
Aardig. Netjes. Rustig. Het zijn sleutelwoorden op openbare 

basisschool De Meerwaarde in Strijen. Dankzij deze drie woorden 

begrijpt elk kind wat de kernwaarden van de 

school zijn. Door de manier waarop de school er dagelijks 

mee werkt, is het e�ect groot. Zó groot, dat al 19 verenigingen en 

de gemeente de slogan hebben overgenomen: 

‘In Strijen doen we alles aardig, netjes, rustig’.

Bewust werken met waarden: 

GROOT EFFECT

TEKST: LUCY BEKER 

BEELD: RICK KEUS
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Bewust werken met waarden: 
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KERNWAARDEN OPENBAAR ONDERWIJS

Op De Meerwaarde blijft het niet bij een 

mooie slogan. De kinderen zelf vullen de 

basiswaarden in. Ze bespreken in de klas 

wat ze precies aardig, netjes en rustig 

gaan doen. ‘Vervolgens maken we daar 

afspraken over en dat zijn dan meteen de 

klassenregels’, vertelt directeur Marianne de 

Man. ‘We zeggen hier dus niet meer wat er 

niet mag, maar we spreken met de kinderen 

af hoe we met elkaar omgaan. Aan het 

begin van elk schooljaar besteden we daar 

veel aandacht aan. Dat helpt bij de vorming 

van de groep en het groepsklimaat, en we 

hebben er het hele jaar profijt van, want we 

kunnen de kinderen erop aanspreken’.

Elke week is er in elke klas een vergade-

ring, waarin de leerkracht met de kinderen 

bespreekt hoe het die week is gegaan. Wat 

ging er aardig, netjes en rustig? Voorvallen 

die daarbij passen, worden opgeschreven 

in de weekbrief, die naar de ouders gaat. In 

dezelfde klassenvergadering mogen kinde-

ren ook meepraten over de invulling van de 

lessen, of hun mening geven over een nieu-

we methode. Het is echt een democratische 

vergadering, compleet met een voorzitter 

en een agenda. Dat begint al bij de kleuters 

en in de hogere groepen organiseren de 

kinderen het helemaal zelf. 

Vriendjesbank

Een van de onderwerpen van gesprek in de 

klassenvergadering is vaak de vriendjesbank 

die op het schoolplein staat. Een speciaal 

bankje, want er is in alle klassen afgespro-

ken dat kinderen die niemand hebben om 

mee te spelen en het moeilijk vinden om 

contact te maken, daar in het speelkwartier 

kunnen gaan zitten. Andere kinderen letten 

erop en nodigen zo’n kind uit om mee te 

komen spelen. ‘Het werkt echt’, zegt De Man. 

‘De kinderen snappen wat de bedoeling is. 

Via het bankje worden nieuwe contacten 

gelegd, soms zelfs over de groepen heen. 

De ervaringen worden weer besproken in 

Marianne de Man en Monique 

Vermaat bij hun school: 

‘In prettige sfeer stijgen ook de 

leerprestaties’.

de klassenvergadering. Daar vertelt zo’n kind 

bijvoorbeeld hoe fijn hij het vond dat hij werd 

opgehaald van het bankje. Zo leren kinderen 

dat ze een ander makkelijk een groot plezier 

kunnen doen, als ze maar een beetje oog 

voor elkaar hebben.’

Het enthousiasme straalt er vanaf bij direc-

teur Marianne de Man en adjunct-directeur 

Monique Vermaat. ‘Ja, het is een feest om 

hier te werken, want de resultaten van 

ons project ‘Aardig, netjes, rustig’ zijn echt 

geweldig’, zeggen ze. ‘Onze trendanalyses 

bevestigen dat onze school hoog scoort op 

welbevinden en sfeer. Pesten komt hier bij-

na niet voor, terwijl de leerprestaties stijgen, 

want in een veilige en prettige sfeer wordt 

harder gewerkt en beter geleerd.’ 

