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E
ind van het jaar 2019. Bij uitstek de peri-

ode voor een terugblik op het afgelopen 

jaar. LEV-WN kijkt terug op een mooie 

gebeurtenissen, we noemen een paar: 

•  Met ouders en personeel hebben we prachtige 

regioavonden gehad om het onderwijs van  

de toekomst te bespreken. Delen uit deze  

gesprekken zijn doorgevoerd in ons  

expeditieplan ‘Samen op Expeditie’; 

•  Met al onze medewerkers hebben we de start 

van de Expeditie gevierd in de Laurenskerk in 

Rotterdam; 

•  Veel scholen zijn begonnen aan de expeditie  

en hebben veranderingen in het onderwijs  

doorgevoerd (we hebben er een drietal  

uitgelicht, verderop in het blad te lezen); 

•  Veerkracht in Amsterdam heeft een prachtig 

nieuw schoolgebouw;

•  De Koningin Beatrixschool in Berkel heeft een 

nieuwe naam: De Parel.

 

Ik heb respect voor alle medewerkers op onze  

scholen en ik ben dankbaar aan deze groep mooie 

mensen leiding te mogen geven. Wat heerlijk om 

terug te zien dat onderwijs vanuit de Bijbel volop 

uitgedragen wordt in de mooie gemeenschappen 

van onze scholen. Ook in prachtige, onderlinge 

ontmoetingen is dit zichtbaar. Juist in een wereld 

van prestatiecultuur valt het op dat er naar elkaar 

omgekeken wordt.

Deze tijd van het jaar is ook een tijd van tegen-

stellingen. De één ziet uit naar gezelligheid met 

familie en vrienden, de ander ziet er juist tegenop, 

omdat het ook heel moeilijke dagen (kunnen) zijn. 

Velen van ons kennen verdriet en gemis om gelief-

den of maken (ernstige) ziekte van dichtbij mee. 

Dat kan zwaar en moeilijk zijn. 

Laten we elkaar bemoedigen. Kijk naar Jezus Chris-

tus, onze Redder, we vieren over een paar dagen 

zijn komst naar deze wereld. Hij stelde zijn leven 

in dienst van de mensen. Hij is ons grote Voor-

beeld. Hij had oog voor de (meest) kwetsbaren en 

bemoedigde constant. En dat geeft hoop! Hoop 

doet leven en wij leven door het geloof in deze 

Redder. Dat mogen we uitdragen door het goede 

voorbeeld te geven. 

Ik wens u allemaal gezegende dagen! Ook wanneer 

het niet loopt zoals je hoopt. Laten we elkaar niet 

uit het oog verliezen, door ook in 2020 samen op 

te trekken tijdens de expeditie. En door elkaar in 

geloof te blijven bemoedigen. 

Ga met God!

René Tromp

Directeur bestuurder LEV-WN

bemoedig elkaar!
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Jesaja 26:3 (BGT)

Vertrouw
Zoek STEUN BIJ DE HEER, 

DAN BEN JE VEILIG. 

op de Heer, dan blijft het vrede



instroom
I N  G E S P R E K  M E T  

  Annemieke van de Munt
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Van de docenten die in 2017 gestart zijn in het primair 
onderwijs heeft 8% een jaar later de sector weer 
verlaten, blijkt uit onderzoek. Toch is er in tijden van 

docententekorten en lerarenstakingen ook een groeiende 
beweging de andere kant op: het aantal zij-instromers dat 
koos voor een Pabo-opleiding nam in 2018 met 12% toe ten 
opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van de Vereni-
ging Hogescholen.
Annemieke van de Munt uit Houten (32) is één van hen. 
Waarom koos zij voor deze route? En hoe wist ze zo zeker dat 
dit was wat ze echt wilde?

Hoe kwam je op het spoor van het onderwijs terecht?

Ik heb HBO communicatie gestudeerd en was al een jaar of 7 
communicatieadviseur bij Bibliotheek Eemland. Eerlijk gezegd 
bekroop me al een tijdje het gevoel dat ik wat anders moest. 
Maar welke kant ik op wilde, wist ik niet goed.
Mijn man en ik hebben drie dochters van 7, 5 en 2 en eigenlijk 
begon het al een beetje te kriebelen toen onze oudste naar 
school ging. Ik zag hoe het eraan toeging in de klas en dacht: 
Best leuk om juf te zijn! Misschien ga ik ook wel iets in die 
richting doen. Maar de gedachte dat ik weer 4 jaar moest 
gaan studeren… dat zag ik niet zitten. Dus die optie had ik 
geparkeerd. Voor ooit.
Maar goed, feit was wel dat ik mijn werk een beetje zat was. 
En toen ik zwanger was van onze jongste besloot ik dat ik na 
mijn verlof niet weer terug wilde naar mijn oude werk. 
Een vriendin van mijn zus had enthousiaste verhalen over het 
zij-instroomtraject op de Driestar Hogeschool en toen pas 
ging ik er wat serieuzer over nadenken. Ik liep hoogzwanger 
een paar dagdelen mee. Dit wil ik! dacht ik.

De zij-instroomroute op de Pabo is populair. In 2019 
startten maar liefst 1000 studenten deze opleidingsvorm. 
Waarom koos jij voor het zij-instroomtraject?

Eigenlijk leek alles me daarin ideaal in vergelijking met de 
voltijdopleiding. Het traject duurt maar 2 jaar, je combineert 
2 dagen studie met 2 dagen werk en daarvoor krijg je gewoon 
salaris. Bovendien wordt je opleiding betaald door de school 
en de overheid. 

Ik ben vervolgens scholen in mijn woonplaats Houten gaan 
aanschrijven en De Triangel zag er wel wat in om met me in 
zee te gaan. Ik ervoer bij die school een enorme klik, dus was 
heel blij. Het is voor een school natuurlijk best een gok om 
‘zomaar’ iemand een tweejarig traject aan te bieden.

Inderdaad, want je weet nooit helemaal zeker of het  
onderwijs en jij uiteindelijk een goede match blijken te zijn. 
Je hebt ten slotte de opleiding nog helemaal niet gedaan…

Klopt, maar je wordt ook niet ‘zomaar’ aangenomen. Je loopt 
mee met de school, moet een behoorlijk pittig assessment 
doen, een portfolio aanleveren, proeflessen doen… je komt 
er niet zomaar doorheen. Checks and balances genoeg. 
Ik haalde het assessment en kreeg bij De Triangel de 
aanbieding om in september 2018 bij de kleuters te komen 
werken. Gelukkig samen met een duo-partner die me goed 
begeleidt. Die groep bleek goed te passen. Mijn eigen 
kinderen waren ook kleuters, dus die leeftijd sloot aan bij 
mijn eigen ervaring. Ook dit jaar heb ik weer de onderbouw.

Je zit nu in het tweede jaar van je opleiding. Wat vind je er 
tot nu toe van?

Het is absoluut de goede keuze geweest. Dit is echt wat ik 
wil. Maar ik moet er zeker ook bij zeggen: het is echt een 
pittig traject. Twee dagen colleges van 16 tot 21:30, twee 
dagen werken en er moet ook gestudeerd worden. Daarvoor 
blijft dus alleen de dinsdag over. En als dat het was, dan ging 
het allemaal prima, maar ik heb ook nog een gezin met drie 
kleine kinderen... Dat is echt wel een aanslag op ons gezin. 
Als ik dit van tevoren had geweten, had ik de studie denk ik 
even twee jaar uitgesteld tot ook onze jongste op school zou 
zitten. Maar ja, je begint eraan en hebt eigenlijk geen idee. 
We hebben ons ingesteld op twee jaar bikkelen.

En hoe bevalt het leven als zij-instromer? Is het fijn om in 
het onderwijs te werken?

Die zij-instroomconstructie kan denk ik veel voordelen heb-
ben. Iedereen ‘van buiten’ brengt zijn eigen expertise mee, ze 
hebben een bredere blik misschien. Ik heb als communicatie-
adviseur veel gedaan met gespreksvoering, filmpjes maken 
en teksten schrijven. En andere zij-instromers hebben een 
achtergrond in het bedrijfsleven of de zorg. Die levenserva-
ring neem je absoluut mee het onderwijs in. 
En het vak zelf? Dat is geweldig, ik geniet enorm! Het werken 
met de kinderen, dat drijft me. Hun onbevangenheid, hun hu-
mor. En hun kijk op de wereld. Zo leuk! Ik heb geen moment 
spijt gehad van mijn keus!

En het vak zelf? Dat is geweldig, ik geniet 

enorm! Het werken met de kinderen, dat 

drijft me. Hun onbevangenheid, hun hu-

mor. En hun kijk op de wereld. Zo leuk!

Zomaar je baan opzeggen en een sprong in 
het onderwijs-diepe wagen? Je moet het maar 
durven. Annemieke van de Munt deed het en 
heeft er nog geen minuut spijt van gehad.
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B
o is nogal een verhaal. Een lapzwap, studievaardigheid nul, attitude 

beroerd. Wel een hele nacht doortrekken om met de Kolderdag een 

noodgebouw blauw te verven (schade: duizenden euro’s), maar niet 

goed genoeg leren voor je examen zodat je zakt op een paar tienden. 

Over Bo is wat af vergaderd. Analyses, handelingsplannen waarin altijd 

zijn cito-score opdook: ‘cito-score 539… kan hij het dan wel?’ Tot zes jaar 

na het afnemen van de cito werd hij ermee om zijn oren geslagen.

Ik vind ons vertrouwen in dat soort scores misplaatst. Ik ben opgeleid fysicus. Daar 

geldt ‘meten is weten’. Dat gaat lekker voor vallende blokjes, maar een stuk minder 

als het gaat om menselijke ontwikkeling. De cultuur van meten en toetsen suggereert 

dat we grip hebben op leerontwikkeling. Het negeert wat we allemaal niet weten: een 

toets zegt lang niet alles. We meten heel veel niet. Leerprocessen zijn grillig en het zou 

ons sieren als we terughoudend zijn met straffe conclusies op basis van cijfers.

Bo is daar het levende voorbeeld van. Hij stond ineens voor me. Als teamleider van het 

ambitieuze projectteam van de Zonneauto van de TU-Delft. ‘Had u niet verwacht he?’ 

zegt hij triomfantelijk. En hij schudde zijn citoscore definitief van zich af. 

column door timzingt
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Er zijn momenteel 12 leerkrachten binnen LEV die het 
zij-instroomtraject volgen. Afgelopen jaar hebben 
twee zij-instromers het traject succesvol afgerond 

en zij werken op scholen binnen LEV-WN.
Een uitkomst voor veel scholen. Een aanwinst voor LEV.
Maar het is een heel bijzonder traject. Het slagen van een 
zij-instroomtraject is voor een groot deel afhankelijk van 
goede begeleiding. Hoe doen we dat? 

