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Samen op Expeditie
voor woord
Op 24 mei j.l. hebben we met een kleine 500 medewerkers van LEV-WN
onze inspiratiedag ‘Samen op Expeditie’ gevierd in de Laurenskerk in
Rotterdam. Het was een fantastische dag, met zingen, bijbelstudie,
sprekers, zanger Stef Bos en de LEV-band. Ook minister Arie Slob was
aanwezig en met hem ging de expeditie van start. Het was een dag vol
ontmoeting, verbinding en gesprekken. Wat mooi om zoveel LEV- mensen zien te genieten! Dit magazine vertelt over de expeditiedag en
leest u een aantal artikelen over het LEV-DNA.

I

k ben trots op onze organisatie en wat we in de afgelopen
tijd hebben neergezet.
Teams hebben er over nagedacht wat zij belangrijk vinden
voor hun leerlingen en hebben hun eigen expeditieplan
geschreven voor de komende jaren. Er gebeurt veel!
De dankbaarheid overheerst! 25 scholen met 500 medewerkers
die allemaal Jezus Christus willen volgen en Zijn liefde willen
voorleven, die zich met hart en ziel elke dag inzetten om kinderen te begeleiden op weg naar hun toekomst. Wat een zegen!
Vanaf september 2018 tot aan 24 mei 2019 hebben we met
elkaar het expeditieplan langzaam gevuld. We organiseerden
vier regiobijeenkomsten ( ronde-tafelgesprekken) ‘Leren met
LEV’ over de toekomst van het onderwijs met ouders en medewerkers.
In januari 2019 was er een inspiratie-bijeenkomst in het
ADO-stadion in Den Haag met sprekers als Martijn Aslander en
Claire Boonstra en het slotstuk speelde zich af op 24 mei 2019
in de Laurenskerk in Rotterdam. Het strategisch plan voor de
komende 4 jaar is gebundeld in een boekje ‘Samen op Expeditie’ met een kort overzicht van de expeditieplannen van elke
school.
We hebben er bewust voor gekozen om in de Laurenskerk in
Rotterdam het startpunt van de expeditie te geven omdat het
verbindt waar we werkelijk voor staan: onderwijs met de Bijbel
als basis. We zijn met elkaar bezig geweest hoe we onze scho-

len open kunnen stellen voor mede-reisgenoten, mede-christenen en het thema geloof in ontwikkeling blijft actueel!
Hoe mooi is het om de expeditie in een kerk te starten, waar
de fundamenten zijn blijven staan na het bombardement van
de oorlog en die opnieuw is opgebouwd. In deze kerk dat een
symbool weergeeft waarmee wij verbonden zijn. Het fundament Christus!
Die verbinding zien we met ons onderwijs. Vanaf deze plek
ontmoeten we God en elkaar om inspiratie op te doen en een
start te maken met onze expeditie.
Rotterdam staat ook voor lef! LEV houdt in: werken vanuit
liefde en vertrouwen. Met hart voor God, hart voor je naaste.
LEV staat ook voor moed hebben, durf hebben om het verschil
te maken. Ik ben er van overtuigd dat we met ons onderwijs
het verschil in deze samenleving kunnen maken omdat het
geïnspireerd is op basis van de Bijbel maar ook omdat het onderwijs is dat past bij onze toekomstige wereld.
De expeditie is geen makkelijke tocht, het is ook een zoektocht, waar we elkaar nodig hebben en elkaar ook moeten
vasthouden. Daarom is het belangrijk dat we ons werk vol
overtuiging doen, met passie, maar vooral samen. En dat we
ook daarin nuchter zijn, dat we ons afvragen wat nu belangrijk
is voor elk kind dat bij ons op school zit.
De expeditie houdt niet in dat alles veranderd en vernieuwd
moet worden, we nemen ook het goede uit het verleden mee.
We bouwen verder, zonder verleden geen toekomst!
Wij gaan voor toekomstgericht onderwijs, niemand weet hoe
de wereld er over pakweg 20 jaar uitziet, toch willen we onze
kinderen voorbereiden op de wereld die gaat komen.
Er is vertrouwen, dat er goede mensen bij ons werken en dat
ze alle ruimte krijgen om te experimenteren. Bij vernieuwend
onderwijs is het ook belangrijk naar Rotterdam te kijken. Deze
stad is in de oorlog letterlijk verwoest. Er zijn muren en huizen
afgebroken en deze stad is ook weer opgebouwd. Wellicht zullen wij de komende jaren ook muren afbreken en muren weer
anders opbouwen.

'Hoe mooi is het om
de expeditie in een
kerk te starten, waar
de fundamenten zijn
blijven staan na het
bombardement van
de oorlog en die opnieuw is opgebouwd.'

Als je aan de toekomst denkt en je kijkt naar onze samenleving
kun je onzeker worden ook naar wat het betekent hoe je als
christen in deze samenleving een plek inneemt. Dat geldt voor
volwassenen, dat geldt voor kinderen. We kunnen met veel vertrouwen de toekomst tegemoet zien, omdat tijdens deze reis
God met ons meegaat als Gids. Een Gids die je de weg wijst, die
voorop gaat, soms achterop gaat, maar er altijd bij is. En samen
hebben we het onderwijs en kunnen we kinderen juist in een
heel veranderende wereld hoop en perspectief bieden en daarmee met het onderwijs juist het verschil maken.
De zomervakantie start over een paar weken en menigeen mag
genieten van vrije tijd.
Tijd om uit te rusten, afstand te nemen en op te laden.
Ik wens je welverdiende rust toe.
Ga met God en Hij zal met je zijn!
* René Tromp, Directeur-bestuurder LEV-scholengroep
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warm bad
I

k heb uit volle overtuiging gekozen voor
het vak van leerkracht in het basis onderwijs. Als klein meisje kon ik al dromen van
ooit zelf voor die klas te staan. En na de
eerste dagen op de PABO wist ik het zeker:
dit is mijn bestemming, er is niets wat ik
liever doe.

verhalen
door Ad d ie van D alen

Wat deed Jezus om ons duidelijk te maken wat het DNA van het
Koninkrijk van God is? Hij vertelde verhalen. Soms heel korte (“Het
Koninkrijk is als ...”), soms langere (“Een Vader had twee zonen ...”).
Omdat een goed verhaal niet alleen het hoofd maar ook het hart
aanspreekt. Een goed verhaal vertelt iets over hoe het leven op een
diepere laag werkelijk is; het nodigt ook uit om zelf ‘in het verhaal’
te stappen en zet je eigen verlangen en verbeeldingskracht aan het
werk. En juist daarom kunnen we verhalen ook zo goed onthouden.

H

iernaast en op de volgende 4 pagina's vind je
drie verhalen die we gebruiken om jou, ouders,
kinderen en andere omstanders te kunnen laten
proeven van wat het DNA van LEV-WN is.
We hebben gepraat met verschillende mensen van
binnen en buiten LEV-WN, op zoek naar de rode draden die kenmerkend zijn voor het DNA van LEV-WN.

En de verschillende rode DNA draden die we vonden
hebben we samengebald in drie organisatieverhalen, in de vorm van een gelijkenis, waarbij we als
hoofdpersoon een net aangenomen leerkracht, een
schooldirecteur en een kleuterleerkracht opvoeren.
Verhalen die laten zien wie we zijn maar ook wie we
nog meer willen worden!

Ik kon dus ook niet wachten om na mijn diploma te beginnen met het echte werk. Ik herinner me als de dag van gisteren hoe trots, maar
ook zenuwachtig, ik mijn eerste eigen lokaal
inwandelde en al die heerlijke koppies voor me
zag.
En ja, het lesgeven ging me goed af. Tegelijk
klopt het wat je ziet als je maar even het journaal kijkt of een krant open slaat. Het is heel,
heel druk! Volle klassen, kinderen waar van
alles mee aan de hand is, extra taken die allemaal bovenop het lesgeven komen …. Het is
allemaal echt zo.
Ik werkte op een leuke school. Ik had leuke
collega’s, betrokken mensen, stuk voor stuk
professionals, geen kwaad woord over hen,
maar ik begon, naast de druk in mijn werk in
de klas, ook druk van mijn drukke collega’s te
voelen; als er (te)veel moest gebeuren, slaagden we er niet zo goed meer in om elkaar echt
te bereiken, echt belangrijke dingen gebeurden niet door miscommunicatie of onbegrip,
je begon je te frustreren zonder het echt op te
lossen, de kwaliteit in mijn klas leed er onder,
en onder deze stress liet mijn directeur toch
keer op keer fijntjes merken dat ik uiteindelijk
wel ‘werknemer’ was die dan maar van alles
nog even extra moest. Natuurlijk wil ik keihard
werken maar ik begon me wel te beseffen dat

ik op twee fronten veel druk voelde: eerst in
de klas en dan ook nog in de lerarenkamer. En
die twee keer druk werd me teveel. Ik werd
matter en het plezier sijpelde langzaam maar
zeker weg.
En nu werk ik dus bij LEV-WN. Wat ik gaaf vond
is dat er zo’n werk van mijn sollicitatieprocedure werd gemaakt. Net als bij mijn eerste
school moest ik natuurlijk hard maken dat ik
een goede onderwijsprofessional was. Maar
bij LEV-WN ging het vervolgens veel verder en
werd ik echt doorgevraagd op mijn waarden,
overtuigingen en hoe ik als christen dat dan in
de praktijk van mijn klas en in de samenwerking met collega’s concreet zou gaan maken. Ik
vond die gesprekken heel waardevol en voelde
me ook als persoon, en niet alleen als werknemer, echt gezien en serieus genomen.
Natuurlijk is mijn werk in de klas nog heel druk.
En natuurlijk gaan er tussen ons als collega’s
dingen mis. Maar we lossen het wel anders op:
makkelijker, sneller. We ervaren dat we onze
waarden delen en ons gedeelde geloof is toch
een soort ankerpunt. Dus het gaat op een bepaalde manier soepeler, soms hebben we zelfs
niet veel woorden nodig om elkaar te begrijpen, de rijen weer te sluiten en iets goed op te
lossen. En dat merken mijn kinderen want ik
houd meer weer energie over voor mijn klas!
Het klinkt vast wat sentimenteel, en misschien
werk ik nog wel harder dan vroeger, maar ik
ervaar mijn LEV school toch als ‘warm bad’. En
als ik me warm voel straal ik ook makkelijker
warmte door aan al die mooie kinderen in mijn
klas. En daar gaat het uiteindelijk om.
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samen en
doordacht
A

