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School!Week 2016:

Zet uw school op de kaart!
Het geheim van
excellente scholen

Tips voor
asielzoekerskinderen
in de klas

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
Opleiding voor individuele leerkrachten en teams
(ook B.S.O. en T.S.O.)
• Gratis volgsysteem, door COTAN positief beoordeeld
• Aanpak van pesten, erkend effectief (NJi)
Ouders, leerkrachten en leerlingen verlangen een school
die goede leerresultaten weet te behalen en de veiligheid
weet te waarborgen.

(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl

kanjertraining.nl

Gevonden: bevlogen medewerker
Snel uw team compleet
Bent u werkgever in het primair onderwijs
en zoekt u medewerkers voor uw team?
Met de nieuwe Onderwijsvacaturebank
vindt u bevlogen kandidaten.
Maak nu een account aan.
www.onderwijsvacaturebank.nl
De Onderwijsvacaturebank is een initiatief van het Participatiefonds.

Wij gaan Naar school!

Nanna: ‘Ik word
12 op 29 februari. Eigenlijk is
dat pas mijn 3e
verjaardag! Dat
wordt wel een
feest. Hansje en
ik zijn al beste
vriendinnen sinds
groep 3. We doen
bijna alles samen.
Met onze klasgenoten van groep
8 gaan we er een
extra leuk jaar
van maken, want
volgend jaar gaan
we naar verschillende scholen’.

Hansje &
Nanna

Nanna van den Oever (met blauwe jas) en Hansje
Sterkman zitten in groep 8 van openbare basisschool
De Twee Wegen in het multifunctionele gebouw
De Pauw in Wieringerwaard (NH).

Hansje: ‘Ik word
in maart 12 jaar.
Het leukste vak
op school vind
ik rekenen. Volgend jaar ga ik
naar een school
in Schagen,
maar Nanna
heeft gekozen
voor een school
in Bergen. Dan
zitten we dus
niet meer samen
in de klas, maar
dan zoeken we
elkaar gewoon
na schooltijd op!’
naar school!
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Uitdagingen
opgepakt
Het onderwijs staat voor heel wat
uitdagingen, dat blijkt maar weer
uit dit nummer van Naar School!
Steeds meer schoolbesturen krijgen
bijvoorbeeld te maken met een instroom van asielzoekerskinderen.
Hoe pak je dat aan? Hoe realiseer je
snel een school en hoe ga je om met
deze kinderen, die uit oorlogsgebied
komen en via een helse tocht hier
zijn aangekomen? Het is niet moeilijk
te bedenken dat ze traumatiserende
ervaringen hebben opgedaan. En
trauma’s zijn funest voor een gezonde ontwikkeling van een kind. De
redactie van dit blad is gaan kijken op scholen voor asielzoekerskinderen, en op een speciaal symposium over omgaan
met getraumatiseerde kinderen. We konden praktische tips
noteren, die we graag doorgeven. Want de kans is niet denkbeeldig dat ook ú binnen afzienbare tijd asielzoekerskinderen
op uw school ontvangt. Het is goed om voorbereid te zijn.
Maar wie dit nummer doorbladert, ziet dat het onderwijs
meer uitdagingen oppakt. Want ook de gemiddelde leerling
van een school voor voortgezet onderwijs maakt tegenwoordig nogal wat mee. Leraren zien dat steeds meer kinderen last hebben van onzekerheid, stress en concentratieproblemen. Een school in Nijmegen heeft iets bedacht om
de kinderen tot rust te brengen: een cursus mindfulness. De
resultaten zijn verbluffend.
Interessant is ook de aanpak van praktijkschool LMC PrO in
Rotterdam, die drie jobcoaches in vaste dienst heeft genomen. Dat zijn geen mensen uit het onderwijs, maar mensen
uit het bedrijfsleven, die ervoor zorgen dat er voor de leerlingen een passende baan wordt gevonden. Met succes. Ook
openbare basisschool De Vogelaar in Raalte scoort, omdat
het team daar nét even anders lesgeeft dan de meeste scholen doen. Op pagina 18 onthult directeur Jan Hendriks het
geheim: consequent loopt de school voor op de methodes
die gebruikt worden. Waarmee de kracht van de herhaling
wordt benut.
Wat kun je concluderen als je al deze verhalen leest? Dat het
belangrijk is dat het onderwijs continu creatief en innovatief
blijft. Alleen zo kunnen scholen de uitdagingen van de huidige tijd aan en wordt onderwijs excellent.
Lucy Beker
hoofdredacteur
redactie@vosabb.nl
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Asielzoekerskinderen
in de klas

Rubrieken

Trauma’s kunnen ernstige gevolgen
hebben, maar het goede nieuws is:
ze zijn nog te repareren.
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Villa Kakelbont heeft
ervaring
In een paar maanden groeide deze
asielzoekersschool van 44 naar 120
leerlingen.
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Trots op
Heumensoordschool
‘Vluchtelingenkinderen hebben
recht op onderwijs en dat moet
snel’.
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Actie School!Week komt
eraan!
Zet uw school letterlijk en figuurlijk
op de kaart in de week van 21 tot en
met 25 maart.
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Excellente scholen
Openbare scholen in Raalte, Eindhoven en Rotterdam met het predicaat
Excellent onthullen hun geheimen.

onder kritiek
20 Nuchter
Zit de Commissie Fusietoets On-

22
24

‘Wij gaan naar school!’
Covermeisjes Hansje en
Nanna gaan naar school
in Wieringerwaard

Verborgen sportzaal

6 Schoolnieuws
In het kort

Bijzonder aan het nieuwe gebouw
van het Krimpenerwaard College
is de sportzaal: gigantisch, maar
onzichtbaar.

9 Column

Doe normaal over
seksualiteit!

31 Excursietip!
Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.
Mét winactie

‘Je kunt niet vroeg genoeg beginnen
met praten in de klas over seksualiteit en relaties.’

32 Hoe zit het nu precies?
Vragen en antwoorden

27

Aandachtstraining

29

Parlez-vous français?

Het Montessori College Nijmegen
brengt leerlingen tot rust door ze
mindfulness te leren. Met succes.

34 Nieuw in de boekenkast
Een selectie uit recent
verschenen publicaties
35 Juridisch advies
Gescheiden ouders

In het diepe zuiden van Limburg
geeft obs Mesch wekelijks Franse
les aan alle leerlingen van groep 3
tot en met 8.

derwijs (CFTO) samenwerking in
de weg? De voorzitter: ‘Wij voeren
slechts de wet uit.’

naar school!
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Waardevolle invulling
van burgerschapsvorming
Als bijlage bij deze editie van Naar
School! vindt u de nieuwe brochure
‘Levensbeschouwing juist in het
openbaar onderwijs’.
Deze brochure is een praktische
handleiding om aan de slag te gaan
met levensbeschouwing op de
openbare school. Op deze manier
geeft u een waardevolle invulling
Ronald Bloemers
aan burgerschapsvorming. De
brochure geeft uitleg over verschillende vormen
van levensbeschouwelijke ontwikkeling in het openbaar
onderwijs: door de eigen groepsleerkracht of door een
externe docent GVO (godsdienstig vormingsondewijs)
of HVO (humanistisch vormingsonderwijs). Ook worden
enkele methoden en boeken gepresenteerd. VOS/ABB
biedt persoonlijke begeleiding bij het opzetten van levensbeschouwing in de openbare school. Ook daarover
staat informatie in de brochure.
De bijgesloten brochure is gericht op het primair onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs verschijnt binnenkort een aparte editie. Deze kunt u al gratis aanvragen
via VOS/ABB.
Informatie: Marleen Lammers,
mlammers@vosabb.nl, 0348 405 200.

Checklist en voorbeeldbrieven
crisiscommunicatie
VOS/ABB heeft een checklist online gezet die scholen en hun besturen kunnen gebruiken voor goede
communicatie tijdens een crisis. Ook kunnen diverse
voorbeeldbrieven worden gedownload.
De checklist is opgesteld door zelfstandig communicatieadviseur Ronald Brouwers. Hij maakt samen met de adviseurs Ruth Gorissen, Akkelien Hovinga en Hilde Gerlofs
deel uit van de crisiscommunicatiepool waar leden van
VOS/ABB gebruik van kunnen maken.
Leden van VOS/ABB kunnen de checklist downloaden
van vosabb.nl (>downloads>brochures). Daar staan ook
diverse voorbeeldbrieven die scholen in een crisissituatie
kunnen gebruiken.
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Symposium
levensbeschouwing en religie
Op 16 maart is bij de Vrije Universiteit in Amsterdam het
middagsymposium Levensbeschouwing & religie in het
onderwijs van 2032. VOS/ABB werkt hieraan mee.
Deskundigen uit wetenschap en praktijk debatteren over
de plaats van levensbeschouwelijk en religieus onderwijs
in de toekomst. Marleen Lammers van VOS/ABB zal
tijdens dit symposium een workshop verzorgen over het
toekomstconcept School!, dat boven de denominaties
uitstijgt.
Meer informatie staat op religiedoetertoe.nl.

Toekomst van fusietoets
De resultaten van de veldraadpleging over de Wet fusietoets worden uiterlijk op 1 maart naar de Tweede Kamer
gestuurd. Dat hebben minister Jet Bussemaker en
staatssecretaris Sander Dekker van OCW laten weten.
De fusietoets is bedoeld om na te gaan of bij voorgenomen fusies in het onderwijs een zorgvuldig besluitvormingsproces is doorlopen. Daarbij moeten uiteenlopende belangen tegen elkaar worden afgewogen en moeten
belanghebbenden een stem hebben. Bovendien wordt
getoetst of keuzevrijheid voor leerlingen en hun ouders is
gewaarborgd.
In de Tweede Kamer speelt een discussie over de toekomst van de fusietoets. De evaluatie van de wet vorig
jaar toonde aan dat deze toets scholen belemmert om
tijdig en adequaat te reageren op krimpscenario’s.
VOS/ABB hoort van veel leden dat de fusietoets daarom
moet verdwijnen, liever gisteren dan vandaag.
Een deel van de Tweede Kamer ziet die noodzaak niet.
De PvdA vindt afschaffen te ver gaan. De VVD wil dat
de fusietoets niet meer van kracht is in gevallen van
krimp. De fractie van de SP wil strikt
vasthouden aan de fusietoets. De
Kamer, minister Bussemaker en
staatssecretaris Dekker hebben
aangegeven de resultaten van de
recent gehouden veldraadpleging
te willen afwachten, voordat ze een
besluit nemen over de toekomst
van de fusietoets.
Op de pagina’s 20 en 21 van dit nummer staat een
interview met voorzitter Lenie Dwarshuis van de
Commissie Fusietoets Onderwijs.

schoolnieuws

Mediatraining
toegespitst op
onderwijs
Op 7 april kunt u bij
VOS/ABB in Woerden
een mediatraining
volgen. Voor de
training op 17 maart is
het maximumaantal
deelnemers al bereikt.
De training wordt verzorgd door zelfstandig
communicatieadviseur
Ronald Brouwers (zie
foto). Hij reikt theoretische kennis aan en
oefent met u in de
praktijk. Daarvoor is
audiovisuele apparatuur
beschikbaar. Zo ervaart
hoe journalisten zich opstellen en leert u hoe u
in het belang van goede
communicatie over uw
organisatie het beste
kunt reageren.
Wat kost het?
De mediatraining kost
350 euro ex. btw per
persoon op basis van
zes deelnemers. Deze
ledenprijs ligt duidelijk
onder wat in de markt
voor dergelijke trainingen gebruikelijk is. U
kunt zich aanmelden
via welkom@vosabb.nl
onder vermelding van
‘Mediatraining 7 april’.
Let op: de mediatrainingen die VOS/ABB
aanbiedt, zijn alleen voor
leden! Niet-leden kunnen
er niet aan deelnemen.

Besparen met Energie voor Scholen
Als uw organisatie bij het inkoopcollectief Energie voor Scholen is aangesloten,
bespaart u veel geld. In maart houdt het collectief weer informatiebijeenkomsten.
Energie voor Scholen (EvS) biedt schoolbesturen de mogelijkheid om mee te doen
met de Europese aanbesteding voor de
jaren 2017 tot en met 2020. Bent u nog
niet aangesloten bij EvS of neemt u deel
aan het niet-Europese deel? Dan kunt u
zich nu inschrijven!
EvS is een initiatief van VOS/ABB en de
collega-organisaties Verus, VBS, VGS, LVGS
en ISBO. Via het collectieve inkooptraject
wordt op dit moment voor ruim 5600
scholen ruim 335 miljoen kWh elektriciteit
en 112 miljoen m³ aardgas ingekocht. De
scholen besparen hiermee veel geld.