De boer op

Toch is het nog maar een paar jaar geleden 

dat de school startte met het project ‘Aar-

dig, netjes, rustig’. Aanleiding was de work-

‘Als je de waarden 
goed vertaalt, heb 

je geen regels meer 
nodig’
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Den Hartog is blij dat de aandacht voor 

waarden in het onderwijs toeneemt. 

‘Sinds 2009 zijn scholen zich, op aandrin-

gen van de overheid, steeds meer op har-

de opbrengsten gaan richten. Misschien 

was dat nodig, maar ik kreeg het gevoel 

dat er iets belangrijks vergeten werd: een 

moreel kompas. Over waarden werd niet 

expliciet meer gepraat. Scholen hebben 

wel regels, maar schoolregels zijn niet 

hetzelfde als waarden. Zonder waarden 

zijn regels waardeloos. Waarden zijn meer. 

Waarden gaan over gewenst gedrag en 

idealen en zijn als zodanig de basis van 

het leven. We kunnen en willen niet waar-

devrij opvoeden.’ 

Opvoeden is meer

Het werd een persoonlijke missie voor 

Den Hartog om meer waarden in de 

scholen te krijgen. Hij ontwikkelde de 

workshop Aan de slag met gedrag, om 

schoolteams te helpen de kernwaarden 

van openbaar onderwijs bewust en 

concreet in te vullen. Die workshop begint 

hij steevast met de vraag ‘Waartoe voeden 

wij op?’ 

Den Hartog: ‘Opvoeden is meer dan 

zorgen dat een kind gelukkig wordt en 

het is ook meer dan gedrag reguleren. Op-

voeden is bouwen aan de samenleving. 

Het is onze pedagogische opdracht om 

kinderen te helpen zich te ontwikkelen 

tot autonome, zelfverantwoordelijke en 

sociale burgers. Dan kom je bij waarden 

als rechtvaardigheid, weldadigheid, wat 

betekent goed doen, en waardigheid, 

respect tonen. Het is goed om deze 

kernwaarden om te zetten in termen die 

kinderen kunnen begrijpen. Het ‘aardig, 

netjes, rustig’ van De Meerwaarde werkt, 

en een heel dorp beweegt mee. Daar ben 

ik trots op. Een andere school in de Hoeksche Waard, 

obs De 3Span in Puttershoek, hee! de letters uit de naam 

gebruikt: ‘Samen Positief Aardig Netjes’. In die school 

zeggen kinderen soms tegen elkaar: dit is geen SPAN! En 

ze kunnen vertellen waarom. Prachtig.’

Den Hartog besluit: ‘Als je de waarden vertaalt en met ou-

ders bespreekt, ontstaat een gemeenschappelijk opvoed-

kader. Dan voeden we op met een moreel kompas en dat 

hee! onze samenleving nodig. Het mooiste is: als je de 

kinderen aanspreekt op waarden, zijn regels veel minder 

nodig. De waarden worden de norm’. 

‘Regels zonder waarden zijn waardeloos’

Pierre den Hartog is de inspirator, die ervoor zorgt dat veel scholen aan het werk gaan met waarden. 

En niet alleen in de Hoeksche Waard, waar hij beleidsmedewerker is van de stichting ACIS, die 20 

openbare basisscholen bestuurt. Hij gee� zijn presentatie tegenwoordig op verzoek vaak buiten de 

Hoeksche Waard en ook op christelijke scholen. 

‘De waarden worden de norm’

Ook een waardenworkshop doen?

In het kader van de komende actie School!Week 

kunnen scholen, ook buiten de Hoeksche Waard, 

met korting de workshop Aan de slag met gedrag aan-

vragen bij Pierre den Hartog. In deze workshop gaat 

Den Hartog in op het werken met waarden versus 

het handhaven van regels. De workshop is geschikt 

voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Interes-

se? Stuur dan een mailtje naar denhartog@acishw.nl

Pierre den Hartog: ‘Opvoeden met een moreel kompas, dat heeft 

onze samenleving nodig’. 
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‘De kernwaarden 
breiden zich als een 
inktvlek uit ’

KERNWAARDEN OPENBAAR ONDERWIJS

zijn posters opgehangen. Zo breiden de 

kernwaarden van obs De Meerwaarde zich 

als een inktvlek uit over heel Strijen. ‘Wij zijn 

heel wat avondjes op pad geweest, maar 

met plezier’, zegt Vermaat. ‘We doen het 

omdat we erin geloven, omdat we hiermee 

de wereld een klein beetje mooier kunnen 

maken.’