ls Directeur van een LEV school zit ik in een
spannende periode; we zijn met een verandering bezig waarbij veel meer zeggenschap
bij mij als directeur terecht komt. Ik moet zelf
dingen oppakken en oplossen voor mijn eigen
school. Mooi om zelf aan het roer te staan natuurlijk, maar ik heb er ook wel eens van wakker
gelegen. Neem nu ICT. Er is tegenwoordig zoveel
mogelijk, ouders verwachten er heel veel van; en
terecht. De mogelijkheden voor lesgeven met
ICT zijn fantastisch en ieder kind moet digitaal
geletterd worden. Nou dan moet je onze sector
hebben, bloopers bij de vleet. We hebben allemaal wel gehoord van iPad klassen die met veel
bombarie startten maar uiteindelijk een zachte
dood stierven, of ICT toepassingen die er prachtig uitzien maar helemaal niet bij de onderwijsvisie passen.

'Samen en doordacht
ziet er zo uit: bij ons
geen fancy karren
met een stapel iPads
die uit het niets in
de gang verschijnen
en waarvan mijn
leerkrachten zich
afvragen wat ze er
eigenlijk mee aan
moeten.'

Het hele ICT-verhaal kan ik nooit op eigen kracht
goed doen. Dan kun je wel een gezellige kleinschalige school zijn in de eigen wijk met veel eigen
zeggenschap maar hiervoor heb ik toch echt ondersteuning van buiten nodig. Dus mijn vraag, net
als die van mijn collega-directeuren, was: hoe doe
ik dat? Nou, binnen LEV doen we dat zo: samen en
doordacht.
Samen en doordacht ziet er zo uit: bij ons geen
fancy karren met een stapel iPads die uit het niets
in de gang verschijnen en waarvan mijn leerkrachten zich afvragen wat ze er eigenlijk mee aan
moeten. Geen impulsaankopen of achter de laatste
hype aanlopen; dan lees ik via Kennisnet weer iets
over het laatste ICT-ei van Columbus en dan denk
ik: “Kom nou eens bij ons kijken hoe je dat eigenlijk echt moet doen, vanuit een doordachte visie
zonder je leraren te verliezen of je kinderen dol te
laten draaien”.
Doordacht betekent ook zorgvuldig. We denken na,
ook over mogelijke bezwaren of bedenkingen van

bijvoorbeeld ouders. Die nemen we heel serieus.
Zo ging het over ouders die zorgen hadden over de
wifi straling op school. Dan kun je natuurlijk voor de
vorm naar die ouders luisteren en dan toch gewoon
je eigen ding doen; of net als anderen je verschuilen achter ‘wij weten het ook niet’. Nee, we nemen
die bezorgdheid echt serieus. We zijn vooraf, niet
nadat het besluit al was genomen, heel gericht
gaan uitzoeken hoe we straling tot het minimum
kunnen beperken, door bijvoorbeeld een optimale
plaatsing van access points die alleen actief zijn
als er echt contact wordt gelegd. Dit hebben we
voor iedere school gedaan. Zo zijn we een relatief
stralingsarme school geworden zonder dat het ons
belemmert in het internetgebruik. En we hebben
vervolgens de ouders hier weer goed over geïnformeerd. Zo hebben we ook goed nagedacht over de
hoeveelheid schermtijd per dag. Dat is wat ‘doordacht’ bij ons in de praktijk is.
We zijn vijfentwintig lokale, gezellige scholen en
daar hechten we heel erg aan. Maar we zijn ook
een groot hecht verband van in totaal bijna 4000
leerlingen. En ik kan echt op die schaalgrootte steunen! Op centraal niveau wordt er goed de tijd genomen om samen ICT beslissingen te doordenken
en kritisch te kijken waar het ons onderwijs echt
verbeteren kan. Maar als we dan besluiten genomen hebben, dan is er duidelijk leiding en zetten
we ook door. Zo word ik intensief ondersteund
door een gespecialiseerde ICT partij die bij ons en
veel andere scholen ICT-oplossingen aanbiedt en
implementeert. En dan gaan we voor een lange
termijn partnerschap. Ik hoorde die externe partij,
Henk van de Hoef(O21) laatst enthousiast over ons
praten als “wij”; dat vind ik prachtig, dat ik, vanuit
mijn eigen plaatselijke school, direct toegang heb
tot een dergelijke top specialist in onderwijs-en-ICT
zich ook nog eens onderdeel van onze grote LEVWN gemeenschap voelt en voor ons door het vuur
gaat.
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'Er is echt aandacht besteed
aan het creëren
van een veilige
sfeer zodat we
met al onze vragen, ook lastige
en persoonlijke,
durfden komen.'

niet klaarmaken
voor groep 3, maar
voor het leven!
I

k ben een ‘kleuterjuf’. Daar heb ik bewust voor gekozen. Ik
vind die kleutertjes het mooist om mee te werken. Tegelijk besef ik me maar al te goed dat er vaak meer aandacht
uitgaat naar de hogere groepen. Ik word dan ook kwaad als
iemand begint over ‘kleuters klaarmaken voor groep 3’. Alsof
het echte schoolleven pas dan begint. Ik maak niemand klaar
voor groep 3. Ik heb die mooie mensjes onder mijn hoede in
de fase van hun leven waarin ze het meest leren. En ze leren
dat voor de rest van hun hele leven, niet alleen voor groep 3!
Enkele jaren geleden liepen we met kleuteronderwijs niet
echt voorop bij LEV-WN; en eerlijk gezegd, ik liep ook achter.
Hoewel ik wel zeg dat ik me er kwaad om maak, door de tijd
heen was ik me tóch eigenlijk ook gaan gedragen als iemand
die bezig was met dat ‘voorbereidende kleuteronderwijs voor
groep 3’. Mijn zelfvertrouwen om iets in te brengen onder
collega’s was niet groot, want ik was maar van de kleuters –
dat vertelde ik vooral mezelf.
Dat veranderde toen LEV-WN ging investeren in ons als
kleuteronderwijzers (m/v). Nee, we zijn niet op ‘’een cursus”
gestuurd van enkele “studiemiddagen”. We zijn voor een
echte kwaliteitsinvestering gegaan: een meerjarige postHBO specialisatie “het jonge kind” bij Truus Visser vanuit
de LEV-Academie. Dat heeft me twee dingen opgeleverd,
waarvan het tweede me eigenlijk het meest heeft verrast.
Eerst de eerste opbrengst. In het onderwijs gaat het steeds
meer om leerlijnen, pluslijnen, minlijnen, resultaten van kinderen, die net aan het leven zijn begonnen, in allerlei grafieken en cijfers.
De meesten kennen dit wel van de bovenbouw. Maar voor mij
als kleuterleerkracht geldt dit ook en is het nog lastiger: een
kleuter leert vooral door spel dus je moet álle stof gedifferentieerd aan elk individueel kind aanbieden en waar je dat
vroeger intuïtief mocht doen moet het tegenwoordig beredeneerd en vastgelegd – en dan voor alle 30 hé! Verder geloven we als Lev dat ieder kind uniek geschapen is door God en

dat laten we als rode draad terugkomen in al onze lessen
– niet alleen in een Bijbelverhaal aan het begin van de dag!
We leerden dus hoe we kleuters in álle lessen kunnen bepalen
bij hun eigen identiteit en hoe ze daardoor met andere kinderen mogen omgaan; want die zijn ook net zo uniek geschapen.
En vergis je niet wat kleuters daar al van begrijpen! Dus goed
kleuteronderwijs, professioneel verantwoorden, ze borgen in
de liefde van God: dat is alles bij elkaar als topsport.
Wat het me naast die goede vakinhoudelijke ontwikkeling
nog meer heeft opgebracht? Ik ben verrast hoe ik als persoon gegroeid ben door deze post HBO. Dankzij de opzet die
LEV-WN gekozen heeft: ik kreeg niet alleen goede colleges
in de ochtend maar we wisselden ook veel uit in aparte leergroepen. Er is echt aandacht besteed aan het creëren van
een veilige sfeer zodat we met al onze vragen, ook lastige en
persoonlijke, durfden komen. Na het behalen van diploma
zijn we gewoon doorgegaan met deze dagen met Truus
Visser waarbij we vaktechniek en intervisie blijven mixen.
Truus zegt dat ze er ook veel plezier in heeft omdat wij als
LEV groep, vergeleken met andere scholen, leergieriger en
‘hongeriger’ zijn naar nieuwe dingen. We sturen filmpjes
in van situaties in onze klas, we brengen probeersels in,
we stellen ons kwetsbaar op maar krijgen ook heel stevige
feedback van collega’s. Door dit alles is mijn zelfvertrouwen
toegenomen. Ik ben mondiger geworden en wordt ook onder
collega’s serieuzer genomen – juist omdat ik zelfbewuster in
de klas en in de docentenkamer sta.
Wat ik mooi vond is dat er vanuit LEV-WN echt aandacht
aan werd besteed. Natuurlijk door de lange termijn financiële
investering, maar ook door de persoonlijke aandacht.
Telkens als we bij elkaar komen in Alphen aan de Rijn (waar
het kantoor van LEV-WN is gevestigd) dan worden we hartelijk verwelkomd, de diploma’s werden echt gevierd met taart
en bloemen en de directie kwam er zo nu en dan eens gewoon bijzitten. En we hebben gewoon veel plezier. Want niet
alleen kleuters, ook wij leren allemaal het beste door spel.

