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Wilt u uw mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Reken- en taaltoets
Ik wil reageren op de plannen van de 
overheid voor een reken- en taaltoets 
voor leraren. Ik kan mij de verontwaar-
diging van mijn collega’s voorstellen, 
maar denk dat het voor een aantal 
mensen zinvol is. Goed geregelde bij-
scholing is dan wel noodzakelijk. Om 
gezichtsverlies te voorkomen, kunnen 
de toetsen schoolgebonden worden 
afgenomen en hoeft de uitslag niet 
aan de grote klok te worden gehan-
gen. Voor een lange  termijnoplossing 
moeten we kiezen voor gerichte 
specialisatie in de opleiding, dus een 
beetje terug naar de tijd van kleuter- 
en lagere school opleidingen. Na een 
basisopleiding voor iedereen wordt 
op een bepaald moment een speci-
alisatie aangeboden voor onder- en 
bovenbouw. De voor een deel verloren 
gegane kwaliteiten van de kleuter-
opleiding kunnen dan ook weer meer 

aandacht krijgen. Mocht tijdens de 
loopbaan blijken, dat iemand toch lie-
ver in onderbouw of bovenbouw les-
geeft, dan moet bijscholing mogelijk 
zijn. Nu gaan vaak waardevolle krach-
ten verloren, omdat iedereen breed 
inzetbaar moet zijn. Bij dit alles moet 
het gevaar van verschil in sala riëring 
tussen onder- en bovenbouw te vuur 
en te zwaard worden bestreden.
R. Kroeze, Amersfoort 

Mindfulness (4)
Ik ben bezorgd over de kijk die som-
mige christenen hebben op mind-
fulness en yoga. Iedereen moet zijn 
hoofd leeg kunnen maken. 
Van huis uit is het geloof niet meer 
voor iedereen vanzelfsprekend. Is 
het dan niet ontzettend fi jn dat er 
mensen zoekende zijn naar rust? 
Laten we dan respect hebben voor 
die zoektocht, hoe die ook uitgevoerd 

wordt, in plaats van daarover te oor-
delen. Het zou fi jn zijn als christenen 
iedereen respecteren die ook maar 
enigszins proberen een team, kinde-
ren en ouders een stukje rust aan te 
bieden. 
Anjo Haemers, Utrecht  

Mindfulness (5) 
In het artikel over Mindfulness 
(Schooljournaal van 5 december) 
kom ik de naam van onze goede God 
niet tegen. Hìj leidt toch ons leven? 
Bij Hèm kunnen en moeten we toch 
terecht om hulp en wijsheid? (De 
Heere) Jezus is daarover duidelijk 
(Mattheüs 6, 25-34). Helaas kom ik 
in dit stukje wel Zijn Naam tegen als 
een bastaardvloek (‘Goh’).
In de reactie van J. Tabak (School-
journaal 1) kan ik me goed vinden. 
Dat geldt helaas niet voor de reactie 
van S. Averdonk. Hoe kan een chris-
ten – hij/zij volgt Christus toch (!) – 
open staan voor een ‘ander geloof’? 
Graag zou ik in Schooljournaal wat 
meer principieel willen worden voor-
gelicht en (be)geleid.
Natuurlijk spreken we niet meer 
dezelfde taal als vijftig jaar geleden. 
Helaas moet ik wel vaststellen dat 
het christelijk gehalte van ons blad in 
die 50 jaar met de taal ook inhoude-
lijk veranderd is.
Het gaat niet om wat ‘ik vind’, of wat 
‘ik denk’, of hoe ‘ik geïnspireerd wil 
worden’. Laat de bijbel – hèt Woord 
van God - (weer) onze leidraad zijn.
Als navolgers van Christus zijn wij 
immers ‘het zout der aarde’?

Mijn wens: een 
gezegend 2010!
George van der Beek, 
Nunspeet

Bovenschools management
Onze overheid heeft het voornemen om fors te bezuinigen op de uitga-
ven van (bovenschools) management. Waarom hoor ik van mijn bond 
geen enkel kritisch geluid over die plannen? Is mijn bond van mening 
dat bovenschools personeel overbodig is? Mede door toedoen van de 
bonden zijn de bestuurstaken enorm toegenomen. De functiemix die 
straks op alle scholen wordt ingevoerd is daarvan een voorbeeld, maar 
ook heel veel andere zaken die in de CAO zijn opgenomen. In School-
journaal 37 lees ik over de papieren rompslomp voor invallers. Als er 
straks geen bovenschools personeel meer is kunnen deze invallers niet 
eens meer bellen over onjuiste akten. Het is zelfs nog maar de vraag of 
ze akten krijgen. Direct of indirect zal de bezuiniging op management-
taken ook de scholen treffen. 
Cees Vrooland, Aalsmeer
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Vmbo-leerlingen van de vestiging Pelikaanweg van het Comenius College in Capelle aan den IJssel 
bakten vorige week woensdag op initiatief van leerling Deborah Nieuwpoort (15) allerlei lekkers om 
geld in te zamelen voor het door een aardbeving verwoeste Haïti.

Veel geld nodig voor onderwijs Haïti
‘Ik ben trots op mijn leerlingen’, zegt Ingrid Loef, wiskundedocent en teamleider op vmbo-

vestiging Pelikaanweg van het Comenius College in Capelle aan den IJssel. ‘Ze hebben 

€ 2.250,- opgehaald voor Haïti met de verkoop aan huis van zelfgebakken koeken, cake-

jes, taartjes en zandkoekjes, het inleveren van statiegeldfl essen, het wassen van auto’s en 

door te collecteren.’ Over de maatschappelijke betrokkenheid van deze generatie hoeven 

we ons wat Loef betreft geen zorgen te maken. Ook de rest van Nederland gaf gul. Vorige 

week donderdag werd met een televisieactie al ruim 84 miljoen euro opgehaald voor giro 

555 van de samenwerkende hulporganisaties (SHO). Internationaal werd eveneens ruim 

de beurs getrokken.

Het geld is hard nodig, ook om het onderwijs weer op poten te krijgen op het ver-

woeste eiland. Niet alleen werden de Universiteit van Port-au-Prince en talrijke lagere en 

middelbare scholen verwoest, ook veel onderwijspersoneel en leerlingen vonden de 

dood. Inmiddels heeft Unesco, de onderwijstak van de Verenigde Naties, een noodplan 

opgesteld om het onderwijs weer op te starten. ‘Onderwijs is de kern van de weder-

opbouw van Haïti, en is de sleutel voor zijn ontwikkeling’, zo verklaarde de directeur-

generaal van Unesco, Irina Bokova. Popster Shakira en voetbalclub Real Madrid hebben 

inmiddels aangekondigd de bouw van scholen fi nancieel te steunen. PM
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Giro 555
Den Haag 

S A M E N W E R K E N D E 
H U L P O R G A N I S A T I E S
www.giro555.nl  

Help slachtoffers
aardbeving Haïti!

Haïti is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn duizenden slachtoffers, 
de schade is enorm. Uw hulp is hard nodig. Maak nu uw gift over. 
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SchoolNIEUWS

Individueel of onder de hoede van leraren of de schoolleiding 

hebben leerlingen zich de afgelopen weken de benen onder het 

lijf uitgelopen ten behoeve van Haïti. Scholieren verzonnen van 

alles om aan geld te komen: taarten en cakes bakken, auto’s 

wassen, lekkere broodjes smeren, allerhande klusjes verrichten, 

sponsorlopen, boeken verkopen, gesponsord schaatsen, een 

dag niet eten, kunstwerken maken, spelletjes doen, plaatselijke 

ondernemers bellen en statiegeldfl essen verzamelen. Zo brach-

ten vorige week donderdag leerlingen van groep 8 van basis-

school ‘t Staepel’of in Renesse 28 winkelwagens gevuld met 

1.205 pet-fl essen, 6 kratjes gewone fl essen en 156 losse bier-

fl esjes naar de supermarkt. Voor 19 leerlingen van de Thorbecke 

Scholengemeenschap in Zwolle uit 3havo was dat niet afdoende. 

Zij bleven een hele nacht wakker voor Haïti. Marleen en Rozema-

rijn, twee meisjes uit groep 6 van de Parkschool, eveneens uit 

Zwolle, speelden vier uur viool voor de deur van een supermarkt. 

Dit was ook de locatie voor de op Haïti geboren Loudie Bosma 

(8) van basischool De Twa Fisken in Grou  om met vriendinnetjes 

blokfl uit te spelen voor het goede doel. Basisschool De Wijken in 

Sneek hield het bij een appelactie. In de hal van de brede school 

stond de groenteboer woensdagmiddag met een bakfi ets vol ap-

pels. Terwijl leerlingen uit groep 5 van De Brug, speciale school 

voor basisonderwijs uit Zwolle, hamburgers en wafels voor het 

personeel bakten, kozen leerlingen van basisschool De Schakel 

in Lelystad voor een openbare verkoop van broodjes met warme 

worst. Een paar kilometer verderop bij scholengemeenschap 

De Meergronden in Almere-Haven werd een grote doorzichtige 

spaarpot voor Haïti geplaatst, gemaakt door een docent hand-

vaardigheid op verzoek van een groepje leerlingen.

PM

NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS

Scholen massaal in actie voor Haïti
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ABP staat er weer beter voor
De fi nanciële positie van ABP heeft zich verder hersteld. In het tweede halfjaar van 2009 boekte ABP een 

rendement op het vermogen van 15,1%. Over heel 2009 was het rendement 20,2%. De verbeterde fi nanci-

ele positie is af te lezen aan de dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. Door 

de ineenstorting van de beurzen en de extreem lage rente was de dekkingsgraad van ABP eind 2008 gedaald 

tot 89,6%, ruim onder de wettelijk vereiste minimale dekking van 104,4%. ABP moest toen, net als de ande-

re pensioenfondsen, een herstelplan indienen bij de Nederlandsche Bank. Aanvankelijk bleef de dekkings-

graad verder dalen tot begin maart het historische dieptepunt van net onder de 80% werd bereikt. Vanaf dat 

moment kon door goede beleggingsresultaten de weg omhoog worden ingeslagen. Eind september was 

ABP voor het eerst uit het dekkingstekort. In december steeg de dekkingsgraad verder naar 109,5%. Maar 

het steeds ouder worden van Nederlanders gooide wat roet in het eten. Het ABP bestuur wilde zich niet rijk 

rekenen en besloot uit te gaan van de nieuwste CBS-prognoses van de stijgende levensverwachting. De ver-

plichtingen van het fonds namen hierdoor met b 11 miljard toe. Dit had een (eenmalig) drukkend effect op de 

dekkingsgraad van -5,5%-punt. De indexatie met 0,28% en de eenmalige uitkering van 0,17% verlaagden de 

dekkingsgraad ook nog met -0,3%-punt. Hierdoor kwam de dekkingsgraad ultimo 2009 uit op 103,7%. CNV 

Onderwijs-bestuurder Willem Jelle Berg, lid van het ABP-bestuur, is verheugd over het sneller dan verwachte 

herstel, maar is ook voorzichtig: “De economische verwachtingen zijn onzeker en de fi nanciële markten blij-

ven grillig. En er is nog 

een fl inke weg te gaan. 

We hebben als ABP de 

ambitie om de pensioe-

nen volledig de lonen te 

laten volgen. Nu heb-

ben we een klein beet-

je kunnen indexeren, 

maar voor volledige 

indexatie is het nodig 

dat de dekkingsgraad 

weer boven de 135% 

komt te liggen”. Voor 

meer informatie: www.

cnvo.nl/verlofontslag/

pensioen/. PvT

Oproep:
LERAAR EN 
GEMEENTE-
RAADSLID
De gemeenteraadsver-
kiezingen staan weer 
voor de deur. Ook leraren 
stellen zich op woensdag 
3 maart verkies- of her-
kiesbaar voor een plaats 
in de raad. Vallen die func-
ties naast elkaar te doen 
zo vroeg de  redactie van 
Schooljournaal zich af? 
En, niet onbelangrijk, kun 
je op die positie iets ex-
tra’s voor het onderwijs 
betekenen? De redac-
tie zou daarom graag 
in contact komen met 
leden van CNV Onder-
wijs die hun onderwijs-
baan combineren met 
het wethouderschap, het 
lidmaatschap van de ge-
meenteraad of van plan 
zijn dat te gaan doen. 
Reacties mailen naar 
pmagnee@cnvo.nl.

SchoolNIEUWS

• Soms is het leven zo simpel! Het Trimbosinstituut heeft 
onderzocht wat drank- en drugsgebruik met schoolgaande 
jeugd doet. En raad eens wat daar uit komt? Scholieren die 
veel drinken en/of softdrugs gebruiken vallen eerder voortijdig 
uit op school. Ik sloeg er steil van achterover. Nooit verwacht!
• Ander opmerkelijk nieuws deze week: een A4’tje met 
informatie en tips over de leerlingen in de groep heeft nut 
voor leraren. Wow! Echt? In het voortgezet onderwijs krijgt 
een docent elk uur een nieuwe groep leerlingen binnen, 

waarin dan een Tanya zit die niet stil kan zitten en een 
Mark die dyslectisch is. 
• Toen kwam iemand met een lumineus idee: laten we voor 
alle kinderen de tips over een goede aanpak op één A4’tje 
zetten en dat aan alle docenten geven. Daar staat dan 
bijvoorbeeld op: ‘Vooraan zetten, niet naast Tanya’ of 
‘Bied structuur en controleer huiswerk’. Heerlijk hoe simpel het 
kan zijn.
Ciska de Graaff
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Leden recenseren 
nieuw jasje Schooljournaal 
‘Gefeliciteerd met het nieuwe Schooljournaal, het ziet er 

prachtig uit!’ ‘Alle lof en complimenten!’ ‘Profi ciat, een enor-

me verbetering!’ ‘Iedere verandering is even wennen. Maar 

mijn eerste indruk is heel goed. Het komt over het algemeen 

prettig en origineel over.’ ‘Onderwijs staat niet stil, School-

journaal ook niet!’ ‘Het nieuwe Schooljournaal is zeer verfris-

send. Niet alleen het betere papier, maar ook de kleuren, 

de opmaak en vooral de inhoud.’ ‘Wauw, wat een mooie 

layout!’ ‘Dit nodigt uit om te lezen.’ ‘Jammer dat het niet 

meer wekelijks in mijn brievenbus valt. Het ziet er fl itsend 

uit!’ ‘Complimenten, ik heb het blad op een zaterdagmiddag 

in één keer uitgelezen. Aansprekende columnisten, duide-

lijk verdeelde aandacht over de onderwijssoorten, veel info, 

kleurrijk, mooie kwaliteit papier.’ Tot zover een greep uit de 

positieve reacties op het nieuwe jasje van Schooljournaal. 

Kritiek is er ook, met name op de leesbaarheid van som-

mige teksten. Het gaat dan vooral om dunne letters en om 

gekleurde of gerasterde achtergronden. ‘Gebruik zo min 

mogelijk steunkleuren. Die maken het blad wel fris, maar de 

leesbaarheid neemt af.’ ‘Overdreven druk met al die kleur-

tjes en versierseltjes en randjes om de pagina.’ ‘Ik vind de 

tweewekelijkse verschijningsfrequentie geen verbetering.’ 

‘Ik had moeite alles te lezen, namelijk een witte letter op een 

zwarte achtergrond, zwarte dunne letter op blauwe achter-

grond, tekst op ruitjespapier.’ ‘Waarom toch al die achter-

grondkleuren? Denk toch eens na! Het CNV heeft ook veel 

oudere leden!’ ‘Ik kan het niet meer lezen zonder leesbril. 

Als er niks aan te doen is, zal ik een bril op moeten zetten, 

want lezen zal ik ‘m, zoals ik al dertig jaar doe!’

Inmiddels zijn er zo’n zeventig reacties binnengekomen via 

cdgraaff@cnvo.nl en via postbus 2510, 3500 GM Utrecht, 

waarvoor dank. We wachten de komende weken eventuele 

nieuwe reacties af en bekijken daarna of en wat we doen 

met de opmerkingen. CdG

Wat was!

