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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.

Kinderen van de 
rekening
Alles voor winst. Briefschrijver drs. 
Tromp stelt in Schooljournaal 13 dat 
een ‘minderbegaafd’ kind mag wor-
den afgeschreven ten gunste van 
een ‘hogerbegaafd’ kind. Onderwijs 
gelijkstellen aan oorlog en kapita-
lisme is absurd, deze academicus 
vergelijkt appels met peren en wil 
ons knollen voor citroenen verko-
pen. In zijn visie worden exploitatie 
en partijdigheid gerechtvaardigd 
door economische belangen, maar 
in een sociale samenleving is ieder 
mens altijd doel, nooit middel. Dat 

Tromp dit democratisch principe 
dermate betwist is onbegrijpelijk en 
zorgwekkend, eens te meer bewijs 
dat geleerdheid noch verzekering is 
tegen domheid, noch garantie voor 
deugdzaamheid.
Andre de Bruijn, Hoevelaken

Rust, regelmaat en 
structuur
Rust, regelmaat en structuur, dat 
hebben we nodig in het onderwijs. 
In het speciaal onderwijs zijn het 
sleutelwoorden die uitstekend wer-
ken. Iemand in de buurt die met jou 
meekijkt over je schouder, hart voor 

je heeft, stilstaat bij de dingen die 
je wel kent en aansluit bij je moge-
lijkheden en kwaliteiten. Dan gaan 
dingen veel beter: groeiend zelfver-
trouwen, succeservaringen bij het 
leren, beter in je vel zitten, tot meer 
in staat, opveren in velerlei opzicht, 
weer op gang komen en vooruit 
kunnen, het leven  opnieuw kleu-
ren. Er wordt deze tijd veel gespro-
ken over onderwijs en opvoeding: 
veranderingen volgen elkaar snel 
op, het individuele takenpakket 
neemt toe, er moet constant gere-
geld en aangepast worden in gezin, 
school en samenleving, er worden 
hoge eisen gesteld aan werkne-
mers en ouders. Bezinning hierop 
is noodzakelijk.
Als we niet oppassen, hollen en 
draven we alsmaar door en ver-
liezen we onszelf. Als we echter 
durven stilstaan bij wat er gebeurt, 
wat we aan het doen zijn, erkennen 
we dat er grenzen en mogelijkheden 
worden overschreden. Zaken als 
bijscholing en passend onderwijs 
hebben alleen effect vanuit een ba-
sis van rust, regelmaat en structuur 
bij en door alle betrokkenen.
Jan Kuppens, remedial teacher

Heppie (2)
In Schooljournaal 15 reageert Camil Giebels uit Roermond op het 
meeleveren in nummer 13 van de kalender met het gedicht Heppie.
In mijn beleving heeft deze meester het ‘kwartje’ gemist.  
In mijn lessen (in het voortgezet onderwijs) was het gedicht voor 
mij én de leerling een eersteklas start van iedere les! Ik gaf de 
leerlingen aan iets met de post te hebben gekregen, en dat het mij 
‘zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk was ik nooit’ maakte, en dat ik dit 
graag met mijn leerlingen wilde delen. Ik heb het begrip ‘woord-
speling’ uitgelegd, daarna het gedicht voorgelezen, en dit herhaald 
in iedere nieuwe klas van deze dag. Het gevolg was dat de leer-
lingen ‘Heppie’ begrepen, en zowel zij als ik die dag de lessen zo 
‘heppie’ invulden. 6 x zo’n 28 leerlingen ‘heppie’ deze dag, wat wil 
je nog meer als docent? Dit gedicht blijft, zeker weten. Dus hoezo 
fout geschreven woorden? Denk een stapje hoger en leg de leer-
ling uit wat woordspeling is, en deel daarna de blijheid die uit dit 
gedichtje spreekt. Wordt een heel leuke dag in je onderwijsloop-
baan!
Riek den Boer, Schoonhoven

U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 

recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.
Brieven

colofon
Schooljournaal is een uitgave van CNV Onderwijs Oplage: 53.000 exemplaren Redactieadres Postbus 2510, 3500 GM Utrecht, tel. (030) 751 10 03 E-mail schooljournaal@cnvo.nl Hoofdredacteur Michel Rog Redactie Edwin van Baarle, Ciska de Graaff (eindred.), Peter Magnée (eindred.) Secretariaat Jobien Goldberg Medewerkers Inger Bout, Maaike de Bruijn, Manon de Groot, Liesbeth Hermans, Marloes Oelen, Mijke Pelgrim, Doekle Terpstra, Pierre Wind Omslagfoto Mirjam van der Hoek Basisontwerp en opmaak FIZZ reclame + communicatie, Meppel Druk Ten Brink, Meppel Abonnementen € 150,– per jaar. Personeels- en zakenadvertenties Advertenties opgeven bij Bureau Van Vliet BV t.a.v. Jenny Duindam of Mariëlle Groot, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571 47 45, fax (023) 571 76 80. Personeels advertenties kunnen worden opgegeven tot uiterlijk woensdag 14.30 uur (gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld dinsdag voor 16.30 uur).  Prijzen vanaf € 105,– incl. BTW.Prijzen vanaf € 105,– incl. BTW.

Schooljournaal 2



Schooljournaal 3

inhoud
6  Bond deelt uit op Dag van de leraar ‘Wat voor 

dag het is? Dierendag?’

7  Algemene Vergadering CNV Onderwijs 
Uitnodiging voor 23 november

14  Boksende leerlingen in Twente ‘Met 
wielrennen heb je meer kans op letsel’

16  Ravotten in de speeltuin Schreeuwen 
tegen auditief beperkte klasgenootjes

18  Met het openbaar vervoer naar Artis 
‘Kijk, allemaal ukkie-aapjes!’

20  ‘Politici zien er net zo uit als op tv!’ 
Groep 7 naar de Tweede Kamer

24  Hobbelen in de huifkar Meervoudig 
gehandicapte kinderen op kamp

22  Bekogeld met paardenvijgen en dode ratten 
Afschuw over folterwerktuigen in Gevangenpoort

26  ‘Bonte avond zonder harde muziek?’  
Op kamp op een onbewoond eiland 

28  Natuur verbaast scholieren Middernachtelijke 
spooktocht op duistere Texelse hei 

30  Haren recht overeind in Vlaams museum 
Fietsen over kabel op drie meter hoogte 

3O

2O

10   Lol, Gucci en oja, ook nog 
wat cultuur Vierdeklassers kijken 
ogen uit in Venetië 1O

6

 2	 Brieven
 7	 Watwas
 8	 Column	Michel	Rog
 9	 Cursussen
 9	 Column	Jan	Heijmans

32 Agenda
34	 Schoolreisjes	in	foto’s
39	 Contactgegevens	CNV	Onderwijs
4O	Jouw	partner

RuBRiekeN



Schooljournaal 4

Martin Bootsma (primair onderwijs, foto midden), Ilse Gabriëls 

(voortgezet onderwijs, foto links) en Susanne Winnubst (mbo, 

foto rechts) mogen zich een jaar lang leraar van het jaar noe-

men in hun categorie. De drie werden op 1 oktober tevens voor 

twaalf maanden tot ambassadeur van het onderwijs benoemd. 