We hebben geleerd van de afgelopen jaren en LEV zet 
daarom in op zij-instromerstrajecten met een goed bege-
leidingsplan.
Bovenschools wordt de begeleiding aangestuurd door een 
LEV-coach en op de werkplek is de mentor de begeleider.
Voordat we het traject starten wordt er een soort proef-
les gegeven waarna we een indicatie geven of het een 
kansrijk traject is en welke begeleiding nodig zal zijn.
Na de aanmelding bij een pabo volgt een assessment en 
als de ‘student’ is aangenomen maken coach en school sa-
men met de zij-instromer een begeleidingsplan met daarin 
concrete afspraken.

De eerste zes weken zorgen we ervoor dat er altijd een 
leerkracht naast de zij-instromer beschikbaar is. Deze laat 
lesvoorbeelden zien, helpt bij de voorbereiding, maakt 
wegwijs in de school. 

Tijdens deze zes weken komt de coach ook 2x langs voor 
videocoaching. Daarna worden er afspraken gemaakt voor 
nog eens 4x videocoaching in de loop van dat jaar.  
De video-opnames worden ook gebruikt voor de intervisie 
met de groep LEV zij-instromers. 

In de 3de week na de start wordt op het LEV-kantoor een 
zij-instromersdag georganisiseerd waar een soort ‘stoom-
cursus’ wordt aangeboden. Het gaat om basiskennis en 
basisvaardigheden die allereerst voor de klas nodig zijn en 
later tijdens de opleiding zullen worden uitgewerkt. 

Aan het einde van het schooljaar komen alle (toekomsti-
ge) zij-instromers weer naar Alphen en worden ervaringen 
uitgewisseld om zo te leren van elkaar. 

Heel belangrijk is de begeleiding op de school zelf. 
Een ervaren mentor en vaak ook nog een extra ‘maatje’ 
zullen vooral in het begin dagelijks nodig zijn voor onder-
steuning. Dat vraagt best wel wat van een schoolteam. 
Maar we zijn blij met deze aanwinsten en weten dat ze 
kunnen uitgroeien tot goede leerkrachten .
En goede begeleiding is daarbij onmisbaar.

Paul van Oudheusden (LEV coach)

begeleiden van onze zij-instromers

Het slagen van  
een zij-instroom-

traject is voor 
een groot deel 

afhankelijk  
van goede  

begeleiding.  
Hoe doen  

we dat? 

magazine december 2019 9



Atie van der Vlist: ‘Wij zijn dit 
schooljaar in Amsterdam gestart met 
een vijf-gelijke-dagenmodel, op alle 
dagen is er les van 8:45-14:15. Een 
van de redenen daarvoor was dat we 
vaak onrust ervoeren in de uitvoe-
ring van de TussenSchoolse Opvang 
(TSO). We hadden twee TSO-groepen 
waarin kinderen overbleven. Er wa-
ren regelmatig aanvaringen en con-
flicten, wat ontzettend veel onrust 
gaf. In de lessen na de pauze waren 
de leerkrachten veel tijd kwijt met 
het uitpraten van ruzies en andere 
brandjes blussen.’ 

Wat in Amsterdam ook speelde was 
dat zich steeds minder ouders aan-
meldden voor de TSO. Joke de Pag-
ter van De Wissel herkent dat. ‘Wij 
hadden, mede doordat ons school-
plein helemaal rondom de school 
ligt, wel 3 TSO-ouders per dag nodig. 

Dat lukte steeds moeilijker. Het hele 
TSO-gebeuren kwam daarmee onder 
druk te staan.’ 

Atie: ‘In het nieuwe model zijn er 
twee buitenspeelmomenten van 
een kwartier. We merken dat er veel 
minder irritaties zijn en veel meer 
rust en harmonie is. Er heerst een 
fijnere sfeer op het plein. Ook het 
feit dat de leerkrachten nu meedraai-
en in de pleinwacht is een voordeel 
- ze hebben nu ook zicht op hoe ‘hun’ 
kinderen buiten de les met elkaar 
omgaan.’

Joke: ‘Helemaal mee eens, en bo-
vendien zorgen zij voor een veiliger 
klimaat op het plein. Daarnaast is 
voor ons ook een belangrijk plus-
punt van het nieuwe model dat de 
leerkrachten meer tijd overhou-
den na de lesdag. Er is veel ruimer 

gelegenheid om gesprekken met 
ouders of vergaderingen te plannen. 
En eerder moesten we leerlingen 
soms vrijgeven om onze studiemid-
dagen te kunnen inplannen. Dat is nu 
minder nodig.’ Een punt dat Atie ook 
onderschrijft. ‘De vergadertijd is veel 
efficiënter.’

Waren de reacties van ouders en  
leerkrachten meteen positief? 

Joke: ‘De reacties waren verdeeld. 
Een nieuwe vorm brengt automa-
tisch vragen met zich mee. Krijgen 
kinderen wel genoeg bewegingstijd? 
Zijn de pauzes niet te kort? En ieder-
een moet natuurlijk wennen aan het 
feit dat de vrije woensdagmiddagen 
verdwijnen. Al deze punten lijken 
uiteindelijk goed uit te pakken. Voor-
deel bijvoorbeeld van elke dag om 
14:15 uit zijn is ook dat de tijd voor 
kinderen om af te spreken ruimer is. 

H
E

T

Steeds meer basisscholen verlaten  
het traditionele schooltijdenmodel en 
kiezen voor een continurooster of vijf-

gelijke-dagenmodel. Ook LEV-basisscholen 
De Wissel in Utrecht en Veerkracht in 

Amsterdam stapten over op dit vijf-gelijke-
dagenmodel. Wat waren de redenen voor  

die switch? En wat zijn de ervaringen?  
Hun directeuren geven uitleg.

- M O D E L

gelijke
dagen
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En wat het bewegen betreft willen 
we nu meer werk maken van bewe-
gend leren. Dan wordt bewegen 
onderdeel van een gewone les.’ 

Atie: ‘Wij hielden een exit-poll en bij 
ons was er maar een nipte meerder-
heid voor. Het punt van te weinig 
beweging voor ‘drukke’ kinderen 
hebben we opgevangen door meer 
beweegmomenten tussendoor aan 
te bieden en we hebben een aantal 
deskbikes aangeschaft. Daarnaast 
hebben alle leerlingen twee keer 
per week 3 kwartier gymles van 
een vakdocent. Teamleden stonden 
overigens wel positief tegenover de 
nieuwe tijden. Sommigen moesten 
wel een klein stukje van hun FTE’s 
inleveren, maar dat is allemaal in 
goed overleg gelukt. Wat in Amster-
dam-West ook een belangrijke rol 
speelde in de keus voor het 5-dagen-

model is dat vrijwel alle scholen in 
onze omgeving dit model al gebruik-
ten. Sport- en culturele activiteiten 
sloten hierop aan, waardoor Veer-
krachtkinderen daar vaak te laat kwa-
men of buiten de boot vielen. Dat is 
nu dus gelijkgetrokken.’

Kun je nu al spreken van een succes?  
Of is dat een te vroege conclusie?

Joke: ‘We zijn nog maar net gestart, 
dus de ervaringen zijn ook nog vers. 
We gaan wel een moment prikken 
voor evaluatie. Ik ben ook benieuwd 
wat de leerlingen erover te zeggen 
hebben. Ik heb in december een 
gesprek met de leerlingenraad; 
hun ervaringen weet ik dus nu nog 

niet. Van docenten weet ik wel dat 
sommigen moeten wennen aan het 
goed verdelen van hun onderwijstijd. 
De weekindeling is natuurlijk anders 
geworden, dus sommige vakken 
moeten meer uitgesmeerd worden. 
Dat kost even tijd. Maar de erva-
ringen tot nu toe met het nieuwe 
rooster lijken al wel gunstig.’

Atie: ‘Wij hebben een evaluatie 
gepland in het voorjaar. Maar de 
geluiden die ik opvang van de leer-
krachten zijn bij ons ook erg positief. 
Daar ben ik heel blij mee want ik ge-
loof echt dat dit model veel positieve 
kanten heeft!’ 

magazine december 2019 

We merken dat er veel minder  

irritaties zijn en veel meer rust en 

harmonie is. Er heerst een  

fijnere sfeer op het plein
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�art,
Want als we geloven 

met heel ons

ziet God ons als goede 
mensen. En als   

           we Jezus eren 
als onze Heer,   

    worden we GERED
Romeinen 10:10 (BGT)



bij

lev
scholen

expeditie
op
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“Het doel is duidelijk.  
We willen onderwijs met 
oog op de toekomst.  

De maatschappij verandert snel, dus er 
is binnen scholen een grote verande-
ring nodig. We willen kinderen vaardig-
heden leren die voorheen onderbelicht 
bleven. Overleggen, plannen, maar ook 
omgaan met teleurstellingen. Binnen 
school hebben we een paar stappen 
gezet. Het eerste besluit was: stoppen 
met het leerstofjaarklassensysteem. 
Dus vaste methodes, vaste groepen, 
vaste lokalen: die gaan er allemaal uit. 
Noem het kindgericht onderwijs of ge-
personaliseerd leren; de ontwikkeling 
van het kind komt voorop. De leerstof 
is niet langer leidend. Dat is de groot-
ste verandering. Dan hoor je al snel: 
het wordt te individualistisch. Maar zo 
pakken wij dat niet aan. Werken in de 
groep is juist belangrijk.’’

“We geven ruimte aan talenten van 
kinderen, maar bewaken wel dat ze 
voldoende kennis mee krijgen. 
Dat vraagt veel van leerkrachten.  
Gelukkig hebben we allerlei digitale 
middelen die ons helpen. Tien jaar ge-
leden was ons dat nog niet gelukt. Nu 
kan je als leerkracht makkelijk vorderin-
gen volgen. In het oude systeem deel 
je kinderen in op leeftijd, maar bij de 
stamgroepen kijken we nu naar sociaal 
emotionele ontwikkeling. In welke fase 
zit een kind? Daar horen ook de sociale 
vaardigheden bij. We houden ook reke-

ning met verschillen tussen jongens en 
meisjes. Je kan nu bijvoorbeeld gemak-
kelijker een jongensklas mengen, voor 
meer balans. De groepen 1 tot en met 
5 zitten al in dat nieuwe systeem. 
Voor 6, 7 en 8 volgt de overstap later. 
Voor hen is het extra lastig, omdat ze 
het zo anders gewend zijn. Op reken-
gebied werken ze al wel op de nieuwe 
manier, maar hier zijn echt nog stappen 
nodig.’’

