Foundation. Dit project heeft 
tot doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit 
te dagen en te stimuleren om met elkaar te sporten 
en te spelen. Een project dat prima past bij een 
gezonde school!
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De school heeft in samenwerking met de kinderen 
uit groep 3 t/m 8 een keuze gemaakt uit verschillen-
de coatings die op het schoolplein worden aange-
bracht. Ons plein is nu aantrekkelijker en duidelijker 
geworden met een atletiekbaan, speelcirkel en 
een doelspel. Tijdens de pauzes wordt hier volop 
gebruik van gemaakt. 

Meer bewegen met ‘Juffenfiets’
Ten slotte vieren we de start van het project ‘De 
Juffenfiets’. Meer bewegen is ook voor leerkrachten 
een goed idee. Met de juffenfiets kunnen leerkrach-
ten de auto wat vaker laten staan en de (elektrische) 
fiets pakken.

Het vieren van dit soort successen doen wij graag 
groots. Daarom hebben we vrijdag 19 mei een 
groot feest gevierd. De dag begon met een korte 
toespraak van wethouder Viktor Everhardt. Hierop 
volgde een dans op het schoolplein uitgevoerd door 
alle kinderen. Terug in de klas stond er een fruit- en 
groentepakket voor de kinderen klaar. Hiermee 

konden ze hun eigen feestelijke, gezonde traktatie 
maken. Gedurende de dag zijn de verschillende 
groepen druk in de weer geweest op het spring-
kussen en de stormbaan. Al met al een geslaagde 
dag waarop de kinderen volop hebben genoten en 
bewogen!

Lisette van Dijk, KBS Marcus



12

Ervaring van De Zeven Gaven met 
vernieuwde toezichtkader Inspectie.

E   
ind november 2016 kreeg De Zeven Gaven 

 bericht van de Onderwijsinspectie dat de In-
specteur van het Onderwijs begin januari de school 
al zou komen bezoeken en op verschillende domei-
nen de school zou onderzoeken. Fieke deelt graag 
haar ervaringen naar aanleiding van dit bezoek:

ONDERWIJS

VANAF 1 AUGUSTUS 2017 HANTEERT DE ONDERWIJSINSPECTIE OFFICIEEL EEN NIEUW 

TOEZICHTKADER. DE INSPECTIE BEOOGT HIERMEE ZOWEL EEN WAARBORG- ALS 

STIMULERINGSFUNCTIE TE BEKLEDEN. 

"Het eerste dat zo’n aankondiging bij je oproept 
is toch schrik. Zeker met Sinterklaas en Kerst 
nog voor de deur en iedereen die druk is met de 
organisatie. 

Wat konden we verwachten? Omdat De Zeven 
Gaven een van de eerste scholen was die met 
het vernieuwde toezichtskader te maken kreeg, 
konden we niet uitgaan van andere ervarin-
gen. Voor de zekerheid toch ook maar 
aan de lijst met alle oude criteria, al 
die documenten, tegemoetkomen? 
Dat kon toch niet de bedoeling zijn. 
De eerste stap die we hebben gezet, 
is twee ervaren schoolleiders van de KSU 
uitnodigen om met een frisse blik te kijken naar 
de basis, namelijk ons onderwijs, de lessen. Judith 
en Tilly hebben een ochtend meegekeken en hun 
bevindingen gedeeld.

Ken je school en verruim je blik
Eigenlijk is dit de kern van het huidige inspectieon-
derzoek. Ken je school en verruim je blik. Waar ben 
je goed in, wat is nog lastig, wat zijn je specifieke 
uitdagingen en wat zet je in om dit te verbeteren.
Het begint met het schrijven van een zelfevalua-
tie. Dit doe je online op de site van de Inspectie. 
Bij elk kwaliteitsgebied beschrijf en beoordeel je 

de situatie van je school, wat doe je al, wat heb 
je ingezet om je doelen te bereiken. En wat ga je 
de aankomende tijd inzetten. Om dit te staven 
verwijs je hierin naar documenten (beleidstukken, 
instrumenten, onderzoeken etc.). Deze documen-
ten lever je vooraf aan of zijn die dag inzichtelijk. 

We keken zelfs uit naar het bezoek van 
Inspectie!
Terwijl we hier mee bezig waren, kregen we 
steeds meer zin in het bezoek. Graag wilden we 
delen waar we zo hard aan hebben gewerkt en 
wat we allemaal hebben bereikt. We keken er 
nu zelfs naar uit. De dag startten we met een 
presentatie over De Zeven Gaven aan de hand van 
een puzzel van zeven stukjes waarin we kort de 

school voorstelden. De sfeer was open 
en opbouwend. In het volgende 

gesprek met directie en interne 
begeleiding gingen we dieper op 

de kwaliteitsgebieden in. De inspec-
teur bezocht verschillende lessen met een eigen 
kijkwijzer, die je ook vooraf krijgt toegestuurd. 
Bij deze lesbezoeken gaat een observator van 
school mee, waarmee zij achteraf de bevindingen 
bespreekt. 