Ze zijn gekozen door een vakjury onder 

voorzitterschap van Annet Kil, directeur 

van de net opgerichte Onderwijscoöperatie 

(voorheen SBL). De jury was onder de indruk 

van de energie van Bootsma, werkzaam op 

de A. Bekemaschool in Duivendrecht. ‘Hij 

gebruikt die niet alleen voor het behalen van 

resultaten met de kinderen, maar ook voor 

innovatie. Samenwerken en teamresultaat 

staan bij hem voorop. Dit leidt tot een onder-

wijsvisie waar het hele team samen met hem 

in gelooft.’ Over Gabriëls (Mondriaan College, Oss) meldt het 

juryrapport: ‘Op basis van een diepgaand begrip voor de leer-

ling en een grote flexibiliteit in didactiek weet deze leraar het vak 

op ongeëvenaarde wijze over te brengen. Alsof het een spel is, 

dat de leerlingen ook na hun schooltijd nog graag zouden willen 

spelen.’ Ook Winnubst, die lesgeeft 

op Roc A12 in Ede, wordt geprezen. 

‘Door een no-nonsense houding is 

deze leraar een rots in de branding 

voor de leerlingen. En niet alleen de 

leerlingen ontwikkelen zich hierdoor, 

ook deze top-leraar blijft zichzelf 

constant ontwikkelen.’ De drie kre-

gen verder onder meer cheques 

voor leermateriaal en ontwikkeling in 

de school en diverse prijzen. PM

Leraren	van	het	jaar	energiek	en	vernieuwend

fOtOJAApSchaafsma

Even een ludiek moment op basisschool De Bron in Bolsward. Nadat medewerkers van CNV Onderwijs 
in het kader van de Dag van de Leraar het team in het zonnetje hadden gezet, plaatste directeur Jaap 
Schaafsma de zojuist ontvangen actie-eendjes hoogstpersoonlijk in de postvakken van zijn personeel 
en drukte af.
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Scholen hebben het financieel moeilijk en bezuinigen 

op het personeel. Wie mag blijven en wie moet er eerst 

weg? De jonkies, de oudjes, het management of de  

ondersteuners? Deze discussie op de Schooljournaal-

LinkedIngroep maakte heel wat reacties los. ‘Is het een 

idee om eerst eens te kijken naar wat er op de gang 

loopt?’, schrijft een intern begeleider. ‘Ik vind dat je zo 

veel mogelijk moet doen om de klassen niet te laten uit-

dijen.’ ‘Het zou goed zijn eens naar de structuren van 

de organisatie te kijken. Er zijn besturen waar boven de  

Balkenendenorm wordt verdiend.’ ‘Ik heb het idee dat 

er nu relatief veel meer geld gaat naar dure trainingen, 

studiedagen, extra onderzoeken, externe deskundigen, 

bestuurders. Toch zijn de prestaties van onze leerlingen 

daardoor niet gestegen. Dat vind ik gek.’ Een ander doet 

allerlei voorstellen om te bezuinigen, zoals het ziektever-

zuim bestrijden, energiekosten omlaag brengen, verzeke-

ringen slim inkopen. Weer een ander reageert daarop met: 

‘Wat zijn we toch allemaal braaf aan het meedenken voor 

de regering. Wanneer gaat de regering eens meedenken 

met ons? Kijk maar eens naar de top van de stichtingen 

van scholen. Topzwaar! Laten we eens gaan investeren 

in goed onderwijs, met deskundigheid en niet, met alle 

respect, “Jan en alleman” voor de klas te zetten.’ 

Ook meepraten in de LinkedIngroep van Schooljournaal? 

Ga naar LinkedIn en meld je aan.

CdG

Bezuiniging op personeel bediscussieerd in 
LinkedIngroep



In de dagen voorafgaande aan de Dag van de 

Leraar waren al 11.000 exemplaren van het ken-

nisspel Quiz’ je dat? door CNV Onderwijs uitge-

reikt aan alle scholen van Nederland. Topdag voor 

de bond was uiteraard 5 oktober, toen bestuur-

ders, bureaumedewerkers en kaderleden massaal 

de scholen langsgingen om hun leden extra in het 

zonnetje te zetten. Allerlei hebbedingetjes zoals 

pennen, hippe tassen en Schooljournaals wer-

den uitgedeeld. In sommige regio’s werden ook 

de bekende gele badeendjes en lekkernijen als  

sukerbollen en krentenweggen weggegeven. CNV 

Onderwijsmedewerker Malika el Hasnaoui ging 

langs op een aantal scholen in Maarssen. Ze ver-

telt: ‘In de klas vroeg de leraar aan de leerlingen: 

“Weten jullie wat voor dag het vandaag is?” Een 

paar antwoorden: “Ja, Dierendag!” “De verjaardag 

van mijn vader.” “Boekendag.” Echt hilarisch!’ 

Foto boven: Peter Drent

Kaderleden van de bond delen krentenweggen uit 

op de Pieter de Jongschool in Arnhem.

Foto midden: Marisa Beretta 

CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog op bezoek 

op de hoofdvestiging van de St. Bavoschool in 

Haarlem.

Foto onder: Miriam van Dun 

Drie dagen lang trokken kaderleden met suker-

bollen langs de scholen in Friesland. Hulp daar-

bij kregen ze van regiobestuurder David Bruning 

(rechts) en trainer/opleider Henk Hospes (links), 

hier op bezoek bij sbo De Sùdwester in Sneek. 

PM
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Schoolnieuws

CNV Onderwijs 
zet leden in 
zonnetje op 
Dag van de 
Leraar
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Algemene Vergadering 

Graag nodig ik u namens het bestuur uit voor onze 22e Alge-

mene Vergadering op woensdag 23 november in Antropia te 

Driebergen. We zullen spreken over de thema’s in het jaarplan 

2012, terugkijken op de uitwerking van de verenigingsvernieu-

wing tot nu toe, de begroting vaststellen en stilstaan bij de com-

municatie tussen de werkorganisatie en de vereniging en tussen 

de verenigingorganen onderling. Verder staan er drie workshops 

gepland, met als onderwerpen: professionele ruimte, de nieuw 

opgerichte onderwijscoöperatie en de invulling van de Algeme-

ne Vergadering in de toekomst. Het bestuur hoopt velen van 

u te mogen ontmoeten op deze hoogtijdag van de vereniging.

Cees Kuiper, algemeen secretaris CNV Onderwijs

Agenda

1.  Opening 

2. Mededelingen

3.  Aanwijzing notulencommissie, stemcommissie en telcom-

missie 

4.  Verantwoording bestuursbesluiten 

 a. Passend Onderwijs

5. Begroting 2012

6. Verkiezing twee leden geschillencommissie

7.  Jaarplan thema’s 2012 

8. Resultaten verenigingsvernieuwing

 a. Evaluatie 

 b. Plan van aanpak knelpunten 

9. Presentatie communicatieplan

10. Rondvraag

11. Sluiting

Er zijn geen voorstellen binnengekomen. Ook het bestuur zal geen  

voorstellen doen. Er zullen twee leden van de geschillencommis-

sie worden gekozen. Kandidaten kunnen worden voorgedragen 

tot dinsdag 1 november. In Schooljournaal 18 van 19 novem-

ber worden de voorgedragen kandidaten bekend gemaakt.