11

LEV magazine juli 2019

12

13

De dag begon met opening door de
bestuurder René

Tromp en zijn collega
Henk Eilander waarbij (meester)
Vincent en (meester) Julian twee liederen
mochten begeleiden op de vleugel en percussie.

samen
op

expeditie!

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.

mei
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
een plek als Elim.

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
gelijk uit, maar soms ook pas jaren later.
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vervolg verslag Samen op expeditie

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 Rotterdam, foto-opdrachten, puzzels
en filmopdrachten. Ook konden andere
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!

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.

* Vincent Verkuil, Het Christal Vlaardingen

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 verrassing… Er is door de zanger van de
band LEV: Freek van der Brugge in
samenwerking met Roeland Smith
en Wicher Schuurman een lied geschreven voor de LEV scholengroep.
Een kort en vrolijk lied wat met
weinig woorden veel zegt! De melodie blijft snel hangen is door al onze
kinderen te zingen.

"We gaan als scholen en
organisatie de komende
4 jaar op expeditie"

Tot slot nog een heerlijk
buﬀet in de Laurenskerk en zo
besloten we deze feestelijke dag
met een gouden randje.

De dag was behalve een dag om van te
genieten ook een dag waarbij we de expeditie hebben afgetrapt. We gaan als
scholen en organisatie de komende 4 jaar
op expeditie. We hebben het afgelopen 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.
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Cellofaan momentjes

“H

et jochie in mijn klas is schuchter en
stil. Maar we hebben wel een verbinding van hart tot hart, daar zijn geen woorden 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 kernwaardes 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 zwakke 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 misschien 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 honderden medewerkers en indirect voor duizenden kinderen? Als je moeiteloos je dagen
kunt vullen met vergaderingen, moeilijke

personeelsgesprekken, financieringsvraagstukken die over miljoenen gaan?
LEV-WN is een gezonde scholengemeenschap die goede resultaten en scores toont.
Schoolklimaat, identiteit, financiën, schoolresultaten zoals voor rekenen, taal, lezen
zijn op orde. Indien nodig wordt er geïnvesteerd 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 leerkrachten iets te ontzien zodat ze meer tijd
hebben voor andere zaken.
Maar als directeur voelt René zich daarnaast
geroepen om veel in de onderlinge verbinding en het gemeenschapsgevoel te investeren. 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 honderd mensen vol. Na aﬂoop komt één van de
ingehuurde jongens van het geluid enthousiast 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 geconcentreerd, 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 cellofaan momentje.

LEV magazine juli 2019

16

Expeditie Robinson
in mijn eigen jungle
c ol u m n d oor D a n iël l e Kou d ijs

“K

inderen een kwartje,” zei mijn moeder vroeger
regelmatig toen mijn broer, zusje en ik klein waren en de boel thuis op stelten zetten. Of eigenlijk: er met elkaar een gigantische klierboel van maakten door
ruzie te maken en vooral niet te luisteren. Ik was vroeger zo’n
peuter die haar peuterpubergedrag de hele basisschooltijd
volhield. Om gek van te worden, volgens mijn moeder. Dus
nee, ‘kinderen een kwartje’ ging niet over het lied van Liesbeth List over de kermis. Gelukkig heeft ze me nooit echt te
koop aangeboden.
Maar poeh hé, wat snap ik soms goed wat ze bedoelt nu ik
zelf moeder ben van drie kleine kinderen. Wat een ontzettend dynamisch geheel van eigen karakters, om het maar
even zacht uit te drukken. En dan bedoel ik ook in combinatie
mijn eigen karakter en dat van mijn man. Eigenwijs, ondernemend, impulsief en vastberaden zijn eigenschappen van mij
die ik ook terugzie in mijn twee oudste kinderen. Dat botst af
en toe heerlijk. “Ik wil dat je nu even naar me luistert!” wordt
regelmatig weerlegd met: “Ja maar ik wil dat jij nu even naar
mij luistert!”. En zo pingpongen we soms de dagen door.
En eigenlijk hebben mijn kinderen soms best een punt als
ze mijn eigen woorden terugkaatsen.
Op expeditie ga je bijna nooit alleen. Samenwerken en goed
naar elkaar luisteren om te horen wat er wordt bedoeld is
nodig om de bestemming te halen. Juist in die samenwerking
tussen mensen is waar karakters vaak de kop op steken en
voor gerommel zorgen. Dat maakt Expeditie Robinson onder
andere zo interessant.

Opvoeden voelt dan ook regelmatig als Expeditie Robinson in
mijn eigen jungle. Ik kom mezelf gigantisch tegen in de opvoeding. Ik ben erachter gekomen dat ik enorm boos kan worden.
En dat dan vaak te maken heeft met dat mijn hoofd vol zit of
ik ze niet goed begrijp, niet omdat zij vervelend doen.
Ik ben er ook achter gekomen dat ‘expeditie opvoeden’ alles
te maken heeft met jezelf en elkaar leren kennen in de nieuwe
rol die je hebt als ouder. Klinkt supersimpel, maar is het niet.
Want zoals op elke expeditie kan je -hoe goed je je ook denkt
te hebben voorbereid- tegen obstakels aanlopen (bijvoorbeeld
bepaalde eigenschappen waar je kind mee geboren is). Of
mankementen ontdekken die verholpen moeten worden (denk
aan negatieve projectie van je eigen opvoeding op je kinderen).
Of stuurt de navigatie je de verkeerde kant op terwijl je zelf de
weg eigenlijk wel weet (bijvoorbeeld als je ‘doet wat iedereen
doet’ terwijl je merkt dat dit voor jouw gezin niet werkt).
Als ik terugkijk op dat soort momenten ben ik altijd zo ontzettend dankbaar dat God zoveel geduld met ons heeft. In Zijn
Woord zien we zoveel handvatten voor de opvoeding van onze
kinderen en onze rol als ouder. Hij wil met ons mee op expeditie, ons helpen als we hulp of wijsheid nodig hebben.
Eigenlijk werkt opvoeden twee kanten op. Met dat ik mijn kinderen opvoed, voed ik ook mijzelf op als moeder. Gaandeweg
krijg ik steeds meer vertrouwen in mijn opvoed-skills. Vertrouwen waardoor ik met mijn kids op reis durf door dit leven. En
ook al is het bij ons thuis misschien soms net een jungle, het is
wel een leuke waar we graag zijn en altijd wat te beleven is.

Daniëlle is moeder van twee jongens (5 en 3 jaar) en een meisje (0 jaar). Geloof is haar
drijfveer, schrijven en zingen haar passie. Ze is content en conceptmaker en auteur
van o.a. het Kraamjournal. Omdat ze het leven als moeder best een uitdaging en een
zoektocht vindt, deelt ze haar verhalen en ervaringen graag met andere
moeders. Dat doet ze o.a. op het christelijke blog www.powertothemamas.nl
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Personeel
& Organisatie

Financieel
gezond op
expeditie!

een coach en is er een mentor aangewezen.

Dat kan, want:
• LEV-WN is financieel al een heel
gezonde organisatie
• In 2019 stelt de overheid weer meer
geld beschikbaar voor het onderwijs
Op schoolniveau betekent dat, dat
ontvangen werkdrukmiddelen kunnen worden gebruikt voor extra
formatie en daarmee leiden tot werkdrukverlichting. Ook biedt LEV-WN
ruimte in tijd door elke medewerker
met lesgevende taken in 2019 vier
dagen vrij te roosteren. Veel scholen
kiezen ervoor dit met extra formatie
te vullen. Dat geeft ruimte om ook
na te denken over de invulling van de
expeditie, op zoek naar toekomstgericht onderwijs.
Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden
dat directeuren de indeling van
hun school en/of klaslokalen willen
aanpassen, wat ook invloed heeft
op de planning en omvang van het
groot onderhoud. In 2019 wordt het
meerjarenonderhoudsplan voor de
komende jaren mede daarom bijgesteld naar de toekomst. Nadrukkelijk
is daarbij aandacht voor het thema
duurzaamheid.
Kortom: ook financieel zijn we klaar
voor de expeditie!
* Jeanette Barnhoorn,
Financieel Controller

A

an het eind van het schooljaar ligt de
focus op de scholen op de afronding
van het jaar, maar ook de invulling van de
formaties voor het nieuwe schooljaar.
Er worden afspraken gemaakt over de
leerkrachtbezetting en de groepsindelingen. Voor sommige kinderen (en daarmee
ook voor hun ouders) weer een spannende
periode. Wie wordt de nieuwe juf of meester van uw kind? Is het een starter of een
ervaren leerkracht? Is het een lieve juf of
meester en zal de juf of meester oog hebben voor uw kind?