24 januari: In Amsterdam-Oost houdt de politie 
negen leerlingen aan van een middelbare 
school. De groep zou op 6 januari een 15-jarige 
medeleerling ernstig hebben mishandeld. Zes 
van hen worden op school gearresteerd. Drie 
scholieren die al waren geschorst, krijgen de 
sterke arm thuis op bezoek. 
(Bron: De Telegraaf)
25 januari: De Nieuwste School in Tilburg, 
de vernieuwingsschool van het Brabantse 
schoolbestuur OMO, zit dringend verlegen om 
aanwas. De school die sinds enkele jaren het 
nieuwe leren propageert, heeft 1.500 leerlingen 
nodig. Nu staan er maar 400 ingeschreven. 
(Bron: Reformatorisch Dagblad)
26 januari: Vijftien basisscholen van de Chris-
telijke Onderwijsgroep Drenthe (COG) maken 
pas eind maart de Cito-toets, in plaats van op 2, 
3 en 4 februari. De scholen doen mee aan een 
landelijke proef die moet uitwijzen of een latere 
meting tot een soepeler overgang naar het 
middelbaar onderwijs leidt. 
(Bron: Nieuwsblad van het Noorden)
• Leerlingen van het Westerpoort College 
in Tholen zijn een actie begonnen tegen het 
rookverbod op het schoolplein. In overleg met 
de politie stelde de directie dit in vanwege 
vermeend wietgebruik en omdat er gedeald zou 
zijn. De scholieren, die niet van het plein mogen, 
zijn nu ten einde raad dat ze de hele dag ver-
stoken zijn van een sigaret. 
(Bron: Provinciale Zeeuwsche Courant).
• De klad zit erin bij de Iederwijsscholen, die 
kinderen in hun eigen tempo en naar eigen in-
zicht willen laten leren. Veel scholen moesten 
dicht omdat ze volgens de inspectie niet meer 
voldeden aan de wettelijke eisen of de rekenin-
gen niet meer kregen betaald. 
(Bron: Algemeen Dagblad)   

DRUKTE 
DOOR
Naar aanleiding van het toesturen van de ledenpas is de 

administratie van CNV Onderwijs overstelpt met e-mails en 

telefoontjes. Dit kan betekenen dat het wellicht wat langer 

duurt voordat uw gegevens zijn gewijzigd. Wij vragen hier-

voor uw begrip.

ledenpas
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ROG VERSUS
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‘Ik dacht meteen aan Ruth, toen ik hoorde over de 
rubriek In ’t zonnetje.’ Dat mailt Magdalein Barth van 
basisschool De Stromen in Alphen aan den Rijn. ‘Als 
iemand het verdient om in het zonnetje gezet te 
worden, dan is het wel Ruth Zuidam, leerkracht groep 
5. Bij de start van dit schooljaar stroomden er acht 
Somalische kinderen in op onze school. Zij spraken 
geen Nederlands en waren nooit naar school geweest. 
De leraren van de verschillende groepen zaten met 
de handen in het haar. Wat kunnen we betekenen 
voor deze kinderen? Wat moeten ze eerst leren 
en vooral, hoe doen we dat? Ruth werd en is onze 
coördinator neveninstromers. Rustig en vastberaden 
bedacht en zocht ze allerlei lesstof en activiteiten 
voor deze leerlingen. Ze maakt dag- en weektaken, 
ondersteunt de klassenassistent in het begeleiden van de Somalische kinderen, neemt veel werk uit 
handen van collega’s en heeft goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Ook regelt Ruth 
gesprekken met een tolk en de ouders. Ze doet dit allemaal op een rustige, duidelijke en nauwge-
zette manier. Maar er is ook veel ruimte voor genieten, humor en gezelligheid in het werken met 
deze kinderen. We zijn heel trots op haar en zijn blij dat zij op onze school werkt!’ CdG

IN ‘T ZONNETJE 

Geachte staatssecretaris, 
beste Marja,

‘Als je alle groeiscenario’s van 
Nederlandse gemeenten bij elkaar 
optelt, heeft Nederland in 2020 zo’n 
30 miljoen inwoners.’ Deze uitspraak 
werd gedaan tijdens een van de 
vele bijeenkomsten rond het thema 
‘krimp’ die ik de afgelopen maanden 
heb mogen bijwonen. De werkelijk-
heid is echter dat in meer dan de 
helft van alle gemeenten het aantal 

inwoners afneemt. Met name in 
Oost-Groningen en in delen van Zee-
land en Zuid-Limburg lopen ook de 
leerlingaantallen nu al sterk terug. 
In sommige regio’s moeten we in de 
komende vijftien jaar rekening hou-
den met een afname van het leer-
lingenaantal tot wel 35%! Dit leidt 

er toe dat 
schoolbe-
sturen zich 
geplaatst 
zien voor 
grote di-
lemma’s: de 
bekostigings-
systematiek 
valt vaak negatief 
uit voor scholen die 
niet groeien. Formatief is er geen 
ruimte om jonge docenten aan te 

nemen, waardoor het personeels-
bestand sterk vergrijst. De vaste 
lasten voor bijvoorbeeld schoolge-
bouwen drukken steeds zwaarder 
op de begroting en sommige scho-
len kunnen niet langer zelfstandig 
voortbestaan. Daarnaast leidt krimp 
ertoe dat pas afgestudeerde leraren 

in deze regio’s geen 
werk vinden en 
daardoor verloren 
kunnen gaan voor 
een carrière in het 
onderwijs. 

Het lukraak slui-
ten van scholen of 

‘gedwongen’ fuseren 
is geen oplossing. We 

moeten waken voor verschra-
ling van het onderwijsaanbod om de 
kwaliteit en diversiteit van het onder-
wijs ook in deze gebieden te garan-
deren. Zoals we al eerder hebben 
aangegeven, willen we nu graag snel 
met u in gesprek om te komen tot 
een Actieplan Krimpregio’s. Daarbij 
moet het uitgangspunt zijn dat ook 
in de krimpregio’s voldoende onder-
wijspersoneel kan worden ingezet 
om goed onderwijs te garanderen. 
Daarnaast kunnen ook knelpunten 
rond mobiliteit en de bekostiging van 
scholen niet onbesproken blijven.

WE MOETEN WAKEN VOOR VERSCHRALING 
VAN HET ONDERWIJSAANBOD

.’ Dat mailt Magdalein Barth van 

worden, dan is het wel Ruth Zuidam, leerkracht groep 

geen Nederlands en waren nooit naar school geweest. 

Ook iemand in ‘t zonnetje zetten? Mail naar schooljournaal@cnvo.nl
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SchoolNIEUWS

Geachte 
voorzitter, 
beste 
Michel, 

Krimp en 
groei kun je 
letterlijk opvat-
ten, maar ik zou 
het ook in overdrach-
telijke zin willen benaderen. 
Groei staat voor mij voor beweging, 
ontwikkeling en dynamiek. Als die 
zaken érgens vorm krijgen, is het 
wel in het onderwijs. Ik wil dat elk 
kind in Nederland goed onderwijs 
krijgt zodat het kan groeien en zijn 
talenten kan ontwikkelen. Dat is 
waar het mij om gaat. Maar daar 
kan het niet bij blijven. De regering 
heeft, samen met de Vereniging Ne-
derlandse Gemeenten (VNG) en het 
Interprovinciaal Overleg (IPO), het 
actieplan bevolkingsdaling opge-
steld. Dat plan gaan we de komende 

tijd samen met 
regionale en 
lokale partijen 
uitwerken. Voor 
scholen die 

krimpen zijn 
er overigens nu 

al verschillende 
mogelijkheden. Zo 

kunnen bijvoorbeeld 
scholen met een openbare en 

bijzondere identiteit een samen-
werkingsschool vormen. Dit is goed 
voor kleine gemeenten in plat-

telandsgebieden, waar de school 
soms geheel dreigt te verdwijnen. 
Daarnaast beschik ik over een knel-
puntenpot voor scholen die kunnen 
aantonen dat zij op korte termijn in 

geldnood komen vanwege krimp. 
Demografi sche ontwikkelingen 
kan je overigens zien aankomen. Ik 
verwacht dat scholen anticiperen. 
En dat gebeurt ook. Zo werken de 
Provincie Limburg, gemeenten en 
schoolbesturen samen in de Task-
force Onderwijs en Demografi sche 
Omslag, om de gevolgen van krimp 
voor het onderwijs aan te pakken. 
Wat mij betreft is krimp niet hetzelf-
de als stilstand. Voor een krimpende 
regio kan juíst het onderwijs een 
motor zijn voor nieuwe dynamiek. 

We moeten alles halen uit ons 
onderwijssysteem, uit onze getalen-
teerde kinderen en onze bevlogen 
leraren!

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN KAN 
JE ZIEN AANKOMEN. IK VERWACHT DAT 
SCHOLEN DAAROP ANTICIPEREN

NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS
Zelf regisseren en 
rappen over fi lm 
Een fi lm maken en daarin zelf acteren. Leerlingen tussen 8 en 

12 jaar uit het basisonderwijs krijgen die kans op het donder-

dag gestarte 39e International Film Festival Rotterdam (IFFR), dat 

nog duurt tot en met zondag 7 februari. De eerste scènes van 

de fi lm worden al op de eerste zondag tijdens een workshop 

opgenomen en gemonteerd. Het resultaat krijgen de kinderen 

samen met hun ouders aan het einde van de dag te zien. Voor 

leerlingen uit het voortgezet onderwijs zijn er tijdens de doorde-

weekse festivalochtenden schoolvoorstellingen. Deze worden 

ingeleid en ondersteund door lesbrieven. Vier van de vijf te ver-

tonen fi lms  zijn geselecteerd uit het actuele festivalprogramma.

Samsom & Delilah (CKV (v)mbo) gaat over twee tieners die er 

na een tragisch voorval plotseling alleen voor staan en besluiten 

te vluchten. In Les Barons (CKV havo/vwo) wil hoofdpersoon 

Hassan graag stand-up comedian worden. Maar zijn vader wil 

dat hij in zijn voetsporen treedt als buschauffeur. Hubert, een 

zelfverzekerde homoseksuele tiener uit J’ai tué ma mère (Frans 

havo/vwo), ligt voortdurend over hoop met zijn moeder. In Zarte 

Parasiten (Duits havo/vwo) wordt een jong stel gevolgd dat parasi-

teert op de levens van anderen.

MUZIEKFILM
Voor mbo-leerlingen zijn er in het kader van CKV schoolvoorstel-

lingen van de muziekfi lm Antonia. In een achterstandswijk van Sao 

Paolo vechten vier vriendinnen voor hun grote droom: geld verdie-

nen met muziek. Maar de weg naar roem gaat bepaald niet over 

rozen. 

De opdrachten uit de lesbrief variëren van een klein onderzoek 

naar muziekfi lms en musicals en het leven in sloppenwijken, tot het 

toetsen van inhoud, vormgeving en genre, inclusief de eigen erva-

ringen over het maken van moeilijke keuzes en het oplossen van 

een ruzie met je beste vriend of vriendin. De derde opdracht is om 

in groepjes van vier een maatschappijkritische rap te schrijven, ge-

baseerd op eigen ervaringen, die in de klas wordt gepresenteerd.

Het festivalprogramma is te vinden op: www.fi lmfestivalrotterdam.

com, het educatief programma: www.fi lmfestivalrotterdam.com/

education. Voor de meeste schoolvoorstellingen zijn nog plaatsen 

beschikbaar. E-mail: education@fi lmfestival.com, tel. (010) 890 90 90. 
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Schooltijden op de 
helling: naar school 
van 7 tot 18 uur? 

De huidige schooltijden bestaan al ongeveer 

twee eeuwen en zijn gebaseerd op de agrarische 

samenleving. In 2010 is er een behoorlijke 

mismatch tussen de werk- en vakantietijden van 

ouders en kinderen. Hoogste tijd voor verandering? 

Ja, zeggen een paar scholen die het hele jaar 

open willen zijn van 7 tot 18 uur. Meningen, 

verhalen, plannen.

Behoefte aan ruimere openingstijden neemt toe

Inmiddels hebben we 45 leerlingen.’ De school volgt het bio-
ritme van kinderen, wat betekent dat er vooral tussen 10 en 12 
en tussen 14 en 16 uur instructie gegeven wordt en groepsac-
tiviteiten worden ontplooid. Van der Weijden: ‘Veel kinderen, 
zeker pubers, komen pas tegen tienen op gang. Dus dan is het 
pas effi ciënt om te leren.’
Op De School werken drie leraren. Zij werken gewoon 1659 
uur, net zoals andere leraren, maar die uren zijn verspreid over 
meer werkwerken, waardoor er  niet langer twaalf vakantie-
weken overblijven. In Trouw zei een leraar van de school eens: 
‘Mijn vrouw heeft ook maar drie weken vakantie. Wat moet ik 
dan nóg drie weken thuis?’ Directeur Marjolein Ploegman zei 
op een vraag of het niet zielig voor de kinderen is: ‘Zielig? Op 
zwarte zaterdag in de fi le staan op weg naar Zuid-Frankrijk, dát 
is zielig! Een heleboel kinderen vervelen zich te pletter, die wil-
len na drie weken graag weer naar school.’

WARME MAALTIJD
Het kabinet wil het voor mannen en vrouwen met kinderen 
makkelijker maken om werk en zorg te combineren. Een slui-
tend arrangement van onderwijs, voor-, tussen- en naschoolse 
opvang en vrijetijdsactiviteiten is hierbij van belang. De motie 
Van Aartsen/Bos uit 2006 was hier een uiting van. Hiermee 
werden scholen verplicht tussen 07.30 en 18.30 opvang te (la-
ten) bieden. In de praktijk doen de meeste scholen dat nu via 
het makelaarsmodel, waarbij zij een convenant sluiten met een 
aanbieder van opvang.
Staatssecretaris Sharon Dijksma zei in mei 2009 op een sympo-
sium: ‘De schooltijden van nu stammen uit een andere tijd, uit 
de tijd van vóór de industriële revolutie, toen de meeste men-
sen nog leefden van de landbouw en kinderhanden hard nodig 
waren om de oogst binnen te halen. Uit de tijd dat het gros van 
de mensen tussen de middag een warme maaltijd at. Uit de tijd 
dus dat lange zomervakanties en lange pauzes aansloten bij de 
behoeften van de mensen van toen. Wij, mensen van nu, heb-
ben andere behoeften. De samenleving is veranderd. De tijden 
van de samenleving zijn veranderd. Nu de schooltijden nog, 

Strandtenthouders in Zandvoort kunnen 
hun kinderen in het drukke hoogseizoen 
op school kwijt, namelijk op De School, 
open vanaf augustus 2008. Hier kunnen 
kinderen van 8 tot 18 uur terecht, 50 
weken lang, vijf dagen per week. Oud-
inspecteur en bestuursvoorzitter Henk 
van der Weijden vertelt op de studiedag 
De tijd zal het leren vorige week: ‘De va-
kanties zijn hier fl exibel in te delen voor 
de ouders. Dat spreekt strandtenthou-
ders aan. Zij werken in het hoogseizoen 
en willen dan graag hun kinderen op 
school hebben en bijvoorbeeld in januari 
op vakantie. Dat kan hier. De school is 
alleen rondom Kerst twee weken dicht. 
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van 7 tot 18 uur? 

Schooljournaal 11

voor scholen die dat willen!’
De andere behoeften van nu: niet meer slepen met kinderen 
tussen werk, opvang en sport of muziek, geen problemen meer 
met opvang in de vakantie, een effi ciënter gebruik van gebou-
wen, niet te veel wisseling in begeleiding en pedagogisch kli-
maat én meer onderwijstijd voor kinderen met achterstanden.

ZAAIEN EN OOGSTEN
Het project Andere Tijden in onderwijs en opvang ondersteunt 
scholen bij een overgang naar nieuwe schooltijden, verspreidt 
good practices en organiseert masterclasses en stimuleert het 
debat in het veld en de publieke dicussie. Projectleider Anki 
Duin waagt zich niet aan een schatting van het aantal scholen 
dat bezig is met andere schooltijden. Wel bemerkt ze een grote 
belangstelling voor het nadenken over een andere inrichting 
van de schooldag. ‘Er is echt sprake van een maatschappelijke 
beweging in onderwijsland en daarbuiten. Om een schooldag te 

‘IK KAN ME VOORSTELLEN DAT LERAREN 
HEEL BLIJ ZIJN DAT ZE OOK EENS BUITEN HET 
HOOGSEIZOEN OP VAKANTIE KUNNEN’

herorganiseren is tijd en zorgvuldigheid 
nodig, daar gaat snel een of twee school-
jaren over heen. Er wordt dus nu vooral 
gezaaid, in de nabije toekomst zullen we 
zien wat er geoogst wordt aan nieuwe 
schooltijden.’
Er rouleren diverse modellen voor 
nieuwe schooltijden. Zo wordt er hier en 
daar gewerkt aan integrale kindcentra 
die open zijn van 7 to 19 uur, met daarin 
afwisselend onderwijs, opvang, sport, 
ontspanning, huiswerkbegeleiding, kunst 
en cultuur. Verder is er het bioritme-
model, waarbij het leren het bioritme 
van kinderen volgt. Dat houdt in dat er 
tussen 10 en 12 geleerd wordt en tussen 
14.30 en 16.30 gerepeteerd. De lange 
middagpauze is voor eten, rusten, spor-
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2017 900 leerlingen hebben. Op dit moment heb ik drie leraren 
in dienst, waarvan er altijd minimaal twee aanwezig zijn. Ou-
ders kiezen minimaal vier dagen en maximaal vijf dagen dat ze 
onderwijs willen. Eens in de vier maanden geven ze dat aan en 
plannen ze ook hun vakantie in. Ze kopen minimaal duizend 
uur onderwijs per jaar in. Leraren werken van 8 tot 17 uur. De 
uren tussen 12 en 14 uur besteden ze aan lunchen, vergaderen, 
kopiëren, taakuren. Het eerste half jaar namen ouders vooral 
vrij in de schoolvakanties. Ik merk dat het nu wat begint te ver-
schuiven, dat ouders beginnen te begrijpen dat het écht fl exibel 
is. Het draaide de ouders daar in eerste instantie niet om. Ze 
kozen voor het onderwijsconcept en namen de schooltijden er 
bij.’