Opvragen AV-stukken

Eerder deze week hebben alle kaderleden die een bestuurs-

functie bekleden binnen CNV Onderwijs de AV-stukken per 

e-mail ontvangen. Alle andere geïnteresseerde leden kunnen 

deze stukken opvragen door een e-mail te sturen aan Fiona 

Knepper (e-mail: av@cnvo.nl, tel.: (030) 751 17 17). 

Aanmelding

Alle leden van CNV Onderwijs zijn welkom op onze Algemene 

Vergadering. U kunt zich nog aanmelden via de sectorraad of 

stuurgroep van het aandachtsgebied waar u onder valt. Ook 

kunt u contact opnemen met Fiona Knepper. Aanmeldingen 

dienen uiterlijk binnen twee weken bij ons binnen te zijn.

Meer informatie is te vinden op www.cnvo.nl -> actueel -> agenda.

Wat was!

8 oktober: Ouders en docenten moeten alerter 
zijn op de verslavingsrisico’s die kinderen 
lopen, stelt Ellen van Geffen van Jellinek 
Jeugd. Het aantal gameverslaafde kinderen is 
het afgelopen jaar verdubbeld tot 12.000. 
(Bron: Het Parool)
10 oktober: Na schooltijd meteen door naar 
de middelbare school in een ultieme poging 
om leerachterstanden in Rotterdam-Zuid weg 
te werken. Zo’n 120 leerlingen van groep 7 en 
8 doen mee aan het project, waarbij ze drie of 
vijf dagen in de week de vakken Nederlands, 
Engels en wiskunde volgen. 
(Bron: AD/Rotterdams Dagblad)
• Veel scholen hebben geen behoefte aan 
een ‘Michelin-ster’ voor buitengewoon 
goede prestaties. Het plan van minister Van 
Bijsterveldt om goede scholen te belonen met 
het predikaat ‘excellent’, leidt tot een te zware 
nadruk op toetsresultaten, vrezen zij. Dit blijkt 
uit een peiling van de Besturenraad.  
(Bron: Trouw)
11 oktober: Twee ex-directeuren van een 
Arnhemse school voor speciaal onderwijs 
hebben hun eigen personeel met de dood 
bedreigd, stelt het Openbaar Ministerie. Met 
de intimidaties hoopten de schoolbestuurders 
stilzwijgen af te dwingen over hun jarenlange 
fraude met onderwijssubsidies.  
(Bron: De Volkskrant)
• Eén op de zes schoolleiders in het christelijk 
onderwijs zou het toejuichen als een 
schooluniform voor leerlingen zou worden 
ingevoerd. Dat blijkt uit een peiling van de 
Besturenraad. De meerderheid is er dus 
tegenstander van, en wel om twee redenen: 
het zou de eigen identiteit van de leerling 
aantasten en het zou niet passen in de 
Nederlandse cultuur.  
(Bron: Nederlands Dagblad)

 



rog versus
geachte heer Heijmans,
Beste Jan, 

Binnenkort debatteert de Tweede 
Kamer over de kwaliteit van leraren-
opleidingen. Ik vind dat zeer terecht, 
want met een dreigend tekort in het 
vooruitzicht moeten we nu maat-
regelen nemen om het beroep van 
leraar aantrekkelijk te houden en 
nog  aantrekkelijker te maken. Als 
we daarmee wachten tot het tekort 
er is, zal de neiging ontstaan om 
onbevoegden het menselijk kapitaal 
van de toekomst op te laten leiden. 
In een kenniseconomie is dat funest.
Ik zie twee sporen die leiden naar 

een hogere kwaliteit van lerarenop-
leidingen. Het eerste is een strenge 
selectie aan de poort. Niet cijfers 
zijn leidend, maar juist zeer gemo-
tiveerde leerlingen met de juiste 
leerhouding verdienen een kans om 
toegelaten te worden. In het begin 
zal dit misschien een lichte afname 
in het aantal studenten betekenen. 
Daarna zal echter de status toene-
men, waardoor de opleiding aan-
trekkelijker wordt. Daarnaast zal 
er minder uitstroom zijn op pabo’s, 

waardoor de euro’s voor deze 
opleiding goed besteed zijn. 
Dan kom ik bij het tweede 
spoor. Gemotiveerde studen-

ten nemen geen genoegen 
met gemiddelde docenten. Hun 

houding vraagt om de allerbeste 
mensen en dat vereist investeringen. 
Soms is pedagogisch-didactische 
bijscholing nodig, maar in ieder 
geval zouden alle docenten aan een 
pabo academisch geschoold moeten 
zijn. Hun persoonlijke opleiding en 
ontwikkelingsbudget zijn hiervoor 
niet toereikend en wie in deeltijd 
werkt krijgt al snel met een langstu-
deerdersboete te maken. Hier moet 
de overheid over de brug komen 
om het hele onderwijs in Nederland 
naar een nog hoger niveau te tillen. 
Dat is immers de ambitie. 

Gemotiveerde studenten 
nemen Geen GenoeGen 

met Gemiddelde 
docenten

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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Slim bezig?! 
En hoe de blauwe banaan je hierbij kan helpen.

Congres voor schoolleiders PO, VO en BVE
Donderdag 3 november 2011    10.00-17.15 uur
Locatie NBC Nieuwegein

Plenaire spreker Wouter de Vries 
Dienstenmarketeer bij de Vrije UniversiteitKENNIS

PROFESSIONALISEREN

VISIE

ONDERZOEKSMATIG LEIDERSCHAP

INZICHT

ConZes is het samenwerkingsverband ter bevordering  

van kwalitatief goed leiderschap in het onderwijs. 

Het samenwerkingsverband bestaat uit CNV School leiders, 

Besturenraad, Bureau Katholiek Onderwijs, Magistrum  

Leiderschapsontwikkeling, Penta Nova, de Christelijke  

Hogeschool Windesheim en Stenden Hogeschool.

2 RONDES EXPERTMEETINGS 

U betaalt voor dit congres € 95,- als u student bent van één  
van de Conzespartners en/of lid bent van CNV Onderwijs  
of CNV Schoolleiders. Anderen betalen € 300,-.

Informatie en aanmelden via www.cnvs.nl



     Heijmans
geachte heer rog,
Beste Michel,

Ik kan je geruststel-
len. De  kwaliteit van 
de lerarenopleidin-
gen is goed vanwege 
de transparantie van 
kwaliteit. We kunnen alles 
tot in de puntjes verantwoor-
den, maar volgens de maatschap-
pij blijft het ‘slecht’. Het stapelen van 
kwaliteit- en verantwoordingssyste-
men begint zelfs contraproductief te 
werken. De grenzen van het kwali-
teitscircus zijn bereikt en de tendens 
van verstikkende standaardiseringen 

en nor-
meringen 
moeten 
we een 
halt 

toeroe-
pen. Wat 

nu geldt als 
kennisbases en 

verantwoordings-
systematiek is voldoende om de 
basiskwaliteit van een lerarenoplei-
ding te bewijzen.  Daarmee is deze 
maatschappelijk goed gedefinieerd 
en geborgd. Zo ontstaat rust, ruimte 
en tijd voor het ‘echte’ werk, want 
het is raar dat onze kwaliteitssys-
temen uitsluitend gericht zijn op de 
huidige kwaliteit. 
Als we naar de mondiale top 5 willen, 
moeten we naar een systeem waar-
mee we investeren in toekomstige 
kwaliteit. Schaf regelverantwoording 