Waar wij ook erg blij mee zijn is de nieuwe
aanwas van zij-instromers bij LEV-WN. Zij
zorgen met hun achtergrond en levenservaring voor diversiteit binnen het team en
brengen een andere dynamiek. Ook voor
hen is het belangrijk dat zij goed begeleid
worden. Afgelopen week was er een dag
voor zij-instromers op kantoor waarbij alle
10 zij-instromers aanwezig waren. Wat fijn
om te zien dat mensen vanuit een intrinsieke motivatie een overstap willen maken
het onderwijs in!
Nieuwe leerkrachten zijn hard nodig in
deze tijd! Heeft u ook interesse om met
ons kennis te maken om te kijken wat de
mogelijkheden zijn om te werken binnen
LEV-WN? Wij horen graag van u!
* Marga Zorn, P&O adviseur

Wij zetten ons in binnen LEV-WN om goede
medewerkers aan te trekken om uw kind
het beste onderwijs te geven. Onze werving is erop gericht om iedereen binnen te
halen die hart voor kinderen heeft en vanuit een levend geloof kinderen voorgaat in
het volgen van Jezus. Wij werven daarbij
veel via social media en andere digitale kanalen. Misschien heeft u onze video al eens
gezien over werken binnen LEV-WN?
U kunt hem bekijken op onze website
www.levwn.nl.
Naast het binnenhalen van goede medewerkers vinden wij het erg belangrijk om
deze medewerkers ook goed te begeleiden. Wij hebben een startersbeleid voor
alle startende leerkrachten. Onlangs kwamen zij een dag bij elkaar op ons kantoor
in Alphen aan den Rijn en hebben zij ervaringen kunnen delen en leren van en met
elkaar. Deze begeleiding is erg belangrijk
omdat uit onderzoek blijkt dat met name
bij starters een groot uitvalrisico is. Daarom hebben startende leerkrachten minder
schooltaken en krijgen zij begeleiding van

Hoi jij daar!
'Zij-instromers zorgen
met hun achtergrond
en levenservaring voor
diversiteit binnen het
team en brengen een
andere dynamiek.'

In dit katern staan leuke opdrachten om in de vakantie mee aan
de slag te gaan en instructies hoe je eigen coole speurtocht uit
kunt zetten. Haal voorzichtig deze pagina’s uit het magazine en
ga lekker aan de slag. Veel plezier!

maak je eigen
coole speurtocht*
Gooi je houten ijsstokjes niet
weg, maar verzamel ze!

Schrijf een boodschap
met wat kaarsvet.
Wil de ontvanger er achter
komen wat er op het blad
staat, dan kan hij/zij met
een potlood over het blad
krassen. Jouw boodschap
komt er mooi wit uit,
want het potlood
geeft niet af op het
kaarsvet.

10 11 12
7 8 9
4 5 6
1 2 3

IJsstokjes kun je namelijk heel goed
gebruiken voor je speurtocht. Je gaat
als volgt te werk: eerst nummer je alle
ijsstokjes (zie foto). Vervolgens schrijf
je een boodschap op de stokjes, met op
elk stokje steeds 1 letter.
Als je alle ijsstokjes in de goede volgorde naast
elkaar legt, dan ontstaan er zinnetjes. Onderweg moet je
dus zoveel mogelijk ijsstokjes verzamelen om tot de juiste
oplossing te komen!
*Kijk voor verdere instructies voor het maken van een speurtocht onderaan deze pagina.

Ga niet zelf
aan de slag met vuur.
Vraag altijd een
volwassene om je hier
bij te helpen!

Ga goed voorbereid op pad; verkleed je als een
echte speurder (denk aan: hoed, stevige schoenen,
wandelstok, verrekijker, kompas, loep)

Doop een kwastje in citroensap, schrijf er een
boodschap mee op een papiertje en laat deze drogen.
Je boodschap is nu onzichtbaar. Om hem te kunnen
lezen houd je het blad boven een waxinelichtje. Pas wel
op dat je niet te te lang op één plek verwarmt, anders
vat je papiertje vlam!

Er zijn verschillende manier om de route iets
makkelijker te maken; hang gekleurde lintjes in
de bomen op de route (de kleur geeft aan welke kant
je op moet), geef hints met stoepkrijt onderweg, etc.
Of maak foto’s van verschillende punten op
de route en print deze uit; aan de hand van de foto’s
en de kaart kun je de route lopen
Maak zelf een schatkist van een schoenendoos
en versier deze met dingen uit de natuur (blaadjes,
steentjes, etc.)
Verbind een thema aan de speurtocht,
zoals ‘jungle’, ‘detective’, ‘piraten’,
‘superhelden’, ‘prinsessen’, etc.
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LET OP!

TIPS:

13 14 15

Instructies speurtocht:
haal voorzichtig deze pagina’s uit het magazine
bepaal de locatie waar je de speurtocht uit wilt zetten
teken de route die je wilt lopen uit op deze blanco expeditiekaart en
teken er ook een paar herkenbare plekken bij die je onderweg tegen komt
markeer 4 (of meer) punten op de kaart waar je een opdracht uit kunt
voeren (hierboven staan wat voorbeelden van opdrachten die je kunt
gebruiken)
bij elk opdrachtpunt leg je een hint neer (dat kan zijn een letter, een
woord of ijsstokjes zoals hierboven omschreven)
als je alle opdrachten uitgevoerd hebt vormen de hints het antwoord op
de vraag waar de schat verborgen ligt (de schat kan zijn; wat lekkers in
een kistje, een klein cadeautje, ...)

z ek de verschillen

woordzoeker

in deze zomerse kleurplaat zitten
10 verschillen. weet jij ze te vinden?

zoek de woorden en streep ze af (horizontaal,
verticaal en diagonaal; ook achterstevoren).
de overgebleven letters vormen een zin.
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BAGAGEBAND
BARBEQUEN
BINNENLAND
BOOT
BUITENLAND
CARAVAN
FIETS
HOTEL
KAMPEREN

KOFFER
REIZEN
SLIPPERS
STRAND
TAAL
TENT
VAKANTIE
VAKANTIEHUIS
VALUTA

VLIEGTUIG
VOUWWAGEN
VRIJETIJD
WATERIJS
ZEE
ZON
ZONNEBADEN
ZONNEBRIL
ZWEMBAD

VUL HIER DE OVERGEBLEVEN LETTERS IN:

ik zie wat jij niet
ziet / kleurplaat
kleur de plaat bovenaan de pagina
in en speel met 2 of meer personen
‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’.

“Hij zal je
beschermen
met zijn
vleugels,
onder zijn
wieken vind je
een toevlucht,

zijn trouw is
een veilig schild.”
Psalm 91:4 (NBV)
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LEV-WN Actueel

Integrale Kindcentra
onder de vlag van LEV

Jubileum
Wij feliciteren onze collega’s met
hun 25 en 40 jarig jubileum. Dank
voor je inzet!

25 jaar
• Renske Smit,
De Akker Rijswijk
• Martha Tams,
De Lichtlijn Den Helder
• Alita de Ruijter,
De Halm Almkerk
• Lida Haaksema,
De Morgenster Spijkenisse
• Esther Bakker,
De Sterrenpracht Axel
• Aafke Oppeneer,
De Sterrenpracht Axel
• Yvonne Stegeman,
De Wegwijzer Zwijndrecht
• Annemieke Mollema,
De Wegwijzer Zwijndrecht
• Barbara Marsman,
De Wegwijzer Zwijndrecht
• Francien Pronk,
Wereldwijs Zoetermeer

40 jaar
• Klaas van der Spoel,
De Triangel Capelle aan den IJssel
• Ada de Wolf,
De Wegwijzer Zwijndrecht

Eigenrisicodrager
voor WGA en
Ziektewet
Met ingang van 1 juli 2019 is LEV-WN
eigen risicodrager voor de WGA en
voor de Ziektewet. Dat betekent dat
wanneer een werknemer na twee
jaar nog (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is een mogelijke wettelijke
WGA-uitkering voor rekening van
LEV-WN komt. En indien een werknemer met een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst treedt draagt
LEV-WN als eigenrisicodrager voor
de Ziektewet hiervoor de verantwoordelijkheid.

I

n het Expeditieplan van LEV hebben we
beschreven dat we de komende vier jaar
een ontdekkingsreis ondernemen om de
kinderen voor te bereiden op de samenleving van morgen. Hoe die er precies uit
ziet, weten we nog niet. Wel weten we dat
we de brede ontwikkeling van kinderen
als belangrijk onderdeel een plek hierin
geven. En dat we vanuit een doorleefde
christelijke identiteit een omgeving willen
creëren waarin kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen.
Deze omgeving willen we in de toekomst
binnen LEV graag bieden aan kinderen
tussen de 0 en 13 jaar. We vinden het
belangrijk om kinderen een integrale en
doorgaande ontwikkellijn te bieden.
Waarbij onderwijs en opvang samen vanuit
één doel samenwerken, gebaseerd op een
voluit christelijke identiteit. De expertise
van leerkrachten en pedagogisch medewerkers te bundelen en onder één vlag,
de LEV-vlag, de brede ontwikkeling van
kinderen te stimuleren.
Wat zijn de voordelen van kindcentra.
Kinderen worden in een veilige omgeving
met een christelijke identiteit opgevangen, zodat de waarden en normen die je
als ouder belangrijk vindt (al) tijdens de
opvang aan kinderen meegegeven worden.
Daarnaast zal de overgang naar school
soepel verlopen, want we vormen – opvang en onderwijs – één organisatie.
Ook is er het mogelijk te werken aan
voorschoolse educatie en zo kinderen te
helpen ontwikkelen wanneer ze hieraan
toe zijn. Vanuit één gemeenschappelijke
onderwijsvisie.
Het combineren in één gezin van schoolgaande kinderen en kinderen die naar de
opvang gaan, heeft op één locatie uiteraard ook veel praktische voordelen.
Voor de pedagogisch medewerker die
de opvang na schooltijd verzorgt is het
plezierig direct contact te hebben met de
leerkracht en direct te weten wat er speelt
op een schooldag.
De thema’s waar de kleuters aan werken
kunnen ook thema’s zijn waar de peuters

aan werken; ook tijdens de BSO kunnen
we het thema nog verder uitdiepen.
Daarnaast kan in de opvangsituatie ook
gebruik gemaakt worden van de expertise
van de leerkracht, de IB’er en de LEV-organisatie.
Als medewerkers in opvang en onderwijs
werk je samen en werk je samen aan professionalisering.

“Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen
met mijn onoverwinnelijke rechterhand.”

Het realiseren van Integrale Kindcentra op
25 plekken in West Nederland heeft tijd
nodig.
Concreet zullen we komend jaar een aantal
pilots uitvoeren op enkele locaties en is
het onze intentie om op alle LEV-scholen
op termijn kindcentra te kunnen starten.
Via de school zult u hierover in de toekomst geïnformeerd worden.
* Henk Eilander

Bovenschools directeur LEV Academie
en Projecten

Wat is een kindcentrum:
1. Eén visie waarop kinderen
leren en ontwikkelen
2. Baby’s, peuters, kleuters,
kinderen tot 13 jaar
3. Breed aanbod, met mogelijkheden
voor bijvoorbeeld muziek, sport
en spel
4. Hele dag geopend van zeven
tot zeven uur
5. Eén team, één organisatie
6. Eenduidige communicatie
naar ouders

(NBV) Jesaja 41:10
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de expeditie is van start gegaan!

Onze scholen

Teken je droomschool! Zo begon de expeditie van de Lichtlijn.
Nadenken over de toekomst. Alles kan en mag. Ontzettend leuk
om te doen. En wat nog leuker was bij de bespreking bleken wij als
team nagenoeg op één lijn te zitten wat betreft onze droomschool!

Onderwijs met de Bijbel als basis

Hoe ziet De Lichtlijn er over een aantal jaren uit?
Wij dromen over een open school waar klaslokalen
aan elkaar verbonden zijn. Een gebouw waarin alle
kinderen met en van elkaar kunnen leren.
Waar leerlingen werken aan hun eigen talenten en
gaven. Waar kinderen vertrouwen krijgen in hun
eigen kunnen. Waar elk kind zich gezien weet en
geliefd voelt. Waar leerlingen op expeditie gaan
om te leren buiten de muren van het klaslokaal.
Een school waarbij ICT optimaal geïntegreerd
is. Ook staat in onze droomschool een ‘groen’
speelplein, een keuken, een techniekruimte en een
sportzaal geïntegreerd in het schoolgebouw.
Ziet u het voor u?
Wij zijn onder andere gestart met groepsdoor
brekend werken tijdens de themalessen. Bij de start
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De plannen zijn alweer gemaakt en wij blijven
dromen over onze fysieke droomschool en hopen
wij dat deze gerealiseerd kan worden.
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de rank schildert de voordeur
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zeeland
23 Regenboog  Middelburg
24 De Wingerd  Goes
25 De Sterrenpracht  Axel

van het nieuwe thema Kunst zijn wij
daarmee begonnen. De groepen 1
t/m 3 en de groepen 4 t/m 8 werkten samen.
Elke leerkracht bereidde lessen voor en in een
periode van zes weken werkten de kinderen in
gemixte groepen bij de verschillende leerkrachten.
Als afsluiting werd een expositieruimte ingericht
met alle kunstwerken de kinderen.
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Wanneer je een verandering aankondigt, wordt daar verschillend op
gereageerd. Waar de een blij wordt van een nieuwe garderobe, zal
de ander liefst jarenlang in dezelfde broek flaneren. Dat is wat bij je
past als persoon, je karakter, je opvoeding en al je ervaringen maken
je tot wie je bent, maar ook wie je mag zijn.
Ook als schoolteam, op expeditie,
wordt verschillend omgegaan
met verandering. Om rust in te
brengen, en het besef, dat het
oké is, en ieder kan meebewegen
op eigen tempo, maken we de
volgende vergelijking: De Rank
vernieuwt de voordeur. De deur
is kapot, afgebladderd en geen
toonbeeld meer. Er moet iets
gebeuren. Er zullen teamleden
opspringen, potten verf bij elkaar
zoeken en direct aan de slag gaan
met de verfkwast. Een groep

roept dat er eerst geschuurd
moet worden en dat je nooit
kunt starten zonder ammonia
en afplaktape. Een ander koppel
zal onderzoek willen doen,
naar zonbestendige verf, de
kosten, maar ook of er wel een
deur moet komen op die plek,
of een draaideur, of de gevel
vervangen? Ook is er twijfel:
waarom kan de deur niet nog
een jaartje mee? Lekker zo laten.
We konden ons prima indelen in
de verschillende reactiegroepen

van dit voorbeeld. De deur wordt
opgeknapt en we zullen goed
naar elkaar luisteren en van elkaar
leren. Samen bereiken we dat er
een prachtige toegang komt tot
onze unieke school! Kom vooral
eens langs om te zien hoe het
geworden is, want dat het mooi
gaat worden is zo klaar als een
klontje!

Alkmaar
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het anker op expeditie

dromen en ambities op de wissel

Vanuit LEV en met LEF zijn we gestart met de voorbereidingen voor een
spannende expeditie… In onze rugzak hebben we inmiddels belangrijke
benodigdheden verzameld die we onmisbaar vinden voor onze reis.

Wij hebben in de afgelopen twee jaar met ons team nagedacht over
hoe wij ons onderwijs graag willen vormgeven, dit in samenwerking
met onder andere onze adviseur van cultuur. Wij spraken toen in
het team over onze droom om meer tegemoet te kunnen komen
in de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen.
En daarbij inspelend op hun talenten.

We laten ons eerst inspireren door woorden vanuit
de Bijbel voor onderweg. Dat geeft veel houvast.
We hebben besloten om onze reis te wandelen mét
God. Hij gaat met ons mee! Vervolgens hebben we
met het team, met een klankbordgroep van ouders
en met de leerlingenraad droombeelden over
onze school in de toekomst gedeeld. Die dromen
nemen we mee. Dat is ons lonkend perspectief.
De kern van onze droom is dat we kinderen op
Het Anker een liefdevolle
en stimulerende omgeving
bieden, waarin ze zichzelf
ontdekken, opgroeien
met zelfvertrouwen en
hun plaats in deze wereld
weten te vinden.

We hebben een expeditieplan opgesteld dat ons
richting geeft. In dat plan geven we aan dat we als
team met lef onszelf uitdagen om het onderwijs zo
vorm te geven dat we kinderen écht bieden wat ze
nodig hebben voor hun toekomst, ook als dat een
andere organisatie van ons onderwijs vraagt of een
andere aanpak van ons als leerkrachten.
We zullen stap voor stap steeds een stuk van de
route uitstippelen. We gaan voor transitie, de
school wordt een echte oefenplek voor het leven!
We durven te experimenteren! En het belangrijkste
bij alles: we laten ons altijd leiden door de vraag:
“Wat is de winst voor de kinderen?”

Velserbroek

met plezier samen
lezen op veerkracht
Drie keer in de week kijken de kleuters (en een aantal
kinderen uit groep 3 en 4) uit naar de leerlingen van groep 7 en 8. Want dan
mogen ze samen op een chromebook letterspelletjes doen en lezen!
Op Veerkracht hebben we een toenemend aantal
kleuters met een taalprobleem doordat hun ouders
het Nederlands niet of nauwelijks spreken. Ook
zijn er veel kleuters met een kleine woordenschat.
Daarom zijn we gestart met BOUW! Een uniek
computergestuurd interventieprogramma waarmee
leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4
voorkomen kunnen worden.
Het kostte wel enige voorbereiding: twee BOUW
coördinator opleiden, het team en ouders
informeren en natuurlijk tutoren zoeken in de
groepen 7 en 8. Die moesten zelf oefenen en er
werd op gewezen dat je alle letters voor de jongere
kinderen fonetisch moet uitspreken. Hilarisch!

Drie keer in de week 20 minuten lang in tweetallen
op plekjes door de hele school heen. Prachtig om
te zien hoe zorgzaam de groten met de kleinen
omgaan. Er wordt gevraagd of de koptelefoons
wel goed zitten, of ze het wel goed kunnen horen.
Er worden complimenten gegeven over gemaakte
vorderingen en dat ze zo goed hun best doen!
Als neveneffect gaan kinderen die zelf problemen
hebben met lezen ook weer plezier krijgen in
het lezen. Een winwin situatie dus. We zijn erg
benieuwd naar de resultaten!

Amsterdam

Inmiddels hebben wij een keuze
gemaakt voor de thematische
methode 4Xwijzer en hebben
wij de eerste twee thema’s
afgesloten. De laatste keer
met ouders. Ik geniet wanneer
ik enthousiasme zie bij trotse
kinderen, leerkrachten en
ouders. Wij zitten nog in ons
onderzoeksjaar maar worden
allemaal enthousiast van deze
werkwijze.

Leerlingen hebben antwoorden
gezocht op hun eigen gestelde
onderzoeksvraag en zij hebben
opdrachten gedaan die passen bij
hun interesses en intelligentie.
De leerkrachten namen meer
een coachende rol aan. Samen
hebben wij iets moois neergezet
en mochten dit presenteren aan
nieuwsgierige ouders.
Zijn wij dan nu klaar? Nee, zeker
niet. Ambities genoeg… In één
van de vergaderingen spraken

wij onze dromen naar elkaar
uit: Meer vakleerkrachten,
een dependance in een
nieuwe wijk van Utrecht,
gemeenschapsruimte, podium,
portfolio’s, zonnepanelen op
het dak, twee leerkrachten per
klas…… dromen en ambities
genoeg!

Utrecht

Ontmoeting!
De Triangel in Houten heeft van ontmoeten een speerpunt gemaakt!
Dagelijks ontmoeten we de leerlingen bij het binnengaan van de school en
begroeten we hen in de klas met een handdruk. De meeste ouders lopen
even mee de klas in.
Bij het uitgaan van de school gaan de leerkrachten
ook het schoolplein op. Zo ontmoeten ouders en
leerkrachten elkaar en zijn ze in de gelegenheid
elkaar te spreken over de schooldag, de leerling of
om iets te delen uit het gezin.
We organiseren regelmatig Ontmoeting! waarbij
ouders van de school welkom zijn voor een gezellige
start van de dag. Bij koffie of thee en wat lekkers
praten directie en ouders over het onderwijs en
actuele ontwikkelingen.
Om met onze school kennis te maken nodigen we
vanaf dit voorjaar peuters en hun ouders uit voor de
Peuterontmoeting! De peuters krijgen een uurtje
peutergym, terwijl de ouders een presentatie en
rondleiding over de school bijwonen.