“In onze nieuwe stamgroepen krijgen 
ze aan het begin van de dag bijbelon-
derwijs en zitten ze ook door de dag 
heen wel bij elkaar. Bij taal en rekenen 
gaan kinderen naar een andere plek. 
Daar krijgen ze instructie. Of ze zoeken 
een stilteplek op. Er is geïnvesteerd 
in flexibele werkplekken. We werken 
met een stamgroep 0/1 en 2/3. Groep 3 
krijgt meer ruimte voor spel. Voorheen 
zaten ze al snel aan een tafeltje met 
een boekje. Nu mogen ze ook nog de 
hoeken in.’’ 

“Het is knetterhard werken om dit 
mogelijk te maken. Dat ervaren we alle-
maal. Toch is de omslag nodig. We zijn 

twee jaar bezig geweest met voorbe-
reiden. Natuurlijk lopen we tegen heel 
veel dingen aan, maar ik krijg ook van 
leerlingen positieve reacties. Je ziet 
kinderen opbloeien. Daardoor komen 
we ook meer in de buurt van de bijbel-
se talenten. Dat je mag ontwikkelen 
zoals God je heeft bedoeld.’’
“Als je langsloopt, lijkt het soms alsof 
ze niet aan het leren zijn. Je beoordeelt 
snel op de oude manier, terwijl ze ook 
leren van mislukkingen. We hebben 
niet alleen de focus op de smalle op-
brengsten, maar ook op de brede vaar-
digheden. Talentontwikkeling vraagt 
veel meer ruimte en experiment. 
Ook voor leerkrachten is dat nieuw. 
Samen geef je vorm aan een ander 
pedagogisch klimaat. Daarbij zoek je 
balans tussen vrijheid en verantwoor-
delijkheid. Soms hebben kinderen toch 
behoefte aan een vaste plek of meer 
begrenzing. Dat hebben we ook ge-
merkt in die eerste weken. Het is goed 
opletten, dat gaat niet vanzelf.’’

“Leerkrachten zijn nu samen ver-
antwoordelijk voor een grote groep 
kinderen. Dat vraagt meer overleg en 
afstemming. Je deelt sneller iets met 
elkaar. Voorheen liep je vooral achter 
de methode aan, nu maak je samen het 
onderwijs. Dus als ik een tip mag geven 
aan collega’s van andere scholen: zorg 
voor voldoende overleg- en studiemo-
menten. Blijf elkaar spreken, anders hol 
je door.’’ 
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de akker op expeditie: meer  
vrijheid betekent meer overleg
Erik van Pijkeren (48) leidt de expeditie op De Akker in Rijswijk,  

een school met 180 leerlingen. De onderbouw is sinds september  
ingedeeld in stamgroepen. Het is voor leerkrachten ‘knetterhard’  

werken, maar er bloeit van alles op.

“ We geven ruimte aan 
talenten van kinderen, 
maar bewaken wel dat 
ze voldoende kennis 
mee krijgen."
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“Als teamleden tekenden 
we een nieuwe droom-
school. Allemaal kwamen 
we uit bij open lokalen. 
In combinatie met onze 
ICT-inrichting hadden we 
‘t plaatje compleet.”
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“Er is in korte tijd veel gebeurd. 
Als team zijn we blij dat het 
LEV-bestuur grote vrijheid 

gaf in het opstellen van een nieuw 
schoolplan. Alleen al het nadenken over 
een onderscheidend profiel gaf veel  
inspiratie. We zeiden tegen elkaar: laten 
we ook vooral uitbouwen waar we goed 
in zijn. Met het ICT-gebeuren liepen we 
voorop, dus daar is een gewaagd profiel 
op geschreven. We hebben ook steeds 
de ouders meegenomen in die ontwik-
keling. Binnen school werken we met 
meerdere devices, zoals Chromebooks. 
Met hulp van ICT-aanbieders hebben 
we materialen waarmee we alles tot op 
microniveau kunnen volgen. Maar dat 
knelde met ons leerstofjaarklassensys-
teem. Als je zo individueel gaat werken, 
vraagt dat om een grote verandering.’’

“Op gebied van rekenen en taal kan het 
niveau sterk verschillen. Soms kregen 
leerkrachten in een klas met acht ver-
schillende handelingsplannen te maken. 
Dat was een onhoudbare situatie. 
We zagen ook: kindgericht onderwijs 
heeft de toekomst. Dus we hebben een 
nieuw systeem gezocht. We gingen op 
bezoek bij andere scholen, van Jenaplan 
tot Unitschool. Zo kwamen we uit bij 
groepsdoorbrekend werken. Dus met 
meerdere mensen betrokken zijn bij een 
groep. Dat is goed voor de kinderen, dat 
voorop. Maar het helpt ook bij werkdruk 
en krappe personeelsbezetting.’’
“Als je krachten bundelt, komt er ener-
gie vrij en kan je taken verdelen. Vanuit 
dat principe zijn we het schoolplan gaan 

schrijven. Als teamleden tekenden we 
een nieuwe droomschool. Allemaal kwa-
men we uit bij open lokalen. In combina-
tie met onze ICT-inrichting hadden we 
‘t plaatje compleet. Door binnenmuren 
eruit te halen en nieuwe werkplekken 
te maken, zouden we snel omschakelen. 
Maar wanneer begin je? Na de zomer 
kregen we een zwangerschapsverlof 
niet ingevuld.  We zeiden tegen elkaar: 
gaan we nu heel veel energie steken in 
een tijdelijke oplossing? Of is dit een 
kans om sneller met ons nieuwe school-
plan te beginnen?’’

“Je begrijpt, het is dat laatste geworden. 
De eerste vragen waren kritisch. Waar 
haal je zo snel een aannemer vandaan? 
Nu heb je onderwijsassistenten nodig, 
zijn die er wel? Maar mede dankzij 
ouders hadden wij dat vrij snel voor 
elkaar. We wilden de school in de herfst 
ombouwen. Omdat we als team pal 
achter het plan stonden en ook ouders 
enthousiast waren, kregen we toestem-
ming én geld.’’ 

“We hebben heel vlot een rooster 
gemaakt en onderwijsassistenten 
aangenomen. De onderbouw tot en met 
groep 4 is nu om naar het unitsysteem. 
We zien een sneeuwbaleffect, want ook 

in de bovenbouw is veel enthousiasme. 
Natuurlijk zijn er vragen en hiaten. 
Want hoe doe je dat in een groep met 
31 kleuters die allemaal iets anders 
willen? Daarom schakelen we ook extra 
handen in, via vrijwilligers. Het is hard 
werken, maar met direct resultaat. Een 
kleuter zei: ‘Ik vind het vet cool’.’’  

“Dit vraagt lef van ons allemaal. 
We hebben twee stamgroepen; groep 
1-2 en groep 3-4. ’s Ochtends beginnen 
ze in de klas en daar eindigen ze ook. 
Tussendoor werken ze op verschillende 
plekken, onder meer in een stilteruimte. 
Die is in deze opzet noodzakelijk, want 
niet ieder kind kan goed omgaan met 
prikkels. Verder is het heel open. Veel 
muren zijn weg, dus je ziet en hoort 
alles van elkaar. Dat is wennen, ook voor 
leerkrachten. Je bent samen verant-
woordelijk voor de groep. 
Dan zeg je niet meer: het zijn míjn kinde-
ren, maar ónze kinderen. Met elkaar ben 
je nog meer gericht op het kind. En het 
hoeft niet meteen perfect. Dat hoort bij 
een expeditie: je leert van wat je tegen 
komt.’’ 

Toen ik vier jaar geleden als directeur 
begon, hadden we 84 leerlingen. In die 
jaren daarvoor dreigde zelfs nog even 
sluiting. Nu zitten we op 108 kinderen 
en hebben we alweer drie aanmeldin-
gen. Deze nieuwe vorm van onderwijs 
geeft groei, merken we. We zien daarin 
heel sterk de hand van God. Het is niet 
altijd makkelijk, maar we mogen Gods 
licht laten schijnen in Den Helder.’’

magazine december 2019 

Veronique Kater (40) is directeur van De Lichtlijn in Den Helder.  
De school met 108 leerlingen zit behoorlijk in de lift. Dat kan ook 
niet anders, want de expeditie zorgt daar voor héél veel energie.

de lichtlijn breekt muren af  
voor kindgericht onderwijs

“Als je krachten  
bundelt, komt er  
energie vrij en kan  
je taken verdelen."
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ALS IK HOOR DAT MIJN 
LEERLINGEN VOLGENS  

GODS WAARHEID LEVEN,  
GEEFT MIJ DAT VEEL

�reugde
3 Johannes 1:4 (BGT)



“ Als we goed  
luisteren naar  
kinderen en  
ouders en blijven 
innoveren, dan 
kunnen we  
groeien.’’ 
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“Je proeft dat we samen met 
iets moois bezig zijn, ook al is 
het best ingewikkeld. Het is 

een kleine school waar in de afgelopen 
vier jaar veel is nagedacht, maar zonder 
keuzes te maken. Door omstandigheden 
ben ik in mei gevraagd om de organisa-
tie te ondersteunen. Sinds september 
ben ik directeur. Op mijn andere school, 
De Lichtwijzer in Oegstgeest, zijn we al 
langer bezig met de expeditie. Bij De 
Parel zijn we net gestart, maar wel vol 
enthousiasme.’’

“De naamswijziging van Koningin 
Beatrixschool naar De Parel was een 
mooie stap, maar er miste een helder 
profiel. Ik heb visiestukken en verslagen 
van de afgelopen jaren doorgenomen 
omdat ik niet zomaar een weg wilde 
inslaan. Het team stelde plezier en  
motivatie als voorwaarde om te groeien.  
De wens was: meer kindgericht onder-
wijs en groepsoverstijgend werken.  
Vlak voor de zomer hebben we heel snel 
een aantal knopen moeten doorhakken.  
De urgentie was er. Niet alleen vanwege 
de expeditie, maar ook door een  
vacature in de bovenbouw.’’

“We zijn gaan bouwen vanuit de 
basisbehoeften relatie, competentie 
en autonomie. Vooral het stuk relatie 
kwam sterk naar voren. Hoe vergroten 
we samenwerking tussen leerkrachten? 
Hoe versterken we contact tussen 
leerkracht en leerling? Hoe zorgen we 

dat een kind zich gezien en begrepen 
voelt en gaat stralen en groeien, net 
als een parel? Mede door die vacature 
kwamen we al snel uit bij stamgroepen 
en het werken in units. Met als leidraad: 
naast kennisoverdracht, meer inzetten 
op vaardigheden en brede ontwikkeling. 
De 61 leerlingen in de groepen 6, 7 en 
8 kregen voortaan meerdere leerkrach-
ten en werkplekken. Het is een oudere 
school, maar wel een met veel ruimte. 
Dat kan hier prima.’’