In de middag vonden er gesprekken met ouders 
en bovenbouwleerlingen plaats en een gesprek 
met een deel van het team. Het totale bezoek 
voelde als een open dialoog en niet als een beoor-
deling. Er werd met ons meegedacht. Op eigen 
initiatief voegde de Inspectie nog een indicator 
toe, samenwerking, omdat zij dit bij verschillende 
andere kwaliteitsgebieden was tegengekomen. 



13

Een waardering voor waar we zo hard aan 
hebben gewerkt
Twee dagen later volgde een presentatie van de 
bevindingen van de inspecteur. Omdat iedereen 
natuurlijk benieuwd was, zaten we hier niet met 
een delegatie, maar met het hele team. De bevin-
dingen gaven een goed beeld van De Zeven 
Gaven, dat nagenoeg geheel overeenkwam met 
ons eigen beeld. We zijn trots op ons zelf, en ons 
werk wordt gezien. Een waardering voor alles 
waar we met het hele team zo hard aan hebben 
gewerkt. De handreikingen voor verdere verbete-
ring nemen we mee voor de aankomende jaren. 

Kortom, een inspirerend en prettig bezoek. We 
kijken er naar uit om over een aantal jaren weer in 
gesprek te gaan. 

Inspectierapport inzien?
Wie geïnteresseerd is in de bevindingen van de 
Inspectie over De Zeven Gaven kan het rapport in-
zien op onze website of op de site van de Inspectie. 
Mocht je nog vragen hebben i.v.m. een aankomend 
bezoek aan jouw school, je mag natuurlijk altijd 
bellen."

Fieke van Olden, schoolleider KBS De Zeven Gaven

Meet the Professor op 
18 KSU-scholen

D   
e leerlingen van groep 6, 7 of 8 mogen hun 

         prof het hemd van het lijf vragen, gewoon bij 
hen in de klas. Vooraf krijgen de kinderen allerlei 
spannende hints over hun professor. Meet the 
Professor 2017 is een project van het Weten-
schapsknooppunt Utrecht (Summerschool Junior, 

TIJDENS MEET THE PROFESSOR STAPPEN MEER DAN 140 PROFESSOREN VAN DE UNIVERSITEIT 

UTRECHT OP DE FIETS NAAR DE BASISSCHOLEN VAN UTRECHT! 

Collegetour André Kuipers, W&T Academie). 

Carel Laenen was als bestuurder uitgenodigd om 
bij de opening van Meet the Professor aanwezig te 
zijn. De KSU is een van de partners in de regio die 
Wetenschap & Techniek (W&T) samen met andere 
betrokken partners vormgeeft. De opening was in 
het Academiegebouw aan het Domplein. Kinderen 
van de Kathedrale Koorschool waren er bij. Na de 

opening vertrokken alle professoren (sommigen 
op de fiets in toga) naar de verschillende scholen 
in de stad en ruim daarbuiten. Maar liefst 18 
KSU-scholen deden dit jaar mee met het project.

ONDERWIJS
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Aandacht en nieuwsgierigheid oproepen
Carel Laenen: ‘W&T behoort tot de kerndoelen van 
de scholen, maar sommige scholen hebben ervoor 
gekozen om W&T als plusaanbod prominent te 
positioneren in het curriculum. Dat zijn bijvoor-
beeld Wijzer aan de Vecht en Op De Groene Alm.
Er zijn leerlingen die nog nooit een professor 
gezien hebben en niet weten wat de universiteit is 
en wat daar gebeurt. Dat vertelde een professor 
mij die vorig jaar één van de Overvechtscholen 
bezocht. Dat is wel confronterend, want alleen 
al dat gegeven is een barrière voor leerlingen om 
geïnteresseerd te raken in W&T. Juist daarom is 
dit initiatief, waarbij wetenschap en techniek op 
een laagdrempelige manier door professoren zelf 
onder de aandacht wordt gebracht, zo belangrijk. 
Het primaire doel is aandacht en nieuwsgierigheid 
op te roepen. Al is het maar kortstondig, “Meet 
the professor” draagt daar wel aan bij.’

QUOTE ARIËNS:  

Professor: 

'Weten jullie wat 
“onder ede” betekent?'

Leerling: 

'Het tegenovergestelde 
van onder andere!'

Reactie van KBS Het Schateiland 

Reactie van Het Schateiland
‘Meet the professor 2017 was opnieuw een super 
geslaagd project. Kinderen worden vanaf de eerste 
hint erg nieuwsgierig gemaakt naar het bezoek van 
de professoren. Er wordt maanden naar het bezoek 
uitgekeken. De kinderen worden gedurende het pro-
ject niet alleen nieuwsgierig gemaakt, maar het zet 
ze ook aan op een heel andere manier te denken; 
ontdekkend leren staat centraal. Zo hebben we ook 

een proefje opgestuurd gekregen en in de klas zijn 
we er direct mee aan de slag gegaan. In tweetallen 
hebben kinderen thuis een proefje voorbereid en 
aan de hand van ontdekvragen hebben zij de proef 
uitgevoerd’.  