“In de klassen wordt God gezocht
en ontmoeten we Hem in gebed..’’
Gelukkig ontmoeten we onze Vader bij de
gezamenlijke weekopening op maandag en
weeksluiting op vrijdag. Ook in de klassen wordt
God gezocht en ontmoeten we Hem in gebed,
in het zingen en in het lezen van de Bijbel.
Een heleboel ontmoeting dus op De Triangel!
We willen een open school zijn waarbij mensen zich
welkom voelen en geliefd weten.

Houten
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de escaperoom
van de lichtwijzer
Onze leerlingen leren Gods schepping kennen door die samen
te onderzoeken binnen en buiten de school. Dit jaar hebben we
voor het eerst meegedaan met het Techniektoernooi. Hieronder
vindt u het verslag van onze enthousiaste deelnemers:
“Met twee groepjes uit groep 8 gingen we naar het
Techniektoernooi in het Science Centre in Delft.
De jury vond dat het eerste team van de Lichtwijzer
het erg goed gedaan had. Een half uurtje later
waren wij. De jury was erg onder de indruk van hoe
de escaperoom in elkaar zat. Ze vonden het heel
goed hoe we hadden samengewerkt, het proces en
het ontwerp. Er waren vier prijzen. De eerste prijs
was voor samenwerking. Wij dachten: we waren
best goed daarmee, die winnen we misschien
wel! Maar nee. De tweede en derde prijs waren
voor het proces en voor het ontwerp. Die wonnen
we ook niet. De laatste prijs was de overall prijs.
Dat was als je in alles de beste was. Het was echt

superspannend en iedereen zat op het puntje van
zijn stoel. De jury zei: “de Lichtwijzer, het groepje
van Lotte!!!” Iedereen van de Lichtwijzer was
superblij. Maandags werden we in de klas gehuldigd
en gingen we taart eten. En onze prijs? Een grote
beker en in juni met z’n allen naar de landelijke
finaledag in het Openluchtmuseum in Arnhem!”
Wat hebben deze kinderen veel geleerd van dit
project en wat waren we als school trots!

Oegstgeest
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op expeditie
Dromen als team over Jesse en Lotte die in 2027 basisschool WereldWijs
binnenstappen. Vol verwachting beginnen ze aan hun schoolcarrière.
De school ademt nog steeds haar gastvrije en
veilige sfeer uit en door de ontvangst van de
enthousiaste juffen en meesters voelen ze zich
meteen op hun gemak. Op het puntje van hun stoel
luisteren ze naar een spannend bijbelverhaal en al
na korte tijd zingen ze de liedjes uitbundig mee.
Daarna is het tijd om aan de slag te gaan. Er is rust
in de school en tegelijk bedrijvigheid: in alle ruimtes
van de school wordt geleerd. Het is duidelijk dat
leerlingen weten waar ze rustig kunnen werken
of creëren en waar ze moeten zijn om te mogen
overleggen of instructie te vragen. De leerkrachten
zijn niet meer de enigen die lesgeven, er is ook
Robina de robot die de kinderen uitleg geeft over
spellingsproblemen of technische onderwerpen
en er zijn ouders die hun kennis en expertise
delen. De kinderen vertrouwen elkaar en kijken
naar elkaar om. Ze voelen zich verantwoordelijk

voor hun eigen leren en presenteren
vol trots hun werk aan elkaar en
aan hun betrokken ouders die
regelmatig de school binnenlopen.
Met behulp van ICT wordt de hele
wereld doorgereisd zonder de
school te verlaten. Door te werken
met thema’s wordt breed en met veel
plezier geleerd en krijgt cultuur een mooie
rol. Leren is leuk.
Was het slechts een droom? Welnee, het is onze
expeditie voor de komende jaren.

Zoetermeer

de expeditie van
de tamboerijn

tegemoet komen aan verschillen

De expeditie naar toekomstgericht onderwijs is begonnen.
Een reis waarvan we nog niet weten waar we uitkomen.

Waarom kantelen? We lopen
aan tegen de grenzen van ons
onderwijssysteem.

Maar wanneer je de school binnenloopt zie je al
kleine stukjes van de expeditie in de praktijk:
• Thematisch werken op de middagen
• Groepsdoorbrekend lezen
• Groepsdoorbrekend automatiseren met rekenen
in groep 6 en 7
• Lessen die buiten gegeven worden
• Werken in circuitvorm
• Werken met weektaken op eigen niveau
We zijn er nog lang niet maar het begin is er in
ieder geval. We zijn enthousiast van start gegaan
en hebben mooie ambities vastgesteld zoals
‘Van een focus op de kernvakken naar een brede
ontwikkeling van kinderen’ en ‘Van een klassikale
structuur naar groepsdoorbrekende en flexibele
organisatievormen’.

Uitgaan van de bedoeling: doen wat voor de
leerling goed is. We bieden kinderen een veilige
en uitdagende omgeving waarin zij zich op hun
niveau kunnen ontwikkelen. We willen dat kinderen
gemotiveerd en enthousiast zijn, een brede
interesse ontwikkelen en hun talenten gebruiken
om te spelen, leren en werken. De groep 8 kinderen
verlaten de De Tamboerijn met een rugzak vol
handvatten om de volgende fase in hun leven
tegemoet te kunnen gaan. Samen met God in
verwondering over Zijn schepping en de talenten
die Hij hen heeft gegeven.

Alphen aan den Rijn

Op de Akker kantelen we in het komend schooljaar ons onderwijs.

Wat willen we? Tegemoet
komen aan de verschillen tussen
leerlingen. Niet alleen het niveau
van leerlingen, maar ook de
manier waarop ze leren en de
interesses die ze hebben.
Hoe gaat het nu? Het huidige
systeem gaat uit van de
gemiddelde leerling, maar de
gemiddelde leerling bestaat niet.
We bieden kinderen zoveel
mogelijk leerstof aan op hun
eigen niveau, maar de verschillen
binnen een groep zijn zo divers
en groot dat dit nooit lukt binnen

het huidige systeem.
Welke resultaten willen we
halen? We willen af van de grote
focus op Cito resultaten. De Cito
prestaties zeggen niets over de
persoonsvorming. Het geeft geen
indicatie van de vaardigheden
en de houding die uw kind nodig
heeft om als volgeling van Jezus
Christus in deze wereld te kunnen
staan. Daar willen we meer
aandacht aan geven. Zo willen we
ook vaardigheden aanleren als
zelfregulering, kritisch en creatief
denken, problemen oplossen,
samenwerken.
Brede ontwikkeling van
kinderen We zijn in een soort

afrekencultuur terecht
gekomen waarin onderling
vergelijken een norm is
geworden. Pedagogisch
onverantwoord! We willen
kinderen meegeven dat
ze mooie en unieke mensen zijn
met eigen gaven en talenten.
Volwassenen creëren de
omstandigheden waarin dat
optimaal kan gebeuren. Daarin
heeft het kind ons nodig om van
te leren: soms als instructeur/
onderwijzer, soms als coach en
soms als begeleider.

Rijswijk
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op expeditie met de
koningin beatrix school!
De personeelsdag was voor ons een groot feest, omdat we ons aan alle
kanten op expeditie vonden gaan. Hoe gaaf was dat om dit met je team
te doen en ook met alle medewerkers. Het gaf ons als team een enorme
drive! We hebben onze dromen gedeeld en onze ambities verwoord.
Als school willen we samen leren
en spelen met plezier. We willen
graag dat alle kinderen hun
talenten ontdekken en groeien als
kinderen van God. Ze leren zich
verwonderen over de schepping
en de leefwereld om hen heen.
Ons onderwijs daagt hen uit om
vaardigheden te ontwikkelen en
kennis te vergroten. Kinderen
leren een zelfstandige, lerende en
reflecterende houding te hebben.
Terug op school moesten we
nadenken over een project waar

alle groepen klasdoorbrekend
aan mee gaan doen. Het woord
‘expeditie’ bleef rondzingen en
dat werd ook het thema voor het
laatste project van dit schooljaar.
De kinderen nemen we mee
als reizigers met de volgende
intro: “Beste reizigers, we gaan
dit project op expeditie naar
verschillende landen. Tijdens deze

reis ga je het land ontdekken.
Je komt meer te weten over:
eten, geschiedenis, taal, natuur,
gebouwen en de bewoners.”
We kijken uit naar zes middagen
waarop we schoolbreed gaan
ontdekken en samenwerken,
onze grenzen gaan verkennen en
over grenzen heen kijken!