af en laat elke opleiding jaarlijks tien 
procent van het budget besteden aan 
toekomstige kwaliteit. Dat vraagt 
externe oriëntatie van scholen. Met 
het veld nadenken over de gewenste 
toekomst, zaken oppakken die straks 
nodig zijn en docenten daarin scho-
len. Zo ontstaat er nieuwe dynamiek, 
nieuw elan en is er sprake van duur-
zame ontwikkeling.
Ik heb een grotere zorg. In krimpre-
gio’s dreigen startende leerkrachten 
voor het vak verloren te gaan. Met 
een aantal besturen werken we aan 
een ambitieus plan om hen aan het 
werk te krijgen, ze  te ontwikkelen 
tot master en zittende leerkrachten 
bij te scholen in de nieuwste taal- en 
rekeninzichten. Dat moet jou als 
vakbondsvoorzitter interesseren. 
Nieuwsgierig? De koffie staat klaar… 
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     Jan Heijmans is voorzitter College van Bestuur,  
Katholieke Pabo Zwolle

de Grenzen van het 
kwaliteitscircus zijn 

bereikt
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Kijk voor meer informatie op www.cnvo.nl/academie, stuur een e-mail naar scholing@cnvo.nl of bel met (030) 751 17 47.

Speciaal voor 
MR’en: MR 
Partnerschap
Maak gebruik van het MR Partner-
schap! Bij deze vorm van dienstverle-
ning wordt de MR of GMR als collectief 
partner van CNV Onderwijs. Met het 
Partnerschap heeft de medezeggen-
schapsraad onder andere recht op een 
aantal uren dienstverlening per jaar, 
naar eigen keuze in te vullen. Iedere 
(G)MR krijgt een vast contactpersoon 
bij CNV Onderwijs. Daarnaast biedt het 
Partnerschap mogelijkheden om met 
andere (G)MR’en in contact te komen. 
Om van elkaar te leren en om exper-
tise te delen.

Speciaal voor OR’en: 
OR Partnerschap
Sinds maart 2011 hebben de mbo’s en de 
aoc’s te maken met een nieuwe medezeg-
genschapsstructuur: de ondernemingsraad 
(OR). In onderwijsgerelateerde organisaties 
(ODV) bestond de OR al langer. Waar moet 
de OR allemaal op letten? Wat wilt u als OR 
bereiken? Wat zijn de rechten en plichten 
van de OR? CNV Onderwijs Academie helpt 
u met het beantwoorden van deze vragen. 
Met het OR Partnerschap gaat de OR als 
collectief een verbintenis aan met CNV 
Onderwijs voor de duur van een jaar. Voor 
een vast bedrag heeft uw OR recht op de 
professionele hulp van een vaste con-
tactpersoon. Deze staat u bij als trainer, 
adviseur, sparringpartner of coach.

cursussen



Schooljournaal 10

‘Mogen we ook een keer iets voor onszelf doen meneer?’

‘Is toch belachelijk dat we niet mogen drinken 
van de leiding? We zijn bijna allemaal 16!’ 

‘Mogen we ook een keer iets voor onszelf doen 
meneer?’ ‘Dit is toch wel de mooiste stad die 

ik ooit heb gezien!’ Zomaar wat uitspraken 
van de vierdeklassers van het Groen van 

Prinstererlyceum in Vlaardingen, in april op 
werkweek naar Venetië.
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Vierdeklassers 
kijken ogen uit 
in Venetië

Zondag 17 april vertrekt een bus met  
44 leerlingen (vierdejaars mavo, havo 
en vwo), 4 docenten en 2 chauffeurs 
naar Venetië. Een journalist en fotograaf 
van Schooljournaal voegen zich maan-
dagavond bij hen. Elf uur binnen, twaalf 
uur slapen, is de afspraak. Vanaf 23 uur 
zitten de docenten op de trap van het 
hotel en houden ze de boel een beetje in 
de gaten. Deze avond plakt Karin Lis-
senberg (docent Duits) alle namen op 
de kamerdeuren. Een jongen meldt zich 
bij haar met een minuscuul wondje op 
zijn arm. Hij wil een pleister. Een meisje 
is heel verdrietig en komt bij Theo Gerts 
(docent wis-, natuur- en scheikunde en 
grote motor achter de Venetiëreis) op de 
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trap zitten, een knuffeltje in haar armen geklemd. Uit een ka-
mer komt rumoer en Annette van Wolfswinkel (docent aard-
rijkskunde) gaat een kijkje nemen. Als een leerling de gang op 
komt en bijna de docent omver loopt, schrikt hij en haast zich 
terug de kamer in. Verontwaardigd: ‘Waarom ligt u voor mijn 
deur mevrouw?!’ In een andere kamer blijken een paar meisjes 
zelfstandig een vierpersoonskamer te hebben gemaakt. Het is 
voor Ronald Lissenberg (docent economie) nog een hele toer 
om ze weer twee aan twee in een kamer te krijgen. Om half 
twee kunnen de docenten naar bed. Niet overdreven laat, vin-
den ze zelf.

Buon giorno!
Om 6.45 uur loopt Gerts bonzend op deuren en luid roepend 
over de drie door zijn groep gevulde verdiepingen. ‘Buon  

giorno!’ Hij vertrekt pas als hij antwoord 
krijgt. Bij het ontbijt vanaf 7.20 uur drup-
pelen alle leerlingen binnen. Niet dat ze 
allemaal wat eten, maar ze zijn er wel, 
sommigen met kleine oogjes, anderen 
zichtbaar een stuk wakkerder. Stipt om 8 
uur vertrekt de groep uit het hotel. ‘Sleu-
tels op de bar! Niet in de ingang blijven 
staan! Kom op, doorlopen!’ staat Gerts te 
commanderen. Twee meisjes zijn de laat-
sten, zij hebben een zetje nodig. Uiteinde-
lijk zit iedereen in de bus, die naar Punta 
Sabbioni rijdt, het afvaarpunt voor de 
vaporetti, hét vervoermiddel in Venetië 
en omgeving. Het is stil in de bus. Ook 
op de boot wordt niet veel gesproken, wel 
veel gegaapt en met smartphones ge-
speeld. Enorme zonnebrillen, bloemen in 
oor en haar, hele korte broekjes en rokjes 
(‘de benenparade’, aldus Ronald Lissen-
berg), bibberend in de ochtendkou. Een-
maal aan wal in Venetië verzamelen de 
vier docenten hun groepjes. Ze kennen 
nog niet iedereen, dus werken ze met een 
fotokaart. Een meisje wankelt op haar 
benen: ‘Heb het gevoel dat ik nog op de 
boot zit!’ ‘Supergaaf!’ roept een jongen 
uit bij het zien van de historische gebou-
wen. Andere jongens storten zich op een 
kraampje met leren armbandjes.