Het project was dit jaar wederom een groot succes! 
Volgend schooljaar is er weer een Meet the Profes-
sor, op woensdag 28 maart 2018. Inschrijven kan 
vanaf eind september.
 

   Ariens..

Het Schateiland

De Zeven Gaven
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QUOTE DE PIJLSTAART:  

Intisar: 

'U zegt dat het heelal 
oneindig is, maar het 
heelal is toch klaar na 
een volgende oerknal?'

De JazzSingel

De Achtbaan

Gertrudis

De Pijlstaart

Hof ter Weide
St. Dominicus

Wijzer aan de Vecht

De Catharijnepoort
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Marieke Jansma, 
Directeur Primair Proces

O p 15 augustus ga ik als Directeur Primair
         Proces aan de slag bij de KSU voor de beleids-
terreinen P&O en Onderwijs. Veertien jaar geleden 
heb ik kennisgemaakt met de KSU toen mijn oudste 
dochter naar de basisschool ging. In Lunetten kon-
den we kiezen uit drie scholen en De Spits kwam 
op mij het meest enthousiast en warm over. Van die 
keuze heb ik nooit spijt gehad, dus over 2,5 jaar gaat 
mijn jongste dochter ook naar De Spits.
 
Ik werk nu veertien jaar als beleidsmedewerker 
onderwijs voor de universiteit, na kort op een afde-
ling P&O te hebben gewerkt. Tijdens de gesprekken 
met de KSU werd me al snel duidelijk dat er veel 
overeenkomsten zijn tussen de universiteit en 

Even voorstellen… 

S inds 1 juni ben ik schoolleider op KBS Johannes. 
       Een uitdaging waar ik ontzettend veel zin in 
heb en met veel plezier inmiddels ben begonnen. 
Maar hoe ben ik hier gekomen?
Inmiddels loop ik al een aantal jaar mee binnen 
de KSU. Dat begon met mijn afstudeerstage op de 
Ludgerschool, nu dertien jaar geleden. Ik ben daar 
begonnen als leerkracht in de onderbouw 
en heb vervolgens ook stappen gezet 
in het middenmanagement. Na acht 
jaar kwam er een nieuwe uitdaging 
op mijn pad, dat was op toen nog De 
Kameleon. Ook hier heb ik gedurende 
vijf jaar met heel veel plezier gewerkt en ook mee 
mogen werken aan de samenvoeging van De 
Kameleon en Villa Nova tot De Catharijnepoort. 

Karin Keijzer, 
schoolleider KBS Johannes

Twee jaar geleden ben ik aan de opleiding voor 
schoolleider begonnen. Door de opleiding en de 
taken die ik op school kreeg, ben ik erg enthou-
siast geworden voor de functie van schoolleider. 
En toen kwam er een mooie kans voorbij, het  

     schoolleiderschap van de Johannes-
school. Een school waar allemaal 
mooie onderwijsontwikkelingen 

in gang zijn gezet. Daarnaast mogen 
we komend schooljaar verhuizen naar een nieuw 
gebouw. Samen met het team wil ik hier met veel 
enthousiasme vorm aan geven. Ik zie ernaar uit 
om de komende tijd iedereen die bij de school 
betrokken is te leren kennen. 

PERSONEEL

Even voorstellen… 



17N   
a acht jaar met veel liefde en passie te 

         hebben gewerkt op Hof ter Weide ben ik toe 
aan een nieuwe stap in mijn onderwijscarrière. Ik 
neem dus afscheid van 'mijn' mooie school Hof 
ter Weide en start per 1 augustus 2017 op de St. 
Dominicusschool. Deze stap zet ik om persoonlijk 
en onderwijskundig verder te groeien. 

In 2009 startte mijn onderwijstijd op Hof ter 
Weide. In de loop van de jaren heb ik veel geleerd, 
gezien en gedaan. De school is letterlijk en figuur-
lijk gegroeid en beweegt zich tussen rustige en 
roerige (emotionele) tijden. Wat bijzonder dat ik 
hier deel van heb mogen uitmaken!
In het nieuwe schooljaar werk ik als duo-school-
leider samen met Lex op de St. Dominicusschool. 
Ik heb veel zin in de nieuwe uitdaging. Maar bij 
de nieuwe uitdaging hoort ook afscheid nemen; 
afscheid van mijn duo Mirelle, het team, de 
kinderen en ouders van Hof ter Weide. En dat valt 
mij zwaar. De emoties van blijdschap en verdriet 
ervaar ik tegelijkertijd. 
Dit neemt niet weg dat ik de nieuwe uitdaging vol 
vertrouwen tegemoet zie. De St. Dominicusschool 

is een grote school met gedegen onderwijs en naar 
ik heb gehoord, een leuk en warm team. Wie wil 
daar nu niet werken?