Berkel en Rodenrijs

SBO de Cirkel - Een OEFENPLAATS

“wij willen iedere dag
een stukje groeien!”
Dit is het motto dat ons inspireert. Ontleend aan een bijbeltekst,
Johannes 15. “Groeien.. waarom eigenlijk, wat willen wij dan
bereiken en op welke manier?”
In het team en met ouders werd gesproken over
de inhoud van ons onderwijs, de veranderende
leerlingpopulatie en hoe wij professioneel
anticiperen. Wij doen meer recht aan de behoeften
van de leerlingen wanneer ze praktisch werken.
Leren met handen, hart en hoofd en juist niet met
het laatste te beginnen. Wij willen onze leerlingen
ondersteunen, uitdagen en laten oefenen en
komen tot meer abstracte vormen van leren.
Wij zien SBO de Cirkel als een “OEFENPLAATS”.
SBO de Cirkel biedt vanuit een helder christelijk
profiel, kwalitatief sterk, gestructureerd en
stimulerend onderwijs aan leerlingen met speciale
ondersteuningsbehoeften. Een veilig schoolklimaat

is vanzelfsprekend. Wij zoeken naar mogelijk
heden tot verdere samenwerking met partners in
onderwijs en begeleiding. Zo mogelijk in de vorm
van een Integraal Kind Centrum (IKC). Een boeiend
traject, waarbij stevig geïnvesteerd wordt in het
vakmanschap van de teamleden. Dit expeditieplan
wil richting geven aan ons handelen en biedt ruimte
voor bijsturen wanneer dat nodig is. Met plezier
gaan wij hier in het seizoen 20192020 verder mee
van start!

Capelle aan den IJssel

een ontdekkingstocht…
Zo zou je onze expeditie kunnen noemen. Waar begint de tocht:
bij het maken van de plannen of bij de uitvoering?
Er is veel kennis en
creativiteit losgekomen met
leerlingen als inspirators.
Plannen krijgen vorm en dat
geeft veranderingen:
Samen vieren krijgt een duidelijke
plek. Elke groep verzorgt een
viering voor de hele school en
ouders. We sluiten aan bij thema’s
in school zoals bijvoorbeeld
Wonderlijk Gemaakt en de
christelijke feestdagen.
Dit werkt samenbindend.
Het leesonderwijs op Kleurrijk
heeft een enorme impuls
gekregen door de samenwerking
met de plaatselijke bibliotheek.
We hebben onze eigen
bibliotheek op school met

steeds weer eigentijdse en
verschillende soorten boeken.
Kinderen kunnen een boek lenen
met hun eigen pas en op school
lezen. Twee leerlingen van groep
8 zijn verantwoordelijk voor de
bibliotheek. Ze geven adviezen
en helpen kinderen een boeken
uit te zoeken, passend bij hun
interesse en niveau. Het doel is
leesplezier!
Groep 7/8 experimenteert met
eigenaarschap. De leerlingen
denken na over de werkwijze en
de vaardigheden die nodig zijn om
verantwoordelijk te kunnen zijn
voor je werk.
We leren kinderen wat nodig is om
goed werk af te leveren.

We oefenen vaardigheden, zoals
plannen, prioriteiten stellen,
creatief denken en samenwerken.
Fouten maken mag; daar leren
we van. We zijn gestart met het
maken van een portfolio.
De kinderen ervaren het als
plezierig. Regelmatig horen we
aan het einde van een schooldag:
‘Is het nu alweer tijd om naar huis
te gaan?’ We zien uit naar ons
nieuwe schoolgebouw volgend
schooljaar waarin er ruimte zal zijn
om onze vernieuwingen vorm te
geven.

Waddinxveen

Capelle aan den IJssel
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grote rekendag
Op dinsdag 2 april was het op De Morgenster grote rekendag, met het thema
“uit verhouding”. Een dag eerder dan de landelijke dag, maar op deze manier
konden de kleuters ook meedoen, dat vinden we wel zo leuk!
We startten de dag met een grote modeshow.
De kinderen mochten tijdens deze modeshow, die
gehouden werd in de kuil, iets laten zien wat uit
verhouding was. Wat een creativiteit: een meisje
wat op veel te kleine skies liep, een jongen met
het veel te grote colbert van zijn vader, een kleuter
met de schoenen van zijn vader, een meester
met een trui met een lange en een korte mouw
en een jongen met de onderbroek van zijn vader
(vastgehouden met bretels, over zijn eigen broek
heen:) ) Maar ook de kleine boodschapjes, die je kon
sparen bij een supermarkt werden meegenomen.

Krimpen aan den IJssel

het kompas op expeditie…
Op een studiedag in februari hebben we als Kompasteam met elkaar
nagedacht wat we de kinderen echt willen hebben geleerd aan het
eind van groep 8. Heel veel aandacht ging naar de persoonsvorming
van kinderen: ontdekken wie je zelf bent, verantwoordelijkheid
nemen voor je zelf, maar ook voor anderen enz.
De themahoek
in groep 3:
Het tuincentrum

Een waardevol onderdeel waar we eigenlijk al veel
mee bezig zijn, maar nog niet altijd even doelgericht
en bewust. Dat wordt dus een van de punten in
ons plan: persoonsvorming en eigenaarschap
van de leerlingen, natuurlijk vanuit ons christelijk
perspectief dat we kind van God mogen zijn!
Verder willen we de komende jaren het ontwik
kelingsgericht onderwijs verder uitbouwen in de
hele school. Bijvoorbeeld door in groep 3 niet met
een aparte methode te leren lezen, maar dat ook
te doen via de aanpak met thematisch werken.
De ogowerkwijze heeft veel meerwaarde: de
betrokkenheid van de kinderen is veel groter, het
is betekenisvol voor hen en ze leren hiermee veel

andere belangrijke vaardigheden als samenwerken,
zelfreflectie, onderzoeken, ict-vaardigheden,
kritisch denken, kritisch informatie zoeken enz.
Ons streven is om ons aanbod zó uitdagend en
interessant te maken dat alle leerlingen (ook de
meer en hoogbegaafde) krijgen wat ze nodig
hebben. Ons conceptplan is besproken met een
aantal ouders die kritisch hebben meegedacht en
wat geleid heeft tot nog wat bijstellingen.

Rotterdam

Na deze mo deshow, waarbij de hele school en
een aantal ouders aanwezig waren, ging iedereen
weer naar de eigen klas. In de groepen werd op
verschillende manieren gewerkt aan het thema.

Zo mochten de kinderen
van groep 56 voor de Grote
Reken Reus (GRR) van alles op
schaal maken en de kinderen
van groep 34 ontdekten hoe
groot “M” was, die een briefje
op de deur had geplakt.
In groep 78 maakten de
kinderen kubussen en in groep
12 keken de kinderen welk
voetspoor bij welke knuffel
hoorde.

Spijkernisse

terugblik ‘meerdaagse’
Recent is het team van de Wegwijzer op een meerdaagse
geweest. Een korte terugblik.
De Wegwijzer: twee locaties maar één team en
één school. We vinden een goede doorgaande
onderwijsinhoudelijke lijn belangrijk.
Tijdens de meerdaagse hebben we gekeken naar
ons onderwijs en de toekomst. Wat geven we onze
kinderen mee als groep 8 is afgerond? Een hoop
kennis? Of vaardigheden? Wat vinden we belangrijk
in hun persoonsvorming?
We willen zoveel mogelijk alle leerlingen geven
wat nodig is. Tegemoet komen aan talenten van
kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf
weten wat ze hebben te leren. Waar ze goed in zijn
en waar ze zich nog verder in kunnen ontwikkelen.
Meer autonomie en eigenaarschap zoals dat zo
mooi heet. En niet alleen volgend bezig zijn.
De huidige organisatie van ons onderwijs zorgt dat
kinderen vooral de aangeboden leerstof volgen.
Zo leren ze niet zelf na te denken wat ze nodig
hebben.

Het huidige systeem gaat uit van een gemiddelde
leerling. Maar wie of wat bepaalt nu precies welk
kind gemiddeld is? Bestaat dat wel?
Het huidige systeem is ingericht op het leren
met het hoofd. Maar wat als je beter leert met
je handen? Of door te bewegen? Dan is een
gemiddelde schooldag best pittig. Zou een dag
niet prettiger worden als je weet dat je naast dat
rekenen, lezen en taal straks aan de slag mag met
dat waar je echt goed in bent?
We willen ons onderwijs veel meer volgens die
principes gaan vorm geven. Dat vraagt een transitie
van ons onderwijs. Die transitie zetten we in gang.

Zwijndrecht
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het christal op expeditie
met militaire precisie

toekomstgericht bezig
op de wonderwijzer

Wij hebben dit cursusjaar veel tijd geïnvesteerd in het maken van het
school- en expeditieplan. Samen met onze ouders en leerlingen.

Een heel proces, de ontwikkeling van zo’n expeditieplan! Natuurlijk
zijn we hier op De Wonderwijzer ook druk mee bezig (geweest).

We zijn trots op het product en zijn met name
enthousiast over de sleutelprincipes. Deze zijn
kort, passen bij wat we willen met ons onderwijs en
geven daardoor energie en ruimte om aan de slag
te gaan. Om onszelf daarin scherp te houden en
hier vorm aan te geven eindigen we iedere werkdag
in teamverband met onze debriefing. Elke periode
(tussen vakanties in) staat er een ander onderwerp
(doel) centraal. Ieder teamlid
vertelt kort hoe het die dag
aan dat doel heeft gewerkt
en wat dit opleverde. Het was
wennen, maar nu weten we
niet beter en zijn gericht bezig
te zijn met de ontwikkeling van
ons onderwijs.

De term ‘debriefing’ komt uit militaire kringen.
Het is een bijeenkomst waarin na het beëindigen
van een missie informatie wordt uitgewisseld
over het verloop. Is het onderwijs op Het Christal
dan net als werken op een legerbasis? In zekere
zin wel! We hebben ook een missie en het
werken met kinderen vraagt (pedagogisch) tact,
discipline, improvisatietalent, besluitvaardigheid en
leiderschap. Gelukkig zijn er ook verschillen…
Wat we wel delen met defensie is dat we een
samenleving voor ogen hebben van vrede en
vrijheid waarin ieder mens telt.

Vlaardingen

de expeditie op
de driemaster is
in volle gang!

