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*** Dit is de laatste VOS/ABB-nieuwsbrief van het schooljaar. De eerstvolgende 
nieuwsbrief van VOS/ABB verschijnt op maandag 31 augustus. VOS/ABB 
wenst u (alvast) een fijne zomervakantie! *** 
 
Ministerraad akkoord met investering frisse lucht 
 
De ministerraad is akkoord met de voorgestelde investering van 165 miljoen 
euro in schoolgebouwen. Het geld is bedoeld voor maatregelen om het 
binnenklimaat te verbeteren en om gebouwen energiezuiniger te maken. 
 
De ministerraad had het besluit op vrijdag 26 juni willen nemen, maar het onderwerp 
kwam uiteindelijk pas op vrijdag 3 juli aan bod in de ministerraad. VOS/ABB had uit 
betrouwbare bron al vernomen dat het primair onderwijs 100 miljoen euro en het 
voortgezet onderwijs 50 miljoen euro zou krijgen van het totaalbedrag van 165 
miljoen euro.  
 
De investering van het kabinet volgt op een landelijke actie van VOS/ABB en het 
Capelse en Krimpensen bestuur voor openbaar primair onderwijs OPOCK voor een 
beter binnenklimaat in schoolgebouwen. Zie de gerelateerde berichten in de 
rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Huisvesting). 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl staat een link naar een uitgebreid bericht op de 
website van het ministerie van OCW. 
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Vijf miljoen voor energiezuinige projecten 
 
Op 1 juli is vijf miljoen euro subsidie beschikbaar gekomen voor 
praktijkprojecten voor energiezuinige kantoor- en schoolgebouwen. Scholen 
en bedrijven met een energiezuinig project kunnen tot 3 december een 
subsidie aanvragen van maximaal 500.000 euro per project. 
 
Het geld is beschikbaar gesteld door minister Van der Laan van Wonen, Wijken en 
Integratie, in het kader van de kabinetsdoelen voor energiebesparing uit het 
werkprogramma Schoon en Zuinig. De subsidieaanvragen worden afgehandeld door 
SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, onder de 
noemer Unieke Kansen Programma Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren 
(UKP NESK).  
 
Voor de praktijkprojecten is de subsidie afhankelijk van de toekomstige mate van 
energiezuinigheid van het gebouw. De subsidieaanvragen worden met elkaar 
vergeleken op basis van onder meer CO2-reductie, verbetering binnenklimaat, 
innovatief vermogen, samenwerkingsverband, slaagkans en herhalingspotentieel. De 
subsidies worden toegekend aan de projecten die het beste uit de vergelijking 
komen. Niet alleen nieuwbouwplannen, maar ook  renovatieprojecten komen in 
aanmerking.  
 
Daarnaast is er 450.000 euro beschikbaar voor haalbaarheidsstudies, die als 
onderbouwing kunnen dienen voor de praktijkprojecten. Maximaal de helft van de 
studie wordt gesubsidieerd met een maximum van 15.000 euro per project.  Wie 
hiervoor in aanmerking wil komen, moet uiterlijk 3 augustus een aanvraag indienen. 
De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er zijn -sinds 25 
juni- hiervoor al zeker 23 aanvragen ingediend.  
 
Het Unieke Kansen Programma NESK is onderdeel van de Innovatieagenda 
Energie. Deze draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in 
Schoon en Zuinig, het werkprogramma van het kabinet dat het gebruik van 
hernieuwbare energie stimuleert, energie-efficiency verbetert en de uitstoot van 
broeikasgassen vermindert.  
 