BIORITME
Het onderwijsconcept is gebaseerd op het bioritme, waarbij 
rekening wordt gehouden met de uren waarop kinderen het 
makkelijkst stof opnemen. Zo staan in de ochtend taal en reke-
nen op het programma. Verder werkt de school met individuele 
leerlijnen. Matser: ‘Dat is een vereiste als de vakanties zelf in te 
plannen zijn. Als een kind in maart zes weken afwezig is, moet 
het daarna gewoon verder kunnen waar het gebleven is. Een 
leerkracht is verantwoordelijk voor maximaal twintig kinderen. 
Voor elk kind moet dus zo’n individueel leerplan opgesteld wor-
den. Dat kost enorm veel tijd.’
Omdat Matser helemaal nieuw begon met deze school, lukte 
het hem om mensen aan te nemen die zich kunnen vinden 
in dit concept, in de werktijden en in het loslaten van vaste 
schoolvakanties. ‘De leraren kiezen hiervoor. Ik kan me voor-
stellen dat dat moeilijker ligt als het een bestaande school is 
die verandert. Aan de andere kant kan ik me ook heel goed 
voorstellen dat leraren heel blij zijn met fl exibele vrije dagen, 
want dan kunnen ze ook eens buiten het dure hoogseizoen op 
vakantie.’ Op dit moment kost Veerezon nog een kwart meer 
formatie dan een andere school, maar Matser verwacht dat bij 
300 leerlingen het omslagpunt ligt. ‘Uiteindelijk kun je ook 
besparen op hbo-functies, want je kunt veel werk dat leraren 
nu doen maar waar ze niet voor opgeleid zijn, ook laten doen 
door bijvoorbeeld een onderwijsassistent.’
Ciska de Graaff

CNV ONDERWIJS HOUDT VINGER 
AAN DE POLS
CNV Onderwijs begrijpt de maatschappelijke be-
hoefte om meer samen te werken tussen school 
en opvang en de openingstijden van schoolge-
bouwen te verruimen, maar waakt ervoor dat 
dit ten koste gaat van werknemers. Verandering 
van werktijden moet altijd in overleg met per-
soneelsleden gebeuren. Het aantal uren van 
de normjaartaak, vastgelegd in de cao primair 
onderwijs, mag niet overschreden worden. De 
regelingen voor pauzes moeten nageleefd wor-
den. Bovendien moet de werkruimte voor lera-
ren gerespecteerd worden, zodat ze bijvoorbeeld 
niet om drie uur uit het lokaal gezet worden.

ten en andere activiteiten, verzorgd door 
de kinderopvang. Ook is er het 5-gelijke- 
dagenmodel, waarbij onderwijs wordt 
gegeven van 8.30 tot 14.30 en er geen 
vrije woensdag- of vrijdagmiddag is.

DONKER
In het donker naar school gebracht 
worden en in het donker weer opge-
haald worden. Het kan op basisschool 
Veerezon in Zwolle, open vanaf augustus 
2009. Het streven is open te zijn van 7 
tot 18 uur, van maandag tot en met za-
terdag, 52 weken lang. Onderwijs wordt 
gegeven van 9 tot 12 en van 14 tot 16.30 
uur. De andere uren worden gevuld met 
eten, spelen, sporten, muziek en rusten. 
Projectleider Rick Matser vertelt op de 
studiedag De tijd zal het leren: ‘We zijn 
sinds augustus bezig en hebben nu zeven-
tien leerlingen. De prognose is dat we in 
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Verlengde schoolda g voor veel scholen 
nog brug te ver

Opvang of extra lessen na de reguliere schooltijd, 
een steeds vertrouwder beeld op basisscholen.
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Hoewel een enkeling zich nog laaft aan the 
good old days van zuiver lesgeven, wordt de 
maatschappelijke roep om ruime openingstij-
den steeds luider. Sinds 1 augustus 2007 ver-
plicht de motie Van Aartsen-Bos basisscholen 
zorg te dragen voor buitenschoolse opvang 
als ouders dat wensen, ongeacht of het nu in 
de eigen school wordt aangeboden of elders. 
Maar wat komt er verder terecht van aller-
lei nieuwe initiatieven als de brede (buurt)
school en de verlengde schooldag? 

VERANTWOORDELIJKHEID
Over een punt zijn alle schooldirecteuren het 
met elkaar eens: stuur kinderen niet in het 
weekend of tijdens de zomervakantie naar 
school.
Verder kent bijna de helft van de geraad-
pleegde scholen het patroon van de klas-
sieke schooldag tussen 8.30 en 15.30 uur, 
aangevuld met voor-, tussen- en naschoolse 
opvang. Het is dat ouders het graag willen, 
anders had een aantal van de betreffende di-
recteuren de opvang het liefst ook buiten de 
school gehouden. Van een verlengde school-
dag waarbij leerlingen nog wat extra lestijd, 
sport of andere cursussen krijgen toebedeeld, 
wil tweederde van hen evenmin weten. Is er 
een verlengde schooldag, dan vaak ingebed in 
een brede schoolvoorziening, waarbij de ver-
antwoordelijkheid bij de naschoolse opvang 
ligt. Een aantal scholen is met aanbieders in 
gesprek over verlengde schooldaginitiatieven, 
een kwart denkt na of is in onderhandeling 
over aansluiting bij een brede school. Van 
uitbreiding van taken van het personeel kan 
nooit sprake zijn, behalve vrijwillig en be-
taald. Het zittende team coördineert hooguit. 

Begrippen als brede (buurt)school, voor-, tussen- en 

naschoolse opvang en de verlengde schooldag hebben één 

ding gemeen: ze verenigen zich niet met de  ouderwetse 

openingstijden van scholen tusen 8.30 en 15.30 uur. 

Schooljournaal peilde de bereidheid op een twintigtal scholen 

in witte buurten, Vogelaarwijken, provinciesteden en G4-steden  

zich te schikken naar de tijdgeest. 
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Peter Vermeulen, directeur basisschool 
De Baanbreker, Den Haag

‘Verlengde schooldag is een ruim begrip. In Den Haag verstaan 
ze eronder dat leerlingen direct na schooltijd een bepaalde cur-
sus kunnen volgen, wij stellen de ruimte er voor beschikbaar. 
Bij ons beginnen de cursussen  om kwart over drie. Leerlingen 
kunnen dan kiezen uit muziek, iets creatiefs of sport. Dat laatste 
is heel nuttig, want er zijn weinig verenigingen hier in de buurt. 
Leerkrachten van onze school geven ook cursussen. En krijgen 
er een vergoeding voor. Zo hebben we een collega die een tien-
daagse cursus over judo geeft. Een andere collega is weer goed 
in atletiek en een derde heeft een dansbevoegdheid. Voordeel is 
wel dat de kinderen deze leerkrachten kennen, zodat er minder 
snel ordeproblemen zijn.’

Robert van Woudenberg, directeur basisschool 
Het Klaverblad, Apeldoorn

‘Ik ben voor het verlengde schooldagconcept. Het sluit aan bij 
de maatschappelijke werkelijkheid dat steeds meer ouders 
werken. Kinderen moeten daardoor opgevangen worden op al-
lerlei manieren, omdat ze anders gaan zwerven over straat, 
omdat ze geen goede vrijetijdsbesteding hebben. Je kunt dit als 
school misschien geen goede ontwikkeling vinden, en menen 
dat kinderen buiten de reguliere schooltijden moeten worden 
opgevangen door hun ouders, maar de meeste moeders zitten 
na schooltijd niet meer klaar met een kopje thee. Dus na drie 
uur moet er ruimte zijn voor muziekles, kunstzinnige en crea-
tieve vorming en sport. Maar dan wel in samenwerking met de 
brede school, zodat je ook goede afspraken kunt maken met de 
naschoolse opvang. Wat het weekend betreft blijft voor mij de 
school dicht.’

3 H W H U � 0 D J Q � H

Aan dit onderzoek werkten mee: Gravenrode - Landgraaf, Liduinaschool – Harderwijk, 

Kerkeboschschool – Zeist, De Driemaster – Lelystad , Paulusschool – Amsterdam, De 

Baanbreker - Den Haag, De Ark - Bunschoten, Sint Thomasschool - Leeuwarden, Het 

Klaverblad - Apeldoorn, De Bron - Hendrik Ido Ambacht, Sjaloomschool - Wierden, De 

Poeljeugd - Goes, De Citer - Appingedam, De Kern - Veendam, Mariaschool - Dordrecht, 

De Wiekslag – Amersfoort, Marnixschool - Katwijk, De Vlieger – Zwolle, De Overlaet – 

Rosmalen, Speel- en Werkhoeve – Bodegraven. 

Paul Quaedvlieg, directeur basis-
school Gravenrode, Brunssum

‘Als ik mijn collega’s zo af en toe 
hoor bij de koffi e moet het niet veel 
gekker worden met de openings-
tijden van scholen. Ze willen geen 
school die open is van 7 uur ’s och-
tends tot tien uur ’s avonds en ook 
nog eens in de vakanties. En dan 
gaat het niet eens zozeer om de 
angst dat ze daar mogelijk zelf voor 
kunnen worden ingezet, ze hebben 
per slot van rekening een normjaar-
taak. Het is meer dat zij de school 
zien als een leerinstituut waar de 
kinderen 25 tot 26 verplichte lesuren 
volgen. Eigenlijk moet dat voldoende 
zijn. Het verlengde aanbod lijkt ons 
daarom geen schooltaak, maar een 
zaak van de voor- en naschoolse 
partner en van de ouders.’  

Dick van Loozen, directeur basis-
school De Driemaster, Lelystad

‘Voor sommige kinderen zou het fan-
tastisch zijn als er elke dag school 
zou zijn, ook in het weekeinde en in 
de vakanties. En dan heb ik het niet 
over meer lesuren maken, maar 
puur de structuur. Ze blijven in een 
vast ritme. Zelf zie ik het niet zo zit-
ten. Om twee redenen. De eerste is 
praktisch: hoe beman ik mijn school, 
want je hebt toch meer personeel 
nodig? Twee: we geven zo wel een 
hoop vrije dagen op. Ik zie daar voor-
alsnog geen heil in, zeker niet als de 
wens alleen bij de ouders vandaan 
komt. Hier speelt dat overigens niet. 
De ouders, zoals wij die hier kennen 
op deze gemengde school, zijn het 
meest gelukkig met een traditioneel 
rooster. Elke dag les en op woens-
dagmiddag vrij.’
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Deze rubriek bevat tips, handigheidjes, sugges-
ties, ideeën, waar u uw voordeel mee kunt doen 
op school. Ook een tip? Stuur een e-mailtje naar 
schooljournaal@cnvo.nl onder vermelding van Tips.

Tafelkring
In groep 4 houd ik regelmatig een 
tafelkring. Leerlingen krijgen de 
beurt met tafelsommen op maat: de 
zwakkere rekenaars makkelijkere 
en de betere moeilijkere sommen. Is 
het antwoord goed, dan gaat een kind 
staan. Als iedereen staat, gaat het 
spel beginnen. Wie een antwoord fout 
zegt, gaat zitten. Zittende kinderen 
kunnen kinderen die staan ‘afmaken’ 
door het goede antwoord eerder te 
roepen. Het kind dat het antwoord 
fout had, gaat zitten en het andere 
kind gaat weer staan. Alle kinderen 
blijven zo scherp. Geef faalangstige 
kinderen makkelijkere sommen, zo 
krijgen ze vertrouwen. Afspraken: af 
is af; we lachen niemand uit; als je 
snel zit, betekent dat: oefenen. 
Anne-Marie Schute, leerkracht

Werkdruk
Er gebeurt heel veel op een werkdag. 
Het onderwijs is een dynamische 
wereld met veel verschillende activi-
teiten en contactmomenten. Daarbij 

gaat er altijd wel eens iets niet hele-
maal zoals je het zelf graag gewild 
zou hebben. Maar er gaat natuurlijk 
ook altijd een heleboel wel heel goed. 
Het is maar net hoe je het wilt zien. 
Maak er een gewoonte van vooral oog 
te hebben voor alle positieve punten. 
Noteer in gedachten aan het eind van 
een werkdag alles waarop je trots 
kunt zijn. Alleen maar door anders te 
kijken, kun je het gevoel van werk-
druk al verminderen.
Astrid de Cock, CNV Onderwijs 

Creatieve lessen
Tijdens mijn jaren in groep 5 en 6 in 
het speciaal basisonderwijs ben ik de 
creatieve lessen altijd begonnen met 
de kinderen te zeggen dat we kunst 
met een grote K gingen maken. Ik 
nodigde een illustrator uit die in het 
kader van de kinderboekenweek een 
tekening kwam maken. Wij keken 
de kunst af, wel twee uur lang. De 
kinderen raakten geïnspireerd, zij 

wilden ook zo’n mooie tekening. Ze 
merkten dat de kunstenaar gecon-
centreerd in stilte werkte. Voor hen 
was dat moeilijk, dus zette ik een 
luisterboek op, maar dan zo zachtjes 
dat ze het alleen goed konden horen 
als het stil was. Als een kind hulp 
nodig had, stak het zijn vinger op 
en werd het fl uisterend geholpen. 
De kunstwerken presenteerden 
we later op een mooie tentoon-
stelling met een offi ciële 
opening en gasten.
M. Hoefnagels, gepensioneerd 
leerkracht 

Reguleer 
toilet bezoek
Reguleer toiletbezoek. In een 
normale situatie hoef je hier-
aan geen aandacht te besteden, 
omdat het zichzelf regelt. Voer 
wel de vaste regel in dat er geen 
toiletbezoek plaatsvindt tijdens in-
structie van de docent. Bij begin-
nende docenten wil het nogal eens 
gebeuren dat de hele klas constant 
naar de wc moet. Probeer dit geen 
probleem te laten worden. Regel 
dan iets als: nooit meer dan één 
leerling tegelijk naar het toilet. De 
lol is er zo gauw af. Werkt dat niet, 
verbied dan botweg toiletbezoek tij-
dens jouw les. Of geef gelegenheid 
tot toiletbezoek voordat de leerling 
binnenkomt en in de klas niet meer. 
Even je tas neerzetten en snel naar 
de wc mag ook. Daarna geldt: wie 
binnen is, is binnen.
www.duizendjaarvoordeklas.nl
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TOPTIP: SOLLICITEREN

Bedenk als star
ter in het onde

rwijs voordat je g
aat solliciteren 

op wat voor 

school je wilt werken. Door stages weet je waarschijnlijk wel wat je prettig 

vindt, maar ook waar je liever nie
t wilt werken. Wil je meer weten over 

een school waar een vacatu
re is vrijgekom

en? Vraag dan 
rond in je netw

erk 

wat zij weten over de sc
hool. Informeer ook telefon

isch naar de va
cature. 

Zo krijg je vaa
k al een indruk

. De beste indruk 
krijg je natuurl

ijk door een 

dag mee te lopen: vra
ag om een meeloopdag bij j

e sollicitatieges
prek! Vertel 

ook je familie, vrienden en
 kennissen dat 

je een baan zo
ekt. 

www.starteninhetond
erwijs.nl
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Boeien!
Ik vind het tenenkrommend als volwassenen hip en 
happening proberen te doen door hun taalgebruik op te 
spicen met de lingo van de jeugd. Meneren van vijftig 
die het hebben over de vette fi lm die ze hebben ge-
zien. Brrr. Of collega’s van mijn eigen leeftijd die hun 
leerlingen begroeten met een hartelijk ‘hee mattie’ en 
een boks. Jakkie.

Zelf doe ik mijn uiterste best om mijn taalgebruik 
voor de klas zo archaïsch mogelijk te houden. Soms 
mislukt dat een beetje. Als ik heel erg boos word, 
wil ik bijvoorbeeld nog wel eens een onorthodoxe 
uitdrukking gebruiken. Daar schrik ik dan zelf van. 
De klas die mijn toorn ondergaat meestal ook en er 
is altijd wel een bijde hanterik die roept:’Hee juf, dat 
mogen wij niet eens zeggen, dus u al helemaal niet.’ 
En dan geef ik de bijdehanterik groot gelijk, want zo 
ben ik dan ook wel weer. 

Maar er is één straattaalwoord waar ik erg van houd 
en dat is het woord ‘boeien.’ Mijn leerlingen gebruiken 
het te pas en te onpas: ‘Coole tas Lola, maar Stacey 
heeft dezelfde.’ ‘O, echt? Nou ja, boeien.’ ‘Boeien’ 
drukt onverschilligheid uit en dat is niet altijd slecht. 
We kunnen ons op deze wereld nu eenmaal niet overal 
druk over maken. Bovendien is het geen scheldwoord, 
maar het is wel duidelijk. En daarom gebruik ik het 
graag.  
 