 
Tilly Melissen, 
duoschoolleider KBS St. Dominicus

het basisonderwijs: het belang van onderwijs op 
maat, professionalisering van en uitdaging voor 
leerkrachten, 21st century skills, onderwijsrende-
menten etc. Ik heb Gezondheidswetenschappen 
en Orthopedagogiek, specialisatie leerproblemen, 
gestudeerd en in mijn stages mijn eerste werk-
ervaring in het basisonderwijs opgedaan, via de 
stichting Spel- en opvoedingsvoorlichting en een 
onderwijsbegeleidingsdienst. 
 
Wat me aanspreekt in de functie is het primair 
onderwijs, dat aan de basis staat van al het onder-

wijs dat daarop volgt, het primaire proces waar het 
toch allemaal om draait, en het werken in een orga-
nisatie met weinig bestuurslagen. De lijnen naar de 
werkvloer zijn kort en ik ben ook van plan om daar 
goed gebruik van te maken. Hoe beter ik zicht heb 
op wat er speelt op de werkvloer, hoe beter ik met 
mijn collega’s op het bureau beleid kan ontwik-
kelen en implementeren dat ook het effect heeft 
dat we beogen. Het zijn immers de leerkrachten 
die ervoor kunnen zorgen dat leerlingen kunnen 
uitblinken en de schoolleiders die zicht hebben op 
wat de leerkrachten hiervoor nodig hebben.

In het nieuwe schooljaar zal mijn focus allereerst 
liggen op het kennismaken met het team. Waar zijn 
de teamleden trots op? Waar liggen kansen voor 
verbetering? Vanuit de gesprekken met teamleden 
en Lex en vanuit mijn eigen observaties, kijken wij 
met elkaar waar wij aan gaan werken. Wanneer 
ik met net zoveel plezier op de St. Dominicus ga 
werken, als ik op Hof ter Weide (en De Spits) heb 
gedaan, ga ik een geweldige tijd tegemoet!

 

Even voorstellen… 
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A l snel ontstond het idee om een bedankfeest 
        voor Marian te organiseren, dat uiteindelijk 
in drie delen is gevierd. Allereerst was er 12 april 
jl. het bedankfeest op school. In de ochtend werd 
in het Wilhelminapark, met ondersteuning van de 
oudervereniging, de sponsorloop voor ALS gehou-
den. Er werden flink wat rondjes hardgelopen door 
de enthousiaste kinderen en enkele leerkrachten. 
Aansluitend werd Marian in de gymzaal door ruim 
400 kinderen toegezongen en enkele leerlingen 
van de bovenbouw overhandigden Marian met 
een toepasselijk woordje de bedankboeken. Het 
was aangrijpend, er werden tranen weggepinkt, 
en tegelijkertijd was het erg mooi dat Marian op 
deze manier bedankt kon worden voor alles wat 
zij voor de Ludger heeft gedaan en betekend. De 

PERSONEEL

Marian, hartelijk bedankt!
MARIAN BOUMANS, SCHOOLLEIDER VAN KBS LUDGER, KREEG BEGIN JANUARI HET BERICHT 

DAT ER ALS BIJ HAAR GECONSTATEERD IS. EEN GROTE SCHOK, VOOR MARIAN, HAAR MAN KEES, 

FAMILIE EN VRIENDEN, EN NATUURLIJK OOK VOOR HET TEAM VAN DE LUDGER, 

HET KSU-KANTOOR EN DE SCHOOLLEIDERS. OP ZO’N MOMENT MERK IK WEER HOE GROOT DE 

BETROKKENHEID VAN DE KSU-COLLEGA’S IS.



wethouder heeft in het tuintje aangrenzend aan 
het kantoor van de schoolleider het ‘Marian 
Boumans-plantsoen’ onthuld, een mooi eer-
betoon voor een zeer gewaardeerde schoolleider. 
Marian voelde zich zeer vereerd!

Een week later heeft het team Marian bedankt met 
een lunch; het was een fijne bijeenkomst waarin 
mooie momenten zijn gedeeld. Marian heeft een 
prachtige foto ontvangen van het kunstwerk op 
het schoolplein ‘De Beer’, opgebouwd uit de vele 
foto’s van de afgelopen jaren op de Ludger. Het 
heeft een mooie plek bij haar thuis gekregen.

Marian wilde daarnaast nog graag in kleine kring 
afscheid nemen van de schoolleiders uit haar clus-
ter en enkele dierbare collega’s. Begin mei hebben 
we met en van elkaar genoten bij een heerlijke 
lunch in Oudewater. We hebben herinneringen op-
gehaald en anekdotes verteld, we hebben gelachen 
en in kleine kring heeft Marian met eenieder bij 
kunnen praten. 