“We hebben nu een stiltelokaal, een 
taallokaal en rekenlokaal, maar ook  
een leerplein. De sfeer is goed. Het is 
wennen voor leerkrachten, omdat ze 
met de deur open werken en veel van 
elkaar horen en zien. Maar het geeft 
ook rust, omdat je samen verantwoor-
delijk bent voor onderwijs. De lat ligt 
hoog voor leerkrachten. Je moet alle 
leerlingen goed kennen, mooie verhalen 
vertellen, een muziekinstrument  
bespelen en ook nog uitblinken in sport.  
Dat mag je niet van één persoon  
verlangen. Nu doen we het samen.’’

“In de koffiekamer nemen we tijd om 
ervaringen te delen. Leerkrachten willen 
elkaar graag ontmoeten en van elkaar 
leren. De nieuwe aanpak geeft energie, 
maar we lopen ook tegen dingen aan. 
Sommigen kinderen kunnen de vrijheid 
nog niet aan om een eigen werkplek te 
kiezen. Die bieden we toch een vaste 
plek, zodat zij kunnen wennen. 

Met het programma Snappet op de 
tablet volgen we of kinderen voldoende 
leren bij hoofdvakken. Bij de ontwik-
keling van vaardigheden is dat lastiger. 
Hoe geef je een cijfer voor samen-
werking? Waar doe je goed aan? Als je 
meteen benoemt dat ze ergens minder 
vaardig in zijn, kan dat ook negatief 
stempelen. Dat is ook voor ons nog 
zoeken.’’ 

“Als christen weet je: we zijn allemaal 
delen van een lichaam. De een is meer 
oor, de ander meer voet. Samen maak 
je het onderwijs. Dat geldt ook voor het 
contact met ouders; met elkaar heb je 
een betere kijk op het kind. Dus korte 
lijntjes zijn belangrijk. Daarin hebben we 
niet alles goed aangepakt. Bij de snelle 
omschakeling na de zomer zijn ouders 
niet goed meegenomen in het verhaal 
van de stamgroepen. Daar hebben we 
van geleerd.’’

“De volgende stap is de middenbouw, 
dus de groepen 3, 4 en 5. Leerkrachten 
van de bovenbouw helpen daarbij. 
Bij de kleuters werken ze van oudsher 
al heel zelfstandig met een planbord en 
thema’s. Het aantal van 143 leerlingen 
vind ik te laag. Maar, we zitten in een 
kinderrijke gemeente.  Als we goed luis-
teren naar kinderen en ouders en blijven 
innoveren, dan kunnen we groeien. 
Ouders zijn de beste ambassadeurs. 
Ik reken voor volgend jaar oktober op 
150 leerlingen!’’

magazine december 2019 

Ans de Graaf (44) is als nieuwe directeur nauw betrokken bij de expeditie 
van De Parel in Berkel. De school telt 143 leerlingen en is na een pittige 

periode weer op weg naar groei. Haar motto? Goed luisteren naar kinde-
ren en ouders, leerkrachten waarderen en leven vanuit Gods rust.

de parel glanst weer: 'de lat ligt 
hoog, maar we doen het samen'
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Het bericht hiernaast is niet nieuw. We lezen of 
horen regelmatig van scholen in krimpgebie-
den die moeten sluiten of fuseren door het 

teruglopen van het leerlingenaantal. Ook binnen de 
LEV scholengroep hebben we te maken met scholen 
die vallen binnen krimpgebieden. Basisschool  ‘De Ster-
renpracht’ in Axel (Zeeuws-Vlaanderen), is zo’n school. 
Waar andere scholen op Zeeuws-Vlaanderen met elkaar 
fuseren om het hoofd boven water te houden, groeit 
het leerlingenaantal van ‘De Sterrenpracht’ met het jaar. 
Op 1 augustus 2017 stond de teller op 123 leerlingen, 
inmiddels telt ‘De Sterrenpracht’ 148 leerlingen. 

Hoe kan het dat een basisschool in een krimpgebied 
tóch groeit? “Wat we steeds weer horen van ouders die 
geïnteresseerd zijn in ‘De Sterrenpracht’, is dat we als 
school heel goed bekend staan,” vertelt Lizo Koppe-
jan, directeur van deze basisschool. “De Sterrenpracht 
staat in de omgeving bekend als een school waar 
goed onderwijs gegeven wordt, er discipline en rust 
heerst en kinderen gezien worden. Ouders geven ook 
aan dat ze de identiteit van de school heel belangrijk 
vinden. Waar ‘De Sterrenpracht’ jaren bekend stond 
als ‘de Gereformeerd Vrijgemaakte school’, zien we 
nu een toenemend aantal gezinnen die een andere 
kerkelijke achtergrond hebben. De Bijbel gaat niet 
alleen elke dag open, in ons hele doen en laten willen 
we laten zien dat we christen zijn. Het afgelopen jaar 
zijn verschillende scholen met elkaar gefuseerd. Dit gaf 
voor een aantal ouders de doorslag om hun kind(eren) 
over te plaatsen naar ‘De Sterrenpracht’.”  Volgens Lizo 
heeft de goede naam van de school ook álles te maken 
met de inzet van het team. “De mentaliteit van dit 
team is er één van: niet praten maar poetsen.  
Ze vormen een hechte groep en als er iets gedaan 
moet worden, dan pakken ze dat met zijn allen op.  
Zo’n instelling heeft ook impact op de omgeving,  
daar ben ik van overtuigd!” 

‘De Regenboog’ in Middelburg ligt net als ‘De Ster-
renpracht’ in een krimpgebied. Maar ook deze school 
groeit gestaag. “Mond op mond reclame, dat is 
waardoor onze school zo hard groeit, daar ben ik van 

overtuigd,” zegt Annemiek van de Quelerij, directeur 
van ‘De Regenboog’. 
Waar de basisschool op 1 oktober 2017 169 leerlingen 
telde, telt de school zo’n twee jaar later 198 leerlingen. 
“Wanneer ouders bij mij voor een oriënterend gesprek 
komen, noemen ze vooral de goede naam van de 
school. Ze hebben van andere ouders gehoord dat de 
sfeer op onze school heel positief en fijn is.  
Ik kan dat zelf ook echt onderschrijven, er heerst een 
veilig klimaat, iedere leerkracht kent elk kind bij naam. 
Het kind wordt gezien en blijkbaar wordt daar buiten 
de school over gesproken! Verder vertellen ouders mij 
dat zij waarde hechten aan de identiteit van de school. 
Zij vinden de christelijke basis belangrijk en dat gaat 
verder dan alleen een Bijbelverhaal in de klas.  
Dat is vaak ook de reden waarom ouders besluiten om 
hun kind(eren) van een andere basisschool af te halen, 
om ze vervolgens bij ons aan te melden. We proberen 
met elkaar ook in de maatschappij handen en voeten te 
geven aan ons christen-zijn. Zo ging groep 8 vorig jaar 
wekelijks naar een verzorgingstehuis om spelletjes te 
spelen met de bewoners. Met Pasen zijn de kinderen in 
de wijk langs de deur gegaan en hebben ze narcissen 
uitgedeeld. Op deze manieren proberen we een licht 
te zijn!” 

‘De Regenboog’ hecht grote waarde aan goed  
onderwijs. “Het team is voortdurend in ontwikkeling, 
we zijn volop bezig om bijvoorbeeld thematisch  
werken nog meer vorm te geven binnen de school. 
Verder vinden we het van groot belang dat we oog 
hebben voor ‘zorgleerlingen’. We doen er alles aan om 
er voor ieder kind te zijn en hem of haar te stimuleren 
om zijn talenten te ontwikkelen.” Een team ‘maakt’ 
de sfeer, dat is de overtuiging van Lizo en Annemiek. 
Wanneer de sfeer in het team goed is, dan straalt dat 
uit naar de leerlingen, de ouders én de omgeving. 

Beide directeuren zijn dankbaar voor de groei  
binnen hun scholen. “Uiteindelijk zijn het niet onze  
inspanningen die van belang zijn, maar is het God die 
Zijn genade iedere dag opnieuw aan ons geeft. Door 
Zijn kracht kunnen we dit werk met zijn allen doen!” 

groei
in krimpgebieden
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basisschool
De sterrenpracht

 1 augustus 2019 1 augustus 2017

123 148
leerlingen leerlingen

magazine december 2019 

‘Scholen in krimpgebieden krijgen de komende jaren te 

maken met veel minder leerlingen. In plaats van elkaar 

weg te concurreren, moeten de scholen meer gaan samen-

werken. Minister Slob van Onderwijs roept schoolbesturen 

op te kiezen voor samenwerking, om er zo voor te zorgen 

dat leerlingen goed onderwijs kunnen blijven volgen.’  

( bron: Eén vandaag, internet 12-06-2018)

“ ouders hebben  
van andere  
ouders gehoord 
dat de sfeer op 
onze school  
heel positief  
en fijn is."

basisschool
De regenboog

 1 augustus 2019 1 augustus 2017

169 198
leerlingen leerlingen
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2 Petrus 3:18 (BGT)

     geloo� 
groeien
LAAT JE 

DOOR DE GOEDHEID EN  
DE KENNIS DIE JEZUS 

CHRISTUS GEEFT. ALLE EER 
AAN ONZE HEER EN REDDER, 

NU EN ALTIJD!
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Onze scholen

Onderwijs met de Bijbel als basis

noord-holland
1 De Lichtlijn - Den Helder 27 

2 De Rank - Alkmaar 27 

3 Het Anker - Velserbroek  28 

4 Veerkracht - Amsterdam  28 

utrecht 

5 De Wissel - Utrecht  29 

6 De Triangel - Houten 29

zuid-holland 
7 De Lichtwijzer - Oestgeest  30 

8 De Tamboerijn - Alphen a/d Rijn  30 

9 WereldWijs - Zoetermeer 31 

10 De Akker - Rijswijk 31 

11 De Parel - Berkel en Rodenrijs 32

12 Kleurrijk - Waddinxveen 32 

13 SBO De Cirkel - Capelle a/d IJssel 33 

14 De Triangel - Capelle a/d IJssel 33 

15 Het Mozaïek - Krimpen a/d IJssel 34 

16 Het Kompas - Rotterdam 34

17 De Morgenster - Spijkenisse 35 

18 De Wegwijzer - Zwijndrecht 35 

19 Het Christal - Vlaardingen 36 

20 De Driemaster - Ridderkerk 36 

21  De Wonderwijzer - Hardinxveld-Giessendam 37

noord brabant 
22  De Halm - Almkerk 37

 

zeeland 
23  Regenboog - Middelburg 38

24  De Wingerd - Goes 38

25  De Sterrenpracht - Axel  39

Den Helder

Het anders organiseren van ons onderwijs is een kans 

om ons onderwijs toekomstgericht te maken én een 

structurele oplossing voor het lerarentekort. We zijn 

sinds 19 november gestart met de onderbouwunit. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen op 

verschillende plekken aan het werk. 

