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expeditie!op

samen
expeditie!expeditie!expeditie!

mei

Terwijl de leerlingen van LEV-WN op vrijdag 24 
mei 2019 vrij waren is het team van Het Christal 

uit Vlaardingen samen met bijna 500 andere 
medewerkers van de LEV-scholengroep naar 

de Laurenskerk in Rotterdam getogen voor de 
inspiratiedag. Bijna een thuiswedstrijd. 
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De dag begon met opening door de 

bestuurder René Tromp en zijn collega 

Henk Eilander waarbij (meester) 

Vincent en (meester) Julian twee liederen 

PRFKWHQ�EHJHOHLGHQ�RS�GH�YOHXJHO�HQ�SHUFXVVLH�{

Daarna hebben we geluisterd 

naar ds. Ron van der 
Spoel. Hij heeft verteld 

over de expeditie die 

het volk Israël heeft 

gemaakt in de woestijn 

en daarbij uitgelegd 

dat je als je op reis 

(expeditie) gaat altijd 

een plek als Mara kunt 

verwachten, maar ook 

HHQ�SOHN�DOV�(OLP�{ Vervolgens mochten we genieten van de bekende 

spreker Ben Tiggelaar. Hij heeft verteld 

waarom veranderen voor mensen zo moeilijk is, 

maar ook welke drie dingen kunnen helpen.

Toen was het even tijd om te genieten. Stef Bos heeft prachtige liederen 

voor ons gespeeld en er boeiend over verteld. Hij zei dat leerkrachten een 

geweldig mooie taak hebben. Zij kunnen zaadjes planten in de kinderen die 

ze voor zich hebben die kunnen uitbloeien tot iets moois. Soms komen ze 
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Na de prijsuitreiking werden we nog vereerd met 

een bezoekje van onze minister, Arie Slob. 

Er konden vragen aan hem gesteld worden door 

wie dat maar wilde. Hij vertelde ook over zijn 

basisschooltijd op één van onze scholen. 

Er volgde een optreden van de band 

LEV. We zongen liederen als “God 

van Licht” en “Houd vol”. Maar er 

was ook nog een speciale verras-

sing… Er is door de zanger van de 

band LEV: Freek van der Brugge in 

samenwerking met Roeland Smith 

en Wicher Schuurman een lied ge-

schreven voor de LEV scholengroep. 

Een kort en vrolijk lied wat met 

weinig woorden veel zegt! De melo-

die blijft snel hangen is door al onze 

kinderen te zingen. 

Tot slot nog een heerlijk 
EXƨ� HW in de Laurenskerk en zo 

besloten we deze feestelijke dag 

met een gouden randje. 

Het middagprogramma was van hele 

andere aard. Alle medewerkers werden 

opgedeeld in 40 groepen. Het team van 

Het Christal zat allemaal bij elkaar in 1 

team. Je kreeg als team een tablet mee 

en daarop stond een kaart van Rotterdam 

waar allerlei opdrachten uit te voeren 

waren. We kregen daarvoor ruim 2 uur de 

tijd. De opdrachten bestonden uit 

multiple-choice vragen over Rot-

terdam, foto-opdrachten, puzzels 

HQ�ƪ�OPRSGUDFKWHQ��2RN�NRQGHQ�DQGHUH�

teams uitgedaagd worden en valstrikken 

worden neergelegd. 

Het team van Het Christal was bloedje 

fanatiek en ging voor de winst. Tot de 

laatste minuut is er gerend om zoveel 

mogelijk opdrachten te doen. 

Er zijn 18282 stappen gezet, de watertaxi 

is gepakt en er werd goed samengewerkt 

met als resultaat…. de 1e plaats!
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" We gaan als scholen en 
organisatie de komende 
4 jaar op expeditie"
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De dag was behalve een dag om van te 

genieten ook een dag waarbij we de ex-

peditie hebben afgetrapt. We gaan als 

scholen en organisatie de komende 4 jaar 

op expeditie. We hebben het afge-

lopen jaar met de ouders van de school en 

het team nagedacht over de toekomst en 

daar zijn plannen, ideeën en verlangens 

uit voortgekomen. De richting van onze 

ontwikkeling in de toekomst staat in het 

expeditieplan. Aan het einde van de dag 

hebben we een boekje meegekregen waar 

een samenvatting van de expeditieplannen 

van elke LEV-school in staat.

“Het jochie in mijn klas is schuchter en 

stil. Maar we hebben wel een verbin-

ding van hart tot hart, daar zijn geen woor-

den voor nodig. Op een dag komt hij naar 

school en geeft me een frommelig pakketje, 

iets in cellofaan gewikkeld. Het stinkt een uur 

in de wind. Wat blijkt, hij had dat weekend 

een heerlijke kreeft gegeten en hij moest en 

zou een stukje voor zijn meester meenemen. 