Zoals vorige week bijvoorbeeld. Zat een grietje uit de 
tweede te tetteren tegen haar buurvrouw, dus ik greep 
in: ‘Gabriël, hou op met kletsen. Aan het werk!’ Riep 
het kind: ‘Ik heet GabriëlLE, mevrouw!’ En toen zei ik: 
‘Boeien hoe je heet. Je houdt gewoon je mond en je gaat 
je opdrachten maken.’ En dat is ook 
precies wat Gabriëlle ging doen. 

‘Boeien’ heeft ook beperkingen. Zo 
kreeg ik pas een mail van een moeder 
die zich beklaagde over mijn ziekteverzuim. Want het 
was zo vervelend dat haar Annemijn nu tussenuren had. 
Blijkbaar realiseerde ik me niet dat het vwo een heel 
zware opleiding is en of ik in het vervolg zorgvuldiger 
met mijn ziekmeldingen zou willen omgaan. Eigenlijk 

COLUMNCOLUMNCOLUMNMijke Pelgrim

Mijke Pelgrim (31) is 
docent Engels en werkt 

op het Sint Nicolaaslyceum 
in Amsterdam.

zou ik heel graag willen terugmailen: Beste moeder 
van Annemijn, dit is mijn antwoord: BOEIEN!!! Maar 
dat doe ik dan weer niet. Niet professioneel enzo. 
Maar dan zeg ik het wel zachtjes in mijn hoofd. En dat 
helpt ook al.

Juist als je een goede docent wil zijn, kun je je niet 
alles aantrekken of overal op ingaan. Daarvoor komt 
er simpelweg te veel op je af. Ik ben mezelf dus aan 

het leren om iets vaker ‘boeien’ te zeggen. Straattaal 
of niet, ‘boeien’ zeggen is gezond. En aan een gezonde 
docent heeft iedereen het meest.

BESTE MOEDER VAN ANNEMIJN, DIT IS 
MIJN ANTWOORD: BOEIEN!!!
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Grieks en Latijn zouden te grote struikelblokken 

vormen voor de huidige generatie gymnasiasten. 

Examens worden slecht gemaakt. Met name 

vertalingen uit de oorspronkelijke taal naar het 

Nederlands pijnigen de hersens van menig 

scholier. Een wijze commissie die onderzoek 

deed, bepleit samenvoeging van de vakken en 

versoepeling van de exameneisen. De sectie 

Klassieke Talen van het Barlaeusgymnasium in 

Amsterdam neemt stelling.

Verzet tegen afzwakken eisen Grieks en Latijn

’Van zelf vertalen gaat iets magisch uit. 
Het is alsof je in een betovering gevangen 
raakt. En het is ook iets waar je je hele 
leven wat aan hebt.’ Het is volgens Tessa 
Gomperts, docent klassieke talen op het 
Barlaeusgymnasium in Amsterdam, het 
‘hidden currucilum’ van het omzetten van 
oorspronkelijke teksten uit het Grieks of 
Latijn in het Nederlands. Bijna bevlogen 
vertelt ze dat leerlingen zich door het 
vertalen academische vaardigheden eigen 
maken als: langzaam lezen, precieze ana-
lyse, nauwkeurigheid, doorzettingsver-
mogen, maar ook een levenslange passie 
voor klassieke talen. Het maakt de positie 
van het Grieks en Latijn uniek in het 
Nederlandse onderwijs, omdat een derge-
lijke manier van vertalen bij de moderne 
talen niet meer wordt toegepast, meent 
Gomperts. De verworvenheden zouden 
daarom moeten worden toegevoegd aan 
de eindtermen van beide vakken. Een en 

‘Dit zou het einde 
van het gymnasium 
betekenen’

ander formuleerden de verzamelde classici van het hoofdstedelijke 
gymnasium vorige maand ook in een verweer aan de Verkennings-
commissie Klassieke Talen. Die had in opdracht van staatsse-
cretaris Van Bijsterveldt onderzocht waarom de laatste jaren de 
examenresultaten zo tegen vielen. Vooral bij Latijn zou een op 
de vier leerlingen een onvoldoende halen. Debet hieraan was 
een gebrek aan motivatie, maar ook het onvermogen nog niet 
eerder behandelde teksten te vertalen tijdens het eindexamen. 
Een oplossing zou zijn de twee geplaagde talen vanaf het vierde 
jaar samen te voegen tot Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en 
de exameneisen te versoepelen. Voor de echte diehards blijven 
straks de keuzevakken Grieks en Latijn bestaan.

SLECHT SIGNAAL
In een betoog in de Volkskrant steunt oud-Barlaeus-leerling Frits 
Bolkestein de Verkenningscommisie met de oproep originele 
teksten van klassieke schrijvers te vervangen door goede 
Nederlandse vertalingen. De oud-VVD leider hoopt dat zo meer 
boeken uit die tijd kunnen worden behandeld. Veel docenten 
klassieke talen vrezen echter voor marginalisering van hun 
vakgebied. Ook voorzitter Michel Rog van CNV Onderwijs was 
met stomheid geslagen. In een eveneens in de Volkskrant gepu-
bliceerde brief stak hij vorige week de classici een hart onder de 
riem. ‘De voorgestelde veranderingen leiden tot middelmatig-
heid. De zesjescultuur doet zo zijn intrede in een onderwijssoort 
die altijd hoge eisen stelde. Gymnasia zouden zich moeten af-
vragen of het groeiend aantal leerlingen daar wel thuis hoort, in 
plaats van het niveau aan te passen. Wie geen Grieks of Latijn 
wil of kan, heeft altijd nog het atheneum.’

UITHOLLING KLASSIEKE TALEN
‘We zijn als sectie unaniem tegen’, zegt Maaike Zwaagstra, 
evenals Gomperts docent klassieke talen op het Barlaeusgym-
nasium. ‘Deels vanwege de argumenten die Michel ook noemt 
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Docenten klas-
sieke talen van 
het Amsterdamse 
Barlaeusgym-
nasium in gesprek 
met CNV Onder-
wijs-voorzitter 
Michel Rog 
(midden). 
Verder vanaf 
links: Maaike 
Zwaagstra, 
Adelheid Smarius, 
Diederik 
Burgersdijk en 
Tessa Gomperts.
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in zijn brief, dat het absurd is het niveau aan te passen, maar 
ook inhoudelijk, omdat wij vast willen houden aan het lezen 
van klassieke teksten in de originele taal.’ Samen met collega’s 
Adelheid Smarius, voorzitter van de sectie Klassieke Talen, en 
Diederik Burgersdijk, discussieerden zij vorige week op hun 
school met CNV Onderwijs-voorzitter Rog over de voorstellen 
van de Verkenningscommissie. Zwaagstra: ‘Ik hecht heel veel 
belang aan de nuances die horen bij close reading, het langzaam, 
aandachtig lezen.’ Smarius valt bij: ‘Het is niet alleen dat we het 
een heel vreemde keuze vinden, om iets weg te nemen wat heel 
moeilijk is. Maar de oplossing die daarvoor wordt geboden, het 
combinatievak Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, vormt echt 
een uitholling voor waar de klassieke talen eigenlijk voor staan. 
Het verzandt in een heel groot cultuurvak. Dat zou het einde 
van het gymnasium betekenen.’ ‘Het is nog niet eens goed uitge-
werkt’, weet Zwaagstra. 

RADICALE VOORSTELLEN
Smarius: ‘Volgens de Verkenningscommissie zouden de eerste 
drie klassen nog wel gewoon Grieks en Latijn moeten leren, dus 
woordjes en grammaticale rijtjes stampen. Maar wanneer ze daar 
straks in de bovenbouw niet zo veel meer mee hoeven te doen, 
zal de motivatie om daar in de onderbouw hard voor te werken 
bij de meeste leerlingen snel teruglopen.’ Burgersdijk geeft toe dat 
er een probleem ligt. ‘Vertalen is moeilijk en er zijn lage eindexa-
mencijfers. Maar wat de commissie verzuimd heeft aan te geven is 
precies vertellen waar dat door komt. Dat was hun taak. Nu ge-
ven ze veel meer aan wat voor hen de ideale onderwijssituatie zou 
zijn.’ Rog: ‘Ze hebben hun taak veel te breed opgevat.’ Burgers-
dijk weer: ‘Dan kom je kennelijk tot radicale voorstellen, die nu 

weer teruggefl oten moeten worden.’ ‘Het fail-
lissement van de onderwijshervormingen’, vat 
Smarius samen. Rog knikt bevestigend: ‘Terwijl 
de commissie Dijsselbloem toch terecht had 
gevraagd om rust in de gelederen.’

GEEN ELITESCHOOL
‘Het niveau over het geheel is wel minder 
geworden, maar dat is een maatschappelijk 
probleem. Waarom moeten Grieks en Latijn 
daarvoor de rekening betalen?’, vraagt 
Smarius zich af. ‘Precies’, vult Zwaagstra aan. 
‘De vonk voor ons vak slaat pas over als leer-
lingen gaan vertalen, als ze zelf in aanraking 
komen met tweeduizend jaar oude teksten en 
langzaamaan leren begrijpen wat er staat. Er 
zullen maar heel weinig twaalfjarigen zijn die 
bewust voor klassieke talen kiezen. Hetzelfde 
geldt voor wis- en natuurkunde.’ Gomperts: 
’Onze taak is vervolgens het maximale uit deze 
leerlingen te halen.’ Rog: ‘Hebben jullie mis-
schien niet op niveau ingeboet door de laatste 
jaren makkelijker leerlingen aan te nemen?’ 
Smarius reageert fel: ‘Wie hier naar toe komt, 
kan het niveau aan. We zijn geen eliteschool 
voor de grachtengordel, maar we willen wel 
de beste leerlingen.’ ‘Slim zijn zegt natuurlijk 
niets over motivatie’, erkent haar jongere col-
lega Gomperts, ‘maar kies dan voor het athe-
neum, als je geen klassieke talen wilt doen.’
Peter Magnée 
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Wijziging BWOO-uitkering
Mensen met een BWOO-uitkering, de oude werkloos-
heidsuitkering in het primair onderwijs, ontvangen 
met ingang van 2010 geen aparte (eindejaars)uitke-
ringen meer in december. In plaats daarvan wordt hun 
maandelijkse uitkering met 4,78% verhoogd. Dit is 
een duidelijke verbetering voor de BWOO-ers met 
loonsuppletie. Zij konden door de aparte uitkeringen 
hun loonsuppletie geheel of gedeeltelijk kwijtraken. 
Dit wordt nu vanaf 2010 hersteld. Voor BWOO-ers 
zonder loonsuppletie is deze wijziging vrijwel neutraal. 
Voordeeltje is wel dat het geld voortaan verspreid over 
het jaar wordt ontvangen in plaats van het hele bedrag 
in december. Voor meer uitleg: www.cnvo.nl/verlofont-
slag/werkloosheid/ 

CNV blijft lobbyen voor 
betere AOW 
Het CNV heeft zich via een gezamenlijke brief met 
de andere vakcentrales en op een hoorzitting bij de 
Tweede Kamer opnieuw sterk gemaakt voor een wel-
vaartsvaste, fl exibele en toekomstbestendige AOW. 
Welvaartsvast wil zeggen dat de AOW weer wordt 
gekoppeld aan de feitelijk verdiende lonen. Dat is veel 

gunstiger dan het volgen van de contractlonen. Flexi-
bel betekent dat iedereen zelf kan kiezen om de AOW 
wat eerder (of later) te laten ingaan. Toekomstbesten-
dig wordt de AOW door de (spil)leeftijd te koppelen 
aan de stijgende levensverwachting. In dit alternatieve 
plan blijft het voor iedereen reëel mogelijk om de 
AOW met 65 jaar te laten ingaan. De uitkering wordt 
dan wat lager, maar blijft nauwelijks achter bij het 
huidige, niet-welvaartsvaste AOW-bedrag. De politiek 
lijkt vast te houden aan de verhoging van de AOW in 
twee abrupte stappen. Wel wordt behoorlijk aangehikt 
tegen de krakkemikkige oplossing van het kabinet voor 
de zware beroepen.

Onderhandelaarsakkoord cao 
gvo/hvo
Vanaf 1 augustus 2009 wordt het godsdienstig en hu-
manistisch vormingsonderwijs (gvo/hvo) op de open-
bare scholen bekostigd door het ministerie van OCW. 
Tot nu toe werd dit onderwijs meestal gegeven door 
leraren die daar niet voor betaald werden op grond 
van een arbeidscontract. Dat is nu veranderd. CNV 
Onderwijs heeft met de werkgevers in deze sector 
onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden, waarbij 
de cao voor het primair onderwijs uitgangspunt is 
geweest. Op 7 januari jongstleden heeft dit overleg 
tot een onderhandelaarsakkoord geleid, dat met een 
positief advies aan onze leden wordt voorgelegd. In de 
cao is onder andere geregeld dat de leraren worden 
betaald volgens de schaal A die ook voor leraren in 
het basisonderwijs geldt, dat er een maximale lessen-
taak is van 30 lessen van 45 minuten per week en 
dat voor het woon-werkverkeer en voor het reizen 
tussen scholen 14 cent per kilometer wordt betaald. 
Op www.cnvo.nl kunt u de tekst van de cao gvo/hvo 
downloaden en (als de cao voor u geldt) uw mening 
hierover geven. Mocht u werkzaam zijn als leraar gvo 
of hvo, maar dat nog niet hebben gemeld aan de le-
denadministratie van CNV Onderwijs, dan 
verzoeken wij u om dit zo spoedig 
mogelijk te doen 
(ledenadministratie@cnvo.nl).
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Nieuwe aanvraagtermijn lerarenbeurs 
Wilt u komend studiejaar met een opleiding 
beginnen? Of bent u al begonnen met een bache-
lor- of masteropleiding? Dan kunt u in de periode 
van 1 april tot en met 13 mei een aanvraag voor 
de lerarenbeurs indienen bij de Dienst Uitvoe-
ring Onderwijs van het ministerie van OCW. De 
aanvragen worden toegekend per onderwijssector 
op volgorde van binnenkomst. Dus stuur uw aan-
vraag zo snel mogelijk in om kans op een beurs 
te maken. Binnenkort zal hierover weer een 
nieuwsbrief van CNV Onderwijs verschijnen. 
Meer informatie over de lerarenbeurs: 
www.ib-groep.nl/particulieren/studiefi nanciering/
lerarenbeurs/lerarenbeurs_voor_scholing.asp
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

dinsdag 2 februari Assen
donderdag 4 februari Apeldoorn
donderdag 11 februari Rotterdam
donderdag 18 februari ‘s Hertogenbosch
dinsdag 2 maart Assen
donderdag 4 maart Apeldoorn
donderdag  11 maart Rotterdam
dinsdag 16 maart Roermond
donderdag 18 maart ’s Hertogenbosch
woensdag 24 maart Assen
donderdag 25 maart Apeldoorn



Het artikel in het vorige Schooljournaal over bapo en 
compensatieverlof heeft een lawine aan reacties opge-
leverd. Omdat daaruit blijkt dat de regeling compensa-
tieverlof nog niet helemaal duidelijk is, willen we nog 
eens wat dieper ingaan op de regeling.
Compensatieverlof is, net als eerder de adv-regeling 
in feite niet meer dan het verschuiven van werktijd. 
Een fulltimer heeft een jaartaak van 1659 uur, waar-
van maximaal 930 uur lesgevende taken. Verdeeld 
over 39,2 weken (het gemiddeld aantal lesweken per 
schooljaar) is dat dus 23 uur en 45 minuten lestijd per 
week. Scholen werken echter vaak met een rooster 
waarin leerlingen 25,75 uur les krijgen. Bij gebruik van 
de compensatieregeling geeft een leraar dan ook daad-
werkelijk 25,75 uur les per week. Dat is 2 uur boven de 
gemiddelde wekelijkse lessentaak. Die 2 uren worden 
gedurende een aantal weken opgespaard en leveren 
dan een vrije dag (of dagdeel) op. Aan het eind van 
het schooljaar heeft zo’n leraar dus feitelijk 930 uur 
gewerkt, net als zijn collega die geen compensatiever-
lof neemt en dus maximaal 23,75 uur per week voor 
lesgevende taken wordt ingeroosterd.
Dat bapo en compensatieverlof niet kunnen samen-
gaan heeft natuurlijk te maken met de doelstellingen 
van de bapo-regeling. Die is juist ingevoerd om weke-

RECHTSPOSITIE
Leden van CNV Onderwijs kunnen voor 
rechtspositionele vragen mailen met 
belangenbehartiging@cnvo.nl, bellen met (030) 
751 10 03, of gebruik maken van de regionale 
spreekuren. Zij kunnen daar een gesprek voeren met 
een van de juridische medewerkers over zaken die 
hun rechtspositie betreffen (uitsluitend op afspraak). 
Aanmelden kan tot 5 werkdagen voor het geplande 
spreekuur, zie bovenstaand mailadres of per telefoon, 
(030) 751 18 20. Bij telefonische aanmelding dienen 
leden hun lidmaatschapsnummer bij de hand te 
hebben.