Hoe geven we ons onderwijs vorm en hoe
ontdekken de kinderen wie ze zijn en wat ze
kunnen. Dit doen we samen met het team, kinderen
en ouders door ons steeds opnieuw af te vragen
hoe we het WAAROM, WAT en HOE met elkaar
verbinden. Dit allemaal met in ons achterhoofd
ons nieuwe gebouw dat er over ongeveer twee
jaar moet staan. Een geweldige zoektocht met
uitdagingen, maar vooral ook met kansen. We zijn

We hebben dit door vertaald
naar meer aandacht voor

eigenaarschap van kinderen voor
hun eigen leerproces. Daardoor
leren ze verantwoordelijkheid te
nemen. De rol van de leerkracht
verandert daarmee ook naar
meer coachend bezig zijn met de
kinderen.
De afgelopen jaren hebben
we de ontwikkeling ingezet
om steeds meer thematisch

te werken. Dit willen we de
komende jaren uitbouwen: in de
onderbouw op de manier van
ontwikkelingsgericht werken, in
de bovenbouw waarschijnlijk met
behulp van een methode voor
thematisch werken. Onderzoekend
leren en veel vaardigheden als
kritisch informatie zoeken, ict
vaardigheden e.d. worden hierbij
aangeleerd.

Hardinxveld-Giessendam

de halm onderzoekend
en ontwerpend op weg

We zijn dit jaar gestart met vier nieuwe collega’s die elk hun eigen plek in
het team en in de school hebben ingenomen. Een mooie kans om samen te
herijken waar ons onderwijs voor staat en wat we met elkaar willen bereiken.

“We hebben veel
om dankbaar voor te zijn.’’

Op een studiedag hebben we
allemaal op een geeltje gezet
wat de kinderen aan het eind van
groep 8 geleerd moeten hebben.
Naast natuurlijk veel kennis werd
vooral genoemd dat kinderen
zicht op zichzelf moeten hebben
gekregen: waar ben ik goed in,
wat vind ik lastig? En daarnaast
dat ze geleerd hebben om oog
te hebben voor anderen en zich
verantwoordelijk te voelen voor
hun medemens en deze wereld.

ons zeer bewust van onze plek in de maatschappij
en wat we hierin ook voor anderen kunnen
betekenen. We hebben veel om dankbaar voor
te zijn en realiseren ons dat we dit alles kunnen
doen doordat we geliefde kinderen van God zijn.
De expeditie is mooi, de expeditie is spannend, de
expeditie is uitdagend, de expeditie is plezier en de
expeditie is belangrijk. Met God als onze Gids liggen
we mooi op koers!

Ridderkerk

Dit cursusjaarjaar zijn we als team van de Halm op expeditie gegaan.
We dachten na over de koers van de school voor de komende vier jaar.
De centrale vraag: hoe bereiden
we onze leerlingen zo goed
mogelijk voor op hun plek in een
snel veranderende samenleving?
Meerdere studiedagen en
vergaderingen hebben we
gesproken over onze visie op
hoe kinderen leren en wat onze
rol in dat proces is als leerkracht.
Een belangrijk vertrekpunt was
dat we de wens hebben om bij
wereldoriëntatie en de creatieve
vakken meer thematisch en waar
mogelijk groepsdoorbrekend te
werken. Uiteindelijk kwamen we
tot twee belangrijke inzichten:

 Kinderen hebben een
leeromgeving nodig waarin
ze zich veilig en gezien voelen
en waarin ze zich met plezier
kunnen ontwikkelen
 Kinderen leren het best door
zelf te doen en te ontdekken.
Geef ze de ruimte om
zelf te onderzoeken en te
experimenteren.
Met elkaar kwamen we
erop uit dat we ons gaan
oriënteren op onderzoekend en
ontwerpend leren. Bij dit concept
ontwikkelen leerlingen op een

interactieve manier
kennis en vaardigheden. Ze
leren belangrijke 21eeeuwse
vaardigheden zoals samen
werken, creatief en oplossings
gericht denken. Uiteindelijk
is ons doel bij kinderen het
eureka gevoel te laten ontstaan:
kinderen die trots zijn op wat ze
zelf ontdekt of geleerd hebben.

Almkerk
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een pot met goud aan
het eind van de regenboog
U kent dat wel, dat verzinsel met die pot met goud..
Ik heb het gezien, die pot met goud. Daar midden
op het plein. Op een sombere vrijdagmiddag
ergens in februari. Een echte pot met goud? Nee,
wel een kapotte picknicktafel. Aan het einde van
zijn latijn. Een gammele constructie, uitstekende
splinters en verroeste spijkers. Alarmfase één!
Veiligheidsprotocollen gaan in werking. Zo gaat dat
in deze tijd….
Ik heb het gezien, die pot met goud.. Een jonge,
enthousiaste meester geeft korte, aanmoedigende
bevelen: Regel dit, werk samen, voer het afval af
en zorg voor veiligheid. Vijf gedreven kinderen
(vier jongens en een meisje) storten zich met
ongekend botte zagen en veel te kleine hamers op
de vervallen picknicktafel. Een van de vijf staat erbij.
Als een volleerd bouwopzichter bewaakt hij het
overzicht. Kort geeft hij de opdrachten en verdeelt

de taken. De andere drie zagen erop los. Kapzaag,
schrobzaag, het maakt allemaal niet uit. Een zesde
zorgt voor de afvoer van de onderdelen en hoe. Het
liefst vier of vijf planken tegelijk. Het zweet gutst
van zijn voorhoofd. Het doel zal en moet behaald
worden in de daarvoor gestelde tijd.

Expeditieplan De Sterrenpracht:

onderwijs met
een positieve
uitstraling!
Kinderen die stralen, die met plezier en
energie werken aan hun toekomst.
Elk kind is uniek en prachtig door God
gemaakt en elk kind mag dat weten ook.

Pauze; hermetisch wordt de bouwplaats met
afzetlint afgebakend. Nieuwsgierige kinderen kijken
vol bewondering naar deze zwoegende kinderen..

• 1x oudergeleding
• 2x personeelsgeleding

Een uur later: het plein is leeg, maar ik zag een
pot met goud: Vijf kinderen, een diversiteit aan
talenten, gewaardeerd door de omgeving. Wow!

Middelburg

de wingerd in beweging ..
Een sprintje trekken zonder een meter vooruit te komen… Gespannen
spierbundels, rode bezwete hoofden, één brok energie die vrijkomt, lachende
gezichten. Het beeld van 21 kinderen in groep 5 met hun meester die
vooropgaat in ‘de strijd’.
Zomaar een paar minuten intensief bewegen in
de klas elke dag weer opnieuw. Van onschatbare
waarde; voor het leren, het concentreren,
het bewegen op zich, maar misschien wel het
belangrijkste ; samen plezier, als één groep
ergens voor gaan en er zijn geen ‘verliezers’. Als je
gewoon dingen doet en durft, kom je erachter hoe
waardevol het is.

chaos, maar er wordt gewerkt en niet zo
zuinig ook: overleg, uitproberen, ontdekken,
opnieuw proberen en ja uiteindelijk gelukt;
de propellor draait, het bootje vaart,
het vliegtuig vliegt… Kinderen
ontdekken, werken samen, helpen
elkaar. Ze leren, maar vooral; ze
hebben samen plezier !

De werkplaats van Willy Wortel
Misschien kent u deze personage nog wel.
Onlangs te zien in groep 7. Dertig kinderen
verspreid over een hele ruimte. Batterijen,
ijslollystokjes, elastiek, luciferstokjes, lijm en
noem maar op. Alles ligt door en over elkaar op
de grond, op tafels enzovoort. Het lijkt één grote

Zomaar twee illustraties die
tekenend zijn voor wat we
beogen met onze kinderen.

Goes

GMR-leden gezocht:

Onze school wil met de ouders zorgdragen voor hun
ontwikkeling. Zodat kinderen levensvisie en geloof
met overtuiging kunnen uitstralen. We richten ons
op de volgende doelen, toegerust vanuit de Bijbel:
1. Persoonlijke ontwikkeling
Persoonsvorming en zelfvertrouwen. Kinderen die
weten wat ze kunnen, waar ze goed in zijn en wie
hun God en Vader is, stralen dat ook uit naar hun
omgeving.
2. Zorg en kwaliteit
Fijn voelen op school. Als kinderen leren zich in
te leven in anderen en te luisteren naar elkaar,
ontwikkelen ze de betrokkenheid en zorgzaamheid
die nodig is om respectvol om te gaan met de
schepping.
3. Brede ontwikkeling
Meer dan kennis alleen. Naast de basisvakken en de
benodigde kennis, willen we de kinderen ook hun
eigen kwaliteiten laten ontdekken.
Als je op een doodgewone dag een kijkje neemt
in onze school… zie je kinderen die stralen en
plezier hebben. Kinderen die zelfstandig leren én
samenwerken die creatief en kritisch zijn die plezier
hebben en groeien, in liefde en geloof. Dat is
De Sterrenpracht: Liefde, Groei, Samen en Plezier!

Axel

Wat is er mooier dan mee te
kunnen denken over bovenschoolse
onderwerpen die alles te maken
hebben met het onderwijs en de
werkvloer binnen LEV-WN?

In de GMR denk je als ouders en personeel na over
het beleid binnen LEV-WN en de toekomst van het
onderwijs. De GMR bestaat uit een oudergeleding
en een personeelsgeleding.
De oudergeleding heeft veelal een adviserende
rol; de personeelsgeleding heeft naast het
geven van advies ook instemmingsbevoegdheid
op het gebied van bovenschools aangestuurd
personeelsbeleid. Hiervoor krijg je een vrijstelling
van je reguliere taken in het taakbeleid of een
extra vergoeding.
We kijken uit naar nieuwe GMR-leden.
Heb je vragen over het hoe en wat of heb je
interesse? Neem dan contact op met:
Margreet Bos - voorzitter
margreet.gmr@levwn.nl
Renske Vink - secretaresse
r.vink@levwn.nl