groepsHug
Met een volgende boot vaart de groep 
naar het eilandje San Michelle, de be-



graafplaats van de stad. De groep wordt ongewild in tweeën 
gesplitst door de beperkte capaciteit op de boot. Gerts blijft 
met een groepje achter en belt zijn collega’s die wel op de boot 
zijn dat hij de Venetiaanse begraafplaats overslaat. ‘Gaan we 
naar een begraafplaats? Hè bah, dat lijkt me niks!’, moppert 
een meisje. ‘Eén kerk zien vind ik wel grappig, maar niet alle 
dagen cultuur’, vindt een ander. Een meisje is verdiept in een 
boekje Hoe en wat in het Italiaans. Eenmaal op het eiland klinkt 
de uitroep: ‘Oh, my God, alleen maar graven!’ Ronald Lissen-
berg waarschuwt de groep: ‘Er zijn hier ook rouwenden, dus 
houd daar rekening mee, gedraag je!’ Een groep meisjes kijkt in 
de nissen waarin complete families begraven liggen, rijk aange-
kleed met ornamenten, bloemen en foto’s. ‘Zo, die is 102 ge-
worden!’, ‘Ik vind het wel respect, zo’n apart eiland als begraaf-

plaats. Bij ons zijn begraafplaatsen vaak gewoon aan de weg of 
naast een busstation’, ‘Het lijkt wel een BN’er-begraafplaats’, 
‘Ach, hier liggen kindjes!’ Vier meisjes steken een kaarsje aan 
voor de oma van één van hen en vallen daarna met een groeps-
hug in elkaars armen. 

gelaKte nagels
De volgende stop is Murano, het glasblazerseiland. De meisjes 
vergapen zich aan kleurige, glazen sieraden, jongens ploffen 
meteen op het eerste terras neer voor een stuk pizza. De mees-
ten zijn al ver voor de afgesproken tijd bij de vuurtoren. Een 
jongen, staand aan de voet van het lichtbaken: ‘Waar is die 
vuurtoren dan?’ Een groep meisjes zingt een liedje, de jongens 
roken een shagje en praten over het bier dat ze straks gaan 
halen in de supermarkt. ‘Is toch belachelijk dat we niet mogen 
drinken van de leiding? We zijn toch bijna allemaal 16?!’ Dan 
gaat het gezelschap weer met de boot naar een volgend eiland, 

Burano, het kantwerkerseiland met de 
fel gekleurde huisjes. ‘Hoeveel eilanden 
nog meneer?’ verzucht een meisje. ‘Mo-
gen we ook een keer iets voor ons zelf 
doen?’ Op Burano wordt flink geshopt. 
Twee meisjes bewonderen elkaars aanko-
pen. Een ander meisje heeft haar nagels 
in Italië-kleuren gelakt.

op soKKen
Jongens op niet meer geheel witte snea-
kersokken willen het hotelrestaurant in 
om te eten, maar worden teruggefloten 
door de eigenares. Dat vinden ze maar 

gek. ‘Dit is een restaurant hoor, daar ga 
je niet zonder schoenen naar binnen’, 
legt de eigenares geduldig uit. Een groep 
zingt opeens uitbundig en bijna overtui-
gend: ‘Er is er één jarig, hoera, hoera, 
dat kun je wel zien dat is zij!’ De leiding 
trapt er niet in, er is niemand jarig. Na 
het eten herhaalt Gerts nog maar eens 
de regel: ‘Allemaal om 23 uur binnen!’ 
‘Shame you!’ sist een meisje. Een ander: 
‘Waarom niet 24 uur?’ Een meisje mag 
thuis nooit stappen en vindt het jammer 
dat ze hier al om 23 uur binnen moet 
zijn. Gerts: ‘Ja, voor deze leeftijdsgroep 
is dat misschien vroeg, maar het is een 
druk programma, vroeg op, en ik heb 
geen zin in brakke, vermoeide kinderen.’

Schooljournaal 12
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plafond
Die avond is bijna iedereen om 23 uur 
binnen, na bezoekjes aan wat café’s en 
een karaokebar. Een paar hebben wat 
te veel gedronken en moeten hollen 
om de wc te halen om hun maagin-
houd te lozen. Verder moeten er nog 
wat meisjes van jongenskamers geplukt 
worden, is er een sleutel kwijt en wordt 
er een string gevonden in een jongens-
kamer. Ronald Lissenberg dreigend 
tegen een aangeschoten jongen: ‘Zullen 
we anders je ouders maar even bellen?’
De volgende ochtend is de ontbijtzaal 
iets leger dan anders en zien sommige 
leerlingen iets bleker dan normaal. 
‘Meneer, ik heb maagklachten, heeft 
u daar iets voor?’ Even later gaat het 
hele gezelschap met een overvolle boot 
richting Venetië. De Gucci- en Chanel-
winkels trekken meer aandacht dan de 
eeuwenoude gebouwen die zo karakteris-
tiek zijn voor de stad. Na tien minuten 
lopen verzucht een jongen: ‘Ik kán niet 
meer!’ Een meisje dat haar lippenstift 
bijwerkt: ‘Dit is toch wel de mooiste stad 
die ik ooit heb gezien, en ik heb al best 
veel gezien.’ De leerlingen zijgen neer 
bij een paar schilders die een grachtje 
vereeuwigen.
Het volgende bezoek is aan de Scuola 
Grande di San Rocco, een gebouw met 
56 schilderijen van de beroemde mees-
ter Tintoretto. ‘Moeten we hier naar 
binnen?’ moppert een meisje. ‘Ja, een 
half uur en vooral met een spiegel het 
plafond bekijken!’ zegt Gerts streng. Het 
blijkt mooier dan veel leerlingen dach-
ten. Daarna zijn de leerlingen blij ver-
rast te horen dat ze gaan gondelvaren. 
‘Ooooooh, echt? Vet man!’ Er worden 
zorgvuldig groepjes gevormd, jongens 
bij jongens, meisjes bij meisjes. En ja, 
leraren bij leraren. Een momentje voor 
zichzelf. ‘Even ontspannen’, verzucht  
Karin Lissenberg en begint vervolgens 
een discussie over Goethe. 

CHarme
Later bij een borrel, zegt Gerts, die de 
reis al voor de negende keer organiseert: 
‘Het is niet alleen maar lol trappen op 
zo’n reis. Ik wil dat ze ook wat cultuur 
opsnuiven.’ Hij vertelt dat het voor som-
mige leerlingen de eerste keer is dat ze 

in een hotel slapen. ‘Ik moet sommige leerlingen uitleggen dat 
ze zelf hun kamer moeten opruimen en dat de schoonmaak-
ster geen vuilnisman is.’ Van Wolfswinkel weet zeker dat de 
bestemming Venetië geschrapt wordt als Gerts met pensioen 
gaat. ‘Niemand krijgt voor elkaar wat hij voor elkaar krijgt 
met zijn charme en zijn Italiaanse taalkennis.’ Gerts zelf: ‘Ik 
ben altijd weer blij als alle leerlingen veilig thuis zijn en het 
leuk hebben gehad. Ik voel me daar verantwoordelijk voor ja. 
En ik zou het eigenlijk met niemand anders willen leiden dan 
met deze drie collega’s. We zijn al heel lang vrienden en ik 
vaar blind op hen.’ 
Ciska de Graaff
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‘Met wielrennen 
heb je meer kans 

op letsel’