VRAAG:

lijks een stukje taakverlichting te realiseren. Gebruik 
van de compensatieregeling leidt er toe dat in een 
aantal weken die verlichting teniet wordt gedaan door 
de extra lesuren die worden gegeven om het compen-
satieverlof op te bouwen. Het is dus niet zo dat iemand 
die bapo neemt, en dus geen compensatieverlof kan 
opnemen, wordt benadeeld. Per saldo is de jaartaak 
immers gelijk voor alle werknemers, ongeacht of je 
gebruik maakt van de compensatieregeling.
Een fulltimer die 170 uur bapo neemt, heeft een maxi-
male lessentaak van 826 uur. Dat is bij 39,2 lesweken 
dus 21 uur per week. Zo iemand moet ook daadwer-
kelijk voor 21 uur lesgevende taken per week worden 
ingeroosterd. Bij een rooster van 5,5 uur lesgeven op 
een hele dag en 3,75 uur op woensdag, is dat dus bijna 
een hele vrije dag per week. 
Overigens geldt een soortgelijke regeling voor scholen 
die werken met het zogenaamde Hoorns model, waar-
bij alle groepen 940 uur les per jaar krijgen. 
In dat model worden leerkrachten ingeroosterd voor 
940 uur lesgevende uren per jaar en krijgen ze in de 
loop van het jaar twee vrije dagen, zodat de netto in-
zet op 930 uur uitkomt. Ook leraren die in dit model 
werken, kunnen naast deze 10 uur geen gebruik maken 
van de compensatie regeling.

ANTWOORD:

Waarom geen 
compensatieverlof bij bapo?
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Marieke Dufour is een van de 
trainers die de cursus Time-
management verzorgt. ‘In het 
onderwijs is het werk nooit 
af. Daarom zul je dus keuzes 
moeten maken en dat vinden 
mensen heel moeilijk. Want 
hoe houd je tegelijkertijd een 
tevreden gevoel over je werk? 
Natuurlijk leren de deelnemers 
van mij hoe ze keuzes moeten maken, maar de cur-
sus is nadrukkelijk ook bedoeld om van elkaar te leren. Daarnaast 
wordt uitgelegd wat timemanagement is en kijken cursisten naar 
zichzelf. Hoe ver zijn ze al met het aanleren van vaardigheden om 
hun tijd beter in te delen? Bij de afgelopen cursus was de jongste 
deelnemer 23 jaar, de oudste was achterin de vijftig en hoefde 
nog maar drie jaar voor de klas te staan. Regelmatig bezoeken 
ook schoolleiders de cursus. Iedereen kan dus moeite hebben met 
het stellen van prioriteiten en het effectief leren omgaan met de 
schaarse tijd. Na deze cursus ben je in staat om zelf met concrete 
handvatten aan de slag te gaan.’ 

Cursussen
In het onderwijs is timemanagement essentieel. Heeft de dag standaard te weinig uren? Heeft u 
moeite met prioriteiten stellen of ‘nee’ zeggen? In de cursus Timemanagement leren deelnemers 
beter met hun tijd om te gaan. 

Timemanagement

Resultaat
In de cursus krijgt u inzicht in uw 
eigen timemanagement. U krijgt 
concrete handvatten aangereikt om 
keuzes te maken en prioriteiten te 
stellen. Bovendien ontvangt u ook 
tips van collega-cursisten. 

Praktische informatie:
De cursus Timemanagement is 
voor individuele docenten, maar 
ook voor teams beschikbaar. 
Duur: 3 dagdelen (een hele dag ge-
volgd door een terugkommiddag). 
Datum en locatie: 15 april en 27 
mei in Utrecht
Kosten: 
€ 225,- voor leden 
€ 450,- voor niet-leden
Starters kunnen deelnemen tegen 
gereduceerd tarief 
Kijk voor meer informatie op 
www.cnvo.nl/academie of bel (030) 
751 17 47. 

van mij hoe ze keuzes moeten maken, maar de cur-

Jouw partner in training en advies
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Eureka: 
het elektronische 
schoolbord!
Het elektronische schoolbord is 
voor het onderwijs de uitvinding 
van deze eeuw. Zoals de eerste 
auto, de stoomtrein, het eerste 
boek, het vliegtuig, de auto of de 
computer in vorige eeuwen. Zo-
als de eerste stap op de maan: een 
kleine stap voor de mens, maar een 
grote stap voor de mensheid. Wanneer 
je op de website van het ministerie van 
Onderwijs in het blokje ‘nieuws’ kijkt, kun 
je concluderen dat er miljoenen en miljoe-
nen subsidie naar projecten gaan, waar een 
normaal denkend mens zijn wenkbrauwen bij 
fronst. Over gratis schoolboeken maar gezwegen. 
Helaas, een besluit om alle scholen te voorzien van het 
elektronische schoolbord zit er niet bij. Waarschijnlijk 
hebben Plasterk en de zijnen het daar niet eens over 
gehad. Het broek-van-mijn-bilpartij-antwoord van deze 
beleidsmakers kan ik eigenlijk al zelf invullen: ‘Nee, we 
vinden dat de school hier zelf over moet besluiten. De 
school vult zelf in hoe de leraren les geven.’

Gezever, werkelijk! In dit soort gevallen moet je als 
minister een ziener zijn en besluiten om direct je Sinter-
klaaspak aan te doen en daarnaar te handelen. Door het 
gebruik van het elektronische schoolbord stuur je het 
onderwijs. Er zal juist op een meer driedimensionale 
wijze les worden gegeven. 
Dit geweldige schoolbord heb je in 
diverse uitvoeringen en van diverse 
merken. Ik zal pogen uit te leggen 
waarom dit bord een must is. Ik ben 
een voorstander van meer klassikaal 
onderwijs. In alle onderwijsniveaus, maar zeer zeker in 
het mbo. Zo’n schoolbord kan juist helpen om de les visu-
eel te maken. Je kan er met een pen op schrijven, teke-
nen of gummen. Dat kan natuurlijk ook op een ouderwets 
groen krijtbord, maar dat is geen issue. Want alles wat 
je op dit nieuwe schoolbord schrijft, kun je ook opslaan 
op de computer. Dan uitprinten of bewerken. Of gewoon 
archiveren. Maar je kunt ook heel simpel het internet 

er op laten verschijnen. Dan gaat er direct een hele 
wereld voor je open. Van foto’s tot fi lmpjes kun je in je 
les importeren. Elk onderwerp dat je behandelt, kun je 
persoonlijker maken. Ook Powerpoint, Excel, of andere 
mooie programma’s kun je in één keer klassikaal laten 
zien. Geen beamer meer nodig. Ik kan pagina’s door-
gaan met wat je er allemaal mee kan en hoe simpel 
het is. Dat voor een andere keer. 

Klassikaal onderwijs is niet ouderwets, wanneer 
je deze maar met regelmaat update naar deze tijd. 
Daarom iedereen zo’n bord. Gratis. Sommige dingen 
moeten voor je geregeld worden. Op deze manier 

kun je voorkomen dat discussies en vooroordelen van 
vastgeroeste docenten of managers de inburgering 
van het elektronische schoolbord vertragen. Het zou 
vandaag nog moeten gebeuren. Dit zou een grote stap 
vooruit zijn. Geen tijd te verliezen dus.

COLUMNPierre WindCOLUMNCOLUMNCOLUMNPierre WindPierre WindPierre WindPierre WindPierre WindCOLUMNPierre WindCOLUMNCOLUMNPierre WindCOLUMNCOLUMNPierre WindCOLUMNPierre Wind

Pierre Wind (44) is televisiekok, auteur en docent op 
onder andere Roc Mondriaan Horeca in Den Haag.

IK BEN EEN VOORSTANDER VAN MEER 
KLASSIKAAL ONDERWIJS
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‘Kinderen verdienen  het om 
verder te  komen’

In hoeverre kun je kwalitatief 

goed onderwijs geven aan 

duizend leerlingen als er 

maar veertien leerkrachten 

zijn? Als er geen ruimte is om 

moeilijk lerende kinderen te 

begeleiden? En als er niet 

genoeg lesmateriaal is? Scholen 

in Uganda hebben dagelijks met 

deze uitdagingen te maken. 

Ugandees onderwijs: nog lange weg te gaan

‘De leerlingen krijgen een uur lezen en schrijven per dag, in 
één les. Ze lezen wat ze opschrijven, zodoende slaan we twee 
vliegen in één klap’, vertelt Leah Akello, leerkracht op Asuret 
Primary School, een basisschool in Soroti. ‘We beginnen met 
woorden aanleren die dicht bij de kinderen staan, die te maken 
hebben met school, hun familie of thuissituatie. Kinderen die 
moeite hebben om mee te komen? Daar heb ik nauwelijks tijd 
voor, ik heb een programma af te ronden. Er wordt soms wel 
geprobeerd om naar niveau groepjes in te delen. Maar met een 
klas met ruim tachtig leerlingen is dat lastig. Bovendien hebben 
de lokalen geen deuren en zijn de ramen open, dus erg lawaai-
gevoelig. Kinderen hebben vaak moeite om zich te concentre-
ren. Ook is er gebrek aan lesmateriaal. Ik ken scholen waar de 
leraren bij gebrek aan schoolborden in het zand schrijven.’

LERARENTEKORT
De uitdagingen waar Leah voor staat, zijn niet uitzonderlijk. 
De kwaliteit van het onderwijs in Uganda laat vaak te wensen 
over. In rap tempo moet het curriculum worden afgewerkt en 
omdat de klassen bomvol leerlingen zitten, geven veel leer-
krachten meestal klassikaal les, waarbij het draait om de leraar. 
Van primary 1 tot en met 3 wordt er les gegeven in een van de 
33 verschillende talen die in Uganda worden gesproken. Vanaf 
primary 4 (groep 6) wordt er in het Engels les gegeven. Het 
aantal leraren is totaal uit balans met de hoeveelheid kinderen. 
Duizend leerlingen op veertien leerkrachten is niet ongewoon. 
En in de praktijk valt het aantal leraren nog eens lager uit. 
Velen verzuimen regelmatig omdat hun prioriteiten bij hun 
(zieke) kinderen liggen of bij hun eigen land dat onderhouden 
moet worden, omdat het salaris (omgerekend zo’n 90 euro per 
maand) niet voldoende is om van te leven. Het ontbreekt veel 
scholen bovendien aan goed leiderschap. Al met al niet zo 
vreemd dat 75 procent van alle leerlingen de basisschool niet 
afmaakt.

HOGER PLAN 
Het onderwijs kan dus wel wat hulp gebruiken. Edukans onder-
steunt sinds vorig jaar Pobedam, een samenwerkingsverband 
tussen de anglicaanse en katholieke kerk in het noordelijke 
Lango. Deze regio heeft erg geleden onder het geweld van de 

CNV Onderwijs en Edukans voeren samen 
actie voor beter onderwijs. Schooljournaal 
is deze zomer samen met Edukans naar 
Uganda geweest. Dit schooljaar verschij-
nen daar artikelen over. Help mee en stort 
een bijdrage op giro 515 t.n.v. Edukans in 
Amersfoort, o.v.v. samen voor onderwijs. 
Voor meer informatie: www.edukans.nl.

SCH10_0060_TDS2_1e ktrn.indd   24 25-01-10   17:04



‘Kinderen verdienen  het om 
verder te  komen’

Schooljournaal 25

rebellenbeweging Verzetsleger van de 
Heer (Lord’s Resistance Army), die 
moord en verderf zaaide. Sinds twee jaar 
is het er weer enigszins rustig en proberen 
mensen hun leven weer op te bouwen. 
Ook het schoolleven wordt opgepakt, 
maar dit gaat niet zonder slag of stoot. 
Pobedam probeert hier het onderwijs 
naar een hoger plan te tillen. Sinds begin 
dit jaar wordt er op 25 slecht presterende 
scholen onder meer gewerkt aan school-
ontwikkelingsplannen. Ook de schoolin-
spectie en supervisie is verbeterd.

GEORDENDE 
DIRECTEURS KAMER
Ebule Primary School nabij de plaats Lira, 
is één van de scholen die ondersteund 
wordt door Pobedam. Deze basisschool 
telt offi cieel 969 leerlingen en 14 leraren, 
maar lang niet iedereen is altijd aanwezig. 
Dat betekent echter niet dat het minder 
druk is. Op het grasveld voor de school 
is het een drukte van jewelste met spe-
lende kinderen, omdat het net pauze is. 
Hoe chaotisch het ‘schoolplein’ is, hoe 
geordend de kamer van de schoolleider 
oogt. Het aantal leerlingen, de scores van 
examens, de grootte van het team, taken, 
motto, missie en visie: het staat met sier-
lijke letters op grote vellen geschreven 
die aan de wand hangen. 

PAPIERSCORES
Directeur Moses Abura heeft in korte 
tijd al veel opgestoken van Pobedam. 
‘We hebben geleerd hoe belangrijk het is 
om een werkplan op te stellen. Drie keer 
per jaar moeten we gegevens aanleveren, 
zodat in kaart kan worden gebracht hoe 

Fo
to

: 

we ervoor staan. Hoeveel kinderen zitten er in welke klas, hoeveel 
meisjes en hoeveel jongens? Ook hebben we hulp gekregen bij 
het opstellen van een duidelijke missie, visie en motto’, vertelt hij 
terwijl hij zijn kleine kantoortje binnenloopt. Aan de muur posters 
van de Amerikaanse president Barack Obama en de Britse konin-
gin Elisabeth. ‘Er is verder een speciaal programma samengesteld 
om meisjes op school te houden en we hebben thuisbezoeken inge-
steld om de gemeenschap bij school te betrekken en ouders op het 
belang van onderwijs te wijzen.’

GELDGEBREK
Dit alles heeft ertoe geleid dat het een stuk beter gaat met de school, 
aldus Abura. ‘We varen nu een duidelijke koers. De leerkrachten 
werken beter samen en dat heeft weer tot betere resultaten van de 
leerlingen geleid.’ Vorig jaar gingen maar liefst 51 leerlingen naar de 
middelbare school, een unicum voor een plattelandsschool als Ebule 
Primary School. ‘Maar de jongen met de allerhoogste score kon 
door geldgebrek uiteindelijk toch niet naar het voortgezet onderwijs. 
Dat is schrijnend. Kinderen hier zijn bereid om te leren, vinden het 
leuk. Dan verdienen ze ook de kans om verder te komen.’ 
Lisette Jongerius*

Veel leerkrachten in Uganda hebben moeite om rond te komen.
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Onveiligheid praktijklokalen hardnekkig 
          probleemIn 2003 deed de Arbeidsinspectie onderzoek naar de veiligheid en 

arbeidsomstandigheden van praktijklokalen. De uitkomsten waren 

verontrustend en scholen kregen de opdracht om verbeteringen aan 

te brengen. Vorig jaar onderzocht de Arbeidsinspectie de gevaarlijke 

situaties opnieuw. Naleving van de Arbeidsomstandighedenwet blijkt 

in de praktijk nog steeds een wassen neus: op negen van de tien 

scholen stelde de inspectie overtredingen vast.

‘Het is een hardnekkig probleem’, weet Wouter Prins, beleids-
medewerker CNV Onderwijs en betrokken bij het periodiek 
overleg met de Arbeidsinspectie. ‘Het beeld was zorgelijk en is 
dat nog steeds.’
Van maart tot december 2008 zijn inspecties uitgevoerd in 
praktijklokalen natuur- en scheikunde van havo en vwo en in 
praktijklokalen houtbewerking, houttechniek, voertuigentech-
niek van vmbo en mbo. In totaal werden bij 236 instellingen 
514 inspecties uitgevoerd. Vooral met de veiligheid en het om-
gaan met gevaarlijke stoffen is het slecht gesteld. In 90 procent 
van de scholen is de naleving niet in orde.

‘Het lijkt erop dat de urgentie van het 
probleem niet goed doordringt op de 
scholen,’ zegt Prins. ‘Het is bijvoorbeeld 
noodzakelijk dat scholen een risico-
inventarisatie maken. Als die ontbreekt 
of ondeugdelijk is, is dat een overtreding 
van de Arbeidsomstandighedenwet. 
Scholen moeten bovendien een plan 
van aanpak hebben waarin staat hoe en 
wanneer verbeteringen worden gerea-
liseerd. Dat plan ontbreekt nogal eens. 
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wijs is de Arbocatalogus met een aantal belangrijke 
arbeidsrisico’s door de inspectie goedgekeurd en 
scholen zijn bezig met de invoering ervan. In 
het mbo is zo’n catalogus nog in ontwik-
keling. ‘De catalogi zijn erg belangrijk 
voor de oplossing van het veiligheids-
probleem,’ stelt Prins. ‘Er staan op de 
eigen sector toegesneden afspraken 
in waaruit duidelijk wordt wat er 
moet worden gerealiseerd op het 
gebied van veiligheid. Maar er 
wordt ook bruikbare informa-
tie gegeven over de vraag 
hoe dat gerealiseerd 
kan worden.’
 