Gratis trainingen
aanbestedingsrecht
In maart zijn er twee VOS/ABBtrainingen over aanbesteden en
aanbestedingsrecht.
Deze trainingen worden
in samenwerking met de
Helpdesk van VOS/ABB
verzorgd door mr. Floris
Koster van advocatenkantoor Poelmann van den
Broek. Hij zal onder meer ingaan op de
nieuwe aanbestedingsregelgeving per
april 2016. Andere aspecten die aan bod
zullen komen, zijn de motivering van
gunningsbeslissingen en de plicht tot
openbaarmaking daarvan. Tevens zal
Koster tips geven die u kunt gebruiken
om fouten te voorkomen bij inschrijvingen. Hij zal daarnaast aandacht besteden
aan rechtsbescherming en aan wijzigingen van overeenkomsten, bijvoorbeeld
als er sprake is van een faillissement.
Wanneer, waar en aanmelden
• 17 maart, Assen
• 31 maart, Woerden
Op beide data is de training van 13.00 tot
16.30 uur. Aanmelden via:
welkom@vosabb.nl onder vermelding
van ‘Training aanbestedingsrecht’ en
de datum van uw keuze. Deelname is
gratis, mits uw organisatie bij VOS/ABB is
aangesloten.

Wanneer en waar?
• 1 maart 10-12 uur, Doetinchem
• 1 maart 14-16 uur, Den Bosch
• 3 maart 10-12 uur, Bergen op Zoom
• 3 maart 14-16 uur, Eindhoven
• 10 maart 10-12 uur, Geleen
• 15 maart 10-12 uur, Assen
• 15 maart 14-16 uur, Heerenveen
• 17 maart 10-12 uur, Zwolle
• 17 maart 14-16 uur, Apeldoorn

U kunt zich aanmelden via energievoorscholen.nl (>aanmeldformulier).

Korting op online
contractbeheer
VOS/ABB heeft een nieuw
ledenaanbod: 20% korting
op online contractbeheer van Pactum.
Met online contractbeheer van Pactum
kunt u heel eenvoudig continu monitoren of contracten kunnen worden beëindigd. Ook kunt u het juiste moment
aangrijpen om met leveranciers nieuwe
afspraken te maken. Het idee voor dit
nieuwe ledenaanbod komt van bestuursvoorzitter Rudi Meulenbroek van
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen.
Hij zegt: ‘Stichting OOK maakt sinds
een jaar gebruik van de service van
Pactum. Het is een gebruiksvriendelijke
tool, waarin je een helder overzicht
maakt van al je lopende contracten.
Telkens voor de afloopdatum wordt er
keurig op gewezen of je wilt verlengen
of beëindigen. Erg handig en voor een
minimale bijdrage!’
Ga voor meer informatie naar de
website contractbeheer.com of
neem telefonisch of per e-mail contact op met Pactum: 050-7600021,
info@contractbeheer.com. U kunt
zich ook direct via de website
aanmelden. Als uw organisatie is
aangesloten bij VOS/ABB, meldt u bij
de kortingscode ‘VOS/ABB’.

naar school!
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Te weinig geld voor
onderwijshuisvesting
Veel gemeenten hebben niet genoeg geld gereserveerd voor onderwijshuisvesting. Ze rekenen nog met bedragen die in de jaren 80 zijn
vastgelegd, terwijl de moderne eisen flink zijn opgeschroefd. Dat
erkent de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Woordvoerder Liane ter Maat van
de VNG erkent in het Algemeen
Dagblad (AD) dat de gereserveerde
bedragen te laag zijn. ‘Ze zijn gebaseerd op normen uit 1985 voor het
neerzetten van een sober, doelmatig schoolgebouw. De bedragen
houden geen rekening met hogere
kwaliteitseisen.’ De krant baseert zich
ook op manager Ted Peek van de
stichting Bouw(kosten)data (BDB).
Volgens hem staat vernieuwing van
schoolgebouwen zwaar onder druk,
nu bouwkosten door het einde van
de economische crisis stijgen. Voorzitter Hidde Benedictus van het Platform Onderwijshuisvesting zegt dat
steeds vaker voor een goedkopere

renovatie wordt gekozen, maar
dat ook daarvoor de budgetten
erg krap zijn.
Tevens komt Hans Heijltjes van
VOS/ABB’s huisvestingpartner HEVO
in het AD aan het woord. HEVO deed
onderzoek naar de kwaliteit van 500
schoolgebouwen die in de jaren 60
zijn gebouwd. Daaruit kwam naar
voren dat die gebouwen op zaken
als bouwkundige staat, exploitatie en
binnenklimaat slecht scoren.
Samen renovatie betalen
Eerder zei adviseur Mireille Uhlenbusch van HEVO in de Volkskrant
dat wettelijk moet worden vastgelegd dat schoolbesturen en gemeen-

Internetconsultatie ‘Meer ruimte
voor nieuwe scholen’

Helpdesk verzorgt gratis
cursussen

Tot en met 29 februari is het mogelijk online te
reageren op het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor
nieuwe scholen’. Deze internetconsultatie gaat over
het starten van nieuwe scholen en staat in verband
met artikel 23 over de vrijheid van onderwijs.

De juristen van onze Helpdesk verzorgen in ons kantoor in Woerden drie nieuwe cursussen. Deelname is
gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden kunnen er
niet aan deelnemen.

Volgens grondwetsartikel 23 staat het iedereen vrij
om een bijzondere school op te richten en deze naar
eigen overtuiging in te richten. In de praktijk bestaat
echter weinig ruimte om hiervan gebruik te maken. Het
wetsvoorstel heft die beperkende werking op. Het zou
meer mogelijkheden voor nieuwe scholen van goede
kwaliteit moeten creëren.
VOS/ABB heeft input geleverd voor de totstandkoming
van het concept van het wetsvoorstel. Daarbij heeft de
vereniging gelet op de positie van het openbaar onderwijs en de algemene toegankelijkheid van de bijzondere
scholen in het beoogde nieuwe stelsel. Jurist Ronald
Bloemers van VOS/ABB constateert dat de input van
VOS/ABB op waarde is geschat.
VOS/ABB bestudeert het wetsvoorstel en zal vervolgens gebruikmaken van de mogelijkheid er online op
te reageren.
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ten samen
de kosten voor de renovatie van
schoolgebouwen moeten dragen.
Een gemeente kan zich bij de renovatie van een schoolgebouw op het
standpunt stellen dat zij daar niet
aan hoeft bij te dragen. De renovatiekosten moeten dan volledig door het
schoolbestuur worden betaald. Dan
kan het voor het schoolbestuur aantrekkelijker zijn om bij de gemeente
een aanvraag voor nieuwbouw in te
dienen. Renovatie is echter over het
algemeen een stuk goedkoper en
bovendien sneller uit te voeren.

naar school!

Het gaat om de volgende cursussen:
• Ambtenaren en besluiten in het onderwijs
(18 februari)
• De arbeidsongeschikte werknemer in het onderwijs
(29 maart)
• Dossieropbouw bij ontslag (19 mei)
Het zijn korte cursussen van elk één middag. Ze beginnen om 13.00 uur en duren tot circa 16.30 uur.
Meer inhoudelijke informatie over deze cursussen staat
op vosabb.nl (Agenda).
Let op: er kunnen zich per organisatie maximaal twee
mensen per cursus aanmelden.
U kunt zich online aanmelden via
welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw aanmeldingsmail welke cursus u wilt bijwonen.

column

Van en voor iedereen
Openbaar onderwijs verbindt. Zo heet
de mede door ons georganiseerde
conferentie op 23 maart op de pabo
in Arnhem. De openbare en algemeen
toegankelijke scholen zijn immers van en
voor iedereen. Ze verbinden leerlingen
met verschillende achtergronden,
culturen, religies en levensovertuigingen.
Verschillende kinderen leren van en
met elkaar.
Dit laten we binnenkort weer zien in de School!Week, die
van 21 tot en met 25 maart in het hele land wordt gehouden. Deze actieweek van, voor en door de openbare en
algemeen toegankelijke scholen werd in 2012 voor het
eerst georganiseerd en mag ondertussen een begrip worden genoemd. Steeds meer scholen doen eraan mee. Zij
laten zien waar het openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs voor staat, dat iedereen welkom en gelijkwaardig is. Het motto van de School!Week is dan ook ‘Ik ben
welkom’. Op steeds meer scholen hangt een bordje met
dat logo bij de ingang. Wij hebben het op groot formaat
aan de buitenmuur van ons kantoor in Woerden hangen.
Om te laten zien dat ook bij de vereniging
VOS/ABB iedereen welkom is. Dat is onderdeel van onze kernwaarden.
De School!Week en ook de titel van ons
magazine Naar School! dat u nu in uw
handen hebt, zijn geïnspireerd op het concept School!. VOS/ABB ziet dat concept
als het wenkend perspectief voor de
toekomst. Het is bijna 100 jaar geleden
dat in artikel 23 van de Grondwet
de vrijheid van onderwijs werd
vastgelegd. Daarmee kwam een
einde aan de schoolstrijd. Artikel 23
paste toen, in 1917, naadloos in de
verzuilde samenleving van de
20e eeuw.

Nu we in de geseculariseerde 21e eeuw leven, waarin nog
maar weinig ouders op denominatieve gronden voor
een school kiezen, zien we dat het funderend onderwijs
de enige sector is die stug vasthoudt aan de voorbije
verzuiling. Met School! willen wij ervoor zorgen dat ook
de scholen daar eindelijk bovenuit stijgen, dat er sprake
zal zijn van onderwijs dat de cohesie in de samenleving
bevordert en dat zoekt naar wat ons allen bindt.

Onderwijs is de enige sector
die stug vasthoudt aan de
voorbije verzuiling
Daarover gaat een andere bijeenkomst die wij samen
met de Universiteit voor Humanistiek organiseren op 1
maart in Utrecht. Dat wordt een middagsymposium over
de toekomst van artikel 23. Historicus Carel Verhoef, die
conrector was van het christelijke Marnix College in Ede,
werkt eraan mee — we hebben hem eerder geïnterviewd
over zijn boek Inperking vrijheid van onderwijs — evenals de historici Vincent Stolk en Guido Walraven en
voormalig Tweede Kamerlid Boris van der Ham
van D66, die nu voorzitter is van het Humanistisch
Verbond. Zij zullen hun licht laten schijnen over een
toekomst waarin onderwijs in de volle breedte van
en voor iedereen is.
Ik weet zeker dat het een interessante
middag gaat worden. Ik kijk ernaar uit en
hoop ook u daar te ontmoeten!
Ritske van der Veen

directeur VOS/ABB

naar school!
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Tips voor
vluchtelingen
in de klas
We zien steeds meer vluchtelingenkinderen in Nederlandse
schoolbankjes. Lesgeven aan hen vraagt heel veel van
leerkrachten. Niet alleen vanwege het taalprobleem en de
eventuele ontwikkelingsachterstand, maar ook omdat veel
kinderen getraumatiseerd zijn. Hoe ga je daarmee om? Dat
werd onlangs duidelijk op het symposium ‘Lesgeven aan
getraumatiseerde kinderen’.

Tekst: Karin van Breugel en
Martin van den Bogaerdt
Beeld: Martin van den Bogaerdt

naar school!
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Asielzoekerskinderen

T

rauma’s kunnen bijvoorbeeld
het gevolg zijn van pesten,
misbruik, vechtscheidingen en
andere onveilige (thuis)situaties. In dit artikel richten we ons echter
op vluchtelingenkinderen.
Een deel van hen is getraumatiseerd,
bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben
gehad met oorlog, geweld, honger of
verdrinkingen en omdat ze alles hebben
moeten achterlaten.
Chronische traumatisering op jonge leeftijd
heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen hebben
hierdoor onder meer moeite met leren, met
het reguleren van hun emoties en gedrag
en met het vertrouwen in zichzelf en anderen. Ze reageren vaak anders op neutrale
prikkels. Het kind associeert het geluid
van een grasmaaier bijvoorbeeld met een
militair voertuig. Zo’n prikkel activeert het
‘interne alarmsysteem’ en zorgt voor stress.
Trauma’s kunnen levenslange gevolgen
hebben, maar ze kunnen ook ‘gerepareerd’ worden. De interactie ouder-kind en
leerkracht-kind speelt hierin een vitale rol.
Wanneer leerkrachten veiligheid creëren en
het kind positieve ervaringen laten opdoen,
kunnen zij bijdragen aan hun herstel!

Trauma’s kunnen
gerepareerd worden
Praktische tips
Ellen Bron is groepsleerkracht/coach op
Interschool (Ter Apel), een basisschool
voor anderstaligen. Op het symposium
‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’
verzorgde Bron een workshop, waarin
ze praktische tips gaf om het gedrag van
getraumatiseerde vluchtelingenkinderen
beter te begrijpen en – vooral - te ‘resetten’.
Hiernaast een aantal van haar tips.
Bron benadrukt dat dit werk veel vraagt van
leerkrachten. ‘Het is belangrijk dat zij goed
voor zichzelf en hun collega’s zorgen. Zij
doen dit samen. De directie stimuleert en
faciliteert.’
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‘Trauma heeft negatieve
invloed op de hersenen’
Veiligheid en stabiliteit

Doodsbang

‘Vluchtelingenkinderen reageren
vaak heel onverwacht. Op een
moment waarop ik denk ‘we
zijn lekker bezig’ kan een kind
opeens gaan huilen, schreeuwen
of ruzie zoeken. Ik heb behoefte
aan meer handvatten om dan
goed te reageren, nu doe ik dat
vooral intuïtief. Ik troost, toon
begrip, creëer rust, laat me niet
meeslepen door de emotie en
probeer de stress weg te nemen.
De ouders hebben zelf ook veel
traumatische ervaringen, dus zij
kunnen niet altijd een sterke, veilige basis bieden. Als leerkracht
kun je dat wél!’