Marian heeft genoten van deze bedankmomenten 
en bekijkt nog regelmatig de bedankboeken van de 
klassen. Ze blijft geïnteresseerd in het wel en wee 
van de school en de KSU, het is fijn om in contact 
te blijven en elkaar te blijven spreken. Een kaartje 
of berichtje wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Jansje Dekker, clusterdirecteur
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DE JAZZSINGEL

Alice van Driel, schoolleider van KBS Op De 
Groene Alm, neemt daarom samen met de andere 
schoolleiders van de KSU deel aan het leider-
schapsprogramma ‘Extraordinary Leader’ dat 
begeleid wordt door Academica Business College. 
Zij is erg enthousiast over dit programma. 
“Dat komt vooral omdat je aan de slag gaat om 
je sterke competenties verder uit te bouwen en 
bewezen effectief in te zetten als schoolleider. 
Dit wordt tijdens de studiedagen gekoppeld aan 
literatuur, wat het extra interessant maakt.”
Haar sterke competenties zijn ‘het opbouwen van 
relaties’ en ‘krachtig en overtuigend communice-
ren’, zo bleek uit de 360 graden-feedbackvragen-
lijst ingevuld door collega-schoolleiders, direct 
leidinggevende en teamleden. Alice geeft aan dat 
zij het heel waardevol vindt dat bijna alle mede-
werkers uit haar team de 360 graden-feedbackvra-
genlijst hebben ingevuld. “Medewerkers hebben 

de tijd genomen om het serieus in te vullen en 
uitgebreid aangegeven hoe zij vinden dat ik als 
schoolleider functioneer. Ik heb mooie suggesties 
gekregen. Daar is een heel duidelijk profiel uitge-
komen waar ik echt mee aan de slag kan.” 
Het traject heeft vooral toegevoegde waarde om-
dat Alice het samen met haar collega-schoolleider 
Judith van der Lee volgt. Samen kijken ze waar zij 
elkaar kunnen aanvullen en versterken om zo Op 
De Groene Alm nog beter te kunnen leiden.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN: LEIDERSCHAPSPROGRAMMA ACADEMICA

Effectieve schoolleiders voor de KSU!

VANUIT HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN WORDT ONDER ANDERE INGEZET OP DE THEMA’S 

PROFESSIONALISERING EN PROFESSIONELE CULTUUR. LEIDINGGEVENDEN HEBBEN 

EEN VOORBEELDROL IN DE PROFESSIONELE CULTUUR, REFLECTIE HELPT HEN HIERBIJ. 

S   
inds het schooljaar 2013-2014 heeft de KSU   

       een exclusieve samenwerking met ASA-uit-
zendbureau voor het regelen van vervanging. 
Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst 
voldoende vervangers beschikbaar zijn, willen 
we het voor uitzendkrachten nog aantrekkelij-
ker maken om voor de KSU te werken. Daarom 
wordt de huidige ASA-pool van uitzendkrachten 

vanaf het nieuwe schooljaar onderverdeeld in vijf 
verschillende pools: reguliere uitzendkrachten, een 
detacheringspool, een pool van onderwijsspeci-
alisten, allrounders en onderwijstrainees. Bij elk 
van deze pools zijn passende arbeidsvoorwaarden 
bepaald. De werving voor kandidaten voor al deze 
pools is inmiddels gestart. Kijk voor de vacatures 
op www.ksu-utrecht.nl/vacatures. 

PERSONEEL

Huidige ASA-pool wordt ondergebracht 
in vijf verschillende pools

Margareth de Wit,  

  Academica 

    Business College
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Speerpunten
In het huidige schooljaar zijn 
onze speerpunten het verbeteren 
van het rekenonderwijs en het 
nader invullen van het school-
profiel ‘kunst’. Daarnaast hebben 
we voor ons kleuteronderwijs 
‘het spelend leren’ onder de loep 
genomen en ons hier verder in 
bekwaamd.

Motto
De JazzSingel zet de toon.

De JazzSingel staat voor…
Ambitie
Wij stellen ambitieuze doelen 
en werken planmatig om deze 
doelen te bereiken. 

Betekenisvol onderwijs
Wij vinden het belangrijk om de 
lesstof te laten aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen. 
Dit doen wij door actieve werk-
vormen te kiezen, die de lesstof 
concreet maken en betekenis 
geven. Hierbij is er aandacht voor 

wat er leeft bij de kinderen. Zij 
krijgen de ruimte om zelf met 
ideeën te komen.

Samen
Het team, de leerlingen, de 
ouders en de omgeving van de 
school vormen een professionele 
leergemeenschap. Samen werken 
wij aan de ontwikkeling van 
onze kinderen. We luisteren naar 
elkaar en nemen elkaar serieus. 
Ieder heeft en neemt hierbij 
eigen verantwoordelijkheid. 
Het samenwerken verhoogt het 
werkplezier en zorgt ervoor 
dat we dagelijks met plezier 
naar school gaan.

Kunstprofiel
Kinderen leren beelden, muziek, 
beweging, spel en taal te gebrui-

ken om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. Ze leren reflec-
teren op eigen werk en dat van 
anderen. Ze krijgen kennis over 
en waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed. Dit doen wij 
aan de hand van een breed aan-
bod, waarbij ook gastdocenten 
regelmatig lessen geven. 

Ook als team willen wij ons 
verder ontwikkelen op het gebied 
van de kunstzinnige vormgeving; 
daarvoor hebben wij dit jaar 
danslessen en de training 
‘Muziek met de 
iPad’ gevolgd.