GEEN ZUIVE-
RE DISCUSSIE
Van belang is ook om de risico-
inventarisaties, het plan van aanpak, 
de ongevallenregistratie en de Arbo-
catalogi in de medezeggenschapsraad te bespreken. ‘Juist omdat 
individuele werknemers vaak gevangen zitten tussen het besef van 
onveiligheid en een soort berusting vanwege de kennelijke onmo-
gelijkheid om daar iets aan te doen, kan de MR een positieve rol 
spelen. Maar ook een MR zal vaak horen dat er misschien wel iets 
zou moeten gebeuren om de veiligheid te vergroten, maar dat daar 
wel geld voor nodig is. Geld dat ook aan andere belangrijke zaken 
besteed kan worden. Sommige MR’en laten zich zelfs in een positie 
manoeuvreren, waarbij ze zelf moeten aangeven waar dat geld van-
daan moet komen. Ik vind dat geen zuivere discussie. Natuurlijk 
kan een MR meedenken over oplossingen, maar de werkgever is 
verplicht te zorgen voor goede omstandigheden. Hij mag zich er 
niet op zo’n manier vanaf maken.’  
Peter van Beek

Onveiligheid praktijklokalen hardnekkig 
          probleem

Schooljournaal 27

Daarnaast heeft de Arbeidsinspectie ook 
daadwerkelijk onveiligheid vastgesteld. 
In dat geval moest de inspectie strengere 
maatregelen nemen. In een enkele situ-
atie moest het lokaal gesloten worden.’
 

ONGEVALLEN-
REGISTRATIE
Er zijn volgens Prins twee problemen. 
Het eerst is dat scholen lang niet altijd 
op de hoogte zijn van de eisen die de wet 
stelt. Bovendien kunnen  individuele 
leerkrachten klem komen te zitten tussen 
het besef dat bijvoorbeeld de machines 
niet altijd veilig zijn en de opmerking van 
de schoolleiding dat er geen geld is om 
verbeteringen aan te brengen. ‘Dan kan 
er bij de vakdocenten gelatenheid ont-
staan en daardoor verandert er niks.’
Om oplossingen dichterbij te brengen 
pleit Prins onder meer voor een ongeval-
lenregistratie. ‘Als scholen precies bij-
houden welke ongelukken  plaatsvinden, 
kan uit die gegevens naar voren komen 
dat het steeds in hetzelfde lokaal of bij 
dezelfde leraar of in dezelfde klas ge-
beurt. Dan kunnen gerichte maatregelen 
genomen worden.’
 

OPLOSSING
Een positieve ontwikkeling is dat sociale 
partners Arbocatalogi aan het opstellen 
zijn. In het primair en voortgezet onder-
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webbedingetjes

@ Op vrijdag 12 februari beginnen de Olympische Winterspe-

len in Vancouver. In de weken die volgen zal de Oranjekoorts 

de klaslokalen waarschijnlijk weer binnensluipen. Informatie 

over de geschiedenis, de sporten en de Nederlandse deelne-

mers van de Spelen is te vinden op www.leerwiki.nl/Olympi-

sche_Winterspelen_2010.

@ Vragen en opdrachten rondom de Winterspelen, die ge-

schikt zijn voor gebruik in de klas, zijn te vinden op webje-

winterspelen.yurls.net. Hoe goed ken je bijvoorbeeld de vijf-

tien Olympische wintersporten? Ook de wedstrijden zijn hier 

live te volgen.

@ Sinds kort heeft de Onderwijsinspectie een vernieuwde web-

site: www.onderwijsinspectie.nl. De website van de inspectie 

heeft zes pijlers: Home, Actueel, Onderwerpen, Onderwijs, 

Organisatie en Zoek Scholen. Waar alle informatie nu te raad-

plegen is, wordt uitgelegd op de pagina zelf. Onder Actueel 

> Nieuwsberichten is een uitgebreide ‘routebeschrijving’ te 

vinden. 

Stelling:
De functiemix maakt het onderwijs 
aantrekkelijker om in te werken.

eens 36,8%

oneens 63,2%

Aantal reacties: 155

@@@ @@@

@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op de 

site www.cnvo.nl. Hierboven de uitslag op de stelling die de afgelo-

pen week op de site stond. De komende week vragen we uw mening 

over de uitspraak: Slechte examenresultaten zijn geen reden 

om de gymnasiumeisen bij te stellen.

Bereken 
voordeel 
lidmaatschap!

Misschien zullen de leden van CNV Onderwijs het zich wel eens af-

vragen: wat levert het lidmaatschap van de bond nu eigenlijk op? Na-

tuurlijk ploft er elke twee weken een Schooljournaal op de deurmat, 

maar als je geen gebruik hebt gemaakt van juridische ondersteuning 

bij een arbeidsconfl ict, bespaar je dan nog wel kosten? CNV Onder-

wijs heeft onlangs een rekenmodel ontwikkeld waardoor iedereen zijn 

of haar voordeel kan berekenen. Voor negen euro netto per maand 

zijn leden verzekerd voor rechtsbijstand (zowel voor werk als privé), 

kunnen ze profi teren van kortingen op het scholingsaanbod van CNV 

Onderwijs Academie en gratis elk jaar hun belastingpapieren laten 

invullen door een deskundige adviseur. Wie concreet wil weten welk 

persoonlijk voordeel het lidmaatschap van de bond oplevert, kan de 

test invullen op www.cnvo.nl/voordeel. Ook handig om door te geven 

aan collega’s die nog niet zijn aangesloten!

BondsBytes
Het is even wennen, die nieuwe verschijningsfrequentie van School-

journaal. Wie toch elke week op de hoogte wil blijven van het laat-

ste nieuws, kan zich ook abonneren op de BondsBytes, de digitale 

nieuwsbrief van CNV Onderwijs. Op maat gemaakt en verstuurd. Op 

www.cnvo.nl/mutaties kunnen leden aangeven welk nieuws ze willen 

ontvangen. Op de website staan alle mogelijkheden op een rijtje. 

APENSTAARTJES

@
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Liesbeth Hermans
Nieuwe agenda 
Vrijdag vier uur, het schoolplein 
is leeg. Op een verlaten 
schoolagenda na, doornat 
na een paar regenbuien. 
Niet meer veilig te stel-
len. Van Marloes uit 
groep zeven. 
De volgende maandag 
krijgt ze de doorweekte 
overblijfselen terug.
 “Oeps, helemaal vergeten!”
“Ja, daar lijkt het aardig op. 
Niet zo best op je schoolspullen 
gepast, hè Marloes? Waar moet je 
nou je taken in opschrijven?” 
“Kan ik van school een nieuwe kopen?”, 
komt er sip uit. 
“Jawel, hoor. Neem morgen maar drie euro van thuis 
mee!”
Dat is nu een week geleden. Hoe mijn duopartner en ik 
ook hebben aangedrongen: tot nu toe no money…

Gistermiddag met mijn klas op weg naar de gymzaal. De 
hele route lang horen we muziek van de kermis. De laat-
ste dag, morgen breken ze op. Opgewonden overleggen 
sommige kinderen waar ze elkaar straks zullen treffen. 
Marloes kan niet mee, haar geld is op. Ze is van de week 
al geweest. Dat hoor ik haar toevallig zeggen tegen haar 
vriendin. 
“Hé jongedame, hoe zit dat? Wel 
geld voor de pret, maar niet voor een 
schoolagenda? Waar blijven onze drie 
euro’s?”
Na de gym stuur ik haar naar huis, ze 
woont vlakbij. Nú meteen geld halen!
Braaf doet ze wat ik haar opdraag, even later is ze er 
weer. Met lege handen… Mocht niet van moeder, de ker-
mis had al genoeg gekost.
Ik overleg met mijn duo. Wat te doen? Gelukkig is zij een 
stuk kordater en ook een stuk praktischer dan ik. Kan 
Marloes niet volgende week elke dag een klus doen, na 
schooltijd?  Dan “verdient” ze haar nieuwe agenda maar 
op die manier. Slim idee! Maar haar ouders, zouden die 
het ook zo’n strak plan vinden?

Schooljournaal 29

In de supermarkt vanmorgen loop ik moeder tegen 
het lijf. Ze verschiet van kleur, ik ook.
Zal ik onnozel doorlopen, het is immers mijn vrije 
dag? Nee, toch maar even de stoute schoenen aan-
getrokken. Ik dwing me tot mijn beste glimlach. Wat 
vindt moeder van onze oplossing voor die kapotte, 
natgeregende agenda?
Mevrouw staat er helemaal achter. Hoera! Nog 
sterker: zij is óók boos. Marloes heeft er, willens en 
wetens, tien euro op de kermis doorheen gedraaid, 
inclusief de drie die ze nadrukkelijk moest overhou-

den voor de juf! Ja, dochterlief had het met de hand 
op het hart beloofd: die zou ze absoluut bewaren. Wel 
jammer dat de hele operatie pa ontgaan was. Die had 
op zijn beurt halverwege de week nóg eens wat euro’s 
voor een agenda uit zijn portemonnee getrokken. Drie 
keer raden waar die naar toe zijn gegaan…
Moeder is blij dat de juffen proberen Marloes wat 
verantwoordelijkheid bij te brengen. 
“Zet haar maar fl ink aan het werk volgende week!”
Wat zal de klas schoon worden...

MOEDER IS BLIJ DAT DE JUFFEN PROBEREN MARLOES 
WAT VERANTWOORDELIJKHEID BIJ TE BRENGEN

COLUMN

Foto: Mirjam van der Hoek

Liesbeth Hermans (48) is leerkracht groep 7/8 op 
een 

Daltonschool in Steenwijk, onderwijskundige en auteur van 

het boekje Lieve Inspecteur - observ
aties in het basisonderwijs. 
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Nationaal Congres 
Leerlingbegeleiding
NVS/NVL, organisatie voor leerlingbegeleiders, 
houdt zaterdag 20 maart een groot landelijk 
congres voor iedereen die leerlingbegeleiding een 
warm hart toedraagt. Leraren kunnen individueel 
of als team nieuwe kennis en ervaring opdoen die 
meteen toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. 
Tijdens de bijeenkomst zijn er drie workshop-
rondes. Deze worden gepresenteerd  door vaak 
gerenommeerde deskundigen vanuit verschillende 
expertises. Deelname aan de  bijeenkomst in het 
Christelijk Lyceum Zeist kost € 150,- (inclusief 
koffi e/thee, lunch en een drankje/hapje achteraf). 
Inschrijven kan via: www.congres-content.nl 

Nationaal Congres Nationaal Congres 
LeerlingbegeleidingLeerlingbegeleiding
NVS/NVL, organisatie voor leerlingbegeleiders, NVS/NVL, organisatie voor leerlingbegeleiders, 
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Training voor 
vertrouwenspersonen
Het Project Preventie Seksuele Intimidatie ver-
zorgt in maart en april 2010 de vierdaagse training 
Een stevige basis voor contact- en vertrouwens-
personen in onderwijs. De training is bedoeld voor 
interne en externe vertrouwenspersonen in het 
basisonderwijs en behandelt alle aspecten van het 
werk: taken en bevoegdheden, het wettelijke kader, de begeleiding van de klager, gesprekstechnie-
ken, het geven van voorlichting en vormgeven van 
preventie. De training bestaat uit twee blokken van 
twee achtereenvolgende dagen: 22 en 23 maart en 
19 en 20 april. De locatie is Woudschoten in Zeist en deelname (inclusief overnachtingen, maaltijden en 
materiaal) kost € 1.425,-. Meer info: www.ppsi.nl of 
(030) 28 56 762.

Training voor 

HET AANZIEN VAN 2009

In Het aanzien van 2009 staan de belangrijkste 

nieuwsfeiten van het jaar 2009, voorzien van de beste 

nieuwsfoto’s uit binnen- en buitenland. Aan bod 

komen onder meer: Slumdog Millionaire grote win-

naar Oscars, crash Turkisch Airlines nabij Schiphol, 

overlijden Michael Jackson, hoofddoekverbod in 

zevenhonderd Vlaamse scholen, reuze badeend lek 

gestoken en nog een kleine tweehonderd pagina’s 

met nieuwsfeiten. Een handige bron van informa-

tie voor lessen over de recente geschiedenis. ISBN 

9789049102494, €17,95.

HET AANZIEN VAN 2009

In 
nieuwsfeiten van het jaar 2009, voorzien van de beste 

nieuwsfoto’s uit binnen- en buitenland. Aan bod 

Groningse universiteit start academische pabo 
Komend studiejaar start de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met een academische 
opleiding leraar basisonderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met de drie noordelijke 
pabo’s Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool Leeuwarden en de Groningse 
vestiging van Stenden Hogeschool. Doel is een kwaliteitsimpuls te geven aan het 
basisonderwijs in Noord-Nederland. Maximaal zestig studenten starten dit jaar met 
een geïntegreerd programma van vier jaar, waarna ze twee bachelordiploma’s krijgen: 
een diploma Lerarenopleiding Basisonderwijs en een universitair diploma Pedagogi-
sche wetenschappen, specialisatie onderwijskunde. Anders dan de ‘gewone’ pabo zal 
de academische pabo alleen toegankelijk zijn voor vwo-leerlingen. In tegenstelling tot 
vergelijkbare initiatieven werkt de RUG samen met verschillende pabo’s. De studen-
ten volgen zoveel mogelijk als één groep onderwijs, zowel voor de universitaire als 
de pabovakken, want de Groningse universiteit wil dat studenten zich echt betrokken 
voelen bij de opleiding en bij elkaar. Betrokkenheid, ambitie en inzet worden zelfs als 
voorwaarden genoemd om de studie goed te kunnen afronden. Veel aandacht is er voor 
de samenhang tussen de universitaire vakken. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 
maart aanmelden.

GRATIS WINTERBANDEN VOOR 
CNV ONDERWIJS-LEDEN
Twee leden van CNV Onderwijs hebben een waar-
decheque ter waarde van 450 euro voor een set 
winterbanden gewonnen. Het gaat om mevrouw 
Krolis uit Rotterdam en meneer Duindam uit 
Noordscheschut. De gever is OHRA, die voor leden 
van CNV Onderwijs een speciale actie heeft. Als 
u uiterlijk 28 februari 2010 online een autoverze-
kering afsluit, krijgt u het eerste jaar 25 procent 
korting en maakt u kans op ook zo’n waardeche-
que. Profi teren van deze actie kan via 
www.ohracollectief.nl/cnvo3725.
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Training over omgaan kinderen 
gescheiden ouders 
Onderzoek wijst uit dat kinderen van gescheiden ouders 
vaker onder hun kunnen presteren dan hun leeftijdge-
noten. Een scheiding is voor zowel ouders als leerlingen 
een intense ervaring, die nogal veel energie van hen 
vergt. Kinderen lopen daardoor ook risico op school. 
Hoe gescheiden kan een kind zijn?, tweedaagse training 
van Ortho Consult voor mentoren en leerlingbegeleiders/
vertrouwenspersonen, geeft antwoord op de vraag wat 
een school voor deze leerlingen kan doen. Ook wordt ver-
teld hoe met ouders adequaat in gesprek te raken.  
Deelname aan de training door Ard Nieuwenbroek op 
woensdag 10 en dinsdag 30 maart kost € 420,-. Wie zich 
inschrijft op www.orthoconsult.nl ontvangt het boek 
Tussen thuis en school in de bus.

Arjen Boswijk (56), Nassauschool, Groningen

‘Ik werk al jaren op een grote basisschool in de 
stad Groningen. Samen met de 29 leerlingen van 
mijn groep 8 zit ik tussen vijftien juffen. Jonge 
en oude juffen. Juffen die net komen kijken en 
juffen die binnenkort met pensioen gaan. Het 
zijn de juffen van de groepen 1, 2 en 3’, mailt 
Arjen Boswijk, leerkracht op de Nassauschool in 
Groningen. ’Ze lenen mijn groepachters en ruilen 
af en toe met mij van plaats. En als we lunchen 
kakelen we samen in ons kippenhok. Het is geen 
straf om naar school te gaan want het zijn leuke 
juffen. Met de een deel ik de liefde voor klassieke 
muziek, met de ander praat ik over boeken en 
met de derde bespreek ik mijn eigen opgroei-
ende dochters.’ Soms is het hem even te veel. 
Zeker wanneer ze op maandagmorgen boeren 
bespreken die een vrouw zoeken. ‘Dan haak ik af. 
Ik verdwijn dan naar mijn lokaal om mijn eigen 
gedachten te kunnen horen. Ik geef ze af en toe 
aandacht en koffi e en thee en zij bemoeien zich 
met mij. Volgend schooljaar moet ik terug naar 
de hoofdlocatie. Ik weet nu al dat ik ze ga mis-
sen, mijn juffen. Eigenlijk ben ik een geluksvogel, 
maar besef dat niet elke dag. Daarom: bedankt 
Linda en Mineke, Iet en Gemma, Marleen en Jan-
neke, Alette en Greetje, Sylvia en Nynke, Jolanda 
en Miriam, Truus en Elly en Irene.’ 