In de stamgroepen staat een leerkracht en op het 

speel/werkplein loopt een onderwijsassistent rond. 

We hebben met elkaar keihard gewerkt om dit voor 

elkaar te krijgen.

Het onderscheidend profiel van onze school is dat wij 

ICT als bron van leren gebruiken. Dit schooljaar is een 

OICT’er één dag in de week bezig met de ICT-leerlijn. 

Hij onderzoekt en ontdekt met kinderen diverse ICT-

skills zoals programeren en coderen. We kunnen niet 

wachten om onze VR-brillen in te zetten, zodat we de 

Van iedere rondleiding maken 

we dus maar een feestje. Het 

hele team weet dat er ouders 

langskomen in de groepen; elke 

leerkracht geeft de nieuwe ouders 

een hand; kinderen van de hogere 

groepen maken contact met de 

bezoekende kinderen en kunnen 

uitleggen wat ze aan het doen zijn 

op dat moment; bij de onderbouw 

vertellen de kinderen iets bij 

de themahoek of tonen hun 

gemaakte werk. 

Afsluitend geen dikke folders of Alkmaar

wereld naar binnen kunnen halen. 

Het is belangrijk om onze leerlingen op te leiden 

met deze digitale vaardigheden, zodat ze ook leren 

functioneren in de samenleving met voldoende 

kennis en inzicht in bijvoorbeeld programmeren 

en coderen. Ze ontwikkelen gevoel voor de risico’s 

van online communicatie en het belang van privacy 

met daarbij een kritische levenshouding. Zoals u 

leest, zijn we volop in beweging en wandelen we vol 

enthousiasme verder op onze expeditie! 

 

Veronique Kater, directeur

het leukste van 2019  
Wij worden enthousiast van ons schoolplan, kort verwoord 
in ons expeditieplan. In dit plan staan onze ambities voor de 
komende vier jaar. Zoals het onderwijs voortdurend in beweging is, 
is ook onze school in beweging: we zijn op expeditie!

elke rondleiding is een feestje
Nieuwe leerlingen zijn, zeker voor scholen binnen de opheffingsnorm, 
meer dan welkom. Een flitsend PR plan; een groep ambassadeurs 
binnen alle kerkgemeenschappen; regelmatig een berichtje op 
Facebook; een speelmorgen voor peuters, het zal ongetwijfeld zijn 
uitwerking hebben. 

Maar soms zit het veel meer in de 

dagelijkse gang van zaken dan in 

uitgedachte acties. Want wanneer 

we naar ouders luisteren, dan 

horen we vooral iets noemen over 

een rustige, fijne sfeer in de hal, 

geconcentreerde kinderen in de 

klas, prachtig themawerk door de 

school heen en een open houding 

van kinderen, die ze tegenkwamen 

bij de rondleiding. 

Dus het komt er eigenlijk op aan 

dat we die, voor ons ‘gewone’ 

zaken uitvergroten. 

papieren mee, maar een tas met 

uitdraai van het expeditieplan, 

een visitekaartje en enkele 

symbolische cadeautjes, 

waaronder een feesttoeter, 

want we laten natuurlijk 

niemand vertrekken zonder de 

aanmoediging: ‘toetert het voort!’

Susanne de Boer, directeur
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symbolische cadeautjes, 

waaronder een feesttoeter, 

want we laten natuurlijk 

niemand vertrekken zonder de 

aanmoediging: ‘toetert het voort!’

Susanne de Boer, directeur
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Op Het Anker hebben we nieuwsgierigheid als één 

van onze waarden, welke ook passend voor 2019 is 

geweest. 

Met het startsein van de expeditie is er een 

teamtraining begonnen: “didactisch coachen”.

Aan de hand van beeldmateriaal van lesmomenten 

of gesprekken tussen leerkracht en leerling(en) 

analyseren we samen hoe we door goede vragen te 

stellen de nieuwsgierigheid en leerhouding kunnen 

stimuleren. 

Onder het motto: ”vooruitgang begint bij het 

stellen van de juiste vraag”, oefenen we om de 

leerlingen na te laten denken over hun leren en 

werken, en zo uit te groeien tot een nieuwsgierige 

onderzoeker. Een bonus van deze tweejarige 

training is dat we in nauwe samenwerking staan 

met elkaar: samen kijken naar elkaar; feedback leren 

geven en ontvangen over je werkwijze; genieten 

van elkaars groei en het gezamenlijk vieren van 

successen. Het maakt dat we hechter worden als 

team en nieuwsgierig naar wat er nog meer komen 

gaat! 

Wat 2020 ook gaat brengen aan invulling van de 

invalpool, griepgolven of andere hobbels, als sterk, 

op elkaar gericht, lerend en op God vertrouwend 

team, kunnen we het nieuwe jaar met een positieve 

nieuwsgierigheid tegemoet treden.

Namens het team: al het goede voor 2020,

Susanne de Boer, directeur

nieuwsgierig
Een naderend nieuwjaar geeft vaak sentimenten en een terugblik op 
wat is geweest, maar nodigt ook uit tot nieuwsgierigheid naar wat 
komen gaat. 

Velserbroek

een nieuw gebouw!
 Na ruim vier en half jaar op een noodlocatie te hebben doorgebracht 
heeft Veerkracht haar intrek genomen in een nieuw gebouw op de 
locatie van weleer. 

Amsterdam

Vrijdag 15 november jl. begon het openingsfeest 

door een druk op de knop van het confettikanon. 

Dit werd gedaan door Dhr. Eppo Bruins, 

CU woordvoerder Onderwijs in de Tweede Kamer. 

De leerlingen zongen het ‘Veerkrachtlied’ en 

dansten een ingestudeerde dans in aanwezigheid 

van vele ouders en genodigden. 

Het feest ging binnen verder met de voorbereiding 

van een spetterende circusvoorstelling. In de 

sporthal werden diverse acts geoefend en in de 

klassen werd geschminkt, gegoocheld en bellen 

geblazen. In de lunchpauze stond er een heuse 

patatkraam voor de deur….

Ouders en genodigden luisterden onder het genot 

van een kopje koffie of thee met een gebakje met 

Veerkrachtlogo naar verschillende toespraken. 

Daarna was er gelegenheid voor verdere 

ontmoeting en gelegenheid om de school van 

binnen te bekijken. 

We zijn onze God dankbaar voor ons mooie nieuwe 

gebouw waar we onderwijs van Betekenis mogen 

geven met de Bijbel als basis te midden van vele 

andersgelovigen. 

We hebben nog wel een vurige wens: toestemming 

voor permanente uitbreiding. We passen er namelijk 

(nog) niet allemaal in. Twee groepen bleven achter 

op de oude locatie. Echter, we hebben hoop en 

vertrouwen dat onze God ook daarin zal voorzien!

Atie van der Vlist, directeur
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onderwijs voor de toekomst
Wat wij willen delen, is onze enthousiaste zoektocht naar wat passend is 
op De Wissel betreft het onderwijs voor de toekomst. 

We willen onze leerlingen vormen 

tot jonge mensen die in geloof en 

met plezier in het leven staan. 

Wat zou het heerlijk zijn om 

iedere dag klasdoorbrekend te 

kunnen werken waarbij allerlei 

groepjes leerlingen door de 

school te zien zijn en wij aan 

kunnen sluiten bij hun talenten en 

mogelijkheden. 

Inmiddels werken wij met 

“4X wijzer” in de middaguren, een 

methode waar wij erg enthousiast 

over zijn. Verschillende bouwen 

werken hierbij samen en er is 

ruimte voor groepsdoorbrekende 

activiteiten. Dit is een mooie stap 

in onze expeditie.

Mathilde zaagde, timmerde en construeerde de 

huizen in de herfstvakantie. Leerlingen van groep 

1-3 kunnen nu werken en leren in diverse hoeken.

De organisatie van de groepen bij Da Vinci 

-wereldoriëntatie- is vanaf het begin van dit 

schooljaar anders van opzet. Leerlingen leren 

binnen een thema met eigen opdrachten en 

presenteren in een weeksluiting. Ze gingen 

allemaal op excursie: voor het thema Egypte ging 

de bovenbouw naar het volkenkunde museum in 

Leiden. Voor het thema ‘Onder de grond’ gingen 

de jongsten naar het Museonder en voor het 

thema ‘Lang geleden’ bezochten groep 4 en 5 het 

Geologisch Museum Hofland. 

De Triangel verzorgt een rijke leeromgeving 

aan de leerlingen; een piano en andere 

muziekinstrumenten werden aangeschaft, er zijn 

we bouwen aan de triangel!
Sinds de herfstvakantie staan er in de onderbouw allemaal nieuwe 
houten huizen. De inspiratie werd opgedaan op de onderwijsbeurs en 
vervolgens zelf ontworpen door Mathilde van der Linden. 

Houten

Utrecht

Diverse scholen in ons land 

hebben veel expertise op één 

van deze gebieden dus dat was 

een bezoekje waard. Vanuit 

de werkgroep “Vernieuwend 

Onderwijs” binnen onze school 

zijn er verschillende leerkrachten 

op scholenbezoek geweest. 

Gaaf om eens bij de ander “in de 

keuken” te kijken. De leerkrachten 

in deze werkgroep onderzoeken 

wat vanuit de andere scholen 

op onze school toegepast zou 

kunnen worden en presenteren 

dit in december aan het team. 

Wie weet eindigt onze expeditie 

uiteindelijk in een schoolgebouw 

met allerlei open ruimtes waarin 

stevige knutseltafels waaraan geverfd en gekleid 

kan worden, lokalen en de hal zijn ingericht met 

voldoende werkplekken, de ICT-voorzieningen zijn 

up-to-date; leerlingen weten aan welke doelen ze 

werken. 

De betrokkenheid is groot. We mochten ook nieuwe 

leerlingen ontmoeten; oftewel 2019 was een goed 

jaar voor ons. 