Leerlingen Haaksbergse school enthousiast over boksen

plezier bij de boksles van Hans Bartels. 
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Op het ritme van Hoofd, schouder, knie 
en teen, Kabouter Plop’s Kabouterdans 
en De vogeltjesdans werden eind mei in 
alle vroegte de spieren losgemaakt bij 
de leerlingen van basisschool De Trou-
badour uit Haaksbergen. Met veertig 
auto’s waren 180 kinderen even daar-
voor naar het sportcomplex van de Uni-
versiteit Twente in Hengelo vervoerd, 
om daar los te gaan op minder voor de 
hand liggende sporten als jeu de boules, 
bowlen en boksen. In het kader van 
het 35-jarig bestaan had de school zich 
al op het Polynesisch dansen gestort. 
Ditmaal hadden directie en ouderraad 
gezamenlijk besloten tot deelname aan 
een pilot van de universiteit, die ernaar 
streeft dat de aanwezige sportfaciliteiten 
– velden, sporthal en zwembad – beter 
worden benut. Onder de rook van het 
Arke-stadion van FC Twente deden 

Schermen viel af als te 
gevaarlijk, maar boksen en 

klimmen werden zonder 
problemen opgevoerd 
als onderdeel van het 

sportprogramma dat de 
Universiteit Twente had 

samengesteld voor jubilerende 
basisschool De Troubadour 

uit Haaksbergen. In plaats van 
de zoveelste schoolreis naar 

het nabijgelegen ponypark 
Slagharen of Avonturenpark 

Hellendoorn werd ditmaal 
gekozen voor een dagje niet 

alledaagse sporten.
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leerlingen, waarvan velen in de rode shirtjes van de (toen nog) 
Enschedese landskampioen, hun uiterste best zo veel mogelijk 
troubadourtjes (plaatjes met een minnezanger uit de middeleeu-
wen) te verzamelen. Dit kleinood werd vergeven aan kinderen 
die hun best hadden gedaan voor een sportief onderdeel. De 
groep die er aan het einde van de dag de meeste verzameld had 
ontving een beker. De kinderen moesten daarvoor onder meer 
opdrachten doen bij het tennissen. zoals het op een tennisrac-
ket overbrengen van gevulde plastic bekertjes van de ene kant 
van het net naar de andere kant en ondertussen bekogeld wor-
den met tennisballen. Daarna moest worden geprobeerd ballen 
te raken of te vangen die met een behoorlijke kracht door het 
tenniskanon werden uitgespuwd. 

penoseBeeld
De dag was rijk aan beweging. Met steun van studenten van 
de opleiding sportinstructeur van het Roc van Twente werd er 
gebeachvolleybald, gesurvivald, gejudood en aan knotsbal (hoc-
key met een zachte bal en -stick) gedaan. Over twee sporten 
waren de leerlingen laaiend enthousiast: boksen en klimmen. 
‘Mij gaat het erom hun houding te verbeteren. Bij boksen 
gebruik je bijna al je spieren. Het is goed voor hun motoriek’, 
legt boksinstructeur van de universiteit Hans Bartels (41) in 
zangerig Twents uit. Ondertussen leert hij de groep hoe ze 
slagen moeten ontwijken aan de hand van een schuimrubber 
drijfbuis, die bij het zwemmen wordt gebruikt. Duogewijs gaan 
de kinderen met elkaar ‘in gevecht’. De gedreven ambassadeur 
van deze aloude Olympische sport verzet 
zich tegenover het stereotype penosebeeld 
van zijn sport. Bartels: ‘Het is absoluut 
niet gevaarlijk. Met wielrennen heb 
je meer kans op letsel.’ Volgens 
hem is het een probaat middel 
tegen pesten. ‘Kinderen krijgen 
er zelfvertrouwen door. Ze stralen 
iets uit van: “Dit ben ik”.’ Aan het 
eind van de trainingssessie mogen 
zowel de jongens als de meisjes een 
voor een op de vuist met de voormali-
ge amateurbokser. ‘Stóóóóóóót’, klinkt 
het gedreven over het veld. Daarna 
geestdriftig over Romany: ‘Kijk eens 
hoe goed ze kan ontwijken. Het is 
bijna dansen.’   

HigH-five
Na de in het amfitheater 
van het terrein geserveerde 
lunch van gebakken 
aardappelen, patat, 
frikandel, kroket en 
appelmoes wordt  
er driftig geklau-
terd tegen een 
25 meter hoge 

zijmuur van een van de universiteitsge-
bouwen. Het is een mozaïek van ‘gre-
pen’ in alle kleuren van de regenboog. 
De klimmers hebben een soort tuig 
om dat, vastgezeten aan een touw, via 
een ingenieus systeem wordt strakge-
houden door de roc-studenten. Inmid-
dels ontwikkelen zich dreigende grijze 
wolken boven het terrein. ‘Als het gaat 
regenen stoppen we. In die nattigheid 
is klimmen niet leuk meer’, legt Tyos 
uit. Hij volgt de richting Sport en be-
wegen aan het CIOS en is een verwoed 
klimmer. ‘Gaat goed Bram’, moedigt 
hij een jongen aan die tot helemaal 
bovenaan de muur klimt. Tegen een 
weifelaar, die nog met beide benen op 
de grond staat: ‘Heb je wel eens eerder 
geklommen?’ Maaike roept halverwege 
bungelend dat ze niet bij haar volgende 
greep kan. ‘Probeer even rechtop te 
staan en duw dan je buik naar voren’, 
adviseert Tyos’ collegaklimmer Danny. 
’Laatstgenoemde geeft Sander, als die 
weer beneden is, een high-five. ‘Klasse, 
jongen.’
Peter Magnée uiterste 

concentratie aan 
de klimwand.

van zijn sport. Bartels: ‘Het is absoluut 

iets uit van: “Dit ben ik”.’ Aan het 
eind van de trainingssessie mogen 
zowel de jongens als de meisjes een 
voor een op de vuist met de voormali-
ge amateurbokser. ‘Stóóóóóóót’, klinkt 
het gedreven over het veld. Daarna 
geestdriftig over Romany: ‘Kijk eens 
hoe goed ze kan ontwijken. Het is 

van het terrein geserveerde 
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Uit enthousiasme willen ze alle kanten op rennen, 
maar de begeleiders van de Dr. M. Polanoschool 
weten de kinderen uit de groepen 0 tot en met 3 
goed in het gelid te houden. De kinderen kunnen 

skelteren, ravotten in de speeltuin of wandelen 
door het dierenrijk. Het uitje naar het Plaswijckpark 

in Rotterdam is een groot succes, ondanks de 
matige weersomstandigheden. 

maar ook op de bewegingen. Ze besef-
fen vaak nog niet dat de ander ook een 
slecht gehoor heeft. Daarbij komt nog de 
opwinding over het uitje, dat maakt dat 
ze nu zo hard naar elkaar schreeuwen.’ 
Op de dag van de trip is het waterkoud, 
al lijken de kinderen daar geen enkel 
probleem mee te hebben. De waterspel-
letjes in de speeltuin worden zeker niet 
overgeslagen en ook de waterfietsen 
worden het meertje op gestuurd. ‘Het 
is jammer dat het vandaag niet zo heel 
mooi weer is, maar de kinderen maakt 
het allemaal niets uit. Dat is ook een 

Bam! Een hard geluid klinkt. De trapkar van Rex knalt vol op 
de achterkant van die van Tristan. En hij schreeuwde uit en-
thousiasme nog wel zo hard dat de jongen aan de kant moest. 
Het blijkt vergeefse moeite. De kinderen van de Polanoschool 
uit Rotterdam zijn auditief beperkt en kunnen niet alles goed 
horen. Niemand bezeert zich bij de botsing. Sterker nog: er 
verschijnen twee grote glimlachen op de gezichten. 