Weetjes

 De JazzSingel viert in oktober haar vijfjarig bestaan.

 De school staat in de groeiende wijk Terwijde, tegenover het Antonius Ziekenhuis.

 Het mooie, lichte gebouw is drie jaar oud en biedt door de vele ramen een mooi kijkje in de klassen.

 Nu telt de school 170 leerlingen in 7 groepen en 14 medewerkers.

 De school heeft zowel homogene als heterogene groepen.

DE JAZZSINGEL

SCHOOL IN BEELD

https://youtu.be/0hdnuvqSUSA
Meer zien? 
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BINDINGSACTIES

G elukskoffer heeft voor KSU-medewerkers de
         interactieve workshop over het belang van ge-
luk in het werk en op school gegeven: ‘wat betekent 
geluk voor jou en kun je dit inzetten in je werk?’. 

Tijdens de workshop kwamen de onderwerpen 
aan bod: mythes en feiten over geluk, het belang 
van geluk, inzicht in de basisprincipes van de 
positieve psychologie en de werking van het brein 
en de kracht van gedachten. Een mooi inspiratie-
moment voor de deelnemers om er zelf, maar 
ook met de kinderen, mee aan de slag te gaan. 
Gelukskoffer heeft een wetenschappelijk onder-
bouwd lesprogramma voor het primair onderwijs 

voor de groepen 1 t/m 8. In zeven lessen met 
verschillende thema's werken kinderen aan hun 
persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op 
geluk. Dit resulteert in een positiever zelfbeeld en 
een sterk verbeterde sociale omgang. Naast de 
sociaal-emotionele methode voor kinderen ver-
zorgt Gelukskoffer studiedagen voor leerkrachten 
en directies over: ‘Geluk werkt’ en ‘Van werkdruk 
naar werkgeluk’. Kijk voor meer inspiratie op
 www.gelukskoffer.nl

GELUKSKOFFER
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GELUKSKOFFER

I k wist wel dat ik op een historisch stukje van 
     Nederland woon, maar dat de geschiedenis zo 
ver terug gaat en dat er zo veel gebouwd is op de 
plek van het huidige Domplein, wist ik niet. Zo 
hoorden we dat het straatniveau in de tijd dat het 
Castellum Trajectum hier was gelegen, aan het 
begin van onze jaartelling, zo'n vijf meter onder het 
huidige straatniveau ligt. Het Castellum Trajectum 
was de naam van een fort dat de Romeinen hier 
bouwden en waar ook de naam Utrecht vandaan 
komt. Direct ten noorden van het fort lag de rivier 
de Rijn en die stroomde dus dwars door de huidige 
stad heen! De rivier was meteen ook de grens, de 
limes, van het Romeinse Rijk.  De grenzen van het 
toenmalige fort kun je nog herkennen aan de mar-
kering in de weg vlakbij het Domplein, waar soms 
rook en licht uit komt. 

Onder de grond kun je kijken tot op dat oude 
straatniveau en je ziet dan aan weerszijden alle 
brokstukken liggen van de restanten van oude 
kerken, maar ook van het middenschip van de 
Domkerk, die in 1674 is ingestort als gevolg van 
een tornado. Die tornado wordt levendig 

uitgebeeld in een animatiefilm. Het lijkt alsof je in 
de Domkerk staat ten tijde van de storm. Heel gaaf! 

Tijdens de rondleiding krijg je een lamp mee, waar-
mee je zelf op ontdekkingstocht kunt gaan onder de 
grond. Bij verschillende punten krijg je informatie te 
horen over de vondsten die zijn gedaan en over de 
geschiedenis van dit bijzondere stukje Utrecht.
Ik vond het heel leuk om deel te nemen. Bedankt 
daarvoor!

Corine Achterberg, KBS De Spits

BINDINGSACTIES

DOMUNDER
DE BINDINGSACTIE DOMUNDER WAS ZEER GESLAAGD EN INFORMATIEF. 
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De dienstverlening van 
het KSU-kantoor

M  
edewerkers op het KSU-kantoor willen 

          proactief bijdragen aan de ondersteuning 
en ontwikkeling van de organisatie. Een aantal 
processen van het KSU-kantoor zijn toen kort 
toegelicht. In deze uitgave worden de processen 
Onderwijs & Kwaliteit, P&O en PR & Communica-
tie toegelicht.