Meer informatie staat op www.senternovem.nl/ukp_nesk  
 

Zomernummer Over Onderwijs is uit 

Het zomernummer van Over Onderwijs valt een dezer dagen bij de leden van 
VOS/ABB in de bus. Het blad, dat volgens schema op 24 juni zou verschijnen, 
heeft voor het eerst in zijn ruim tienjarige bestaan vertraging opgelopen, als 
gevolg van het -volkomen onverwachte- faillissement van drukkerij Giethoorn 
ten Brink in Meppel.  
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VOS/ABB en de drukkerij, die inmiddels een doorstart heeft gemaakt als drukkerij 
Ten Brink, hebben alles op alles gezet om Over Onderwijs ondanks de problemen 
toch te verzenden. Het blad is volgens TNT Post afgelopen woensdagmiddag 
verzonden. Helaas was dat voor veel scholen in de regio Noord te laat, omdat 
daar vrijdag de zomervakantie begon. Onze excuses daarvoor.  
 
Over Onderwijs bevat in dit nummer een mooie variatie aan artikelen, onder meer 
over andere schooltijden, de strijd om openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld 
en het succes van de Universumscholen.  
 
In het basisonderwijs is het al decennialang gewoonte: tussen de middag hebben 
kinderen vrij om thuis te kunnen eten en op woensdag is de hele middag vrij. 'Maar 
die tijden stammen uit het agrarische tijdperk', zeggen de leden van initiatiefgroep 
Andere Tijden. 'De wereld is veranderd, en daar past die traditionele schooldag niet 
meer bij.' Een uitvoerig artikel over de mogelijkheden van andere schooltijden. En: 
hoe pak je dat dan aan?  
 
In Barneveld, van oudsher een christelijk bolwerk, klinkt de roep om openbaar 
voortgezet onderwijs steeds luider. Over Onderwijs laat zien hoe het christelijk 
monopolie in deze streek langzaam maar zeker afbrokkelt.  
 
De derde coverstory van dit nummer gaat over de Universumscholen, die 
systematisch meer aandacht besteden aan de bètavakken. Met resultaat, want de 
laatste jaren kiezen steeds meer leerlingen voor de bètaprofielen in het voortgezet 
onderwijs. Nu nog zorgen dat ze ook bètavakken gaan studeren.  
 
Andere onderwerpen in het zomernummer:  
* Na de noodkreet uit het onderwijs, vorig jaar, over de muffe lucht in leslokalen, komt 
er nu eindelijk aandacht voor dit probleem. Scholen kunnen hun lokalen (een beetje) 
opfrissen.  
* De combinatiefunctie als mogelijke oplossing voor de problemen met de gymlessen 
in het basisonderwijs. Over Onderwijs peilde de eerste ervaringen.  
* Leraarplus: een nieuwe opleiding voor vwo'ers die excellente leerkrachten in het 
basisonderwijs willen worden. Een kwaliteitsimpuls in Drenthe en Overijssel.  
* Een concrete aanpak voor de nieuwe profilering van een school, met als doel een 
betere menging en meer leerlingen. VOS/ABB-adviseurs Hans Teegelbeckers en 
Yoeri Sijl vertellen erover.  
 
In de vaste rubrieken zien we dit keer het openbare Reitdiep College in Groningen 
(Het gebouw), obs De Klokkebei in Ulvenhout (De vijf vragen) en Paul Janssen 
(Adviseur ten voeten uit). Ten slotte gaat onze juridisch adviseur Lies Boogerman in 
de rubriek Gelijk en ongelijk in op de vraag: 'Mag je als werkgever altijd afgaan op de 
adviezen van de bedrijfsarts?'  
 
Over Onderwijs is ook virtueel te bekijken op www.vosabb.nl (Publicaties).  
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Themabijeenkomst voor samenwerkingsverbanden 
 
VOS/ABB nodigt coördinatoren van samenwerkingsverbanden WSNS uit voor 
een themabijeenkomst in september. Thema is de bekostiging van de 
leerlingzorg in relatie tot Passend Onderwijs. 
 
Financieel specialist Bé Keizer verzorgt een presentatie en hij is uiteraard op de 
hoogte van de actuele ontwikkelingen. Nadere informatie over het programma volgt 
nog.  
 