Tijd vliegT
Rex en Tristan zijn met 51 medeleerlingen een dagje op 
schoolreis. Het duo is aan het skelteren in het verkeerspark, 
maar de jonkies trekken zich weinig aan van de verkeers-
regels. Voorrang krijgen ze niet, maar nemen ze. Ze spelen 
in hun eigen wereldje. De onbevangenheid is in alles af te 
lezen. ‘Daarom hebben we ook voor dit park gekozen’, zegt 
begeleider Anneke Twigt over de keuze voor het Plaswijck-
park van het jaarlijkse uitje. ‘Dit park heeft zoveel te bieden 
voor deze leeftijdsgroep. Het park is voor de jonge kinderen 
groot genoeg om zich er een hele dag te vermaken, want de 
dag vliegt voorbij. We hebben niet eens de tijd om alle acti-
viteiten te kunnen doen!’

Hard scHreeuwen
Het Plaswijckpark bestaat uit drie delen: Dieren-
wijck, Wandelwijck en Speelwijck. De bezieling 
van de leerlingen wordt in de Speelwijck het 
best uitgebeeld. Myrthe en Jordy staan 
allebei, over een afstand van vijftien 
meter, bij een praatpaal. Het geluid 
dat Jordy produceert wordt naar zijn klas-
genoot gestuurd. Ze verstaan elkaar door hun be-
perking niet of nauwelijks, toch schreeuwen ze naar elkaar. 
Twigt: ‘Ik vind het geweldig om te zien hoe enthousiast de 
kinderen zijn. Ze reageren hier niet alleen op elkaars geluid, 

Hard schreeuwen zonder 
dat de anderen het horen
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jordy 
schreeuwt 
naar Myrthe.
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een groepje kippen over het terras paradeert. Opeens ligt 
er een pannenkoek op de grond. De kippen hebben hem 
razendsnel verorberd. Maar wat moet je nou met onge-
wenste gasten? Terwijl een enkeling uit angst begint te 
huilen, weet een groepje jongens er wel raad mee: de rol-
len omdraaien en achter de kippen aanrennen. Ook in de 
Dierenwijck hebben de kinderen de dag van hun leven. Bij 
de lama’s beginnen ze te lachen en gebaren te maken. ‘We 
zijn op school ook met thema’s over dieren bezig en dit 
sluit naadloos aan. De kinderen herkennen de dieren en 
dat is wel een perfecte aanvulling.’

Kabelbaan
Na het eten hebben de kinderen nog even de kans om 
naar de plek te gaan waar zij het liefst naar toe willen. ‘We 
laten ze altijd hun eigen gang gaan. Het is hún school-
reisje en dat moet je niet verpesten.’ De keuze van een 
grote groep kinderen valt op de kabelbaan. Met een druk 
op de knop worden ze tien meter omhoog getakeld om 
vervolgens vijftig meter achterwaarts naar de overkant 
te vliegen. Bij aankomst zakt de kabel en glijdt het kind 
weer naar het beginpunt. Deze attractie blijkt helemaal 
het einde. De wachtrij wordt langer en langer. Toch komt 
er een eind aan het speelplezier, want het is tijd om weer 
te verzamelen voor de terugweg. Een grote touringcar rijdt 

voor. Het hele jaar hebben alle kinde-
ren één euro per maand in een spaarpot 
gedaan en mede daarvan is de bus 
betaald. De dag is zo goed als voorbij, 
maar de bus blijkt als afsluiter een at-
tractie op zich. 
Rob Klunder

Hard schreeuwen zonder 
dat de anderen het horen

Kinderen 
gaan lekker 
hun eigen 
gang in het 
park.

positief punt van dit park. Ze kunnen 
overal terecht’, zegt Twigt. 

PloTseling bezoeK
De klok slaat twaalf uur. Het is tijd 
voor een goede lunch. Alle begeleiders 
dirigeren hun leerlingen naar de vooraf 
afgesproken plek nabij de entree. Op het 
menu: door ouders gebakken pannen-
koeken. ‘De kinderen vinden het lekker, 
het is goedkoop en het is ook gezellig om 
allemaal aan een picknick tafel te zitten. 
Vandaar dat wij hiervoor gekozen heb-
ben.’ Alles verloopt voorspoedig totdat 
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     Geboortegolf 
vertedert 
  in Artis

Artis, de dierentuin van onze 
hoofdstad. Een plek waar de 
charmes van de 19e-eeuwse 

architectuur samengaan 
met het houden van dieren 

volgens de nieuwste inzichten. 
Mogelijkheden voor een 

schoolreisje zijn er ook, of je nu 
zelfstandig rondloopt door de 

tuin, een speurtocht volgt of 
les krijgt van een medewerker.

teristieke station Haarlem wordt aangedaan, en vervolgens een 
tramrit door de hoofdstad, die eindigt vlakbij Artis. Onderweg 
herkennen de kinderen de bezienswaardigheden die ze eerder 
tijdens de les hebben behandeld, zoals het Paleis op de Dam.

sfeer 19e eeuw
Waar de ene dierentuin pinguïns als blikvanger heeft opgesteld, 
of pelikanen, zijn het in Artis de watusirunderen die de bezoe-
ker verwelkomen. Deze Afrikaanse afstammeling van de oeros 
met zijn opvallend lange hoorns deelt zijn verblijf in Amster-
dam met andere exotische boerderijdieren, zoals kamelen, ezels 
en alpaca’s (een lamasoort). 
De leerlingen uit Katwijk verzamelen zich bij het eerste verblijf. 
Ze zijn allemaal gekleed in oranje T-shirts. ‘De kledingstukken 
zijn gesponsord door een ouder. Vorig jaar droegen ze felgele 
shirts’, zo verklaart leerkracht Van der Plas. De opvallende 
kleur komt goed van pas tijdens het schoolreisje; in een oog-
opslag is duidelijk waar de kinderen zich bevinden. In groepjes 
verspreiden de leerlingen zich met hun begeleiders over de tuin. 
Artis is gelegen in de 19e-eeuwse Plantagebuurt in Amsterdam, 
een groen stuk van de hoofdstad ten oosten van de grachten-
gordel. De sfeer van de negentiende eeuw is her en der nog 
goed voelbaar in de dierentuin. De verschillende beelden die in 
de tuin te vinden zijn, en een aantal oudere gebouwen, herin-
neren nog aan die tijd.

bijzondere diersoorTen
De opvattingen over dierenwelzijn waren in de begintijd van 
Artis anders dan nu. Vandaar dat de dierentuin de afgelopen 
jaren flink aan het vernieuwen is geslagen. Het publiek moest 
afscheid nemen van verschillende diersoorten, zodat de ach-
terblijvers meer ruimte zouden krijgen en mooiere verblijven. 
Momenteel wordt een aantal monumentale gebouwen in de 
dierentuin gerestaureerd. 
Artis beschikt over een aantal bijzondere diersoorten, zoals 
een grote groep algazellen, die met uitsterven wordt bedreigd. 
Elk jaar worden er nieuwe jongen in de Amsterdamse kudde 
geboren. In het verleden liepen er ook al bijzondere dieren in 
Artis rond. Zo stierf de laatste quagga, een bijzonder uitziende 
uitgestorven ondersoort van de steppezebra, in 1883 in Artis. 
Fokprogramma’s, zoals waar dierentuinen zich nu op toeleggen, 
hadden de soort waarschijnlijk kunnen redden. 