‘Ik merk dat veel vluchtelingenkinderen soms echt even ‘onbereikbaar’ voor me zijn. Nogal wat
jongens kunnen een heel kort
lontje hebben, sommige meisjes
zijn daarentegen over-aangepast. Zij zijn doodsbang dat ze
niet meer mogen komen, zijn
extreem zoet en maken zich het
liefst onzichtbaar.’
Natasja Hoegee, leerkracht/
taalcoördinator taalklas (Houten)

Hester van Bellegooy, leerkracht
kinderen noodopvang, OBS De
Roos (Amsterdam)

Tips
• Kies voor een schoolbrede aanpak.
• Zorg dat het kind zich vanaf de eerste dag onderdeel weet van de groep.
• Communiceer op een positieve manier, met zoveel mogelijk visuele
ondersteuning.
• Gebruik in alle groepen dezelfde picto’s, met (altijd!) positief gestelde
gedragsregels en emoties.
• Laat de hele dag zien welk positief gedrag je van kinderen wilt zien.
Toon zelf het gewenste gedrag (modelling) en bekrachtig het bij de
kinderen.
• Creëer zoveel mogelijk kansen om kinderen succeservaringen te
laten opdoen.
• Zorg dat je als leerkracht voorspelbaar bent.
• Plan dagelijks een aantal korte energizers in (10-20 tellen). Die zorgen
ervoor dat kinderen ontspannen en de thuissituatie even vergeten.
• Creëer in de klas een plekje waar een kind even tot rust kan komen.
• Doe (bijvoorbeeld met gym) geen competitieve spellen. Kies spellen die
de groepsvorming bevorderen en waarbij plezier maken voorop staat.
• Hou je kennis bij, leer om gedrag te begrijpen en veroordeel het niet.
• Wees je bewust van je eigen rol - een leerkracht is geen therapeut.
• Vraag hulp als je er niet uitkomt.

Asielzoekerskinderen

Boekentip

Villa Kakelbont heeft ervaring
Een asielzoekersschool met ruim twee decennia ervaring is Villa
Kakelbont. Deze school valt onder de Stichting Meerwerf voor openbaar
basisonderwijs in Den Helder.

V
Lesgeven aan
getraumatiseerde kinderen
is een toegankelijk
handboek voor onder meer
leerkrachten, ib’ers, directies
en Pabo-studenten. Het
verschaft praktische kennis
en vaardigheden om
goed met het gedrag van
getraumatiseerde kinderen
om te gaan.

illa Kakelbont is gevestigd op
het asielzoekersterrein bij het
Helderse Fort Dirksz Admiraal.
Door de vluchtelingenstroom
ziet de school het aantal leerlingen toenemen. Aan het begin van het schooljaar
waren het er 44 en nu 120. De groei zet
waarschijnlijk door, maar voor de inzet van
de teamleden verandert dit niets.
‘Het voornaamste doel is dat wij onze leerlingen in een veilige en rijke leeromgeving
zo goed mogelijk thematisch onderwijs
bieden, waarmee zij succeservaringen
kunnen opdoen. Het verwerven van de Nederlandse taal staat daarbij centraal. Wat wij
zien, is dat kinderen ervaringsgericht leren
en zich snel het Nederlands eigen maken’,
vertellen directeur Debby Avis en coördinator Jacqueline Moek.

Netwerk
Voor scholen die voor het eerst met asielzoekerskinderen te maken krijgen, is het
volgens Avis en Moek belangrijk een goed
netwerk op te bouwen. ‘Wij hebben natuurlijk te maken met het COA, maar we werken
ook nauw samen met de GGD die hier op
het terrein zit. Natuurlijk hebben we goede
relaties met Vluchtelingenwerk. Als school
ben je er voor goed onderwijs, je kunt niet
alles, dus moet je de juiste kanalen kennen
als je je ergens zorgen over maakt en hulp
nodig hebt.’
Een ander punt dat Avis en Moek benadrukken, is dat Villa Kakelbont een Nederlandse
school is. ‘Wij vieren bijvoorbeeld feesten
zoals die in Nederland gebruikelijk zijn.
Ook zijn we tegenover de ouders duidelijk
over de manier waarop wij met afspraken
omgaan. Je neemt bijvoorbeeld niet de hele
dag vrij als je naar de dokter moet.’

‘In een veilige en rijke leeromgeving
succeservaringen opdoen’
Leony Coppens
Auteurs zijn Leony
Coppens, Carina van
Kregten en Marthe
Schneijderberg. Samen
hebben zij ruim vijftig jaar
ervaring in het werken met
getraumatiseerde kinderen,
zowel op school als thuis.
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Trots op Heumensoordschool
In januari was het zover: de Heumensoordschool in
Nijmegen ging open. Er wordt onderwijs gegeven
aan 565 kinderen van vluchtelingen. Projectleider
Marie Louise Verschure is er trots op.

T

oen eind oktober duidelijk werd dat een groot
deel van de vluchtelingen langere tijd op de
opvanglocatie Heumensoord zou blijven, moest
er op korte termijn onderwijs worden georganiseerd. Op initiatief van de gemeenten Nijmegen en Heumen
volgde overleg met de schoolbesturen Conexus (primair
onderwijs) en Scholengroep Rijk van Nijmegen (voortgezet onderwijs), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA), de afdeling leerplicht van de twee gemeenten en de
coördinator van de vrijwilligersinitiatieven op Heumensoord
over de manier waarop dit kon worden georganiseerd. ‘Ook
deze kinderen hebben recht op onderwijs en er was haast
bij. Samen hebben we besproken wat daarvoor nodig was’,
vertelt projectleider Marie Louise Verschure.

Gebouw
Afgesproken werd dat het onderwijs op één locatie zou
plaatsvinden. Dat is handig in verband met het uitwisselen
van docenten en betekent bovendien dat broertjes en
zusjes bij elkaar in de buurt kunnen blijven. Een geschikt
pand was snel gevonden: een leegstaand schoolgebouw
voor voortgezet onderwijs dat in bezit was van de gemeente Nijmegen. Dat pand moest nog wel worden aangepast,
want de meeste lokalen waren te groot. ‘In december is het
gebouw geschikt gemaakt voor kleuters en onderwijs aan
kleinere groepen kinderen. Onderwijs aan vluchtelingen
vindt plaats in kleinere klassen dan regulier onderwijs.’

Er is samen met de schoolbesturen pragmatisch gezocht
naar oplossingen voor de inrichting van het gebouw. ‘We
hebben gekeken wie de beste contacten had om dat zo
slim mogelijk te regelen. Er waren bijvoorbeeld een paar
scholen die in de kerstvakantie zouden verhuizen naar
een ander pand met nieuw meubilair. Het oude meubilair
konden wij gebruiken voor deze school.’

Risico’s
De onderwijshuisvesting in Nijmegen is doorgedecentraliseerd, wat wil zeggen dat de schoolbesturen volledig
verantwoordelijk zijn voor de gebouwen. De Heumensoordschool valt buiten die doordecentralisatie. Dat betekent dat
de gemeente verantwoordelijk is voor het gebouw, inclusief
het onderhoud. ‘Doordat wij eigenaar zijn van het pand,
kwamen de onderhoudskosten toch al voor onze rekening.
Sommige afschrijvingen zijn verkort, zoals voor de CV-ketel.
Als gemeente nemen we een risico met een aantal investeringen, maar het gaat om investeringen die we sowieso
zouden moeten doen.’
Financiering van vluchtelingenopvang is altijd spannend
voor gemeenten. Zij hebben te maken met kosten die
niet onmiddellijk zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat de
vluchtelingenopvang voor Nijmegen een financieel debacle
wordt, zijn er met het COA afspraken gemaakt over kosten
die direct kunnen worden gelabeld. ‘Dat zijn goede afspraken, die al zijn gemaakt toen Heumensoord kwam.’

Maatwerkfinanciering
Ondanks die afspraken met het COA, was de financiering
van het gebouw het lastigste onderdeel van het project.
Voor de huisvesting van primair onderwijs aan vluchtelingenkinderen is er de OHBA-regeling (OnderwijsHuisvestingsBudgetten Asielzoekers). Die is echter niet van
toepassing op noodopvang. Voor de huisvesting van
vluchtelingenonderwijs in het voortgezet onderwijs bestond
nog geen regeling. ‘Het was een heel uitzonderlijke situatie,
vooral omdat het allemaal zo snel moest.’
Terugkijkend heeft Verschure de realisatie van de Heumensoordschool ervaren als een geweldig project om aan mee
te werken. ‘Als je ziet wat er door iedereen in die korte tijd is
neergezet: de schoolbesturen, onze afdeling vastgoed, de
aannemer. Iedereen heeft tot in de kerstvakantie keihard
gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Ik ben er echt trots
op hoe we dat met elkaar hebben gedaan.’
Dit artikel is aangeboden door Bouwstenen voor
Sociaal, een sectorverbindend platform van en voor
bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, waaronder gebouwen voor onderwijs.
Zie www.bouwstenen.nl. |

14

naar school!

school!week

School!Week 2016: Voor elkaar!

Zet uw school op de kaart!
De School!Week 2016 komt eraan! In de week van
21 tot en met 25 maart zetten de openbare
en algemeen toegankelijke scholen zich weer op
de kaart. Ook letterlijk!

Tekst: Martin van den Bogaerdt
Beeld: Martin van den Bogaerdt, Chris Mailly,
John Oud en Amrah Schotanus

Kernwaarden
In de School!Week staan altijd de zes
kernwaarden van het openbaar en
algemeen toegankelijk onderwijs
centraal.
De eerste kernwaarde gaat over
algemene toegankelijkheid. Dit houdt
in dat de openbare en algemeen toegankelijke scholen open staan voor alle
kinderen. Levensovertuiging, godsdienst, politieke overtuiging, afkomst,
geslacht of seksuele geaardheid zijn
geen kenmerken op basis waarvan de
school leerlingen weigert. Datzelfde
geldt voor het personeel, uiteraard mits
gekwalificeerd. Dat valt onder de kernwaarde algemene benoembaarheid.
De andere kernwaarden gaan over
respect, waarden en normen en van en
voor de samenleving. Ten slotte maken
levensovertuiging en godsdienst deel
uit van de kernwaarden. Openbare
en algemeen toegankelijke scholen
hebben daar op basis van diversiteit en
wederzijds respect aandacht voor.
Zie openbaaronderwijs.nu
(>kernwaarden).

N

a het succes van de voorgaande edities van de School!Week
heeft VOS/ABB vorig jaar direct
besloten deze landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs ook in 2016 te organiseren. Het is voor de vijfde keer dat deze
speciale week wordt gehouden. Ook nu
staan de kernwaarden weer centraal, zoals
algemene toegankelijkheid en aandacht
voor godsdienst en levensbeschouwing op
basis van diversiteit en wederzijds respect.
Het motto van de School!Week is ‘Ik ben
welkom’. Dit jaar is het thema ‘Voor elkaar! –
kinderrechten bij jou in de buurt!’ Daarover
gaat het Inspiratieboek dat met het novembernummer van Naar School! is meegestuurd. Het is een lesbrief, waarin onder
meer tips staan om met de school in actie
te komen in de buurt. De digitale versie van

het Inspiratieboek staat op
de door VOS/ABB beheerde
website openbaaronderwijs.nu en het boek kan
daar ook worden bijbesteld.
Op die site kunt u ook actiemateriaal zoals posters en
stickers bestellen, en u vindt
er tips voor het maken van
een goed persbericht.

Laat het zien
Scholen die aan de
School!Week meedoen,
kunnen zich melden via de
website openbaaronderwijs.
nu. Op het actieplein staat
een kaartje van Nederland
waarop alle deelnemende
scholen kunnen laten zien

naar school!

15

school!week

Openbaar Onderwijs Assen, het openbare Dr. Nassau College en het openbare
praktijkonderwijs in de Drentse hoofdstad
organiseren onder andere open dagen en
een scholierendebat.

Aanmelden
Dit is slechts een greep uit de vele activiteiten die openbare en algemeen toegankelijke scholen in de School!Week organiseren.
Ga voor het complete overzicht naar openbaaronderwijs.nu/actieplein. Staat uw school
nog niet op de kaart? Ga naar de website,
meld uw school of scholen aan en laat zien
wat uw organisatie in de week van 21 tot en
met 25 maart gaat doen!
Onder de scholen die deelnemen aan de
School!Week verloot VOS/ABB een tablet.
Scholierendebat in de raadzaal van Assen: een terugkerend School!Week-evenement.

dat zij van en voor de samenleving zijn en
wat zij in de School!Week gaan doen.
Op dat kaartje staat bijvoorbeeld openbare
basisschool De Ommewending in Veendam, die in de actieweek het plein gaat
aanpakken. ‘Iedereen de handen uit de
mouwen zorgt voor verbinding’, zo meldt
deze school. Of neem het eiland Goeree-Overflakkee. Daar gaan de 13 openbare
basisscholen van de stichting SOPOGO een
opschoondag houden. Bovendien worden
de peuters op het eiland uitgenodigd voor
allerlei activiteiten op school en worden er
gastlessen gegeven over de leerlingenraad.
Ook dat past bij de kernwaarden: de openbare school is van en voor iedereen, dus
daar hoort democratie bij.