De bijeenkomst wordt gehouden op 8 september van 10 tot 13.30 uur, inclusief 
lunch. Locatie: het kantoor van VOS/ABB aan de Polanerbaan in Woerden. Voor 
leden van VOS/ABB is de themabijeenkomst gratis. Aanmelden kan door een kort 
mailtje te sturen aan Lidia Hofman, lhofman@vosabb.nl. 
 

VOS/ABB-aanbod: Geef uw school naam en faam! 

VOS/ABB Consulting heeft een aanbod ontwikkeld voor een helder en krachtig 
marketing- en communicatiebeleid.  
 
Het aanbod richt zich op positionering en profilering en op interne en externe 
communicatie. Intern gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de betrokkenheid 
en de trots van de medewerkers van uw schoolorganisatie. Extern is het belangrijk 
om te laten zien waar uw school voor staat: be good and tell it! 
 
Een goed marketing- en comunicatiebeleid is van toenemend belang, omdat steeds 
meer ouders niet meer automatisch voor een bepaalde school kiezen, maar kritisch 
kijken naar de voordelen die verschillende scholen bieden. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs>Identiteit en imago) staat en 
link naar meer informatie over het aanbod. 
 

Toolbox-instrument: uitkering onderwijshuisvesting 

In de Toolbox op www.vosabb.nl zit een nieuw rekeninstrument, waarmee u de 
omvang van de gemeentelijke uitkering voor onderwijshuisvesting redelijk kunt 
benaderen.  
 
Elke gemeente ontvangt een uitkering uit het gemeentefonds. Hiertoe behoren 
ook middelen die genormeerd worden toegekend voor het cluster educatie, dat 
bestaat uit de onderwijshuisvesting en de overige educatie. Deze normering is niet 
bepalend voor de besteding. In die zin is er sprake van een raming van de  
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beschikbare huisvestingsmiddelen. Dit wil zeggen dat er sprake is van een algemene 
uitkering uit het gemeentefonds, zonder dat het specifieke 
onderwijshuisvestingsbudget als zodanig kan worden vastgesteld.  
 
Omdat verschillende aspecten van de algemene uitkering elkaar kunnen 
beïnvloeden, kan de werkelijke uitkering afwijken van de berekeningen zoals die met 
het rekenmodel in de Toolbox kunnen worden gemaakt. Ook worden de bedragen en 
normen regelmatig (soms wel drie keer in een jaar) bijgesteld. Het is met dit 
instrument slechts de bedoeling schoolbesturen een handreiking te geven op grond 
waarvan de omvang van de uitkering voor onderwijshuisvesting redelijk kan worden 
benaderd.  
 
Daarbij is het mogelijk een uitsplitsing te maken voor:  
 
* voortgezet onderwijs;  
* speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs;  
* (voortgezet) speciaal onderwijs;  
* basisonderwijs.  
 
Omdat de uitkering uit het gemeentefonds een zogenoemde algemene uitkering is, 
is een gemeentebestuur in principe vrij in de wijze waarop deze middelen worden 
besteed. Met deze handreiking is het echter mogelijk in de gesprekken met het 
gemeentebestuur te toetsen in hoeverre gemeenten het in het gemeentefonds 
opgenomen onderwijsbudget ook daadwerkelijk gebruiken voor de 
onderwijshuisvesting.  
 
In het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) kunnen besturen nadere 
informatie krijgen over de besteding van deze middelen. Daarbij kan sprake zijn van 
een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP). In de begroting van uw gemeente is 
in principe ook terug te vinden wat de gemeente van plan is uit te geven aan 
onderwijshuisvesting.  
 
Het instrument is uitermate eenvoudig toe te passen: bij opgave van de naam van de 
gemeente worden de uitkeringsbedragen voor de onderwijshuisvesting en de overige 
educatie nader gespecificeerd. De benodigde gegevens worden uit een bestand 
gehaald met alle gegevens van alle gemeenten.  
 
Alleen voor een gewenste specificatie van de uitkering voor het SBO en 
praktijkonderwijs enerzijds en het (voortgezet) speciaal onderwijs anderzijds wordt 
gevraagd om een nadere opgave van de leerlingaantallen. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Huisvesting) staat een link naar het nieuwe 
instrument in de Toolbox. 
 
Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 06-
30049660, rgoedhart@vosabb.nl 
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Meer interesse voor lerarenopleidingen 
 
Het aantal studenten dat aangeeft naar de lerarenopleiding te willen, neemt toe. 
Dat lijkt samen te hangen met de economische crisis, meldt het Sectorbestuur 
Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). 
 
Tot juni merkten 4876 potentiële studenten de lerarenopleidingen voor het voortgezet 
onderwijs aan als hun meest favoriete studiekeuze. Dat zijn er 800 meer dan in 2008 
en twee keer zoveel als in 2005. Het SBO baseert zich voor deze cijfers op een 
analyse van de vooraanmeldingen voor lerarenopleidingen.  
 
SBO-directeur Freddy Weima denkt dat de toegenomen interesse samenhangt 
met de economische crisis en de onzekere arbeidsmarkt. 'In de meeste regio's maak 
je goede kans op een baan en door de vergrijzing blijft de vraag naar leraren nog wel 
even stijgen.' 
 
Tweedegraads 
Er is vooral veel interesse voor de tweedegraadslerarenopleidingen. Van de 
800 extra vooraanmeldingen zijn er 100 voor de eerstegraads- en 700 voor de 
tweedegraadsopleidingen. Bij de laatste opleidingen is de groei sterker dan bij de 
andere hbo-opleidingen.  
 
Het SBO meldt dat de stijging sinds 2005 een positief effect op de meeste vakken 
waarvoor een lerarentekort geldt. Dat is vooral bij Duits en Wiskunde het geval, maar 
ook bij economie, natuurkunde, scheikunde en Nederlands. Alleen de 
techniekvakken trekken geen extra belangstelling.  
 
Pabo 
Het aantal vooraanmeldingen tot juni bij de pabo is al enkele jaren gelijk. Omdat 
vrij veel mbo-onderwijsassistenten naar de pabo gaan en zij vaak zeker van hun 
keuze zijn, meldt 60 procent van de aankomende studenten zich vroeg aan. Van de 
jongeren die zich in de zomer aanmelden, loopt het aantal al enige jaren terug.  
 
Hoewel de pabo nog steeds de populairste hbo-opleiding is, daalt sinds 2003 de 
daadwerkelijke nieuwe instroom aan studenten. 
 

'Amsterdam moet centraal aanmeldsysteem krijgen' 

Amsterdam moet net als Nijmegen op korte termijn voor de aanmelding van 
leerlingen een systeem van centrale registratie krijgen. Schoolbesturen moeten 
hieraan meewerken. Dat staat in een advies aan de Amsterdamse 
onderwijswethouder Lodewijk Asscher. 
 
Asscher had de Adviesraad Diversiteit en Integratie onder leiding van Ankie Verlaan 
gevraagd een advies op te stellen over de segregatie in het Amsterdamse onderwijs. 
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Het advies volgt op een eerder convenant om de integratie in het Amsterdamse 
onderwijs te bevorderen. Dit convenant bleek in de praktijk te blijven steken in goede 
bedoelingen. 
 
In het advies 'Vrijheid van onderwijs: meer mengen, meer keus!' staat dat het 
noodzakelijk is de leerlingpopulaties van de scholen in Amsterdam te mengen. Dat is 
volgens de adviesraad van belang uit het oogpunt van burgerschap, emancipatie en 
keuzevrijheid voor alle ouders.  
 
Topstad 
Burgerschap wordt gezien als een noodzakelijk instrument om van Amsterdam een 
topstad te maken, 'want kennis van alle culturen en het daarmee kunnen omgaan is 
een competentie die essentieel is om te bewegen in de internationale economie'.  
 
In het advies staat verder dat emancipatie van kansarme bevolkingsgroepen een 
voorwaarde is voor goed burgerschap. 'Gesegregeerde scholen dragen niet bij aan 
de emancipatie, zoals wij uit de geschiedenis kunnen leren.' 
 