P&O
De KSU wil leerlingen maximaal laten uitblinken. 
De afdeling P&O wil hieraan een bijdrage leveren 
door ervoor te zorgen dat de juiste persoon op de 
juiste plek zit én zijn of haar werk met plezier doet. 
Omdat de werkzaamheden binnen P&O erg breed 
zijn, hebben we deze verdeeld. Wendie Reijnen 
is medewerker personeelsadministratie. Wendie 
is verantwoordelijk voor de administratieve taken 
die voortvloeien uit de in-, door- en uitstroom 
van personeelsleden binnen de KSU. Daarnaast 
beantwoordt Wendie vragen van medewerkers 
en schoolleiders over bijvoorbeeld ouderschaps-
verlofberekeningen en duurzame inzetbaarheid. 
Sara van Maurik en Mariska Gerritsen zijn beiden 
staffunctionaris P&O. Zij adviseren het College 
van Bestuur, het management en schoolleiders 
over personele en organisatievraagstukken en 
maken de vertaling van het Strategisch Beleidsplan 
naar personele (en organisatorische) consequen-
ties. Hierbij houdt Sara zich vooral bezig met 
de arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele 
aspecten, de CAO PO, Arbo, verzuim/duurzame 

ORGANISATIE

inzetbaarheid en mobiliteit. Mariska richt zich op 
werving en selectie, professionalisering en ontwik-
keling en veiligheid (BHV, interne contactperso-
nen). Dit alles om de juiste medewerkers binnen 
te halen, te boeien, inzetbaar te houden en voor de 
KSU te behouden!

PR & Communicatie 
Judith is staffunctionaris PR & Communicatie en 
vervult, kort samengevat, vijf taakgebieden die 
vooral gelinkt zijn aan het thema Profilering uit het 
Strategisch Beleidsplan 2015-2019:

1. Initiëren, voorbereiden, ontwikkelen, uitvoeren en 
evalueren van beleid. 

 Bijvoorbeeld door het opstellen van (beleids-)
adviezen, verbetervoorstellen en concrete 
plannen voor het College van Bestuur en/of 
schoolleiders en clusterdirecteuren inzake PR 
en communicatie. 

2. Geven van voorlichting en vervullen van woord-
voerderschap. 

 Dit doet ze met name door het organiseren 
van contacten met de pers, het ondersteunen 
en assisteren van het College van Bestuur, ma-
nagement en schoolleiders in de communicatie 
met de pers. Voor de stichting en de scholen 
fungeert Judith ook als aanspreekpunt voor de 
pers in geval van vragen over beleidszaken en 
crisissituaties. 

IN DE VORIGE KSU-BREED IS AL AANGEGEVEN DAT HET

     KSU-KANTOOR ZICH BEZIGHOUDT 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. 
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3. Ontwikkelen en bewaken van de huisstijl
 Ze bewaakt de KSU-huisstijl en adviseert over 

de huisstijl voor alle communicatiekanalen. In-
middels beschikken alle KSU-scholen over een 
online communicatietoolkit, die gebruikt kan 
worden voor de opmaak van folders, flyers en 
posters. Langzaam kun je zien dat de huisstijl-
middelen aan het veranderen zijn; de ster van 
‘De leerling blinkt uit’ komt regelmatig terug en 
de groene balk met kartellijn is inmiddels ook 
heel herkenbaar. 

4. Ontwikkelen en bewaken van in- en externe 
 communicatiemiddelen
 Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren 
 van inhoud en vormgeving van het personeels-
 blad KSU-Breed, de interne e-nieuwsbrief het 
 Kaapjournaal, de KSU-website, het jaarverslag, 

social media, de folder voor de bindingsacties. 

5. Vermarkten en werken aan de profilering van de KSU
 Hieronder wordt verstaan het adviseren van 
 het College van Bestuur en de schoolleiders bij 

hun profileringsdoelstellingen.

Onderwijs & Kwaliteit

O  
nderwijs & Kwaliteit behelst een breed proces

         dat loopt van het monitoren en zorgdragen 
voor subsidieaanvragen tot en met (advisering 
over) onderwijsbeleidsvorming. Een drietal zaken 

Onderwijs, kwaliteit en 
identiteit

uit dit spectrum worden uitgelicht, namelijk de 
POVO, het IB-netwerk en het WOU-project, 
waarna tevens stilgestaan wordt bij kwaliteitszorg 
en Identiteit. Binnen de KSU fungeert de >> 

ORGANISATIE

Vlnr: Jelle Mak, Judith Ceton, Wendie Reijnen, Sara van Maurik en Mariska Gerritsen



staffunctionaris Onderwijs & Kwaliteit (Jelle) als 
aanspreekpunt voor zaken betreffende de POVO. 
In het verlengde daarvan wordt tweemaal per jaar 
een netwerk voor alle leerkrachten van groep 8 ge-
organiseerd, waar ervaringen uitgewisseld kunnen 
worden over de POVO en meer. 

Een ander netwerk dat vanuit Onderwijs & Kwali-
teit georganiseerd wordt, betreft het IB-netwerk. 
Hierin worden alle IB’ers vier keer per jaar uitge-
nodigd om te sparren over verschillende zaken. 
Gedacht kan worden aan het hoe en waarom van 
handelingsgericht werken in de context van de 
eigen school, hoe we het beste groepsbespre-
kingen in kunnen richten en wat het eigenlijk 
betekent om een leerling goed in beeld te hebben. 

Betreffende het WOU-project wordt de organisatie 
van het project binnen de KSU afgestemd met 
die van de andere deelnemende scholen vanuit 
andere stichtingen in Utrecht en de landelijke 
coördinatie. Ook kunnen vragen vanuit de KSU 
WOU-scholen centraal gesteld worden.