We zijn onze God dankbaar dat Hij ons talenten, 

doorzettingsvermogen en liefde voor elkaar geeft!

Judith Mak, directeur

wij op een vernieuwende manier 

ons onderwijs aanbieden! 

Wat ook leuk is om te noemen; 

wij hebben sinds september 120 

zonnepanelen op ons dak. Niet 

alleen de school profiteert nu 

van zonne-energie maar ook 26 

buurtbewoners. 

In de toekomst hopen wij meer 

lessen te verzorgen rondom het 

thema duurzaamheid en daar 

past dit mooi bij. 

Elsbeth van Hulst, teamleider 
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Oegstgeest

Alphen aan den Rijn

zelfstandig en met elkaar
 “Jullie hebben tot tien uur de tijd. Zijn er nog vragen?  
Is de opdracht duidelijk?” Er gaan geen vingers de lucht meer in. 
Zes leerlingen van groep 8 pakken hun spullen, gaan het lokaal  
uit en nemen plaats aan een van de gekleurde tafels in de hal. 
Zachtjes fluisterend gaan ze samen aan de slag. 

Verderop in de hal krijgt een aantal leerlingen extra 

les van een van de onderwijsassistenten. Ze zitten 

heerlijk op banken met kussens. Het licht van een 

aantal industriële lampen valt op hun werk. 

Leren en samenwerken op de Lichtwijzer gebeurt 

niet meer alleen in de lokalen, maar ook op het 

leerplein en in de gangen. Sinds afgelopen mei zijn 

deze ruimtes opnieuw ingericht met hoge tafels 

en barkrukken, lage tafels en stoelen, banken en 

zogenaamde treinstellen. 

Op deze manier willen we leerlingen letterlijk de 

ruimte geven om zelfstandig en met elkaar met hun 

eigen werk bezig te zijn. 

Dat vraagt natuurlijk discipline, aanmoediging 

en soms bijsturing van de leerkrachten en 

onderwijsassistenten, maar de kinderen zijn er erg 

blij mee. Zoals een van de leerlingen van groep 

8 het kernachtig en subtiel verwoordde: “Ik wil 

de juffen en meester niet beledigen, maar uit 

de ervaring van een kind leer je weer anders dan 

van een juf die het al lang kan.” Daar heb je als 

leerkracht toch niets meer aan toe te voegen...?

Ans de Graaf, directeur

een paar van de mooiste 
momenten op de tamboerijn
 Wanneer de maand oktober aanbreekt, weet iedereen het al:  
de kinderboekenmaand is begonnen. Wat past het thema ‘Op reis’  
mooi bij het jaarthema van De Tamboerijn ‘Op reis met God’.

Al heel snel is het op een aantal middagen gezellig 

druk in de groepen. De leerlingen gaan naar een 

ander lokaal dan waar ze normaal gesproken de 

hele dag zijn. En wanneer je lopend door de school 

rondkijkt zie je overal lezende kinderen: niet alleen 

met een boek, maar samen lezen. Leerlingen lezen 

elkaar voor, een groep 8 leerling met een groep 1 

leerling of een leerling uit groep 3.

Mooi om te zien hoe leerlingen van elkaars talenten 

mogen genieten. Groepsdoorbrekend lezen is 

echt iets om vaker te doen dan alleen tijdens de 

kinderboekenmaand en dat doen we dan ook 

gewoon, net als vorig jaar. 

Een ander mooi moment is de voorleeswedstrijd. 

Het team van De Tamboerijn geniet enorm van 

leerlingen die lezen moeilijk vinden en dan toch 

meedoen met de voorleeswedstrijd in de groep 

en daar veel plezier aan beleven. Ook al vind je 

iets moeilijk je mag toch laten zien dat je iets kan 

en durft. Dat zegt wel iets over de veiligheid in 

de groepen. ‘Talent mag groeien’ zie je dan in de 

praktijk.

Marianne Sneep, directeur
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Zoetermeer

het mooiste moment van 2019
Een vraag die veel moois oplevert. Want hoe mooi is het als je voor het 
eerst je veters kunt strikken en wat een overwinning is het als je bij de 
gymles over de kast kunt springen of bovenin het touw kunt klimmen. 

Hoe onvergetelijk is het als je van al die letters 

opeens woorden en zinnen kunt maken en je 

op straat tegen een paal aan loopt omdat je het 

straatbord aan het lezen bent. 

Hoe fantastisch als jij de leerling bent die tijdens het 

groep 7/8 kamp in het museum van de prehistorie 

vuur kunt maken. Nog meer moois was te zien toen 

leerlingen elkaar les gingen geven en 1 leerling 

ontdekte dat ‘meester worden’ zijn droom is. 

Maar ook het stralende gezicht van de juf die al 

25 jaar in het onderwijs werkt en die verrast wordt 

met haar eigen naambord op het schoolplein.  

Hoe mooi is het als kleuters samen met oude 

mensen in het verzorgingshuis sinterklaasfeest 

vieren en een lach toveren op rimpelige gezichten. 

Om tegemoet te komen aan de 

brede talenten van kinderen, zijn 

we dit jaar gestart met een klus-

groep. In deze klus-groep zitten 

kinderen die met rekenen, taal 

en spelling vaak moeite hebben, 

terwijl ze op andere gebieden 

uitblinken. 

In de klus-klas is er aandacht voor 

vier verschillende leergebieden, 

onder de noemer GLIM:  Groen, 

Leven, Investigate(onderzoeken) 

en Maken. We hebben een mooi 

groen schoolplein, waar van 

Mooie dingen kunnen kleine dingen zijn 

en voor ieder weer anders. Soms ook 

grote dingen waar we samen van kunnen 

genieten. Maar blijft niet het allermooiste 

dat ook in 2019 God de Vader ons aan 

zijn hand meenam en gaf wat we nodig 

hadden. 

Fijne kerstdagen en een gezegend 2020!

Ellen Stoel, directeur

Het is prachtig om te 

zien hoe bij de klusklas 

kinderen gaan glimmen 

doordat ze op heel 

praktisch vlak met hun 

talenten aan de slag 

kunnen. 

Rieneke Bos, teamleider

Rijswijk

alles geleerd wordt over planten 

en tuinonderhoud. Tijdens het 

onderdeel Leven gaat het over de 

sociale kanten: veel kinderen in 

de klusklas vinden zichzelf dom. 

Bij de klusklas merken ze echter 

dat dit een fout beeld is: ze 

kunnen juist heel veel dingen! 

Bij Investigate draait het om het 

onderzoeken en proefjes doen. 

Tot slot is er aandacht voor 

Maken: praktisch aan de slag gaan 

met bijvoorbeeld het plakken van 

een fietsband. 

glimmen in de klusklas
Op De Akker zijn we op weg naar onderwijs waarbij gewerkt wordt aan 
de brede ontwikkeling van kinderen. Niet alleen de cognitieve vakken 
als rekenen, taal en lezen zijn speerpunt, maar juist ook het aanleren van 
vaardigheden vinden we belangrijk. 
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samen vieren
Mijn kennismaking met de ouders en leerlingen van Kleurrijk 
was tijdens een viering. Het schooljaar wordt gestart met 
een viering in de aula. We danken samen voor de vakantie, we 
bidden om Gods zegen en nabijheid voor het schooljaar dat 
voor ons ligt. 

glanzende parels
Vlak voor de herfstvakantie vierden we feest op onze school 
in Berkel met vlaggen, spelletjes en gebak! We namen afscheid 
van onze oude, vertrouwde naam: De Koningin Beatrixschool. 
Meer dan zestig jaar hebben we met deze naam ons vorige 
staatshoofd geëerd. 

Het is geweldig om voor op het 

podium te mogen staan, kinderen 

en ouders welkom te heten, 

nieuwe leerlingen bij hun naam te 

mogen noemen. 

Daar vooraan op het podium ging 

mijn expeditie met kinderen, 

ouders en collega`s van start. 

Prachtig om de verwachtingsvolle 

gezichten te zien. 

Maar gelukkig vieren we 

meer dan alleen de start van 

het schooljaar. We vieren de 

kinderboekenweek, dankdag, 

En nu hebben we een nieuwe 

naam: De Parel. Deze naam 

nodigt ons uit om over ons geloof 

te praten. Wij geloven dat het 

leven met God zoveel glans geeft, 

dat we op onze school Zijn wereld 

willen onderzoeken om samen te 

ontdekken wat voor moois daarin 

verscholen ligt. We weten ook 

dat we parels in Gods hand zijn: 

kostbaar en gekoesterd.

Deze naam is ook een beeld van 

onze visie op onderwijs.  

Waddinxveen

binnenkort de opening van het 

nieuwe schoolpand.

Het is zo mooi om te zien hoe 

goed de leerlingen allemaal 

meedoen. De kinderen kennen 

elkaar, hebben respect voor 

elkaar en geven elkaar de ruimte.

De kleuters kijken ademloos 

als groep 8 een toneelstukje 

opvoert. Groep 8 kijkt vertederd 

toe wanneer de kleuters het 

podium op gaan om een liedje te 

zingen. De betrokkenheid van alle 

groepen is groot. 

Het bijzondere aan een parel is de 

manier waarop hij groeit. Om het 

kleine stukje schelp in de oester, 

groeit iedere keer een klein laagje 

parelmoer. Op deze manier wordt 

er in de loop van de tijd een 

mooie, glanzende parel gevormd. 

Kinderen op onze school worden 

ook beetje bij beetje gevormd, 

totdat ze onze school verlaten. 

Ieder jaar komt er als het ware 

steeds een laagje bij en kunnen ze 

een beetje meer gaan schitteren 

en glimmen. 

Achter de kinderen zitten de 

ouders. Zij zijn altijd welkom bij 

een viering. 

Deze momenten zijn het waard 

gekoesterd te worden.

Lydia Verkuil, directeur

Afscheid geeft altijd een beetje 

weemoed. En dat mag. Tegelijk 

zijn we heel dankbaar dat we met 

deze nieuwe naam aan iedereen 

uit kunnen leggen waar onze 

school voor staat!

Ans de Graaf, directeur

Berkel en Rodenrijs
De Parel
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meester, het was leuk vandaag!
Het was einde maandag, bovenbouwgroep. Met daarin een stel mooie 
leerlingen. De kinderen willen vaak veel doen, maar dat past niet altijd in 
mijn planning.. Zo ook deze dag.  

groen plein
Ons mooiste Triangelmoment van 2019 was zonder twijfel de 
feestelijke opening van ons fantastische groene plein! 