Nijmegen 
Keuzevrijheid is een ander sleutelbegrip in het advies. In het advies staat dat het 
huidige postcodebeleid dat Amsterdam hanteert, niet goed functioneert om de 
segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Daarom zou er in Amsterdam een 
systeem met centrale aanmelding moeten komen, zoals dat eerder door de 
gemeente Nijmegen is gepresenteerd. 
 
De opstellers van het advies aan wethouder Asscher benadrukken dat de 
schoolbesturen in Amsterdam aan het centrale aanmeldsysteem moeten 
meewerken. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs>Burgerschap en sociale 
integratie) staat een link naar het advies 'Vrijheid van onderwijs: meer mengen, meer 
keus!' 
 
In de rechterkolom van het bericht op www.vosabb.nl staan twee eerdere 
nieuwsberichten over het Nijmeegse aanmeldsysteem. 
 

Basisonderwijs staat achter focus taal & rekenen 

Een overgrote meerheid van de schoolbestuurders, schoolleiders en leraren in 
het basisonderwijs vindt het goed dat er extra aandacht is voor rekenen en 
taal. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van OCW. 
 
Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft de resultaten van een 
onderzoek over de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs aan de Tweede Kamer 
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gestuurd. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de ondervraagde leraren de focus 
op taal en rekenen als goed of zeer goed beoordeelt. 
 
Onder schoolbestuurders en -leiders is het percentage nog hoger: 83 respectievelijk 
84 procent. Dijksma is blij met de uitkomsten van het onderzoek, zo meldt ze op de 
website van haar ministerie: 'Taal- en rekenonderwijs is het fundament van goed 
onderwijs. Extra aandacht ervoor kan alleen als leraren er het belang van inzien. Ik 
ben blij dat uit het onderzoek blijkt dat dat ook zo is. Zo kan een generatie kinderen 
opgroeien met een stevige taal- en rekenbasis voor de toekomst.' 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Kwaliteit) staat een link naar het 
onderzoeksrapport. 
 

Openbare basisschool in Ede wil het hele jaar open 

De Stichting Proominent wil in Ede een openbare basisschool die vrijwel het 
hele jaar open is, zodat ouders daar ook buiten de normale lesuren en in de 
vakanties met hun kind terecht kunnen. De school van de bij VOS/ABB 
aangesloten stichting zou alleen de deuren sluiten in het weekend en op 
officiële feestdagen. 
 
Het nieuwe concept wordt 'parapluschool' genoemd. De deuren gaan op 
werkdagen om 07.30 uur open en blijven dat tot 18.30 uur. Bestuursvoorzitter Han 
Plas van Proominent legt uit dat de school afstapt van het traditionele schema 
waarin leerlingen tot 15 uur cognitief bezig zijn en dat er daarna opvang voor ze is. 
'Wij denken dat het voor kinderen veel beter is als het programma evenwichtig over 
de dag verspreid wordt'.  
 
De gemeente Ede onderzoekt nog of er behoefte is aan een parapluschool. Plas zegt 
dat het nieuwe systeem vooral voor werkende vrouwen aantrekkelijk is, omdat zij zo 
minder rekening met hun zorgtaken hoeven te houden. De reacties van ouders zijn 
echter wisselend, vertelt de bestuursvoorzitter op basis van wat hij terugkreeg van 
een klankbord van de GMR. Aan de ene kant worden er voor ouders die buitenshuis 
werken de voordelen ervan ingezien, aan de andere kant zijn er ook sceptische 
reacties van ouders die vinden dat de school te veel de taak van de opvoeder 
overneemt.  
 
Plas benadrukt dat de opvoedende rol van de school in het nieuwe systeem juist 
goed tot uiting kan komen. 'Als je nu kijkt hoe kinderen worden opgevoed, dan is het 
meest opvallende, dat er altijd onderhandeld wordt. In een grotere groep kun je niet 
met iedereen onderhandelen en zijn er gewoon duidelijke normen en regels waar je 
je aan moet houden.' 
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Arbeidsinspectie akkoord met Arbocatalogus 
 
De Arbeidsinspectie heeft de Arbocatalogus voor het primair onderwijs 
getoetst en akkoord bevonden. De sociale partners legden de Artbocatalogus 
PO al in een eerder stadium vast in de CAO PO 2009. 
 