Voor zo een stukje stinkende kreeft van zo 

een jochie, daar doe je het voor” vertelt René 
Tromp met een grote grijns. Dertig jaar later 

is René eindverantwoordelijk directeur van 

LEV een gemeenschap van 25 scholen die 

onderwijs geven met de Bijbel als basis. 

Maar hij wil zich nog steeds laten verrassen 

door stukjes kreeft en cellofaan momentjes. 

“Je moet achter het kind blijven kijken” zou 

René wel een paar keer zeggen als je met 

hem spreekt. “Achter het kind Jezus blijven 

zien en echt geloven en werken met de kern-

waardes liefde en vertrouwen”.  

Of zo werken vanuit liefde en vertrouwen 

uniek is voor LEV. Op die vraag valt René 

stil. Alsof hij wil vermijden om iets te zeggen 

over andere scholen. Je ziet de bescheiden, 

nuchtere jongen uit Groningen terug, die 

stopte met zijn studie geschiedenis (‘we 

moesten in die tijd allemaal op zitkussens 

op de grond iets gaan zitten voelen’) om 

de veel concretere PABO te gaan doen. Na 

een poos nadenken antwoordt hij. Ook bij 

LEV hebben ze hun uitdagingen en zwak-

ke kanten. Ook bij LEV zijn er gewonde 

leerkrachten. Er worden fouten gemaakt. 

Daarom heet wat ze nu met zijn allen doen 

ook oprecht een ‘expeditie van LEV’,  een 

zoektocht met z’n allen. En zijn ze kwetsbaar 

gedurende deze tocht. “Ook wij, misschien 

juist wij, hebben onze Elims en onze Mara’s, 

dus momenten dat we in de oase verblijven 

(Elim) en momenten dat we voelen dat we 

tekort komen (Mara). Maar we gaan er mis-

schien anders mee om omdat we ze door de 

bril van ons geloof ervaren. We geloven echt 

dat we beide nodig hebben om verder te 

komen. En we kómen ook verder”. 

Maar hoe blijf je als directeur achter het kind 

kijken als je inmiddels verantwoordelijkheid 

draagt voor grote budgetten, voor honder-

den medewerkers en indirect voor duizen-

den kinderen? Als je moeiteloos je dagen 

kunt vullen met vergaderingen, moeilijke 

SHUVRQHHOVJHVSUHNNHQ��ƪ�QDQFLHULQJVYUDDJ�

stukken die over miljoenen gaan? 

LEV-WN is een gezonde scholengemeen-

schap die goede resultaten en scores toont. 

6FKRRONOLPDDW��LGHQWLWHLW��ƪ�QDQFLÆQ��VFKRRO�

resultaten zoals voor rekenen, taal, lezen 

zijn op orde. Indien nodig wordt er geïnves-

teerd in een goede fulltime directeur om 

een kleine school weer op de rit te krijgen. 

Of in professionele gymleerkrachten, tot 

plezier van de kinderen en om de vaste leer-

krachten iets te ontzien zodat ze meer tijd 

hebben voor andere zaken.  

Maar als directeur voelt René zich daarnaast 

geroepen om veel in de onderlinge verbin-

ding en het gemeenschapsgevoel te inves-

teren. Ook na dertig jaar gaat het hem nog 

om van-hart-tot-hart. “Ze noemen me wel 

gekscherend ‘de man van het hart’ omdat ik 

het er zo vaak over heb”. Stiekem is hij daar 

trots op. Aan de verbinding bouwen is wel 

hard werken en gemeenschapsgevoel komt 

niet vanzelf. Daarom is het zo prachtig als het 

zo zichtbaar wordt zoals pasgeleden:  

“Laatst hadden we onze jaarlijkse themadag 

met alle leerkrachten, in de Laurenskerk in 

Rotterdam. Dus een zaal met een paar hon-

GHUG�PHQVHQ�YRO��1D�DƬ�RRS�NRPW�ÄÄQ�YDQ�GH�

ingehuurde jongens van het geluid enthousi-

ast maar ook met een beetje verwarde blik in 

de ogen naar mij toe”, zegt René. “Meneer, ik 

weet het niet hoor, maar dit vandaag is toch 

wel speciaal. Hoe leuk en vrolijk iedereen hier 

met elkaar omgaat, en dan weer heel gecon-

centreerd, wat een speciale sfeer, en dan dat 

samen zingen zeg! Ik doe een hoop events en 

geluid maar dit maak ik eigenlijk nooit zo mee 

man, wat ís dit?“. Voor René, dertig jaar later 

in een totaal andere rol, weer een LEV cello-

faan momentje.

* Vincent Verkuil, Het Christal Vlaardingen

Cellofaan momentjes
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