Een te late taxi, poep onder de schoen van een 

leerling wat een rustig kringgesprek toch wel een 

beetje ongemakkelijk maakt... Later op de dag 

toetsen die afgenomen moesten worden waarbij 2 

leerlingen in forse weerstand en verdriet dreigen 

te raken.. het geeft niet hoor, maar ik zat toch 

ergens met mijn planning. De lunchpauze liep 

door voortdurende regen anders dan voorspeld, 

daardoor hadden leerlingen wat meer tijd voor 

het leren van een topo-toetsje. Die werd goed 

gemaakt; Toch fijn als ze weten waar “Bordo – 

Liejon – Sjenevve en Paris” liggen;-)! ‘s Middags 

actief knutselen aan Sinterklaas opdrachtjes, een 

enkele verdwaalde verfkwast, maar ach.. Op het 

digibord een vrolijk kinder muziekje, met volgens de 

leerlingen “twirkende Pieten”. Wat natuurlijk goed 

nagedaan moest worden en tot nodige hilariteit 

Stap voor stap hebben we een saaie, kale vlakte 

van grijze tegels omgetoverd tot een plek vol 

heerlijke speelnatuur. We, dat is een enthousiaste 

werkgroep, met een onvermoeibare ‘trekker’. 

We, dat zijn leerkrachten en ouders die op 

vrijdagmiddag of zaterdag boomstammen kwamen 

sjouwen, zand kwamen scheppen, gaten boren 

voor wilgentenen of een tegelmuurtje kwamen 

metselen. En last but not least, dat zijn de 

leerlingen die meewerkten en de nieuwe aanplant 

trouw besproeiden. 

Als laatste maakten we een buitenklas en toen 

die klaar was, haalden we de krant en was het tijd 

voor een feestje. We vierden het met slingers en 

ballonnen en broodjes knakworst voor iedereen. 

En weet u wat zo leuk is? Sinds ons plein vergroend 

is hebben we dagelijks mooiste momenten: 

de kinderen vervelen zich minder nu er altijd 

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

leidde. Inmiddels zat er op een trui een klodder 

lijm, maar goed, de resultaten waren best leuk. 

Tijd om naar huis te gaan. Na de dagsluiting kreeg 

ik een hand of boks. Een leerlinge bleef nog even.. 

ik zei “K. de taxi staat op je te wachten, ga je ook?”, 

waarop zij zei: “ik wou nog even zeggen dat ik het 

vandaag leuk heb gevonden, we hebben leuke 

dingen met elkaar gedaan, ik ga blij naar huis..”  

Kijk, dan weet ik weer waarom wij op De Cirkel 

werken. En dat zit niet in grootse dingen, maar er 

vooral willen zijn voor een fijn welbevinden. 

Cirkelgroeten, Nico Buchner

stammetjes, takjes en bladeren, zijn om 

te verzamelen, soep mee te koken, een 

frietkraam, winkeltje of keuken mee 

te maken en boomstammen om over 

te lopen en te springen. De creativiteit 

van kinderen is eindeloos, net als de 

speelmogelijkheden. 

We zien méér activiteit, méér verscheidenheid in 

spel, meer fantasiespel, meer ontdekkingen, en ja, 

ook meer schaafwonden en schrammen (maar daar 

worden minder tranen om gelaten), kortom: meer 

plezier op het plein!

Ina van den Boogaart, directeur

Berkel en Rodenrijs
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Krimpen aan den IJssel

Rotterdam

idee van leerlingen!
Een van de (vele) momenten in 2019 is begonnen met een initiatief van onze 
groep 5 uit cursusjaar 17/18. De kinderen van deze groep klaagden in de klas 
over te weinig speeltoestellen op het voorplein. 

Dit is een plein van de gemeente waar ook 

buurtkinderen spelen en die we dus als school niet 

in onze eigen beheer hebben. Deze groep heeft 

toen samen een brief opgesteld voor burgemeester 

Aboutaleb. Daarin beschreven ze hoe saai het 

voorplein was en hoe blij ze zouden zijn met extra 

speeltoestellen om lekker te kunnen 

bewegen en spelen in de pauzes. 

Ook voor de buurtkinderen zou dit 

natuurlijk leuk zijn. 

We weten, ambtelijke molens 

draaien traag, maar uiteindelijk 

kregen we begin 2019 bericht dat 

het verzoek ingewilligd zou worden. 

Er gingen nog een paar maanden 

overheen, maar begin juli was het 

dan zo ver.  

mooiste mozaïek moment  
 Ons mooiste moment? Daar hoefden we niet lang over na te 
denken: dat was natuurlijk het moment dat we - eindelijk! - meer 
ruimte kregen. Het was proppen geweest, de laatste jaren, met 
z’n allen (160 leerlingen) op een klein plekje. 

Vorig jaar veroverden we al een lokaal in de Octaaf-

kant van ons gebouw, maar dat was niet meer 

genoeg. We wachten op ver(nieuw)bouw van 

onze school, maar plannen leveren niet meteen 

leslokalen op en die hadden we heel hard nodig.  

De gemeente Krimpen beloofde noodunits. 

Heel de zomervakantie zaten we in spanning: zou 

het lukken? Zouden de noodlokalen er op tijd zijn? 

Zouden alle aansluitingen klaar zijn? Zouden de 

digiborden op tijd geplaatst kunnen worden?  

Zou de wifi werken? Zou de spa voor het 

personeel….. ;-) Gelukkig, alles was klaar en we 

zijn heel blij met ons noodgebouw. Niet alleen 

omdat we nu niet aan 60 kinderen op het bordes 

voor het gemeentehuis hoefden te gaan lesgeven 

Twee nieuwe speeltoestellen, een duikelrek en een 

tafeltennistafel, werden door medewerkers van de 

gemeente feestelijk onthuld in het bijzijn van de 

leerlingen van de school.  

En wat zijn we er blij mee! Elke pauze zijn ze  

volop in gebruik! Ook de buurtkinderen maken er 

volop gebruik van.

Een mooie ervaring en een goede les voor de 

kinderen dat goede initiatieven beloond kunnen 

worden! Niet klagen, maar zelf actie ondernemen.

Henk Meems, directeur

(zoals we hadden bedacht als uiterste noodkreet), 

maar vooral omdat het echt fijn is om de ruimte te 

hebben om goed en gevarieerd les te geven. 

Onze bovenbouwklassen zijn er al helemaal gewend 

en onze onderwijsassistentes zitten daar niet 

meer op krukjes op de gang, maar hebben een 

echt kamertje om kinderen te helpen. Een extra 

speelplein kregen we er als bonus bij!

Ina van den Boogaart, directeur
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Spijkernisse

Zwijndrecht

onderwijs op de morgenster
Op de Morgenster willen we graag boeiend onderwijs geven.  
We willen graag lessen waarbij de leerlingen betrokken zijn en 
met plezier leren. Dat is een uitdaging voor ons. 

Het lukt lang niet bij alle lessen om ze zo te geven 

dat de leerlingen betrokken zijn, weten wat ze leren 

en waarom het zin heeft om deze stof te leren. 

Om hier verandering in te brengen hebben we eerst 

de leerlingenraad ingeschakeld. 

De leerlingenraad vergadert elke maand met de 

directeur over onderwerpen die de leerlingen 

belangrijk vinden. Zij hebben zelf gekozen om aan 

de slag te gaan met de lessen. Zij willen graag meer 

lessen die leuk en goed zijn. De leerlingenraad gaat 

met de andere leerlingen in gesprek om informatie 

op te halen wanneer de leerlingen nu het beste 

leren, wat een les leuk en goed maakt.  

We zijn erg benieuwd naar de opbrengsten van 

deze gesprekken en gaan daar als team ook graag 

mee verder.

Wat we in de afgelopen periode 

wel gemerkt hebben, is dat een 

vakleerkracht erg veel toevoegt 

aan de kwaliteit van de lessen. De leerlingen 

genieten van de vakleerkracht gymnastiek. Voor de 

kleuters was het een feest toen de gymjuf ook een 

keer aan hen les kwam geven. 

Ook het inzetten van docenten van de muziekschool 

voor muziekles is een gouden greep. 

De leerlingen genieten van deze lessen en leren er 

veel van. 

Clazien Sonneveld, directeur

hoogtepunten
Als ik terugkijk op 2019 vind ik het lastig om hier één hoogtepunt uit te halen 
en daarover te schrijven. We hebben heel veel mooie momenten met elkaar 
meegemaakt op de Wegwijzer. En soms maken we die hoogtepunten niet 
eens heel bewust met elkaar mee. 

Een hoogtepunt voor een kind kan zomaar 

onverwacht plaatsvinden in de groep. 

Die presentatie voor de groep waardoor het de 

avond daarvoor niet goed in slaap kon komen. 

En die toch met een heel mooi resultaat werd 

afgerond. 

De aanmoediging door een leerkracht op het 

moment dat je het even niet meer zag zitten tijdens 

die reken- of taaltoets. 

Of de sticker in je schrijfschrift omdat de juf of 

meester heeft gezien hoe enorm je je best deed om 

die lastige letter goed te schrijven. 

Maar ook die ene pauze waar het je gelukt is om 

niet heel boos te worden ondanks het feit dat je 

toch weer verloren hebt tijdens een potje voetbal. 

Bij hoogtepunten denken wij vaak aan grote 

gebeurtenissen die een jaar speciaal maken.  

Die hadden we uiteraard ook. Jubilerende collega’s, 

de start van een mooie expeditie en bijzondere 

schooldagen. Maar voor ons is het een mooi jaar 

geweest als ieder kind voor zichzelf in zijn/haar 

eigen ontwikkeling kan aangeven waar zijn/haar 

hoogtepunt heeft gelegen.

 

Erik van Pijkeren, directeur
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Vlaardingen

een mooi moment in 2019  
op de driemaster
 Er zijn in een schooljaar vele mooie momenten om te vieren.  
Voor ons op De Driemaster was de mededeling dat de nieuwbouw definitief 
doorgaat zo’n moment. Geweldig dat we ons kunnen verheugen op een 
gebouw dat beter bij onze visie op onderwijs past!

Tegelijk vraagt dit van ons om na te denken over de 

vertaling van onze visie naar een gebouw. 

We hebben de kinderen en de ouders hier ook bij 

betrokken door hen mee te laten denken over het 

onderwijs in de toekomst op De Driemaster.  

De leerlingen hebben zelfs ook mooie 

ideeën voor het nieuwe gebouw 

ingeleverd en getekend. 

De verzamelde punten vanuit de 

LEV-avonden, de ouderavond op 

school, studiedagen van het team, 

gesprekken met de ouderraad en de 

leerlingen worden allemaal bij elkaar 

een bijzondere gast in de klas! 
Het mooiste moment van 2019…. Een onmogelijke opgave om daar antwoord 
op te geven zonder heel veel andere momenten te kort te doen. 