De Arbocatalogus PO is nu een bindend instrument voor het  
arbeidsomstandighedenbeleid in het primair onderwijs. De catalogus is 
ontwikkeld door vertegenwoordigers van de sociale partners, het onderwijsveld, TNO 
Kwaliteit van Leven en het Vervangingsfonds. 
 
De Arbocatalogus PO voorziet nog niet in enkele thema's, waaronder het belangrijke 
onderwerp 'werkdruk'. Hier wordt nog aan gewerkt. Waarschijnlijk komt de 
arbocatalogus eind september digitaal beschikbaar. 
 

Antidiscriminatiebeleid expliciet in Arbowet 

De Eerste Kamer is akkoord met het voorstel om in de Arbowet expliciet te 
melden dat werkgevers beleid moeten voeren ter voorkoming van discriminatie 
op de werkvloer. 
 
Werkgevers hadden al de verplichting om maatregelen te treffen tegen discriminatie 
op de werkvloer, maar in de praktijk bleek deze verplichting niet door alle 
werkgevers te worden nageleefd.  
 
Dat was reden om onder meer op initiatief van Art. 1 (het vroegere Landelijk Bureau 
ter Bestrijding van Rassendiscriminatie) de verplichting expliciet in de Arbowet op te 
nemen. Nu kan de Arbeidsinspectie actie ondernemen als werkgevers geen 
antidiscriminatiebeleid hebben. 
 

Kabinet tilt homokwestie over de zomer heen 

Het kabinet komt pas na het zomerreces met een reactie op het advies van de 
Raad van State (RvS) over homoseksuele leraren op orthodoxe scholen. Dat 
heeft minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken (BZK) mede namens 
haar collega Ronald Plasterk van OCW aan de Tweede Kamer laten weten. 
 
De Kamer wilde nog voor het zomerreces debatteren met Ter Horst en Plasterk over 
het (nog vertrouwelijke)  advies, waarin voor zover bekend staat dat orthodoxe 
scholen homoseksuele leraren kunnen weigeren of ontslaan als blijkt dat zij hun 
seksuele geaardheid praktiseren. In het advies zou ook staan dat het enkele feit dat 
ze homoseksueel zijn, geen reden is om homoseksuele leraren te weren. 
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Minister Ter Horst heeft de Kamer mede namens haar collega Plasterk gemeld dat 
het kabinet nog geen standpunt heeft ingenomen. Totdat het kabinet een reactie 
heeft gegeven, blijft het advies van de RvS vertrouwelijk. Een concrete datum voor 
een reactie is er nog niet. Dat geldt dus ook voor een Kamerdebat over de kwestie. 
 
Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs). 
 

Mestvergister verwarmt Friese openbare basisschool 

Er zijn plannen om openbare basisschool Op 'e Trije in het Noord-Friese dorp 
Ferwert te voorzien van energie uit een mestvergistingsinstallatie. Op die 
manier zou de school CO2-neutraal worden.  
 
De gemeente Ferwerderadiel meldt op haar website het eigen energiebedrijf Lokale 
Energie Ferwerderadiel (LEF) te willen beginnen. Dit bedrijf zou een vereniging 
moeten worden, met de gemeente, het bedrijfsleven en de inwoners van 
Ferwerderadiel als leden. LEF zal zich richten op alternatieve energiebronnen.  
 
De opbrengsten van LEF zouden ten goede moeten komen aan de initiatiefnemers 
en het energiebedrijf, dat het geld zou moeten uitkeren aan haar leden. Volgens 
Ferwerderadiel zijn er meer gemeenten in Nederland die een eigen energiebedrijf 
willen opzetten. De Noord-Friese gemeente zegt hier landelijk mee voorop te lopen. 
 