Goede doelen
De vier openbare basisscholen van cluster
De Oosthoek van Scholennetwerk De Basis
in Heerenveen doen in de School!Week
mee aan de sponsorloop Wandelen voor
Water. Deze landelijke actie van ontwikkelingsorganisatie Simavi richt zich op schoon
drinkwater voor in totaal 40 scholen in
Oeganda, Kenia en Tanzania. De Stichting
Bravo in het Noord-Brabantse Dongen
heeft in de School!Week aandacht voor
de zusterschool Marent Nursery School in
Gambia.
In Assen werken het openbaar basis- en
voortgezet onderwijs in de actieweek met
elkaar samen. De scholen van Plateau
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U doet toch ook mee?

Conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’
Midden in de School!Week, op woensdagmiddag 23
maart, is op de pabo van de HAN (Hogeschool Arnhem
Nijmegen) in Arnhem de conferentie ‘Openbaar
onderwijs verbindt’.
VOS/ABB organiseert deze conferentie in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en
de pabo’s die het Diploma Openbaar Onderwijs aanbieden, waaronder die van de HAN. De middag begint
met een inleiding door Kees Boele, bestuursvoorzitter
van de HAN en auteur van het boek Onderwijsheid.
Terug naar waar het echt om gaat. Hij gaat in op de
toegevoegde waarde van het door VOS/ABB en VOO
ontwikkelde ideaal School! met betrekking tot persoonsvorming en levensbeschouwelijke vorming in
het onderwijs.
Hierna geven pabodocenten workshops over de
verschillende thema’s: ik en mezelf; ik en mijn leven; ik
en de ander; ik en de wereld; ik en de tijd; ik en het onalledaagse. Meer informatie over de workshops volgt.
Tot slot gaat Tom Schoemaker in op de didactiek van
Dialoog School. Dit zal hij doen met behulp van een
wervelwindcabine en de ideeën van de deelnemers
aan de conferentie. Deelname is gratis voor personeel
en studenten van aangesloten pabo’s en voor leden
van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen 50 euro per
persoon. U kunt zich aanmelden via
welkom@vosabb.nl onder vermelding van
‘Conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’

school!week

Kinderconferentie in Humanity House
Basisschoolleerlingen uit groep 7 of 8 uit
de leerlingenraad zijn uitgenodigd om
deel te nemen aan de vijfde editie van de
kinderconferentie op 24 maart.

V
Vorig jaar was de kinderconferentie in het Humanity House een
groot succes.

OS/ABB organiseert deze conferentie in samenwerking met het Humanity House in Den Haag.
Deelnemers gaan in workshops aan de slag met
kinderrechten in Nederland, onder meer door
te filosoferen over dit thema. Ook maken zij in het Humanity
House een ‘ervaringsreis’, waarin ze meemaken hoe het is
om op de vlucht te zijn.
Deelname is gratis. Er is plaats voor maximaal 80 leerlingen.
Aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van
‘Kinderconferentie’.

Mini-symposium artikel 23
In aanloop naar de School!Week houden VOS/ABB
en de Universiteit voor Humanistiek op 1 maart in
Utrecht een mini-symposium over de vrijheid van
onderwijs. Deelname is gratis.

H

et symposium gaat over de
vraag of het maatschappelijk
noodzakelijk is artikel 23 van de
Grondwet te herzien. Wat zijn de
gevolgen van een eventuele verruiming? Of
moeten we eerder naar een inperking van
de vrijheid van onderwijs?
Een van de sprekers is historicus Carel Verhoef. Van deze historicus en oud-conrector
van een christelijke scholengemeenschap
in Ede verscheen in maart 2015 het boek
Inperking vrijheid van onderwijs. Hij stelt
daarin de vraag of het maatschappelijk nog
aanvaardbaar is dat de godsdienstige verkokering van het onderwijs blijft voortbestaan.
De huidige samenleving vraagt volgens
hem om een onderwijsbestel dat de integratie van jongeren met diverse achtergronden
bevordert. Daarmee kan volgens Verhoef
de kloof tussen kansarme en kansrijke leer-

Carel Verhoef wil af van de
verkokering van het onderwijs.

lingen worden verkleind. Hij pleit daarom
voor de ‘gemengde school’.

Humanisten
Ook Vincent Stolk zal op het mini-symposium spreken. Hij promoveerde onlangs op
een historisch onderzoek over het denken
van humanisten over onderwijs. Stolk zal
met name ingaan op de vraag waarom
humanisten kozen voor steun aan het
openbaar onderwijs en welke inhoudelijke
invulling zij nastreefden. Andere sprekers
zijn Guido Walraven van het kenniscentrum
Gemengde Scholen en Boris van der Ham,
voorzitter van het Humanistisch Verbond
en oud-D66-Kamerlid.
De bijeenkomst is op dinsdag 1 maart van
15.30 uur tot 18.00 uur op de Universiteit
voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht
29 in Utrecht.

Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Mini-symposium artikel 23’.
Deelname is gratis. |
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Dit is excellent

Het geheim van
scholen

excellente

Tekst: Lucy Beker Beeld: PR

De toekenning van het predicaat Excellent werd dit jaar op 130
scholen een feest. Ze kregen tot hun verrassing een enorme gele
doos bezorgd met daarin een grote vlag met de tekst: Excellente
School 2015-2017. Die vlag ging overal meteen uit. Scholen zijn
trots op deze onderscheiding. Naar School! vroeg enkele van de
excellente leden van VOS/ABB naar het geheim van hun succes.

Een excellente school
is in de basis een goede
school, die zich onderscheidt van andere
goede scholen door
te excelleren op een
bepaald gebied. Dit jaar
hebben 130 scholen,
van de 210 die zich
hadden aangemeld,
het predicaat Excellent
2015-2017 gekregen.
Voor het eerst is de
onderscheiding drie
jaar geldig. De predicaten worden sinds dit
jaar toegekend door de
Inspectie van het
Onderwijs na
onderzoek door een
onafhankelijke jury.

Daardoor onthouden ze de stof beter’.
De Vogelaar krijgt veel bezoek van andere
scholen die willen weten hoe het komt dat
alle leerlingen van deze school bovengemiddeld scoren. Hendriks wil zijn ‘geheim’
graag delen. ‘Wat wij anders doen, is dat we
de leerstof steeds net iets eerder aanbieden
dan de methode. Een voorbeeld: de tafels
moeten kinderen kennen in groep 5, maar
bij ons kennen ze die al in groep 4. Dan
zeggen we erbij: ‘Je hoeft dit nu nog niet te
kennen, hoor’. Maar de kinderen vinden het
spannend om er dan al over te leren. En als
het later in groep 5 aan bod komt, herkennen ze het. Ze weten het al een beetje en
leren het sneller. Dat geeft een succeserFeest op obs De Vogelaar toen de vlag met het juryrapport uit de
doos kwam.

De Vogelaar: ‘We maken het waar’
Openbare basisschool De Vogelaar in
Raalte kreeg het predicaat al voor de
vierde keer en is daar nog net zo blij
mee als de eerste keer. ‘Ja, want nu laten
we dus zien dat we het waarmaken,
dat onze kwaliteit blijvend is’, verklaart
directeur Jan Hendriks.
‘De jury vindt het belangrijk dat we ons voortdurend blijven ontwikkelen. Zo zijn we nu
weer bezig met programmeren en 3D-ontwerpen. Onze leerkrachten hebben altijd zin
om nieuwe technieken in te zetten. Denk
bijvoorbeeld ook aan virtual reality, waarmee
je kinderen dingen echt kunt laten beleven.
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‘Ons geheim is dat wij
de leerstof net iets eerder
aanbieden’
varing en dat stimuleert. We doen dit in
alle groepen, waardoor ze in alle leerjaren
sneller leren. Daardoor is er ook tijd voor.’
Inmiddels heeft obs De Vogelaar 260 leerlingen, veel meer dan verwacht. ‘Volgens
de prognoses zouden het er nu 175 moeten
zijn’, zegt Hendriks. ‘We zitten in een oudere
wijk van Raalte, een krimpgebied. Maar ook
ouders uit andere wijken kiezen nu heel
bewust voor onze school’.

excellente scholen

LMC PrO: cultuuromslag heeft
succes
De Rotterdamse wethouder Hugo de
Jonge kwam de gele box bezorgen bij
LMC Praktijkonderwijs (PrO) Schietbaanstraat, waar meteen een feest
losbarstte. Deze praktijkschool onderscheidt zich door het hoge percentage
leerlingen dat uitstroomt naar betaalde
arbeid. Dat is bereikt door een succesvolle cultuur- en onderwijsinhoudelijke
omslag in de school.

Ingrid van Zuijdam met drie lovende juryrapporten.

Drie dozen tegelijk voor
Stedelijk College Eindhoven
Het openbare Stedelijk College Eindhoven ontving maar liefst drie dozen
tegelijk. En ja, in elke doos een vlag. Alle
drie de afdelingen, mavo, havo en vwo,
zijn excellent bevonden.
De vwo-afdeling kreeg de onderscheiding voor de derde keer en de havo voor
de tweede keer. Maar het was dit jaar
voor het eerst dat ook de mavo werd
bekroond. ‘Het was echt spannend’, zegt
opleidingsdirecteur Ingrid van Zuijdam.
‘Het jurybezoek was pittig, de jury is erg
kritisch, en terecht. Dit is dus echt een
groot blijk van waardering.’
Het Stedelijk College geeft tweetalig
onderwijs op álle afdelingen. Daarnaast is
op het Nederlandstalig vwo geïnvesteerd
in pre-wetenschappelijk onderwijs. Daar
krijgen de leerlingen les in onderzoeksvaardigheden, wat zich uiteindelijk vertaalt in
bijzondere profielwerkstukken. Op de mavo
en havo zijn vakken als drama, muziek, tekenen en gym naar een hoog niveau getild,
leerlingen kunnen er eindexamen in doen.
‘De creativiteit en beweging leiden ertoe
dat leerlingen in het algemeen beter leren’,
aldus Van Zuijdam.
Maar de rode draad is volgens haar dat de
school sterk ontwikkelingsgericht is. Wij zijn
altijd bezig met de vraag: hoe kunnen we
het onderwijs nóg beter maken? We werken
continu aan vernieuwing. Denk bijvoorbeeld
aan nieuwe onderwijsvormen, digitaal
lesgeven of bijzondere vakken zoals filosofie
of Chinees. Niets is onmogelijk, als de leerlingen er maar beter van worden. Ouders
en leerlingen voelen zich hier gehoord en
gezien.’

 Van links naar rechts: Hugo
de Jonge en Jamie Visser met
teamleider Marisa Hennige en
leerling Dylon.

De omslag begon een paar jaar geleden
toen de school zelf jobcoaches in vaste
dienst nam. ‘Dat zijn geen docenten, maar
mensen met specifieke kennis van de
arbeidsmarkt. Zij volgen onze leerlingen
al vanaf het tweede leerjaar, waardoor ze
een goede match kunnen maken’, vertelt
locatieleider Jamie Visser. Het was nieuw
en even wennen om geen leraren, maar
jobcoaches in te zetten op school. Zij
begeleiden de stages en richten zich op
het ontwikkelen van beroepsvaardigheden.
De stagedoelen worden door de jobcoach
kortgesloten met de mentor. Zijn er (kennis)
problemen op de stageplek, dan meldt de
jobcoach dit aan mentor en vakdocent, die
er dan aandacht aan besteden. Door deze
werkwijze, in combinatie met een verandering
in het onderwijsbeleid en –aanbod, zijn de
uitstroomcijfers naar arbeid indrukwekkend
verhoogd van 11% in 2008 naar 52% in 2013.
‘Het is een mindset’, zegt Visser. ‘We
houden ons doel goed voor ogen: praktijkonderwijs is eindonderwijs. We zoeken naar
de talenten van onze leerlingen en zetten
die in om voor elk kind een passende plek
te vinden. Op die manier lukt het.’ |
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Fusietoets

Dienaar van de wet
blijft nuchter
onder kritiek
Tekst en beeld: Martin van den Bogaerdt

De Wet fusietoets
dwarsboomt de broodnodige
samenwerking tussen
openbaar en bijzonder
onderwijs. VOS/ABB hoort
dit steeds vaker. Wat is de
toekomst van deze wet en
daarmee van de commissie die
toeziet op de naleving ervan?

D

e Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) is in 2011 ingesteld
en checkt of bestuurlijke en
scholenfusies van primair tot en
met middelbaar beroepsonderwijs volgens
de regels verlopen. Als schoolbesturen die
een samenwerkingsbestuur willen vormen
onder andere aan de wettelijke eis voldoen
dat zij hiermee voorkomen dat een school
wordt gesloten, begint de inhoudelijke toets.
De CFTO kijkt naar het effect op de variatie
in het onderwijsaanbod. Bij een overwegend negatief effect, kan de commissie
negatief adviseren. De adviezen zijn niet
bindend; de staatssecretaris beslist.