Ridderkerk

gevoegd. We zien veel overeenkomsten! Dat maakt 

dat we vol goede moed het nieuwbouwproces 

tegemoet zien. Er moet nog veel geregeld worden, 

maar we vertrouwen erop dat het goed komt. 

De goede zorg van onze Hemelse Vader en zijn 

zegen zijn voor ons onmisbaar, ook in dit proces.  

We gaan op expeditie!

Mireille Schinkelshoek, teamleider

Maar één momenten was op 14 juni 2019.  

De onderbouw van onze school werkte toen over 

het thema ‘de fiets.’ Nu waren op donderdag 23 mei 

de verkiezingen voor het Europees parlement.  

Het speellokaal wordt omgetoverd tot stemlokaal. 

Er kwam die dag een buurtgenoot met een 

handbike de school binnen. Een jongen uit de 

kleutergroep zag dit en zijn nieuwsgierigheid was 

gewekt. Hij stapte spontaan op de vrouw af en 

stelde allerlei vragen over deze bijzondere fiets.  

Er ontstond een mooi gesprekje 

wat ook de leerkracht niet was 

ontgaan. De juf maakte ook een 

praatje met deze buurvrouw van de 

school en er ontstond het idee om 

er een gastles over te geven in de 

klas. De aardige buurtgenoot kwam 

met handbike en rolstoel de klas 

in waarop de kinderen vragen mochten stellen en 

leuker nog: ook zelf even mochten fietsen met de 

handbike of een ritje in de rolstoel mochten maken. 

De kinderen stelde scherpe vragen en deze vrouw 

bleek heel goed in staat om op kleuterniveau een 

mooi gesprek te voeren, een natuurtalent.

We staan in verbinding met de samenleving ->  

de deuren en ramen staan wijd open naar de buurt, 

de stad Vlaardingen en de wereld om ons heen. 

Een ander principe is: We leren en werken met 

plezier. Prachtig hoe op deze manier deze principes 

samenkwamen!

Vincent Verkuil, directeur
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dankbaar
Woensdag 6 november was het Dankdag voor Gewas en Arbeid en 
daarnaast was er een landelijke stakingsdag. 

De leerlingen van 

De Wonderwijzer hebben het 

laatste uur van deze dag geen 

les gehad – dit om stil te staan bij 

de lessen die steeds vaker niet 

(goed) meer gegeven kunnen 

worden, omdat er geen bevoegde 

leerkracht beschikbaar is. 

Dit uur hebben we gebruikt om 

onze dankbaarheid te uiten, 

want ondanks de zorgen in het 

onderwijs, hebben we nog zoveel 

om onze Vader voor te danken! 

De groepen 2, 3/4 en 6/7 

maakten dit praktisch door voor 

hun omgeving te zorgen: met 

bezems, bladblazers en blote 

het hoogtepunt van 2019? 
Dat is een lastige opdracht. Er waren er meerdere. 
Bijvoorbeeld het moment dat het team eenstemmig koos om 
Gynzy volledig in te voeren en het gebruik van methodes voor 
taal en rekenen volledig los te laten. 

Een ander hoogtepunt was 

de afsluiting van het grote 

schoolproject ‘De Halm op reis’ 

net voor de herfstvakantie.  

Wat waren er die avond veel 

kinderen, ouders, familie en 

vrienden in de school. Wat een 

gezellige, ontspannende  sfeer 

met mooie ontmoetingen. 

Maar het mooiste moment 

van 2019 was toch wel onze 

eigen versie van The Passion 

op donderdagavond 18 april 

in de Hervormde Kerk te Wijk 

Hardinxveld-Giessendam

handen werd het hele schoolplein 

bladvrij gemaakt. 

De groepen 5 en 8 deelden onze 

overvloed: zij gingen de wijk in 

om fruit uit te delen. 

Op het plein werd samengewerkt 

door leerlingen van verschillende 

leeftijden: de een blies met de 

bladblazer, de ander veegde 

blaadjes op een hoop. Sommige 

leerlingen hielden zakken open, 

waar weer andere leerlingen 

de blaadjes in schepten. Van 

de andere groepen kwamen 

Almkerk

en Aalburg. Alle kinderen en 

leerkrachten hadden in de 

uitvoering een rol, die bij hen 

paste, als zanger, muzikant, 

acteur of danser. Wat een 

enthousiasme en een energie stak 

er in hun spel. Het meest blijft 

me de kleuter Anna bij. In de auto 

op weg naar de uitvoering had ze 

alvast tegen haar moeder gezegd: 

je mag best dansen op het toneel 

hoor. En dat deed ze dat het een 

lieve lust was. En met haar een 

heleboel andere kinderen. 

Prachtig, om zo samen de 

boodschap van de verlossing 

door Jezus Christus uit te mogen 

dragen. Als school met de bijbel 

als basis mogen we zo van 

betekenis zijn voor niet alleen 

de ouders en de kinderen van 

de school maar voor de hele 

samenleving.

Hans Noordman, directeur

sommige leerlingen terug 

met iets lekkers of zelfs 

wat geld, omdat mensen 

geïnspireerd raakten om ook te 

delen… 

Wat was het gaaf om zoveel 

enthousiasme te zien bij alle 

leerlingen én leerkrachten en wat 

was het mooi om deze woensdag 

zo met elkaar te beleven!

Desiree de Vries,  

leerkracht groep 1/2 
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Middelburg

Goes

puur natuur!
Op 20 november 2019 was de leukste dag van het jaar. Het aanplanten  
van de tiny forest! Er waren mensen van IVN met op hun bedrijfskleding  
(Wij houden van de natuur). Dat was NATUURlijk ook zo. Ze waren erg aardig. 

leren door te doen
“Wie kan er eens iets vertellen over onze projecthoeken?” vraagt de 
juf van groep 7 aan haar klas. Ik sta naast de instructietafel en wacht 
het antwoord af.  

geplant. En circa 40 boomsoorten. Het is niet alleen 

een fijne plek voor bijen, vlinders, vogels  

en kleine zoogdieren maar ook voor… mensen.  

In het midden vind je een open leslokaal. Ook kan 

dit gebruikt worden als plekje om te ontspannen

Het was ook gewoon leuk, omdat je lekker vies 

kan worden. Toen we terug gingen, was het heel 

grappig ,want het was heel ingewikkeld.  

Waar moesten je laarzen?? We hadden alle laarzen 

voor de deur gezet. Dat was een leuk gezicht:)

geschreven door: Elise , Sarah en Tessa  

(groep 7, De Wingerd) 

Als eerste mochten groep 5/6 aanplanten. De ene 

helft. Ook de wethouder, de fotograaf van de krant 

(de Bevelander) was erbij. Eerst kwam de grote 

opening! Daarna mochten groep 7/8 (de andere. 

helft) boompjes aanplanten. Eerst kregen we uitleg. 

Toen moest je een twee/drietal maken. Daarna 

moest je een schep halen. Vervolgens ging je een 

gat graven. En daarna NATUURlijk de boom erin 

zetten en tenslotte de kuil dicht gooien. 

Het bos is te vinden naast het gebouw: De krul, de 

Wingerd. Het heet NATUURlijk ook: het Wingerd 

bos. Het zonnetje scheen HEERLIJK waardoor je ook 

gewoon lekker kon werken. 

Wat is een tiny forest?
Het is een dichtbegroeid bos ongeveer zo groot 

als een tennisbaan. Er zijn ongeveer 600 bomen 

Het blijft stil in de klas. “Laat ik het eens anders 

vragen, hoe leer jij nou het beste?” gaat de juf 

verder. Een meisje bij de instructietafel kijkt naar 

me op en zegt stellig: “Ik leer het beste als ik iets 

kan dóen in plaats van alleen maar luisteren!” En 

terwijl ik haar aankijk, zie ik achter haar allemaal 

instemmend knikkende koppies. 

Leren door te doen, in plaats van leren door te 

luisteren. We kunnen niet meer doen wat we altijd 

deden. We zetten andere werkvormen in en die 

werkvormen leveren prachtige momenten op. 

Ik zie sprankelende leerkrachten, tot op het bot 

betrokken kinderen, leerkrachten die mij uit mijn 

kantoor halen om te laten zien hoe hun klas aan het 

leren is, collega’s lesideeën uitwisselen en ouders 

schieten mij aan om te vertellen hoe enthousiast 

hun kind thuis vertelde over wat het geleerd heeft. 

De betrokkenheid van de kinderen, daar gaat het 

om. We werken aan een inspirerende leeromgeving 

en zijn ons bewust geworden dat hier niet alleen de 

inrichting van de klas onder wordt verstaan, maar 

ook de inzet van die verschillende werkvormen 

en het creëren van mogelijkheden tot onderzoek. 

Soms kosten de nieuwe werkvormen moeite maar 

ik kan gelukkig vooral stellen dat dit proces ons als 

team samenbindt en enthousiast maakt. 

Wij kunnen onze passie voor het onderwijs  

weer kwijt!

Annemiek de Quelerij, directeur
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Leren door te doen, in plaats van leren door te 
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en zijn ons bewust geworden dat hier niet alleen de 
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Axel

een mooi moment

Naast de expeditie (waar we het nu 
niet over gaan hebben) beleeft onze 
school vanaf de zomervakantie mooie 
momenten tijdens de nieuw opgezette 
muzieklessen. 

Met het extra geld van ons aller Arie Slob hebben we 

nu een vaste leerkracht muziek in kunnen laten vliegen. 

Juf Ina komt in iedere groep drie kwartier per week een 

fantastische muziekles geven. Ze lijkt haast vergroeid 

met haar gitaar. Met dit instrument laat ze bijna alle  

kinderen zingen als lijsters. 

Daarnaast komt bewegen op muziek, werken met ritmes 

en spelen op instrumenten ten volle tot zijn/haar recht, 

iets wat we als groepsleerkrachten soms moeilijk vorm 

konden geven. 

Wanneer Ina haar kunsten in en met de klas vertoont, 

komen de groepsleerkrachten tot rust, waardoor er 

ruimte over is om bijvoorbeeld administratie taken 

te doen. Ook wordt de vrijgekomen tijd benut voor 

overleg.

Het resultaat bij de kinderen is mooi om te zien. 

Enthousiasme, rode wangen en na afloop van de lessen 

muziek zoemende en neuriënde kinderen die nog even 

nagenieten van het werk van een enthousiaste juf Ina.

Op bijgaande foto werken de kinderen met 

instrumenten. Boomhwackers zijn hierbij de favoriet.

Groeten vanuit Axel.

Dolf Spakman
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