Ouderbetrokkenheid 3.0

Het blijft niet bij de school en de verenigin-

gen. ‘Steeds vaker horen we dat ouders 

thuis ook de regel ‘aardig, netjes, rustig’ 

toepassen. Logisch, daar werkt het ook’, 

zegt Vermaat, die veel belang hecht aan 

ouderbetrokkenheid. ‘We willen niet alleen 

zenden naar ouders, maar echt verantwoor-

delijkheid delen. Ouderbetrokkenheid 3.0 

noem ik dat. Ons ouderpanel praat mee, 

bijvoorbeeld over de aanschaf van een 

nieuwe methode, en we peilen regelmatig 

wat de ouders van onze aanpak vinden. We 

staan elke ochtend bij de deur om kinderen 

en ouders persoonlijk te begroeten. De 

eerste dag na de zomervakantie hadden we 

een welkomstfeest met rode loper, slingers 

en voor elk kind een armbandje met good 

luck erop. Dat werd enorm gewaardeerd. ‘

Het past allemaal bij de continue lading 

van de waarden aardig, netjes, rustig. ‘Goed 

omgaan met waarden, kost tijd’, zegt De 

Man. ‘Want het is natuurlijk niet alleen een 

poster of een tekst op de muur. Je moet 

de waarden steeds levend houden, maar 

dat betaalt zich dubbel en dwars terug. We 

zien dagelijks het resultaat en we horen het 

ook van derden, bijvoorbeeld als we op een 

excursie zijn geweest. ‘Wat gedragen jullie 

leerlingen zich netjes en aardig’, zeggen ze 

dan. Zo’n compliment zetten we natuurlijk 

meteen in de weekbrief!’ 

shop Aan de slag met gedrag, verzorgd door Pierre den 

Hartog, beleidsmedewerker van Stichting ACIS, het bestuur 

van obs De Meerwaarde. Een workshop over de waarden 

die het fundament van de samenleving vormen. ‘In die tijd 

hadden wij gewoon gedragsregels op school, maar toen 

we ze na die workshop tegen het licht hielden, bleken ze al-

lemaal met ‘aardig zijn’ te maken te hebben’, zegt Marianne 

de Man. ‘Dat zijn we breder gaan trekken. Het bleek dat als 

je de basiswaarden goed vertaalt, je niet veel regels meer 

nodig hebt. Alles is gedekt met de zin Op De Meerwaarde 

doen we alles aardig, netjes, rustig.’ 

Na de invoering van de waarden en de invulling ervan 

door de kinderen zelf, zag het team de sfeer in de school 

verbeteren. Dat viel ook de Inspectie van het Onderwijs 

op. De school kreeg in januari 2016 het predicaat Excellent, 

mede vanwege het succes van het project ‘Aardig, netjes, 

rustig’. Een extra motivatie voor het directieteam om met 

het project de boer op te gaan. 

‘We willen heel graag dat het verder rolt’, zegt Vermaat. ‘Wat 

bij ons zo goed lukt, moet elders ook werken. Bijvoorbeeld 

bij sportclubs. Daar komen immers dezelfde kinderen.’ Ver-

maat en De Man gingen in hun vrije tijd presentaties geven 

bij verenigingen en instellingen. Ook legden ze contact met 

het gemeentebestuur van Strijen. ‘De wethouder reageerde 

heel positief’, vertelt De Man. ‘Zij haakte meteen aan en liet 

in het dorp borden plaatsen bij de speeltuin en de skate-

baan.’ Op die borden staat de herkenbare lay-out van obs 

De Meerwaarde met een iets aangepaste slogan: ‘In Strijen 

doen we alles aardig, netjes, rustig’. Inmiddels hebben 19 ver-

enigingen en instellingen de slogan overgenomen en overal 

Kijkje in de keuken

Meer weten over het toepassen van waarden in de dagelijkse 

schoolpraktijk? Neem dan een kijkje in de keuken op obs De 

Meerwaarde. Marianne de Man en Monique Vermaat geven graag 

nadere informatie over hun aanpak. Maak een afspraak via 

info@obsdemeerwaarde.nl.