De laatste man

Schooljournaal 31

LEERLINGEN DISCUSSIË-
REN LIVE MET AUTEURS
In het door de Openbare Bibliotheek Amsterdam 
en het Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam 
geïnitieerde project Schrijvers Live gaan auteurs 
in gesprek met Amsterdamse leerlingen over 
een boek van de schrijver. Het gesprek dat wordt 
gepresenteerd door Khalid Boudou (Het Schnitzel-
paradijs en Pizza Maffi a) wordt tegelijkertijd gefi lmd 
en live uitgezonden via internet (sites van som-
mige bibiliotheken, www.literatuurplein.nl en www.
boa-amsterdam.nl). Vanuit de eigen school kijken 
andere leerlingen mee. Ook kunnen ze tijdens de 
uitzending reageren met vragen en opmerkingen 
via skype of email. Na Abdelkader Benali en Kees 
van Beijnum was op 25 januari Hans Sahar te gast. 
Hij ging in discussie met leerlingen van het Vossius 
Gymnasium over zijn boek De gebroeders Boetka-
boet. Doel van het project is leerlingen op een in-
novatieve manier te motiveren om te lezen en na te 
denken over de inhoud van het boek en de bedoe-
lingen van de schrijver. Leerlingen bereiden zo hun 
mondeling voor en ontwikkelen taal,- discussie- en 
presentatievaardigheden. Bovendien krijgen ze het 
boek vooraf (gratis) toegestuurd. Inmiddels doen er 
tien Amsterdamse havo- en vwo-scholen mee aan 
het project. Er wordt al gedacht over uitbreiding 
van het project naar vmbo en primair onderwijs. 
Info: Mieke Kosters, BOA-Amsterdam, email: 
mieke@boa-amsterdam.nl.
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POSTACTIEVEN 
Rayon Brabant-Noordoost 
Donderdag 28 januari, aanvang 13.30, De 
Brouwketel, Esscharen. 
Jaarvergadering en spreekbeurt over de 
nieuwe structuur door Ans Wibier, voorzit-
ter van de sector Postactieven. Info: G. Ver-
bruggen, (0485) 45 14 82, verbrug@home.nl.
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Congres primair onderwijs
Op woensdag 7 april organiseert CNV Onderwijs 
in Nieuwegein een groot congres voor het primair 
onderwijs, met als centraal thema: de veranderde 
vragen aan de school. PvdA’er en voorzitter van 
de commissie onderwijsvernieuwingen Jeroen 
Dijsselbloem houdt een inleiding over de ontwik-
kelingen in het primair onderwijs. Verder zijn er 
lezingen en workshops over zaken als doorlopende 
leerlijnen, cultuurshock primair – voortgezet on-
derwijs, de school voor 0- tot 13-jarigen, verschil-
lende culturen in de school, de maatschappij de 
school in, passend onderwijs, vakbekwaamheid en 
carrière in de school. 
Leden van CNV Onderwijs betalen € 25,- voor 
deelname, niet-leden betalen € 75,-. 
Meer info en aanmelden via www.cnvo.nl, 
(030) 751 17 47, scholing@cnvo.nl. 

Paascongres over stilte (met logo)
Op donderdag 25 maart is het jaarlijkse Paascon-
gres, georganiseerd door CNV Onderwijs, Bestu-
renraad, Bond KBVO, KVSC, AOb/St. Bonaventura, 
CVHO en VDLG. Het thema is: Stilte, waar word je 
stil van? Het inspirerende en praktisch gerichte 
congres is bestemd voor leraren en schoollei-
ders in het voortgezet onderwijs. Het programma 
bestaat uit een inleiding door Leo Fijen, hoofd 
Godsdienst en Cultuur van de KRO, een optreden 
van kleinkunstenaar Rob Favier en diverse work-
shops over onder meer boeken en fi lms waar je stil 
van wordt, contemplatie in de klas en stiltewande-
ling. Het congres duurt van 10 tot 16 uur en wordt 
gehouden in Leerhotel Het Klooster, Daam Focke-
malaan 10 in Amersfoort. Deelname kost € 120,- 
per persoon, € 95,- bij twee deelnemers van één 
school of € 75,- euro bij drie of meer deelnemers 
van één school. Info en aanmelding: lrma Verbeek 
i.verbeek@bkonet.nl,  (070) 356 86 18. 
www.bondkbvo.nl/paascongres.

Vereniging
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POSTACTIEVEN
Rayon Utrecht
Donderdag 18 februari, aanvang 14 uur, de Jeruëlka-
pel, Ivoordreef 2 Utrecht Overvecht-Noord. Jaarver-
gadering en spreekbeurt over de nieuwe structuur en 
pensioenen door bestuurder Willem Jelle Berg. Info: 
Pieter Hansum, (035) 5417025, p.hansum@casema.nl

VROUWEN
Zuid-Holland
Woensdag 10 februari, van 16 tot 20 uur, netwerk-
bijeenkomst Roc Leiden. Spreker: mw. Jo v/d Wal, 
trainer CNV, over de roos van Leary. Info: Maaike de 
Kort-Binnema, (079) 331 10 83, ajdekort@hotmail.
com.

Overijssel
Woensdag 17 februari, van 16 tot 20 uur, netwerkbij-
eenkomst Hogeschool Windesheim, Zwolle. Spreker: 
drs Marjorie Lamain, orthopedagoog, Agressie in het 
onderwijs. Info: Jennechien Tiemens, 038 465 97 94, 
jjtiemens@home.nl.

Noord-Holland 
Woensdag 3 maart netwerkbijeenkomst, van 16 tot 
20 uur, t Trefpunt Alkmaar. Onderwerp: bekwaam-
heidsdossier.Info: Frenka Tesselaar, (0223) 61 53 64, 
fw.tesselaar@hetnet.nl

Groningen
Woensdag 3 maart netwerkbijeenkomst, van 16 tot 20 
uur,Onderwerp: onderhandelen. Info: Marijke Bouma, 
(0596) 62 25 89, mbouma9@xs4all.nl.

Utrecht
Woensdag 3 maart netwerkbijeenkomst, van 16 tot 20 
uur, CNV-kantoor Utrecht, Onderwerp: over feedback 
geven. Info: Marianne Vos, (0346) 35 25 47, memv@
xs4all.nl
   
CNV SCHOOLLEIDERS
Topcolleges met lectoren en professoren van diverse 
hogescholen in samenwerking met Magistrum:
dinsdag 23 februari, opbrengstgericht werken
dinsdag 30 maart, achterstand en excellentie 
Woensdag 10 maart organiseert CNV Schoolleiders 
samen met Magistrum de masterclass verbeterma-
nagement voor teams onder leiding van dr. Jay Marino 
uit Amerika.Info: (030) 751 
10 04, info@cnvs.nl In de agenda staan activiteiten van CNV On-

derwijs. Bijeenkomsten worden maximaal twee 
keer vermeld. Aanmelden agendapunten via 
schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide 
versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda
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Kies direct de beste autoverzekering met
20% korting als u zelf online afsluit!

Bent u er al uit? Ga naar www.ohracollectief.nl/cnvo3725

Er is geen doorkomen aan! Al die aanbiedingen 

voor autoverzekeringen op internet. Kies 

daarom direct de beste autoverzekering. 

Een autoverzekering van OHRA. Zo bent u 

verzekerd van kwaliteit, gemak én een 

scherpe prijs.

 

Speciaal voor u, als lid van CNV, heeft OHRA 

een autoverzekering met 25% korting als u zelf 

online afsluit. U profi teert het eerste jaar van 

deze aantrekkelijke korting als u de OHRA 

Autoverzekering uiterlijk 28 februari 2010 afsluit.

Deze winter er ook veilig op uit? Maak nu kans 

op een waardecheque t.w.v. € 450,- voor een set 

winterbanden. Kijk voor de actievoorwaarden 

op www.ohracollectief.nl/cnvo3725

Kies direct de beste autoverzekering met
25% korting als u zelf online afsluit!

Kans op gratis 
winterbanden

Onderwijs: 
speciaal voor iedereen
Wilt u optimaal kunnen inspelen op 
ver schillen tussen leerlingen? En wilt u zich 
verder ontwikkelen als professional? Kies 
dan voor de master SEN! U kunt kiezen uit vier uitstroomprofielen: 
Onderwijs en zorg, Onderwijs en leerproblemen, Onderwijs en 
gedragsproblemen, Begeleiden en innoveren. 

Kijk voor meer informatie op www.windesheim.nl/masters 
of www.oso-windesheim.nl.

2010

WEG MET DJOSER

BROCHURE?

WWW.DJOSER.NL OF 071-512 64 00

De andere manier van reizen!

GROEPSRONDREIZEN WERELDWIJD

SJ02P33  27-1-10  9:53  Pagina 1
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Wegens pensionering van de huidige directeur zoekt het bestuur van basisschool De Nobelaer in Oude Tonge  per 1 augustus 2010 een 

DIRECTEUR
(wtf 1,0000)

Basisschool De Nobelaer is een katholieke school en een zogenaamde éénpitter. 
Het team bestaat uit 15 personeelsleden. Op dit moment heeft de school 184 leerlingen.

Wij zoeken een directeur die:

- Integraal verantwoordelijk is.
- Beschikt over onderwijskundige visie en van daaruit een coachende leiderschapsstijl heeft.
- Over leidinggevende kwaliteiten en onderwijservaring beschikt.
- Samen met team, ouders en leerlingen de plezierige werksfeer weet te behouden.
- Het plezierig vindt om directietaken te combineren met lesgevende taken.
- De opleiding ‘Schoolleider primair Onderwijs’ heeft afgerond of bereid is deze opleiding te volgen.
- Bij voorkeur ervaring heeft als (adjunct-)directeur in het primair onderwijs.
- De katholieke identiteit van de school mede gestalte geeft. 

Wij bieden de directeur:

- Een uitdagende baan.
- Een ervaren team.
- Een slagvaardig bestuur.
- Een salaris conform de CAO Primair Onderwijs. 

Bent u geïnteresseerd?

De werving wordt begeleid door Deforis Interimadvies. 
U kunt uw sollicitatie vóór 13 februari 2010 sturen naar: info@deforis.nl t.a.v. mevrouw A. van Grinsven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

de heer P. van Dijk (de huidige directeur), tel. school (0187) 642181 of mevrouw A. van Grinsven, tel. (06) 41459260.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 10. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

De Vereniging voor PCBO in de gemeente Tytsjerksteradiel 
vraagt m.i.v. 1 augustus 2010 voor de ‘Immanuël’, 
Marijkepaed 2, 9257 VC Noardburgum, een

directeur
Wij vragen iemand, die 

❍ bewust kiest voor het protestants christelijk onderwijs; 
❍ kerkelijk meelevend is;
❍ aantoonbare managementkwaliteiten bezit;
❍ een duidelijke onderwijskundige visie heeft;
❍ in staat is om op collegiale en inspirerende wijze leiding te geven;
❍ oog heeft voor goede verhoudingen in de relatie met leerlingen, leerkrachten, ouders en bestuur;
❍ enthousiast en creatief is t.a.v. activiteiten in en buiten de school;
❍ het Fries beheerst.

Er is een fulltime baan beschikbaar, maar een parttime functie is bespreekbaar. 
Bij een fulltime baan zijn er lesgevende taken te vervullen.

Nadere informatie over de vereniging is te vinden op: www.pcbo-tytsjerksteradiel.nl
Eventueel kunt u bellen met:

- mevrouw A. v.d. Bij, teamlid, tel. (0511) 472347 of (0511) 462794 (privé);
- de heer J. Sijtsema, algemeen directeur, tel. (0512) 472594 of (0511) 521143 (privé).

Een assessment kan deel uit maken van de procedure. 

Kandidaten worden verzocht voor 11 februari a.s. een sollicitatiebrief met CV te sturen aan 
de Vereniging voor PCBO Tytsjerksteradiel, Postbus 1, 9260 AA Eastermar of 
via de e-mail naar info@pcbo-tytsjerksteradiel.nl

Geen acquisitie n.a.v. deze advertentie.

De vereniging voor Protestants
Christelijk Basisonderwijs 
in de gemeente Tytsjerksteradiel 
is per 1 januari 1995 ontstaan 
en bestaat uit 14 scholen 
voor P.C. basisonderwijs.

Elke school heeft een eigen 
directeur. Deze directeuren komen
maandelijks bijeen voor een 
centraal directie-overleg.

De Vereniging wordt geleid door
een algemeen directeur. 
Deze wordt ondersteund door 
een stafbureau.

De 'Immanuel' is een school 
met ongeveer 120 leerlingen. 
Aan de school werken 
8 leerkrachten verdeeld over 
5 groepen. 

Er wordt gewerkt volgens het 
leerstofjaarklassensysteem, 
waarbinnen differentiatie en het
zelfstandig werken steeds 
belangrijker worden.
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De Elisabeth Stichting, stichting voor katholiek basisonderwijs in Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Dussen en Hank, is een 
professionele organisatie, die zich ten  doel stelt om op haar basisscholen op eigentijdse en herkenbare wijze onderwijs van 
hoge kwaliteit te verzorgen. Onder de stichting ressorteren  7 basisscholen in de gemeenten Geertruidenberg en Werkendam 
met totaal ruim 1550 leerlingen en 130 personeelsleden. Op onze scholen, die ieder hun eigen karakter hebben, heerst een 
positief werkklimaat, waarin personeelsleden zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Leren van elkaar en met elkaar en 
kinderen geloof geven in eigen kunnen zijn belangrijke uitgangspunten binnen onze organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden
 •  het ontwikkelen van een meerjaren bestuurs ondernemingsplan, de realisatie van strategische doelen en 
  bedrijfsvoering;
 • het initiëren en aansturen van projecten en activiteiten in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod  
  op maatschappelijke ontwikkelingen in het verzorgingsgebied;
 •  leiding geven aan de locatiedirecteuren
 •  verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van een adequaat sturingsinstrumentrium t.b.v. de kwaliteit van  
  de organisatie als geheel;
 •  verantwoordelijk voor het fi nancieel en huisvestingsbeleid alsmede de administratieve organisatie.

Wij verwachten dat u in staat bent tot
 •  heldere probleemanalyses;
 •  conceptueel denken;
 •  geobjectiveerde oordeelsvorming;
 •  doelgericht en effectief onderhandelen;
 •  voortgangsbewaking onder meer in management- en bestuurs rapportages;
 •  bestuurlijk denken en handelen;
 •  ondernemerschap;
 •  visie-ontwikkeling.

Verder beschikt u over
 •  een academisch werk- en denkniveau;
 •  een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 •  aantoonbare specifi eke kennis op de beleidsterreinen fi nanciën, huisvesting, personeel en kwaliteitsbeleid;
 •  een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 •  een sterk organisatiebewustzijn;
 •  voldoende overtuigingskracht;
 •  goede representatieve eigenschappen.

Het Kaderbesluit rechtspositie PO en de CAO PO zijn van toepassing. Een assessment maakt deel uit van de 
benoemingsprocedure.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT i.o. dhr. C.M.A. Geelhoedt, tel. 06-52003242, 
email cor@geelhoedt.nl of de vicevoorzitter dhr. O. Weterings, tel. 06-53547862, email olafweterings@planet.nl 

Reageren
Uw schriftelijke sollicitatie (inclusief curriculum vitae) dient u uiterlijk 20 februari 2010 te richten aan de Elisabeth Stich-
ting t.a.v. de Raad van Toezicht i.o. Postbus 122 4930 AC Geertruidenberg of per email naar info@elisabeth-stichting.nl

De Raad van Toezicht i.o. van de Elisabeth Stichting, stichting voor 
katholiek basisonderwijs, zoekt z.s.m.

EEN VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR 
(WTF 0,8-1,0000)

als verantwoordelijk statutair bestuurder met grote affi niteit voor het katholiek basisonderwijs.

De Stichting wordt geleid door een tweehoofdig, collegiaal operend College van Bestuur. Een Raad van Toezicht zorgt voor 
goed toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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KLEINE ADVERTENTIES

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, die voor
één bedrag (25 euro) wordt gepubliceerd. Het aanbieden van huizen, 
auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in deze advertenties niet
thuis, evenmin als het werven of aanbieden van personeel. 
Uw korte advertentietekst (max. 55 woorden) kunt u toesturen aan de
redactie Schooljournaal, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. E-mail: school-
journaal@cnvo.nl  Adverteerders dienen 1 week voorafgaande aan de
verschijningsdatum 25 euro over te maken op rekening 66.59.57.955,
t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, o.v.v. annonce en naam adverteerder. 
Na ontvangst wordt de annonce zo snel mogelijk geplaatst. De redactie
is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden vakantie-
verblijven. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden 
annonces te wijzigen of in te korten.

Aangeboden: 

Hulp bij de opzet van 3e wereld/vasten project. Actiedraaiboek, lesbrief, 
leskist met fotomate riaal en gebruiksvoorwerpen uit Papua (voormalig Ned.
Nw-Guinea). Zo gewenst: inleider/-work shop dans (Luti Puti) 'Stichting
Papoea jeugd naar school'. Inl.: Giel Sertons, tel. (0591) 551687.