Ferwerderadiel meldt ook dat er al een aantal concrete projecten op stapel staat. Zo 
zullen volgens de gemeente met behulp van restwarmte uit een 
mestvergistingsinstallatie de openbare basisschool Op 'e Trije en de naastgelegen 
sporthal in Ferwert worden verwarmd. 
 
De bij VOS/ABB aangesloten Onderwijsgroep Fier, waar obs Op 'e Trije onder valt, is 
nog niet officieel op de hoogte gesteld van de plannen van de gemeente. Directeur 
Bart van der Sloot van Op 'e Trije liet echter al wel weten het op zich een goed plan 
te vinden, niet alleen vanuit milieuoogpunt, maar zeker ook als de energiekosten 
erdoor omlaag zouden kunnen. 
 

Ook prinses Alexia naar openbare Bloemcampschool 

Ook prinses Alexia zit nu op de openbare Bloemcampschool in Wassenaar. 
Haar eerste schooldag was op maandag 29 juni.  
 
De Nederlandse hervormde kroonprins Willem-Alexander en de rooms-katholieke 
prinses Máxima kozen in 2007 bewust voor het openbaar basisonderwijs in hun 
woonplaats Wassenaar. Op 10 december 2007 begon hun oudste dochter, prinses 
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Amalia, in groep 1 van de Bloemcampschool. Vorige week maandag was het de 
eerste schooldag van haar zusje Alexia, die op 26 juni vier jaar is geworden. 
 
Met hun keuze voor de Bloemcampschool maken Willem-Alexander en Máxima 
duidelijk dat zij het openbaar onderwijs een warm hart toedragen. Bovendien kiezen 
zij voor een school in de buurt van hun huis. De Bloemcampschool staat op ruim 2 
kilometer van hun woning in landgoed De Horsten in Wassenaar. 
 

Openbare scholen bestellen lesbrief Statenbijbel 

Ongeveer 100 openbare basisscholen hebben tot nu toe een speciale lesbrief 
over de Statenbijbel besteld. Dat meldt de Gereformeerde Bijbelstichting, die 
de lesbrief heeft gemaakt. 
 
De Gereformeerde Bijbelstichting haakt met de lesbrief in op de canon van de 
geschiedenis van Nederland. De Bijbelvertaling uit 1637, die vooral in orthodox-
christelijke kring nog wordt gebruikt, is in de canon opgenomen, omdat deze vertaling 
wordt gezien als essentieel onderdeel van de (calvinistische) geschiedenis van ons 
land. 
 
Algemeen medewerker Jaap de Koning van de Gereformeerde Bijbelstichting spreekt 
tegen als zou deze organisatie met de lesbrief willen evangeliseren onder leerlingen 
van openbare scholen. Maar het is wel zo dat hij hoopt dat kinderen door middel van 
de lesbrief kennisnemen van het bestaan van de Bijbel. 
 
In mei zond de Gereformeerde Bijbelstichting aan alle basisscholen twee exemplaren 
van de lesbrief toe met de vraag of zij erin geïnteresseerd waren. Eind juni hadden 
ongeveer 100 openbare basisscholen positief op deze vraag gereageerd. Deze 
scholen hebben in totaal circa 3000 lesbrieven besteld. Deze worden aan het begin 
van het nieuwe schooljaar geleverd. 
 
De lesbrief kost 1 euro per stuk. Als scholen aangeven dat ze dat niet kunnen 
betalen, is een lagere prijs mogelijk. De brief is bedoeld voor het basisonderwijs, 
maar kan eventueel ook worden gebruikt in de eerste klas van het voortgezet 
onderwijs. 
 
De lesbrief kan worden besteld via lesbrief@gereformeerdebijbelstichting.nl.  
 
De lesbrief staat in de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (Openbaar 
onderwijs). 
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Vacature 
 
Directeur voor openbare daltonschool in Eext (Drenthe) 
 
Meer informatie over deze vacature staat op www.vosabb.nl (home>Personeel 
gezocht). 
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