De vriendjesbank op 

het schoolplein heeft 

een speciale functie 

en elk kind weet dat.
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SCHOOL!WEEK 

SCHOOL!WEEK 2017

Het feest van het 

openbaar onderwijs
Landelijke activiteiten 
School!Week 2017

Dinsdag 21 maart

Bijeenkomst Welkom op school over 

passend onderwijs, met medewer-

king van onderwijsconsulent Kees 

Bor. Ingezoomd wordt op de moge-

lijkheden om het aantal thuiszitters 

te verminderen. Kantoor VOS/ABB, 

Woerden, 9.45 - 12.30 uur. Aanmelden: 

www.vosabb.nl (agenda).

Discussiemiddag over de School!Gids 

en het concept School!, het toekomst-

concept voor een school voor álle 

kinderen, zonder denominatie. Diver-

se auteurs van de uitgave School!Gids 

leveren een bijdrage. Woerden, 14 uur, 

aansluitend bu#et.. Meer informatie 

op www.openbaaronderwijs.nu en 

ww.vosabb.nl.

Woensdag 22 maart

Studiemiddag Diploma Openbaar 

Onderwijs, Helmond. Nadere infor-

matie over programma en locatie 

volgt op www.openbaaronderwijs.nu.

Wij trekken aan de bel! Actie van het 

Liliane Fonds om aandacht te vragen 

voor het recht op onderwijs van 

gehandicapte kinderen in ontwik-

kelingslanden. Scholen ontvangen 

een actiepakket, er is lesmateriaal 

beschikbaar en u kunt een gastles 

aanvragen. Op de actiedag maken 

leerlingen één minuut lang samen 

kabaal op het schoolplein met toeters 

en trommels. Kijk op 

www.lilianefonds.nl.

Vrijdag 24 maart

Kinderconferentie Welkom op mijn 

school bij het Liliane Fonds in Den 

Bosch. Voor leerlingen uit groep 7 of 

8, die in de leerlingenraad van hun 

school zitten. De deelnemers worden 

uitgedaagd mee te denken over het 

recht op onderwijs voor alle kinderen. 

Meer informatie:  

www.openbaaronderwijs.nu.

Dit jaar wordt de landelijke School!Week gevierd van 20 

tot en met 24 maart. De campagneweek heeft tot doel de 

kernwaarden van openbaar onderwijs onder de aandacht te 

brengen. Overal zetten openbare scholen hun deuren open en 

laten ze ouders, buurtbewoners en pers zien wat het unieke 

karakter van openbaar onderwijs is. Doet u ook mee?

O
p de website www.openbaar-

onderwijs.nu vindt u veel 

tips om de actieweek in te 

vullen. Denk bijvoorbeeld 

aan een open huis of een debattoer-

nooi. U kunt ook de Inspiratiebrief Voor 

Elkaar! downloaden, die vol staat met 

lessuggesties voor het primair onderwijs 

en de onderbouw voortgezet onderwijs, 

gebaseerd op de internationale rechten 

voor het kind. Op dezelfde website kunt u 

promotiemateriaal bestellen zoals posters 

en kleurplaten. Ook kunt u een kant-en-

klare presentatie over de kernwaarden 

openbaar onderwijs downloaden voor 

een ouderavond of teamoverleg, evenals 

een checklist voor het opstellen van een 

goed persbericht. Het thema van de ac-

tieweek is dit jaar: Welkom op school! 

In Hillegom hield obs Hilmare vorig 

jaar open huis in het kader van de 

School!Week.

In Houten organiseerden de vijf openbare basisscholen vorig jaar in samenwerking 

met FC Utrecht een estafetteloop met aansluitend voetbalclinics. Motto van de dag: 

‘Geef de vlam van het openbaar onderwijs door’.
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