Contrair
In 2013 gaf staatssecretaris Sander Dekker
ondanks een negatief advies groen licht
voor de bestuurlijke fusie van de Stichting
Katholiek Onderwijs Mergelland en de
Stichting jong Leren voor onder andere
openbaar primair onderwijs in Maastricht.
De commissie had negatief geadviseerd,
omdat niet was voldaan aan de wettelijke
eis dat er een school wordt gered. Nadat
Dekker het advies naast zich neer had
gelegd, of zoals commissievoorzitter Lenie
Dwarshuis het uitdrukt ‘contrair was gegaan’, voelde de CFTO zich enigszins door
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Lenie Dwarshuis, voorzitter CFTO: ‘Wij voeren slechts de wet uit’.

Fusietoets

Inhoud boven vorm
hem aan de kant gezet.
‘Wij snapten het niet. Natuurlijk gaan wij dan
als onafhankelijke commissie niet de discussie aan, want wij voeren slechts de wet uit.
Maar het klopt dat we ons niet op waarde
geschat voelden.’ Dekker verwees bij zijn
besluit naar het regeerakkoord uit 2012.
Daarin staat onder andere dat in krimpgebieden alle vormen van samenwerking mogelijk moeten zijn en dat denominatie noch
fusietoets daarbij in de weg mag staan.

Uitbreiding
Een nieuwe wetsinterpretatie van Dekker
kwam vorig jaar toen hij wederom ondanks
een negatief advies een fusie goedkeurde,
dit keer in de provincie Utrecht. Het ging
om de samenwerkingsstichting Lek en IJssel met 17 basisscholen, die wilde uitbreiden
door een fusie met een katholiek schoolbestuur in Nieuwegein met vijf scholen, en een
algemeen bijzondere eenpitter in Woerden.
Hier werd evenmin een school van de
ondergang gered. De staatssecretaris legde
aan de CFTO en de Tweede Kamer uit dat
het hem in deze casus, net als in Zuid-Limburg overigens, ging om het waarborgen
van een optimale spreiding van onderwijsaanbod in de regio, waarbij de diversiteit en
identiteit van de scholen behouden blijven.
Hij stelde ook dat in de Utrechtse kwestie
de toets voor samenwerkingsbesturen niet
nodig was, omdat geen sprake was van
een nieuw maar van uitbreiding van het al
bestaande samenwerkingsbestuur.

Toekomst
Dat Dekker soms contrair gaat, maakt
duidelijk dat fusies tussen openbaar en
bijzonder onderwijs meer kans maken dan
mag worden verwacht op basis van de wettelijke eisen en de daarop gebaseerde toets.
Wat is daar dan nog de waarde van? In het
verlengde hiervan is de vraag gerechtvaardigd of de CFTO toekomst heeft. Dwarshuis
denkt van wel en doelt op de reguliere
fusietoets.
‘We kijken niet alleen naar de kaders van
de wet, maar ook naar de context van
elke voorgenomen besturen- of scholenfusie en gaan daarover in gesprek met de
betrokkenen. Uiteindelijk doen we dat voor
goed onderwijs. Bij de Raad van State ligt
overigens een voorstel om het vormen
van samenwerkingsscholen en -besturen
gemakkelijker te maken.’

In de regio Waterland/Purmerend werken twee stichtingen voor
openbaar basisonderwijs nauw met elkaar samen, maar van een
fusie is (nog) geen sprake.
De samenwerkende besturen OPSO en SPOOR verzorgen het
openbaar basis- en speciaal onderwijs in acht gemeenten, waaronder Waterland, Purmerend en Wormerland. Gezamenlijk hebben
ze de verantwoordelijkheid voor 8200 leerlingen op 38 scholen. Er
werken 750 mensen.
De twee stichtingen zijn niet officieel gefuseerd, maar gebruiken al
wel de naam OPSPOOR en zitten op hetzelfde adres in Purmerend.
Scheidend bestuursvoorzitter Jelte de Graaf van OPSO en voorzitter
Peter Tange van de raad van toezicht van SPOOR, tevens burgemeester van de gemeente Wormerland, vertellen dat er bewust voor is gekozen om (nog) niet te fuseren. Dat besluit hangt samen met de lange
tijd en dus met de kosten die een fusieproces met zich meebrengt.
‘Bij ons gaat inhoud boven vorm’, zegt De Graaf. Dat ze bestuurlijk
onder één paraplu komen, is voor hem en ook voor Tange niet zo interessant. De twee stichtingen zijn gelijkwaardig. Dat heeft geleid tot
samenwerking op inhoud en kwaliteit. ‘Ons uitgangspunt is om de
overhead zo veel mogelijk te beperken en om maximaal in te zetten
op schoolniveau. We versterken elkaar op inhoudelijke projecten. Er
zijn clusters die door de organisaties heen op specifieke onderwerpen bezig zijn. Daar hebben we schaalgrootte voor nodig. De praktijk
laat zien dat de vorm de inhoud volgt. Er is al één stafbureau en ook
één directeurenoverleg’.

Fusies maken meer kans, doordat
Dekker soms ‘contrair gaat’
Zij blijft nuchter over de discussie die
binnenkort in de Tweede Kamer wordt gehouden over de toekomst van de fusietoets.
Hierbij maakt de Kamer gebruik van de
resultaten van een recent gehouden veldraadpleging. ‘De wetgever heeft bepaald
dat wij de Wet fusietoets uitvoeren. Dat
doen wij nauwgezet, daar zijn we buitengewoon deskundig in. Het is goed dat iedere
direct betrokkene, van schoolbestuurder tot
leerling, in de veldraadpleging zijn mening
heeft kunnen uiten. Mocht de politiek mede
op basis daarvan vinden dat wij niet meer
nodig zijn, dan is dat zo.’
Uitgebreide informatie over het werk van
de Commissie Fusietoets Onderwijs staat op
www.cfto.nl. Een interessante publicatie die
daar kan worden gedownload is Praktijkervaringen 2011-2015 van de Commissie Fusietoets
Onderwijs en voorstellen voor verbetering.

naar school!

21

gebouw in beeld

Organisch gebouw met
Het Krimpenerwaard College in
Krimpen aan den IJssel heeft er verborgen gymzalen
lang op moeten wachten, maar nu
staat er een splinternieuw gebouw,
helemaal toegerust voor het
onderwijs van vandaag. ‘Het is echt
een luxe’, glundert rector Ad Keller
als hij zijn school laat zien. Hier
volgen 1100 leerlingen uit de hele
regio hun lessen.

B

ijzonder aan het ontwerp van
architectenbureau DP6 is de
manier waarop de gymzalen
zijn ‘verstopt’ in het hart van
de school. Van buiten en van binnen zie
je er niets van, maar toch is er inpandig
een enorme wedstrijdsportzaal aanwezig,
compleet met tribunes en klimwand. Een
zaal zo groot dat hij overdag kan worden
opgedeeld in drie gymlokalen. ’s Avonds en
in het weekend maakt de plaatselijke korfbalvereniging – met eigen ingang - gebruik
van de zaal. Deze samenwerking leverde
de school het extra budget op voor deze
sportvoorziening.

Tekst: Lucy Beker
Beeld: Rick Keus

~ Het nieuwe Krimpenerwaard College is gesitueerd aan een waterpartij.

Blikvanger
Het nieuwe schoolgebouw oogt compact
en organisch door de afgeronde vormen.
De lokalen liggen op de begane grond en
op twee verdiepingen rond een atrium
waarin de open mediatheek is gesitueerd.
Blikvanger is hier het grote lichtelement, dat
qua ontwerp aansluit op de huisstijl van de
school. ‘Die lamp verschiet af en toe van
kleur. Hij is rood of groen, de kleuren uit
onze huisstijl, die je overal in het gebouw
terugvindt’, zegt Keller. ‘De wirwar van lichtbalken symboliseert een nest en dat is niet
zomaar. Wij willen onze leerlingen graag
een nestgevoel bieden. Ze moeten zich hier
thuis voelen.’
Bij dat streven passen ook de thuishavens die alle afdelingen – mavo, havo en
vwo - hebben gekregen. Een ruimte waar
leerlingen tussenuren kunnen doorbrengen
of na schooltijd huiswerk maken. ‘Dan staat
er een pot thee met een trommel koekjes’,
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~ De aula, met veel glas, is zowel lunchruimte als theaterzaal.

~ Elke afdeling heeft een eigen ‘thuishaven’ waar leerlingen na schooltijd en in tussenuren
terecht kunnen.

gebouw in beeld

~ De kenmerkende transparantie en ronde vormen zijn goed te zien in het muzieklokaal..

‘In de thuishavens
staat ’s middags
een pot thee klaar’

zegt Keller. ‘De leerlingen mogen de ruimte
zelf aankleden met tekeningen en posters,
maar daar zijn ze nog mee bezig. We hebben wel al van de ouders gehoord dat de
kinderen hier graag zijn. Niet voor de lunch
overigens. Daar hebben we de aula voor’.

Collegezaal en fietsenkelders
De aula is voorzien van een grote houten
trap, die dient als tribune, plus complete
podiumverlichting voor uitvoeringen. De
personeelskamer is zo gesitueerd dat het

~ De klimwand in een van de gymzalen wordt
enthousiast gebruikt.
personeel door grote ramen uitzicht heeft
op de aula. De school heeft verder een
collegezaal, geschikt voor zo’n 80 leerlingen, twee inpandige fietsenkelders voor in
totaal 1000 fietsen en kluisjes zonder slot,
die met een elektronisch pasje openklikken.
Verspreid in het gebouw zijn werkkamers
voor docenten en overal is wifi. ‘Verbinding
is voor ons het sleutelwoord’, zegt Keller.
‘Daarom is het gebouw ook zo transparant
met veel glas, je kunt in alle lokalen naar
binnen kijken’. |

 Het atrium met de mediatheek, waar de lokalen omheen liggen. Hier hangt het lichtelement dat een nest symboliseert.
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Doe normaal
over seksualiteit!
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met praten over
het onderwerp ‘seksualiteit en relaties’ in de klas,
vindt Klien van der Burgt, preventiemedewerker bij
GGD Brabant-Zuidoost. Van der Burgt helpt scholen
hierbij op weg. Haar advies: bespreek het op een
open en nuchtere manier, passend bij de leeftijd en
ontwikkelingsfase van kinderen.

S

eksualiteit is toch iets voor de
bovenbouw? Deze vraag wordt
mij vaak wordt gesteld, zowel door
scholen als door ouders’, zegt
Van der Burgt. ‘Als je doorvraagt, blijkt dat
mensen het onderwerp vooral associëren
met seks en geslachtsgemeenschap. Maar
dat is te beperkt, het gaat nadrukkelijk om
seksualiteit én relaties. Die twee zaken zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden’.

Natuurlijk gedrag

~ Klien van der Burgt geeft
workshops aan schoolteams:
‘Je moet één lijn trekken’.
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Als het aan haar ligt, komt het onderwerp
‘seksualiteit en relaties’ vanaf groep 1 van
de basisschool aan bod. Kenniscentrum
Rutgers heeft hiervoor lesmateriaal ontwikkeld, dat goed in elkaar zit en waarmee
scholen in principe zelfstandig kunnen
werken. Scholen kunnen echter ook een
beroep doen op de GGD, om bijvoorbeeld
een workshop voor het team te verzorgen.
‘Omdat er vaak grote verschillen zijn tussen
teamleden, wil ik altijd graag dat het hele

Tekst: Karin van Breugel
Beeld: Bas Gijselhart

team aan zo’n workshop deelneemt. Want
dit is bij uitstek een onderwerp waarin je
één lijn moet trekken, ook richting ouders.’
Tijdens haar workshops geeft Van der Burgt
onder andere uitleg over de seksuele ontwikkeling van kinderen en over het gedrag
dat je op bepaalde leeftijden kunt verwachten. ‘Leerkrachten willen bijvoorbeeld weten
of het normaal is dat kinderen op een
bepaalde leeftijd bij elkaar in de broek willen
kijken. Ik merk dat er veel angst is voor
natuurlijk gedrag van kinderen. Dat is begrijpelijk door alle berichtgeving over misbruik,
maar kinderen zijn gewoon nieuwsgierig.
Nieuwsgierigheid en onderzoekend gedrag
zijn normaal en van alle tijden. Erken dat en
reageer er vanuit de belevingswereld van
het kind op.’

Allochtone ouders
Aan de hand van het lesmateriaal van
Rutgers bespreekt Van der Burgt met
teams hoe je in de verschillende groepen
met ‘seksualiteit en relaties’ kunt omgaan.
Een school waar het onderwerp stevig is
verankerd in het onderwijs, is openbare basisschool De Rakt in Helmond. Daar wordt
er het hele jaar door aandacht aan besteed.
“Het kan op allerlei momenten in de klas
aan bod komen en dan gaan we er ook
op in. Daarnaast hebben we een jaarlijkse
Week van de Lentekriebels, met extra veel

Seksualiteit en relaties

Tips
aandacht voor het onderwerp”, vertelt Job
Tonnaer, leerkracht van groep 8 op De Rakt.
Klien van der Burgt adviseert scholen om ouders altijd goed en tijdig te betrekken bij het
onderwerp en uit te leggen wat de school
eraan doet. Bijvoorbeeld tijdens een informatieavond of in een nieuwsbrief. Tonnaer is
hierin overigens wat terughoudender. ‘In de
schoolgids staat onze visie en verder is het
gewoon een alledaags onderwerp. Maak het
niet groter en gewichtiger dan het is.’
Obs De Rakt merkt dat ouders het prima
vinden, ook voor hen is het blijkbaar inmiddels
een normaal onderwerp. Dat geldt volgens
Tonnaer ook voor allochtone ouders. Er
wordt in den lande nogal eens gedacht dat
allochtone ouders er niet op zitten te wachten
dat scholen dit onderwerp behandelen.
‘Onzin’, zegt Tonnaer. ‘De publieke opinie heeft
een heel eenzijdig beeld over allochtonen en
hun vermeende ideeën. Wij merken dat ook
allochtone ouders dit een normaal onderwerp vinden. Hun eigen waarden en normen,
die doorgaans wat strenger zijn, doen daar
niets aan af. Het is jammer dat zelfs scholen
zich laten leiden door de publieke opinie, die
regelmatig op verkeerde veronderstellingen is
gebaseerd. Het wordt tijd om die vooringenomenheid eens overboord te gooien.’