ORGANISATIE

Zoals de naam ‘Onderwijs & Kwaliteit’ al doet ver-
moeden, is kwaliteitszorg een onderdeel van het 
proces. De beschreven netwerken hierboven zijn 
hier voorbeelden van, maar er zijn bijvoorbeeld 
ook een aantal kwaliteitsinstrumenten binnen 
de KSU aanwezig. Met betrekking tot de scholen 
is het doel om meer aandacht te besteden aan 
een effectieve en efficiënte ondersteuning in het 
gebruik van deze instrumenten. Een vraagstuk 
hierbij zal zijn wat onze visie op kwaliteit(szorg) is.

Tot slot valt Identiteit onder het ‘Onderwijs & 
Kwaliteit’-proces vanuit de gedachte dat de visie 
op onderwijs en kwaliteit niet los te zien is van de 
identiteit. Binnen de KSU staat al een tijd de vraag 
centraal in welke mate de ‘K’ in de scholen te zien 
zou moeten zijn, de smalle identiteit, en wat de 
link is met de bredere identiteit. Met deze, en 
andere, vragen houdt de bovenschoolse resonans-
groep zich bezig. In de volgende KSU-breed zullen 
de technische dienst, de begeleider onderwijzend 
personeel en het secretariaat een toelichting 
geven op hun werkzaamheden.

In een eerdere KSU-breed is aangegeven dat we 
graag in gesprek willen met de organisatie over de 
werkdruk binnen de KSU. Hiervoor gaan we aan 
de slag met de Werkdrukscan van het Vervan-
gingsfonds. Dit is een vragenlijst waarmee de 
werkdruk(beleving) verder kan worden onderzocht 
op zeven domeinen: 
1. Leerlingen
2. Taak
3. Collega’s
4. Persoonlijkheid

Na het invullen van de vragenlijst krijgen medewer-
kers een individuele rapportage met scores per 
domein en tips en aanbevelingen. Daarnaast wordt 
een teamrapportage gemaakt op schoolniveau. Deze 
rapportage wordt door adviseurs van het Vervan-
gingsfonds met het team besproken in een interactie-
ve bijeenkomst. Vijf scholen (De Pijlstaart, Marcus, 
St. Jan de Doper, De Spits en Gertrudis) hebben 
aangegeven te willen deelnemen aan de pilot. Deze 
zal naar verwachting volgend schooljaar starten. 
Mariska Gerritsen, staffunctionaris P&O

Werkdruk binnen de KSU? 
Daar gaan we wat aan doen!

5. Leidinggevende
6. Organisatie 
7. Privésituatie
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St. Jan de Doper
Nieuwbouw spreekt velen aan. Van niets tot iets 
blijft bijzonder, maar van oud naar nieuw is ook 
niet niks. Bij nieuwbouw gaat het bouwproces 
gestadig, dat is bij verbouw bijna nooit het geval. 
Het onderwijs moet doorgang vinden dus 
wordt er in overleg in fases gewerkt.

Johannes
Het is nog niet af, maar de vorm van onze nieuwe 
school is al goed te zien. De nieuwe Johannesschool 
zal haar deuren openen na de herfstvakantie 2017. 
Deze twee-onder-één- kapschool herbergt straks 
ook de OBO en twee VVE-groepen. Daar waar tot 
voor een paar jaren nog de primaire kleuren rood, 
geel en blauw in veel scholen de boventoon voerde, 

staat hier straks een gebouw in een eigentijdse 
warme kleurstelling. De buitenkant krijgt een oker-
geel/witte steen op twee manieren gemetseld. Er is 
nadrukkelijk stilgestaan bij het klimaat en de lucht-
verversing in het gebouw. In het grootste deel is 
vloerverwarming aangelegd en een systeem dat warm-
te en koude reguleert. Dat wordt plezierig toeven. 

In meerdere sessies is het gebouw van St. Jan de 
Doper aangepakt. Een grote schilderbeurt, veel nieu-
we toiletten en vloerbedekking. O ja, en je kan nu 
ook zwaaien naar Barbara als zij in haar kamer zit. 
Er zit nu glas in de deur. Het is bijna af. De drie kleu-
terlokalen worden geschilderd in de herfstvakantie. 
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Het Schateiland
De gymzaal van Het Schateiland is opgeleverd. 
De architect van Het Schateiland heeft de vorm-
geving en kleurstelling van het gymlokaal afge-
stemd op die van het schoolgebouw. Niet zo 
ingewikkeld aangezien het dezelfde architect is, 
maar de inpassing op het terrein en de ‘zichtlijnen’ 
maken het totaal af.

Vanaf eind mei kunnen de leerlingen van Het 
Schateiland sporten in hun eigen gymlokaal. 
Sporten, voor een groot aantal leerlingen is dat 
voetballen, kan dat nu ook op eigen terrein. Er is 
namelijk ook een voetbalveld aangelegd. Daardoor 
zal de rest van het speelterrein veilig door andere  
sporters gebruikt kunnen worden.

Het Schateiland
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