Te huur: 

Vakantiehuis in Twente, Ootmarsum/Denekamp. Wilt u wederom dit 
voorjaar / zomer / herfst op vakantie? Wij bieden u een mooie woning aan
in het land. gelegen buitengebied van N.O. Twente voor twee tot zes perso-
nen. Omgeving Ootmarsum - Denekamp. Wij garanderen u een kwalitatief,
mooi en goed verblijf. Zie voor méér info: www.vakantiehuisjeintwente.nl
Of bel met tel. (0541) 221379, fam. Busscher.

Te huur: 

complete en verzorgde vakantiebungalow van particulier in Drenthe, tel.
(071) 3618676; www.vakantiebungalow-Dr.nl

Te huur: 

comfortabele bungalow in de heuvels tussen Dijon en Beaune (op zes km
van Nuits-St.-Georges). Vrij uitzicht op wijngaarden. Mooi wandel- en
fietsgebied met veel cultuur en natuur;golfbanen in de buurt. Info tel
(026) 3233376 of e-mail janssen.weerepas@hi.nl 

Te huur: 

Ontdek de rust, ruimte en prachtige natuur van het Nationaal beek-en 
esdorpenlandschap de Drentsche Aa. Te huur ons sfeervol, compleet in-
gericht, vrijstaand vakantiehuis op voormalig boerenerf in de kop van
Drenthe, 2-3 pers. Eigen terras. Perfect fiets-en wandelgebied. Dicht bij 
Pieterpad. Vrij vanaf 20 februari, 295 euro per week. Tel.( 050) 4095282.

Informatie maandagmorgen, dinsdag en woensdag: 
telefoon (0572) 391965, e-mail: heino@cnvo.nl

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL 2010

nr. 3 13 februari

nr. 4 27 februari

nr.   5 13 maart

nr.   6 27 maart

nr.   7 10 april

nr.   8 24 april

nr.   9 15 mei

nr. 10 29 mei

nr. 11 12 juni

nr. 12 26 juni

(zomerstop 9 weken)

nr. 13 4 september

nr. 14 18 september

nr. 15 2 oktober

nr. 16 16 oktober

nr. 17/18 30 oktober (rechtspositiegids)

nr. 19 6 november

nr. 20 20 november 

nr. 21 4 december

nr. 22 18 december

sj02P36  27-1-10  11:04  Pagina 1



Schooljournaal 37

We zoeken een directeur die:
● bewust kiest voor protestants -

christelijk onderwijs.
● zich wil inzetten voor een goed 

pedagogisch klimaat, waarin ruimte
en aandacht is voor ieder kind.

● coachend leiding kan geven 
d.w.z. helder communiceert en een
open, positieve en op samenwerking
en persoonlijke groei gerichte 
instelling heeft.

● bij voorkeur leidinggevende ervaring
heeft.

● de school in- en extern een duidelijk
eigen gezicht kan geven, kortom 
het als een uitdaging ziet om 
Beurthonk in Odijk op de kaart 
te zetten.

● de opleiding tot directeur 
basisonderwijs heeft afgerond of
bezig is deze af te ronden.

● breed inzetbaar is.

We bieden de directeur:
● een actief, gezellig team met 

gemotiveerde collega´s.
● betrokken ouders en bestuur.
● een school waar iedereen elkaar

kent.
● een goede leerlingenzorg 

(op weg naar passend onderwijs).
● een modern schoolgebouw met een

uitgebreide schoolbibliotheek.

Belangstelling? 
Bekijk onze website (www.beurthonk.nl),
vraag een profielschets aan en/of bel voor
meer informatie naar
Monique de Gier (adjunct-directeur), 
tel. (030) 6562949 (school); 
(06) 24259925 (privé) of
Jan van der Bijl (algemeen directeur),
tel. (030) 6994259 (kantoor); 
(030) 6951916 (privé). 

Uw sollicitatiebrief kunt u tot 
uiterlijk 11 februari 2010 sturen naar:
Sollicitatiecommissie PCBS Beurthonk
t.a.v. mevr. M. de Gier
Salamander 53, 3984 MB Odijk. 
Of mail naar: monique.de.gier@hetnet.nl 
De gesprekken zijn gepland op 
dinsdag 17 februari 2010.
Een assessment kan onderdeel uitmaken
van de procedure.

Salamander 53
3984 MB  Odijk

De stichting CBO 
beheert zeven 
scholen. Een vijftal
staat in Zeist, de 
andere twee in 
Bunnik en Odijk. 
(zie www.cbozeist.nl)
Aan deze scholen 
zijn in totaal 
ca. 170 leerkrachten
en ruim 1900 kinderen
verbonden.

De stichting CBO
wordt geleid door de
algemeen directeur. 
De directies van de
zeven scholen vormen
samen een directie-
raad en komen 
maandelijks bijeen 
om schoolse en 
bovenschoolse zaken
gezamenlijk te 
bespreken.

PCBS Beurthonk 
is een basisschool 
met 101 leerlingen,
verdeeld over 
5 groepen en een 
team bestaande uit 
10 collega´s. 
De school staat voor
eigentijds, kwalitatief
goed onderwijs, 
inclusief een goed
toegeruste leerlingen-
zorg. De school maakt
deel uit van de brede
school ‘Het Palet’. 

Het bestuur van de Stichting Christelijk Basisonderwijs te Zeist
zoekt een

DIRECTEUR (m/v)
(salarisschaal DA+toelage, wtf 0,8-1,0)

voor zijn basisschool Beurthonk 

Op PCBS Beurthonk is vanaf februari 2010 de functie van directeur
vacant. We zoeken een directeur die naast 2,5 dag directie taken ook
1 of 2 dagen voor de klas wil staan.

Het bestuur is op zoek naar een 

DIRECTEUR (m/v)
voor basisschool DE REGENBOOG in HOOGEVEEN

Meer informatie over deze vacature en over de vereniging en over de

school kunt u vinden op www.pricoh.nl 

of 

door contact op te nemen met de heer A.J. van Klaveren, tel. (06)

22917559, algemeen directeur van PricoH.

Schriftelijke reacties voor 4 februari 2010 

richten aan het bestuur,

Stoekeplein 8a, 7902 HM HOOGEVEEN
a.vanklaveren@pricoh.nl

Intern Begeleider

 

zoeken zo spoedig mogelijk een:

PRIMAIR ONDERWIJS

OMVANG VAN WTF 0,6  in schaal OOP 10  

  

ICT-leerkracht

TOF Onderwijs

De MARIASCHOOL TE VASSE en
De HEILIG HARTSCHOOL TE FLERINGEN

Onze nieuwe IB-er:
 coördineert en voert het zorgbeleid uit op 

 De Zeven Mijlen te Manderveen en
 De Heilig Hartschool te Fleringen

 begeleidt en ondersteunt de leerkrachten
 levert een bijdrage aan de voorbereiding 

 van bovenschools zorgbeleid
 bezit algemeen theoretische en praktisch 

 vakinhoudelijk, didactische en 
 pedagogische kennis

Reageren ?

Stuur uw sollicitatie met

c.v. voor 12 februari

2010 naar:

TOF Onderwijs
t.a.v. Mw. E. Braakhuis (stafmedewerker onderwijs)

Oldenzaalseweg 102

7666 LH Fleringen

of mail: info@tofonderwijs.nl

www.tofonderwijs.nl

PRIMAIR ONDERWIJS

zoekt een:

Voor nadere informatie kunt u bellen met:
Dhr. H. Smienk, directeur Zeven Mijlen
tel: 0541-680445 (school) of
Mw. G. Wilke, directeur Heilig Hartschool
tel: 0546-621979 (school)

Inlichtingen over de taakinvulling kunt u inwinnen bij
Mw. E. Braakhuis, stafmedewerker Onderwijs
tel: 0546-624846 (kantoor)

 Informatie:
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Wij zoeken
Voor het praktijkonderwijs zoeken wij een teamleider/docent LD. Wij zoeken 

een kandidaat die mee wil groeien in een veranderende organisatie- 

structuur. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met specifieke kennis en 

ervaring in het praktijkonderwijs.

Taken
• Je draagt zorg voor het uitwerken van de ontwikkeling en vernieuwing  

 van het onderwijsaanbod van praktijkonderwijs of op school; 

• Je coördineert het onderwijsproces; 

• Je geeft leiding aan verschillende typen docenten van de teams; 

• Je voert periodiek functionerings- en beoordelingsgesprekken; 

• Je begeleidt werkgroepen en projectgroepen in het kader van onder 

 andere onderwijsvernieuwing en/of organisatieveranderingen; 

• Je hebt een adviserende rol richting sectordirecteur als het gaat 

 om onder meer onderwijsinhoudelijke werkprocessen van werk- 

 of vakgroepen; 

• Je levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs en 

 leerlingbegeleiding.

Functievereisten 
De ideale kandidaat:

• Heeft leidinggevende en managementvaardigheden; 

• Heeft theoretische en praktijkkennis op het gebied van onderwijs 

 en onderwijsvernieuwing in het (praktijk)onderwijs; 

• Heeft een goed zicht op het praktijkonderwijs en de sociale kaart; 

• Heeft een goed inzicht in het onderwijsleerproces bij leerlingen met   

 cognitieve beperkingen, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. 

• Heeft inzicht in de inhoud en structuur van het vervolgonderwijs; 

• Heeft kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid 

 in de implementatie ervan; 

• Heeft vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijs-

 vraagstukken. 

Ons aanbod
Wij bieden je een volledige baan (1.0 fte) binnen een dynamische,  

vooruitstrevende en ondernemende organisatie. Het betreft een reguliere 

aanstelling (salarisschaal LD) voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste 

aanstelling.

Roelof van Echten College een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind

Past deze baan goed bij jou? 

Kijk voor meer informatie over onze organisatie en deze functie op www.rvec.nl of neem contact op met onze school via (0528) 358 658

en vraag naar dhr. H. Tichelaar, sectordirecteur praktijkonderwijs. Je sollicitatie voorzien van c.v. kun je voor  15 februari a.s. sturen naar :  

sollicitatie@rvec.nl of per post naar Roelof van Echten College, Postbus 2152, 7900 BD Hoogeveen o.v.v. ‘teamleider/docent LD praktijkonderwijs’.

Leid jij mij langs 
de juiste leerwegen?

Het Roelof van Echten College is een dynamische en onder- 
nemende school voor christelijk voortgezet onderwijs in 
Hoogeveen. Ons college biedt praktijkonderwijs, lwoo, 
vmbo, mavo, havo en vwo. Wij zien het als onze verant-
woordelijkheid om onderwijs op maat te bieden voor  
ieder kind. Daarom streven we ernaar ons aanbod aan te 
laten sluiten bij de belevingswereld van het individuele 
kind. Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind – daar 
gaan we voor!

Het Roelof van Echten College zoekt voor 
het praktijkonderwijs, per 1 mei 2010, een 
enthousiaste:  

TEAMLEIDER/
DOCENT LD
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ADRES CNV ONDERWIJS
Tiberdreef 4, 3561 GG, Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
Adreswijzigingen: 
ledenadministratie@cnvo.nl
www.cnvo.nl

TELEFOONNUMMERS (LOKAAL 
TARIEF) EN E-MAILADRESSEN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 
 (030) 751 10 03
• CNV Schoolleiders 
 (030) 751 10 04 info@cnvs.nl
•  CNV Onderwijs MR-advies 
 (030) 751 10 05 mr-advies@cnvo.nl
 (Op werkdagen van 12.30 tot 17.30 uur)
•  CNV Onderwijs 

Starters&Studentenlijn  
  (030) 751 10 06    

startersenstudenten@cnvo.nl
•  CNV Onderwijs Academie   

 (voorheen ASK) (030) 751 1747   
 scholingmail@cnvo.nl

LEDENVOORDEEL
Leden van CNV Onderwijs kunnen 
profi teren van lagere premies en 
kortingen door collectieve contracten met 
verzekeringsmaat schappijen en andere 
organisaties 
(zie voor meer informatie: www.cnvo.nl):
• Dennenheuvel  
 tel. (035) 646 04 64
•  FBTO Achmea schade 

tel. (058) 234 58 85, coll. nr. T16
•  OHRA-zorg en schade 

tel. (026) 400 40 40, coll. nr. 3725
•  Zorgverzekeraar VGZ 

tel. (0900) 07 50, coll. nr. 5008500

ADRES EN TELEFOONNUMMERS 
CNV ONDERWIJS

OMBUDSLIJN EN 
PERSONEELSADVERTENTIES
Tineke Vos bemant de Ombudslijn, geeft 
informatie over verzekeringen en verzorgt 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Zij is bereikbaar op: 
ma. 8.30 - 12.30 uur; 
di. en wo. 8.30 - 16.30 uur. 
Tel. (0572) 39 11 82 
(ombudslijn, verzekeringen) 
of (0572) 39 19 65 (personeelsadvertenties), 
e-mail: heino@cnvo.nl, 
adres: De Wredestraat 9, 8141 VD Heino.

SOCIAAL FONDS CNV ONDERWIJS
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met fi nanciële problemen:
Secretaris-penningmeester H.M. Holslag, 
Hinkelenoord 6, 4617 NC Bergen op Zoom. 
Tel: (0164) 24 90 38
Fax: (0164) 24 90 23, 
E-mail: hholslag@home.nl B.g.g. voor 
dringende zaken (0412) 64 05 50

CNV
CNV Onderwijs is aangesloten bij het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). 
Voor vragen over belastinghulp, rechtshulp, 
cursussen, regionale CNV-activiteiten, CNV 
Internationaal, bel of e-mail naar 
(030) 751 10 01, cnvinfo@cnv.nl.
Voor 65-plus kan contact worden
opgenomen via tel. (030) 751 10 02
of e-mail: cnv65plus@cnv.nl.

WERKGROEPEN

HOMOGROEP
Dhr. H. Brinkhoff, 
(024) 675 12 91

brin2532@planet.nl

VROUWENGROEP
Mevr. M. van der Waal-Griffi oen 

(055) 521 50 68 
mensjegriffi oen@gmail.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J. van den Groenendal

(06) 45 09 18 07
johnvandengroenendal@ziggo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dhr R. Ebben

(0478) 58 52 12
andersactieven@cnvo.nl

SPECIAAL ONDERWIJS Dhr.  W.J. Rensen (070)320 20 90 wjrensen@wanadoo.nl
VOORTGEZET ONDERWIJS Dhr.  T. Boot (0475) 33 89 89 t.boot@telfort.nl
POSTACTIEVEN Dhr.  W. Stoop (023) 537 85 56 xstoop@planet.nl
HOGER ONDERWIJS Dhr.  M. Haanstra (0513) 41 91 98 martin.haanstra@home.nl
AGRARISCH ONDERWIJS Dhr.  A.E.G.M. Mutsaers (013) 468 46 66 admutsaers@home.nl
BVE Dhr.  H.B.B. Stanneveld (045) 521 83 93 h.stanneveld@planet.nl
BASISONDERWIJS Dhr.  J.N.A. de Vries (073) 521 75 12 handevries@home.nl
ONDERWIJSDIENSTVERLENING Dhr.  F.J.H.M. Bulthuis (0541) 53 49 34 frankbulthuis@xs4all.nl

SECTOREN
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Werf leden voor CNV Onderwijs en 
ontvang mooie cadeaus!
Werf leden voor CNV Onderwijs en 
ontvang 
Werf leden voor CNV Onderwijs en 
ontvang 
Werf leden voor CNV Onderwijs en 

Jouw partner in 
de school

Na de pabo en een hbo-studie pedagogiek geeft ze mo-
menteel les aan groep 3 van basisschool De Oversteek in 
Oosterhout vlakbij Nijmegen. ‘Een hele grote school in 
een nieuwbouwwijk. We tellen veertien kleutergroepen 
en zeven groep 3-klassen. Er is ook een theaterzaal en 
ik heb wel zestig collega’s.’ Vorig jaar meldde Anouk 
zich aan bij haar huidige school. ‘Ik ben eerst ingevallen 
in groep 1 en dit jaar kreeg ik mijn eigen klas. Ik hou van 
die leeftijdsfase, de snelle veranderingen die daar bij-
horen. In het begin van het jaar hebben de kinderen nog 
moeite om stil op hun plek te zitten en een half jaar later 
kunnen ze al behoorlijk lezen en schrijven.’ De strenge 
vorst aan het begin van deze maand deed bij Anouk het 
schaatsbloed weer tintelen. ‘Ik heb het er wel even van 
genomen.’ PM 

‘Ik wilde wel wat meer achtergrond over hoe het er aan 
toe gaat in het onderwijs. Jullie blad vormde voor mij een 
extra stimulans om eindelijk de stap te zetten die ik al 
vanaf de pabo wilde maken’, legt Anouk Wensveen uit 
Nijmegen openhartig uit. Ooit school in haar een talent-
volle langebaanschaatster, maar ze koos voor het onder-
wijs, net als haar opa, moeder en vele ooms en tantes. 
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Anouk Wensveen:
Haar familie achterna

in het onderwijs
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