• Ga het onderwerp niet uit de weg. ‘Seksualiteit en relaties’ is in elke
groep bespreekbaar.
• Praat er nuchter en normaal over. Geef kinderen de kans een eigen
mening te vormen.
• Verplaats je in de belevingswereld van kinderen.
• Schrik niet van onderzoekend gedrag van kinderen. Dat hoort bij
een gezonde (seksuele) ontwikkeling.
• Schrik niet van nieuwsgierige vragen, reageer niet vanuit je
onderbuik.
• Communiceer met ouders over dit onderwerp.
• Vermijd vooringenomenheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de
vermeende attitude van allochtone ouders.
• Sta kritisch tegenover de media: relativeer en beargumenteer.
• Vaar met het team een gezamenlijke koers, formuleer beleid. Zorg
voor een doorgaande lijn van het jonge kind naar het oudere kind.
• De school hoeft het niet alleen te doen. Vraag ondersteuning van
de GGD.

Mannelijke leerkrachten
Ook op andere vlakken is de invloed van de publieke opinie
voelbaar. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de rol van mannelijke leerkrachten. Kan een mannelijke leerkracht vandaag
de dag nog wel een kleuter op schoot nemen om te troosten? Of kan hij zijn arm om een meisje uit de bovenbouw
heenslaan als ze haar opa heeft verloren? Tonnaer denkt dat
veel leerkrachten hier een beetje verkrampt mee omgaan.
‘Er wordt vaak gesuggereerd dat dergelijk gedrag niet kan
en dat ouders er niet van gediend zijn. Dat klopt volgens mij
niet, ik denk dat leerkrachten dit zichzelf aandoen. En dat
herken ik ook wel. Als ik een arm om een leerlinge heen sla,
vraag ik me ook af of ik iets verkeerd doe. Van mannelijke
collega’s in het land hoor ik dat zij dat ook hebben. Dat is zo
jammer. Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn dat je
een kind troost? Dat is even normaal als een kind met een
hulpvraag iets uitleggen.’

‘Aandacht voor dit onderwerp maakt
kinderen sterker en weerbaarder’
Kritische, nuchtere kijk

Van der Burgt: ‘Er is goed lesmateriaal’.

‘Door van jongs af aan aandacht te besteden aan seksualiteit en relaties is er een wereld te winnen. Het maakt
kinderen sterker en weerbaarder’, benadrukt Klien van der
Burgt. Tonnaer beaamt dit: ‘Als ik naar mijn eigen leerlingen
kijk, zie ik dat zij inmiddels heel goed in staat zijn om over
dit onderwerp een eigen mening te vormen uit een cocktail
van ervaringen, media en de lessen die wij geven. Zij zijn er
niet benauwd mee bezig en doen er zelden raar of giechelig over. Er wordt op een normale manier over gepraat en
de kinderen kijken er op een gezonde, nuchtere en kritische
manier tegenaan. Zij laten zich niet meeslepen door wat
anderen van hen willen. Als je dat bereikt, denk ik dat je het
als basisschool goed doet!’ |
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Over de vrijheid
jezelf te durven zijn
ID gaat over jongens en meisjes en iedereen die daar tussenin zit.
De voorstelling gaat in op de thema’s gender, genderidentiteit en
identiteitsontwikkeling.

‘Ik werd geboren zonder dat ik dacht ik ben een meisje,
ik ben een jongen. Ik dacht niks, ik was.’
ID is een fragmentarische voorstelling met theater, dans, animatie, vier
spelers en een VJ. Deze dynamische voorstelling heeft een documentair
karakter waarin ontmoeting en diversiteit centraal staan. De vier spelers,
allen ervaringsdeskundigen, nemen je mee in hun verhaal én in de
zoektocht.
ID is voor leerlingen en docenten bovenbouw primair onderwĳs
en onderbouw voortgezet onderwĳs. Ook is ID geschikt om de
deskundigheid bĳ zorgverleners, studenten beroepsonderwĳs en
ouders/verzorgers te bevorderen. Aan het einde van de voorstelling is er
een Meet & Greet met de spelers. ID speelt door het hele land.

Theater AanZ

Met interactieve educatieve voorstellingen vergroot Theater AanZ de
acceptatie van diversiteit: thuis, op school, in de wĳk en op de werkvloer.
024-6635370 | info@theater-aanz.nl | www.theater-aanz.nl
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Aandachtstraining
brengt leerlingen tot rust
Tekst: Karin van Breugel
Beeld: Montessori College Nijmegen

M

arion Heijkers en Ab Wit zijn
docenten op het Montessori
College. Wit is bovendien
decaan en Heijkers begeleidt
beginnende mentoren. Zij geven graag
les aan vmbo-leerlingen, maar ze merken
dat het werk de laatste jaren wel pittiger is
geworden. ‘De klassen zijn groter en er zijn
meer kinderen met gedragsproblemen.
Daardoor ontstaat meer onrust in de groepen,’ legt Wit uit.
Een paar jaar geleden kwamen Heijkers en Wit
in contact met mindfulness, en al snel dachten
ze dat het ook iets voor hun leerlingen zou
kunnen zijn. ‘Kinderen groeien op in een prikkelrijke omgeving. Ze vinden het moeilijk zich
staande te houden, voelen zich vaak onzeker
en gestrest. Het is heel fijn om hun tools aan
te kunnen reiken, waarmee zij tot rust komen
en hun eigen gedachten en gevoelens leren
kennen. Mindfulness – of aandachtstraining,
zoals wij het noemen – biedt die tools.’

Eerste vo-school
Onder het motto ‘als je het doet, moet je
het goed doen’ volgden Heijkers, Wit en
twee collega’s van het bovenbouwteam een

Nogal wat leerlingen kampen met concentratieproblemen,
stress, onzekerheid, conflicten. Het Montessori College
Nijmegen heeft een manier gevonden om ze daarbij te helpen.
Sinds dit schooljaar krijgen alle vmbo-brugklasleerlingen hier
een speciale aandachtstraining. Die heeft succes.
~ Ab Wit en Marion Heijkers:
‘Aandachtstraining sterkt hen
en vergroot het onderlinge
begrip.’

mindfulnessopleiding bij Eline Snel, die zich
specifiek richt op onderwijsprofessionals.
‘Voor zover ik weet zijn wij de eerste
vo-school die de aandachtstraining echt
verankert in het onderwijs’, vertelt Wit. Dit
jaar zijn alle vmbo-brugklasleerlingen direct
na de zomervakantie begonnen met de
aandachtstraining van twaalf weken.
‘Tijdens de eerste les hebben we uitleg gegeven, waarna alle leerlingen hun persoonlijke leerdoel opschreven. Dan zie je doelen
als beter concentreren, makkelijker inslapen,
minder stress voelen en minder onzeker
zijn’, legt Marion uit.
Elke les bestaat uit een verhaal, een
naar-binnen-keer-oefening (ofwel een
meditatieoefening) en een bewegingsoefening die is bedoeld als energizer. Wekelijks
is er een thema, bijvoorbeeld gevoelens,
wensen en verlangens, contact maken,
de wereld van gedachten of de kunst van
communicatie. Marion: ‘In deze 45 minu-

naar school!

27

Eerste vo-school die dit
verankert in het onderwijs
ten is er tijd voor dingen waar op andere
momenten vaak minder of geen aandacht
voor is. Dat kan alleen als de veiligheid in
de groep gegarandeerd is. Daarom spreken
we met elkaar af dat alles wat er tijdens de
les gebeurt tussen vier muren blijft. Want
het kan best gebeuren dat een kind opeens
gaat huilen of boos wordt.’

De foto’s bij dit artikel zijn
gemaakt door leerlingen
van het Montessori
College Nijmegen, die het
keuzeprogramma fotografie
volgen. Zij zijn begeleid door
fotograaf Hans Hebbink.

Herkenning
Tijdens de les zijn er momenten waarop
kinderen hun gevoelens mogen delen
met hun klasgenoten. Ab Wit benadrukt
dat niemand verplicht is dat te doen. ‘Het
delen is geen doel, maar wel een waardevol
neveneffect. Hierdoor horen kinderen dat
anderen ook bepaalde gevoelens, angsten
of lastige denkpatronen hebben. Dit sterkt
hen en vergroot het onderlinge begrip.’
Tijdens de training maken de leerlingen
kennis met allerlei eenvoudige oefenin-

 Elke aandachtstraining
begint met een verhaal, waar
de kinderen met gesloten ogen
naar luisteren.

gen om te ontspannen en om (negatieve)
gedachten te herkennen. Die oefeningen
kunnen kinderen ook thuis doen met een
speciale app. Dat helpt bijvoorbeeld bij het
inslapen.

Economisch aspect
Tot nu toe wordt er voornamelijk positief
gereageerd op de aandachtstraining, ook
door ouders en mentoren. ‘Omdat het nog
nieuw is, gaan we binnenkort enquêtes houden onder leerlingen, ouders en collega’s.
We willen weten of ze verschil ervaren. Dat
verwachten wij wel.
De aandachtstraining is voor kinderen een
manier om zichzelf te ontwikkelen, maar
er kleeft ook een economisch aspect aan.
Allerlei onderzoek maakt duidelijk dat
aandachtsoefeningen helpen om je beter te
concentreren, om effectiever te werken, om
socialer in het leven te staan en om minder
conflicten te hebben. We hopen natuurlijk
dat de enquêtes dit beeld bevestigen’,
besluit Wit. |

Reacties brugklassers
Fieke, Nadia en Natjay uit de brugklas vertellen over
de aandachtstraining.
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‘Een fijne manier’
‘Tijdens de training zitten we in de kring. We luisteren
altijd naar een verhaaltje, liefst met onze ogen dicht. Na
het verhaaltje praten we met elkaar en dat is soms best
emotioneel. Laatst hadden we het over gevoelens en
toen moesten een paar kinderen huilen. Door deze trainingen heb ik geleerd om beter naar mijn ademhaling
te luisteren als ik gestrest ben. Dan kalmeer ik mezelf
en word ik rustiger. Dat doe ik vooral als ik me niet zo
lekker voel of als ik me druk maak voor een toets. Voor
mij is dit een fijne manier.’
Nadia, leerling brugklas

gen... Het inslapen gaat nu meestal wel beter. Als ik een
toets terugkrijg, vind ik dat nog steeds heel spannend
maar de ademhalingsoefeningen helpen me om rustig
te blijven.’
Fieke, leerling brugklas

‘In het hier en nu leven’
‘Ik vind het heel leuk en bijzonder dat we elke week
aandachtstraining krijgen. Ik wil beter leren inslapen,
me minder onzeker voelen en meer in het nu leven. Ik
moet bijvoorbeeld vaak denken aan mijn huisdieren
die zijn doodgegaan en daar word ik verdrietig van. Of
ik moet denken aan de keer dat ik in Ponypark City en
bij het NK was. Daar kan ik dan te erg naar terugverlan-

‘Minder zenuwachtig’
‘Ik vond de aandachtstraining eerst wel een beetje raar,
maar ik was ook nieuwsgierig. Voor sommige schooldingen ben ik best zenuwachtig. Door de training lukt
het al iets beter om wat rustiger te blijven. Voordat een
toets begint, doe ik bijvoorbeeld mijn ogen een paar
keer dicht. Dat helpt.’
Natjay, leerling brugklas
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buurtaalonderwijs

Parlez-vous
français?
Tekst en beeld: Martin van den Bogaerdt

Nergens anders in Nederland wonen
kinderen zo dicht bij Franstalig gebied als in
het diepe zuiden van Limburg. Reden voor
openbare basisschool Mesch om alle kinderen
Frans te leren.

D

e school ligt aan de rand van het dorpje Mesch,
ruim 10 kilometer ten zuiden van Maastricht.
Nog slechts een paar honderd meter en je bent
in de Voerstreek. Dit stukje van België is tweetalig. Het behoort sinds 1962 tot de Nederlandstalige Belgische provincie Limburg, maar daarvoor was de Voerstreek
onderdeel van de Franstalige provincie Luik. In de jaren 80
kwam deze regio geregeld in het nieuws vanwege hoogoplopende spanningen rond de Waalse burgemeester José
Happart, die werd ontslagen omdat hij weigerde Nederlands
te leren.

Internationalisering
Dat het Frans zo’n belangrijke positie inneemt bij de directe
buren, was ruim twintig jaar geleden reden voor obs Mesch
om mee te doen aan een pilot met Frans op de basisschool,
vertelt leerkracht Henriëtte Wolfs. Deze pilot van het Europees Platform en de Talenacademie Nederland in Maastricht stond in het teken van de internationalisering van het

Meer Frans en Duits
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt
600.000 euro beschikbaar voor een kenniscentrum
voor Frans en/of Duits op basisscholen langs de grens.
Dekker vindt het een gemiste kans dat nog maar zestig
basisscholen langs de grens Duits of Frans aanbieden.
Als leerlingen die bij Duitsland of België wonen hun
buurtaal goed beheersen ‘kunnen ze optimaal profiteren van de kansen die de grensregio hun biedt’, aldus
de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.
Scholen ervaren volgens hem drempels om met buurtaalonderwijs aan de slag te gaan. ‘Ik wil die barrières
zoveel mogelijk wegnemen en heb daartoe overleg
gevoerd met onderwijsinstellingen in de grensregio
die buurtaalonderwijs aanbieden.’
De uitkomst van dit overleg is dat er meer zou moeten
worden samengewerkt tussen basisscholen die Frans
en/of Duits aanbieden. Ze zouden elkaar actief moeten
informeren over en ondersteunen bij het ontwikkelen
en verzamelen van lesmateriaal. Daarnaast is afgesproken dat er specifiek kwaliteitsbeleid wordt
ontwikkeld voor Frans en Duits op de basisscholen.
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Maximaal 15 %
onderwijs, een thema dat ook tegenwoordig veel aandacht krijgt. Het is Wolfs zelf
die Frans geeft aan de leerlingen uit groep
3 tot en met groep 8. De kleuters krijgen
hun eerste Franse woordjes spelenderwijs
aangeboden door hun eigen juf.
‘We werkten eerst met native docenten uit
Frankrijk. Dat is natuurlijk het beste, maar
dat hield op, toen de subsidie van de pilot
stopte. We hebben daarna een uitwisseling gehad met docenten van een Waalse
basisschool, maar dat liep helaas niet zoals
wij hadden gewild. Nu geef ik zelf Frans.’
Zij heeft daarvoor bijscholing gevolgd, net
als twee andere docenten van obs Mesch.
Frans is de tweede taal van Wolfs. Ze woont
over de grens, in het dorpje Richelle bij Visé.

Oh là là!
De school gebruikt de methode Oh là là!
van VAN IN, een van de grote educatieve
uitgeverij in België. Deze methode richt
zich specifiek op taalinitiatie tot en met
groep 6. Voor de oudere leerlingen van de
groepen 7 en 8 is Oh là là! minder geschikt.
Daarom heeft Wolfs voor hen aanvullend
lesmateriaal gemaakt.

Basisscholen mogen
een deel van hun lessen aanbieden in het
Engels, Duits of Frans.
Een wetswijziging die
dat bepaalt, treedt dit
jaar in werking.
Afgelopen najaar
ging de Eerste Kamer
akkoord met een voorstel om de Wet op het
primair onderwijs op
dit punt aan te passen.
Bij algemene maatregel
van bestuur kan straks
worden bepaald hoeveel onderwijstijd per
schooljaar in het Engels,
Duits of Frans wordt
lesgegeven. Dat mag
maximaal 15 procent
zijn. Er is ook bepaald
dat er wettelijke kwaliteitscriteria komen voor
leraren van Nederlandse basisscholen die
onderwijs in Engels,
Frans of Duits geven.

Obs Mesch geeft
alle klassen elke
week een halfuur
Frans

Alle kinderen krijgen acht jaar lang per
week een halfuur Frans. Dat is volgens
Wolfs voldoende om ze in de loop van de
basisschool een niveau te laten bereiken,
waarmee ze in het dagelijkse leven basaal
uit de voeten kunnen en na groep 8 een
duidelijke voorsprong hebben op leerlingen
die in de brugklas voor het eerst Frans
krijgen.
In combinatie met de goede kwaliteit van
het onderwijs van obs Mesch en het feit dat
het een kleinschalige basisschool is in een
veilige omgeving, zorgen de onderscheidende lessen Frans ervoor dat ouders in de
wijde omgeving van het dorpje de school
weten te vinden. Het aantal leerlingen is de
laatste jaren zelfs fors gegroeid. Dat mag
gerust een prestatie van formaat worden
genoemd, omdat Zuid-Limburg een regio
is met een forse krimp van het aantal
kinderen.
Wolfs: ‘Mesch ligt in de fusiegemeente Eijsden-Margraten. De opheffingsnorm ligt hier
op 75, maar omdat wij de enige openbare
basisschool zijn in de omgeving van dit
dorp, geldt voor ons dat we niet onder de
49 leerlingen mogen zakken. Een paar jaar
geleden zaten we op 51 leerlingen, dus toen
werd het spannend, maar nu hebben we er
75. Een deel van onze leerlingen komt overigens uit Voeren, of Fourons, zoals het in het
Frans heet. Dat zijn kinderen uit Franstalige
gezinnen. Hun ouders vinden het belangrijk
dat ze bij ons goed Nederlands leren. Ook
dat is internationalisering!’. |

De leerlingen van obs Mesch kunnen al een
Franstalige krant lezen.
30
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Excursietip!
Het Nationaal Onderwijsmuseum

Jeugd van nu
brengt leesplank
en kroontjespen tot leven

Tekst: Lucy Beker Beeld: Jan Tito

Leesplank, kroontjespen, inktlap, rekenliniaal: decennialang zijn
ze op scholen gebruikt, maar inmiddels zijn het museumstukken.
Ze liggen in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht, dat
schoolklassen uitdaagt om er korte filmpjes over te maken. Zo
brengt de jeugd van nu die spullen van toen weer tot leven.
‘Het is leuk om te zien wat kinderen maken
als ze met een iPod en een microfoon het
museum in mogen’, vertelt Amin Talaei,
educatiemedewerker van het Onderwijsmuseum. Hij monteert de filmpjes van
een hele klas tot een compleet jeugdjournaal over het onderwijs van vroeger en nu,
en zet dat op een apart YouTube-kanaal. ‘Ik
zie geweldige filmpjes voorbijkomen. Het
blijkt dat zoiets als een kroontjespen, die ze
zelf mogen proberen, tot de verbeelding
spreekt.’

Betonprijs
Het Onderwijsmuseum is in 2012 verhuisd
van Rotterdam naar Dordrecht en betrok
daar in de zomer van 2015 het prachtig
gerenoveerde gebouw De Holland, dat
dateert uit 1939 en is ontworpen door Sybold van Ravesteyn. Onlangs nog kreeg dit
monument de Betonprijs 2015. Het is een
ruim en licht gebouw met een fraaie open

lift, die in een passende stijl is toegevoegd.
Het Onderwijsmuseum heeft hier gekozen
voor een thematische inrichting in plaats
van een opstelling met ingerichte schoolklassen zoals vroeger in Rotterdam. Nu
kom je langs thema’s als lezen, schrijven, rekenen, schoolbankjes, schooltassen, noem
maar op. ‘Op deze manier kunnen we veel
meer laten zien’, zegt Annemieke van Hees
van marketing en communicatie.

Grootste onderwijscollectie
ter wereld
Het unieke Nederlandse onderwijsbestel
is er de oorzaak van dat dit museum de
grootste collectie ter wereld aan onderwijsobjecten bezit: 350.000 voorwerpen.
Er is bijvoorbeeld naast de algemene
‘aap-noot-mies’-leesplank ook een katholiek
leesplankje (aap-roos-zeef), en bovendien

Winactie: gratis bezoek voor
uw klas
Het Nationaal Onderwijsmuseum
biedt een speciale winactie. Onder de
eerste twintig reserveringen van het
programma ‘Jeugdjournaal 2.0’ door lezers van Naar School! wordt één gratis
programma inclusief museumbezoek
verloot. Om mee te dingen moet u de
reservering maken vóór de zomervakantie van 2016 onder vermelding
van actie Naar School! De actie geldt
voor één schoolklas van maximaal 30
leerlingen.

zien we een Indische versie (aap-gijs-dien)
en een Zuid-Afrikaanse (‘lam-wit-piet’).
Jongere generaties zullen onder meer de
methodes Veilig Leren Lezen en Letterstad
herkennen. Ook leuk: een tentoonstelling
over de schoolagenda, die door de jaren
heen evolueerde tot een persoonlijk
lifestyle-document van de scholier. In dit
museum herkent iedere bezoeker wel iets
uit zijn eigen schooltijd.
Sinds september zijn er verschillende
educatieve programma’s voor het primair
en voortgezet onderwijs. Een daarvan is
‘Jeugdjournaal 2.0’, waarvoor leerlingen van
groep 7/8 of brugklassers in groepjes van
drie het museum ingaan om zelf een reportage te maken over een bepaald onderdeel
van de collectie. Dit programma duurt een
uur en kost 50 euro per 15 leerlingen,
inclusief entree en twee begeleiders.
Meer informatie:
www.onderwijsmuseum.nl

~ Kinderen van nu brengen het onderwijs van toen in beeld.
naar school!
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vraag & antwoord

Hoe zit het
nu
precies?
1
EHBO-toelage

Is een werkgever verplicht
om een EHBO/BHV-toelage te
blijven verstrekken?
In de CAO PO 2014-2015 is geen
verplichting meer opgenomen
om een EHBO-toelage te verstrekken. Wel is het zo dat een
werkgever in het primair onderwijs in samenwerking met de
P(G)MR beleid moet vaststellen
en faciliteiten beschikbaar moet
stellen, waarbij het uitgangspunt
is dat alle kosten – in tijd en geld –
voor rekening van de werkgever
komen. Dit vloeit voort uit artikel
11.5, lid 1 van de cao. Ook is het zo
dat op grond van lid 3 van artikel
11.5 van de CAO PO 2014-2015 de
zittende EHBO’ers en BHV’ers de
EHBO-toelage van 9,06 euro per
maand behouden.
Voor het voortgezet onderwijs is
in artikel 19.7 lid 4 van de CAO VO
bepaald dat elke bedrijfshulpverlener een maandelijkse toelage
van 15,- euro bruto ontvangt. Deze
toelage komt toe aan werknemers
aan wie is opgedragen om de
BHV-taken uit te oefenen.
Sinds 1 augustus 2005 is ook het
bevoegd gezag in het voortgezet
onderwijs niet meer verplicht
om een EHBO-vergoeding te
verstrekken. Dit is dan ook de
reden dat de EHBO-vergoeding
niet is opgenomen in de CAO VO.
Zittende EHBO’ers behouden hun
vergoeding, als die op basis van
eerdere financiële arbeidsvoorwaarden (oude CAO VO 20042005) is toegekend (8,97 euro
bruto per maand op grond van
de oude CAO VO). Het bevoegd
gezag hoeft sinds 1 augustus
2005 deze toelage niet meer te
verhogen.
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Bezoek (tand)arts
Valt een bezoek aan de
(tand)arts of ziekenhuis onder
de verlofregeling?

Verhuisverlof
Als een werknemer in verband
met een eerdere verkoop van
de woning nog geen definitief
woonadres heeft en op een
tijdelijk adres verblijft, heeft
die werknemer dan twee keer
recht op verhuisverlof?
In dit geval geldt dat de werknemer bij elke verhuizing recht
heeft op kortdurend verlof (mits
de verhuisdagen samenvallen
met zijn werkzaamheden). Voor
het voortgezet onderwijs is dit
geregeld in artikel 16.1 lid 2 sub g
van de CAO VO. Hetzelfde geldt
voor het primair onderwijs op
grond van artikel 8.7 sub e van de
CAO PO.

Nee. Over het bezoek van een
werknemer aan een huisarts,
tandarts, specialist, fysiotherapeut
en dergelijke is in de CAO PO en
CAO VO niets geregeld. Een en
ander is geregeld in artikel 5:2
van de Arbeidstijdenwet. Daarin
staat dat voor het bepalen van
het aantal uren arbeidstijd ook
die uren worden meegeteld
waarop de werknemer niet heeft
kunnen werken als gevolg van
ziekte, vakantie of een taak in het
kader van medezeggenschap. Dit
geldt ook voor zeer bijzondere
persoonlijke omstandigheden
waardoor iemand niet kan werken. Dit betekent dat een bezoek
aan huisarts of tandarts telt als
werktijd en er geen verlof voor
gegeven dient te worden.

Helpdesk van VOS/ABB
De Helpdesk van VOS/ABB geeft dagelijks advies
en informatie aan leden. Mail uw vraag naar
helpdesk@vosabb.nl of bel op de ochtenden
van werkdagen naar 0348-405250.
U kunt ook kijken op www.vosabb.nl >
helpdesk > veelgestelde vragen.

vraag & antwoord

4

6

Leerlinggegevens
Heeft de ouder zonder
ouderlijk gezag recht op
inzage in het leerlingdossier?
Nee, de ouder zonder gezag
heeft geen recht op inzage in
het dossier van zijn of haar kind.
Wel heeft deze ouder recht op
beperkte informatie.
Het ouderlijk gezag wordt meestal
door één of beide ouders uitgeoefend. Ouders met het gezag
over een kind mogen regelmatig
het leerlingdossier inzien op
grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens. Vanaf 16
jaar vraagt de leerling zelf de
verzamelde gegevens van het
leerlingdossier op.
De ouder zonder ouderlijk gezag
heeft geen recht op inzage.
Wel heeft deze ouder recht op
belangrijke informatie over het
kind, bijvoorbeeld de leervorderingen. Als het verstrekken van
gegevens te belastend is voor de
leerling, dan moet de school het
verzoek van de ouder weigeren.
De belangenafweging tussen het
inzagerecht en het belang van het
kind ligt bij de school en verschilt
per verzoek. Zie ook pagina 35.

?

5

Medezeggenschap

Privacy op school
Wat moet de school doen
om privacygegevens van
leerlingen en personeel te
beschermen?
Voor het geven van onderwijs en
het organiseren van schoolactiviteiten is het soms noodzakelijk
om gegevens van leerlingen en
ouders te delen. Dit neemt niet
weg dat ook deze gegevens zorgvuldig verwerkt moeten worden.
Scholen zijn wettelijk verplicht om
extra maatregelen te treffen om
de privacy van leerlingen en personeel te beschermen. De getroffen maatregelen leggen scholen
vast. Dit kan via de schoolgids,
maar ook via een aparte privacyregeling. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op
de vaststelling van de privacyregeling en de schoolgids.
Scholen moeten altijd toestemming vragen om foto’s van
leerlingen te gebruiken of te
verspreiden, ook via Facebook of
de eigen website. Sociale media
kunnen helpen om ouders beter
te informeren over schoolactiviteiten, maar het is voor school,
personeel, ouders en leerlingen
wel belangrijk om na te denken
over de manier waarop die sociale
media worden ingezet.

Waar mag de
medezeggenschapsraad over
meepraten?
In de Wet medezeggenschap
op scholen is bepaald dat de
medezeggenschapsraad verplicht
wordt betrokken bij nieuw schoolbeleid en voorgenomen wijzigingen daarvan. De wet geeft een
instemmingsrecht en adviesrecht
aan de medezeggenschapsraad
of een afzonderlijke geleding
daarvan. De bevoegdheid is afhankelijk van het onderwerp. Hoe
zwaarder het belang, hoe groter
de bevoegdheid voor de medezeggenschapsraad of de geleding.
De medezeggenschapsraad of
een geleding daarvan mag ook
zelf voorstellen doen aan de
schoolleiding of het schoolbestuur. De wet legt daarvoor geen
beperkingen op. De gekozen
vertegenwoordigers binnen de
medezeggenschapsraad zijn bevoegd om alle aangelegenheden
te bespreken. Een voorstel wordt
niet altijd opgevolgd, maar alle
onderwerpen mogen ingebracht
worden. De schoolleiding of het
bestuur moet zorgvuldig omgaan
met elk voorstel van de MR en er
serieus over nadenken. Binnen
drie maanden ontvangt de medezeggenschapsraad een schriftelijke reactie op dit voorstel.

Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders
van schoolgaande kinderen. Voor vragen of persoonlijk
advies neemt u contact op met de informatiedienst,
via vraag@oudersonderwijs.nl, of op schooldagen
van 10 tot 15 uur via telefoonnummer 0800-5010
(kies toets 1 voor onderwijs). U kunt ook kijken op
www.oudersonderwijs.nl
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Boeken

boekenkast

Nieuw in de

Een selectie uit recent verschenen boeken en andere
publicaties, die interessant kunnen zijn voor het onderwijs.

Karaokeboek ‘Een miniheks’
Auteur: Paul van Loon | Uitgever: Dedicon
www.yoleo.nl/boeken

Alle basisscholen hebben
onlangs een karaokeboek
cadeau gekregen: Een miniheks in het Weerwolvenbos
van Paul van Loon. Hiermee
kunnen kinderen ‘karaokelezen’. Dat is een nieuwe
manier om lezen leuk te
maken voor kinderen die
daar moeite mee hebben.
Zo’n karaokeboek is een
combinatie tussen een
e-book (tekst op beeldscherm) en een gesproken
boek (door menselijke stem
ingesproken). De kinderen
lezen de tekst die tegelijkertijd wordt voorgelezen,
terwijl in beeld een karaokebalkje meeloopt. Kinderen

Auteur: Franka Rolvink Couzy | Illustraties en vormgeving:
Joost Hölscher | Uitgever: David & Goliat |
ISBN 978 94 615 0000 7

De Geldfabriek is een
spannend jeugdboek dat
leest als een trein, terwijl het
tegelijkertijd laat zien wat er
gebeurt als mensen niet bewust omgaan met geld. Aan
het eind snappen de jonge
lezers zelfs hoe de recente
kredietcrisis is ontstaan.
Die kredietcrisis was voor
financieel journalist Franka
Rolvink Couzy aanleiding
om het boek te schrijven, in
haar vrije tijd. ‘Ik zag hoe in
die periode veel gezinnen
in financiële nood kwamen,
met grote gevolgen voor
de kinderen. Maar ook met
het risico dat die kinderen
later dezelfde fout maken,
want veel ouders vinden
het moeilijk hun kinderen
te leren omgaan met geld.
Toch is het belangrijk daar
vroeg mee te beginnen,
want je ziet pubers vaak al
grote schulden opbouwen.’

Het boek
gaat over
twee
kinderen
van 12 jaar:
Kasper
en Pippa.
Kasper ziet
dat
Pippa plotseling rijk is en
veel geld uitgeeft. Dan blijkt
dat ze dat heeft gekregen
van de Geldfabriek, die
‘gratis’ geld geeft. Pippa
bouwt een forse schuld op.
Zo leren de lezers wat de
gelijkenis is met de werkelijke kredietcrisis.
Bij het boek hoort ook een
website met kosteloos te
downloaden lesmateriaal.
Handig voor de Week van
het Geld, in de tweede
week van maart. Kijk op
www.degeldfabriek.nl.

Inspiratieboek Spiegels

Klein handboek voor opvoeders

Auteur: Ingeborg Hendriks | Uitgever: Levendig |
ISBN 978 94 91740 40 4

Auteur: Jan van der Ploeg | Uitgeverij: SWP |
ISBN 978 90 8850 634 5

Spiegels is bedoeld voor
iedereen die geïnteresseerd
is in religie en spiritualiteit,
maar het boek is met name
gericht op het onderwijs.
Het nodigt uit om aan de
hand van verhalen, citaten
en korte informatie overeenkomsten tussen religies
te ontdekken.

Het Klein handboek voor
opvoeders brengt ruim 30
problemen in kaart die zich
bij kinderen en jongeren
van 6 tot 18 jaar kunnen
voordoen.
Denk bijvoorbeeld aan
agressie, angst, antisociaal
gedrag, hyperactiviteit,
liegen, stress, verlegenheid.
Bij elk probleem staan een
toelichting en een reeks
praktische adviezen.
Het handboek richt zich
weliswaar in eerste instantie
op ouders, maar is ook
interessant voor leerkrachten en professionals. Een
leerkracht staat dikwijls
voor de vraag of bepaald
gedrag van een leerling

De teksten zijn afkomstig
uit verschillende religieuze
bronnen en worden afgewisseld met fragmenten uit
de jeugdliteratuur en korte
informatieve tekstjes. Op
deze manier worden allerlei
thema’s belicht, zoals hoop
en vertrouwen, vergeving en geweldloosheid,
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kunnen hierdoor boeken
van hun eigen niveau aan
en het blijkt dat ze dan vaak
thuis zelf verder lezen.
Op www.youtube.com/ikbenyoleo staan filmpjes met
reacties op het karaokelezen. Alle scholen hebben
in januari een informatiepakket ontvangen, maar op
www.yoleo.nl/actie staat
ook hoe u aan het gratis
boek komt.

De geldfabriek

naar school!

eenheid en verbondenheid.
Achterin is algemene informatie opgenomen over de
zeven religieuze tradities
waaruit is geput: hindoeïsme, Jodendom, boeddhisme, taoïsme, christendom,
islam, universeel soefisme.
Voor leerlingen in de
bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs is lesmateriaal
beschikbaar via
www.spiegelsopschool.nl.

reden is tot zorg.
Hij wil niet te snel
ingrijpen, maar
ook niet te laat.
Waar ligt de grens
tussen aanzien en aanpakken? Daarnaast kunnen
leerkrachten het boek
aanbevelen bij ouders.
Het handboek bevat twee
bijlagen: een screeningslijst
met negen vragen, en een
overzicht van risicofactoren. Van Jan van der Ploeg
verschenen eerder de titels
Had me dat eerder verteld,
ADHD in kort bestek en
Gedragsproblemen.
Te bestellen op
www.swpbook.com.

juridisch advies

Gescheiden ouders:
gescheiden informatievoorziening?
mr. Ronald Bloemers
juridisch adviseur Helpdesk

Wat staat er de in wet?
Ouders hebben het recht om door de
school geïnformeerd te worden over de
vorderingen van hun kind. Na een scheiding zijn in principe beide ouders belast
met het gezag over het kind. Daarom
hebben beide ouders gelijke rechten wat
de informatievoorziening betreft, maar
ook over in- of uitschrijving van de leerling
op een school. Heeft maar één ouder het
gezag, dan verlangt de wet dat deze ouder
de andere ouder op de hoogte houdt over
de vorderingen van het kind en gesprekken
of bijeenkomsten op school.
Ook zal de school de ouder zonder gezag
zelfstandig moeten informeren over belangrijke feiten of omstandigheden, bijvoorbeeld
wanneer die ouder daarom vraagt. Dit kan
geen informatie zijn die de school niet aan
de ouder met gezag heeft gegeven. Ook
moet de school steeds afwegen of het
geven van informatie in het belang van het
kind is. Weigert de school de informatie te
geven, dan kan de ouder naar de rechter.

Algemeen
Onenigheid tussen vader en moeder zorgt
meestal voor vragen over dit onderwerp.
Het is juist dan van belang dat de school
zich zo onpartijdig mogelijk opstelt. Het
belang van het kind staat voorop en die
heeft het meest aan een onpartijdige
school. Hiermee wordt voorkomen dat de
school onderdeel wordt van de strijd tussen
vader en moeder. De school gaat niet
verder dan het volgen van de regels. Dan
is ook duidelijk uit te leggen dat er geen
voorkeursbehandeling is voor vader
of moeder.

Wanneer de ouders van een leerling gaan scheiden of al
gescheiden zijn, staan scholen voor de vraag hoe ze de
informatieverstrekking aan de ouders moeten regelen.
Alles twee keer versturen? Twee keer hetzelfde 10
minutengesprek voeren? En wat als een van de ouders
geen ouderlijk gezag meer heeft?
principe het gesprek hebben met de ouder bij wie het kind
woont. Die ouder zal de andere ouder moeten informeren.
Is het duidelijk dat de ouder dat niet doet, dan zal de school
op verzoek van de andere ouder met deze een (tweede)
gesprek moeten organiseren.
Bij de in- en uitschrijving van het kind op school is de
handtekening van één ouder voldoende. De school mag
te goeder trouw op het handelen van die ouder afgaan.
Wanneer de school weet of vermoedt dat de andere ouder
het niet eens is met de in- of uitschrijving, dan zal school
om een tweede handtekening moeten vragen. De in- of
uitschrijving mag anders niet doorgaan. Heeft een van de
ouders officieel het gezag, dan is de handtekening van de
ouder met gezag altijd voldoende.

Nieuwe partner
Als een ouder zijn of haar nieuwe partner wil meenemen
naar een gesprek over het kind op school, dan zal de andere ouder met gezag daar goedkeuring voor moeten geven.
Is er geen goedkeuring, dan mag de school de partner niet
toelaten tot het gesprek.
Juridisch advies nodig?
De Helpdesk van VOS/ABB is dagelijks bereikbaar
via 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur of via
helpdesk@vosabb.nl.

Praktijkgevallen
Bij oudergesprekken blijf je na een
scheiding uitgaan van één gesprek
met beide ouders. Wanneer dit niet
mogelijk is, dan zal de school in

naar school!
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Morbi turpis
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OP HET
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OPENBAAR
OPENBAAR
ONDERWIJS.
ONDERWIJS.
School!week
School!Week 2016.
2015. De
De campagneweek
campagneweek
van
van het
het openbaar
openbaar onderwijs
onderwijs 21-25
16-20 maart.
maart.

Thema 2015:
2016: Kinderrechten
‘voor elkaar’ en Mensenrechten
De week van
Rechten
van
van 16
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t/m 20
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maart2015
2016staat
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hetteken
tekenvan
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openbaar
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Kind en detoegankelijk
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Meer informatie
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@ikbenwelkom
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Openbaar
Onderwijs

en algemeen
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thema’s
als diversiteit,
respect,
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belangrijk thema’s
wederzijds
respect,
culturelewederzijds
achtergrond
culturele
achtergrond en
levensbeschouwing
zijn. in
Ditde
staat
ook centraal
de openbaar
kernwaarden
van het openbaar
en algemeen
en
levensbeschouwing
zijn.
Dit staat ook centraal
kernwaarden
vaninhet
en algemeen
toegankelijk
onderwijs.
toegankelijk
onderwijs.
School!Week
wordt
jaarlijks in week
georganiseerd
door VOS/ABB.
De
School!Week
wordt De
jaarlijks
in week 12
georganiseerd
door 12
VOS/ABB
en de Vereniging
Openbaar Onderwijs.
naar school!

36