Tegen half elf arriveert groep 4 van de 
Mr. J.J.L. van der Brugghenschool uit 
Katwijk bij de dierentuin in Amsterdam. 
De kinderen hebben al een flinke reis 
achter de rug, maar een die wel goed is 
voorbereid. Leraar Teun van der Plas, 
van oorsprong Amsterdammer, vertelt: 
‘Voor de kinderen was de reis hiernaar-
toe een hele belevenis. In Katwijk rijdt 
geen trein of tram, alleen af en toe een 
bus. Voor dorpsmensen is Amsterdam 
dan ook wel een beetje overweldigend. 
Daarom organiseren we van tevoren ook 
een informatieavond om de zorgen bij de 
ouders weg te nemen en hen te vertellen 
wat de bedoeling is. We bezoeken van-
daag dus niet alleen een dierentuin, maar 
combineren het met lessen over open-
baar vervoer en de stad Amsterdam.’ Er 
wordt bewust niet gekozen voor de korte 
weg, maar wel voor de leerzaamste. Eerst 
met de trein naar Amsterdam, waarbij er 
altijd voor wordt gezorgd dat het karak-
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De Katwijkse kinderen genieten zichtbaar van hun tocht door 
de dierentuin. Een kleine apensoort, de zogenaamde dwergoei-
stiti, in het kleine zoogdierenhuis, werkt op de lachspieren van 
de meisjes. ‘Kijk! Allemaal ukkie-aapjes!’, roept een leerling. 
Deze kleinste apensoort ter wereld wordt ongeveer zestien cen-
timeter groot en komt van oorsprong uit Zuid-Amerika. 

eTensTijd!
Bij de zeeleeuwen wordt wat langer stilgestaan. Een paar we-
ken eerder is er een jong geboren. De gebeurtenis zorgt voor 
vertedering bij het publiek, maar veroorzaakt nogal wat tumult 
in het verblijf. Zeeleeuw Carolien, die zelf zwanger is, heeft wat 
last van opspelende hormonen. Ze projecteert haar moederge-
voelens op haar jong van vorig jaar en wordt agressief tegen het 
pasgeboren zeeleeuwtje. Bløp, de moeder van de babyzeeleeuw, 
pikt dat natuurlijk niet. Het leidt tot nogal wat gebrul van de 
dieren, terwijl vader zeeleeuw een stukje verderop rustig rond-
jes in zijn hok zwemt, wachtend op de voedertijd.
Ook de reigers en meeuwen weten in welke volgorde de be-
woners van Artis worden gevoerd. Op het dak tegenover het 
zeeleeuwenverblijf heeft zich dan ook al een reiger geposteerd. 
Wanneer de eerste visjes naar de zeeleeuwen worden gegooid, 
duikt de reiger naar beneden, onderschept de vis en verorbert 
die weer op het dak.

‘een belevenis’
Vlakbij de giraffen wordt gestopt voor de lunch. Ouders en le-
raren genieten van de zon, terwijl de kinderen zich vermaken in 

de nabijgelegen speeltuin. Na de rustpauze 
volgt nog een tocht langs de overige dieren, 
zoals de vale gieren en wisenten, die verblijf 
houden naast de kantoren van het Artisper-
soneel, maar ook de chimpansees, waar net 
als bij de zeeleeuwen groot tumult heerst.
De feloranje t-shirts van de leerlingen komen 
goed van pas in het relatief donkere Aqua-
rium van Artis, waar onder meer een Am-
sterdamse gracht is nagebootst. Opgewonden 
komt een jongen naar de meester toe rennen: 
‘Ik heb een vis van wel twee meter gezien!’. 
‘Voor de kinderen is dit echt een belevenis’, 
zegt Van der Plas. ‘Morgen praten we er na-
tuurlijk nog uitgebreid over na. Maar daarna 
gaan we gewoon weer verder met het nor-
male schoolwerk.’
Edwin van Baarle
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Artis heeft verschillende mogelijkheden voor 
scholen. Zo kan een medewerker van Artis een 
gastles verzorgen tijdens het bezoek aan de die-
rentuin. Ook is het mogelijk om een speurtocht te 
doen. Kijk voor meer informatie op www.artis.nl/
scholen. Er zijn programma’s beschikbaar voor 
het primair, voortgezet en hoger onderwijs.

de velle kleur van de shirts is handig om te achterhalen waar de kinderen zijn.
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Groep 7 tussen 
het blauwe 

pluche

een kijkje in de keuken van politici, die ‘er net zo uit zien als op tv.’

Politiek Den Haag een ver-
van-je-bed-show? Niet voor 
de kinderen van groep 7 van 
basisschool De Zonnestraal 

uit Den Haag Ypenburg. Een 
schooluitje leidt hen naar het 

blauwe pluche van de Tweede 
Kamer. ‘Die politici zien er net 

zo uit als op tv!’
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‘De juf moet ook haar laarzen uitdoen!’ Twee meisjes die al 
door de detectiepoortjes zijn geweest, giechelen als ze zien dat 
leerkracht Monique ten Berge op last van de beveiliging haar 
schoeisel uitdoet. Verbazing en verwondering alom bij de ze-
ventig kinderen van De Zonnestraal als ze eenmaal binnen zijn. 
Wie zouden ze vandaag allemaal gaan zien? ‘Mark Rutte’, zegt 
een meisje beslist. ‘Of misschien wel Gerard Joling’, oppert een 
andere leerling hoopvol. Vorig jaar ging de school voor het eerst 
naar Den Haag om het blauwe pluche van de Tweede Kamer 
van dichtbij te zien. ‘Dat beviel zo goed dat we besloten om het 
dit jaar weer te doen’, licht Ten Berge de keuze van dit school-
uitje toe. ‘Gewapend’ met enkele hulpouders en leerkracht 
Linda de Borst is Ten Berge klaar om vandaag het parlements-
gebouw te bewonderen.

bioscooPKaarTjes
Allereerst staat er een gesprek met Diederik Samson (PvdA) 
op het programma. ‘Wie weet wat mensen in de Tweede Kamer 
doen?’, vraagt de politicus. Enkele vingers gaan de lucht in. 
‘Jullie maken wetten’, weet een meisje. ‘Heel goed’, prijst Sam-
son. ‘Wat Kamerleden doen, is besluiten nemen. Bijvoorbeeld 
over hoe duur een bioscoopkaartje is of wat de benzine kost. 
Kortom, we nemen beslissingen die bepalen hoe het land eruit 
komt te zien.’ Samson babbelt verder over de PvdA en 
waar zijn partij voor staat, als een jongetje opeens zijn 
hand opsteekt. Hij wil weten waarom er zo veel wordt 
bezuinigd op het onderwijs. De politicus, aangenaam 
verrast door deze vraag: ‘Elk kind moet het recht heb-
ben om goed onderwijs te krijgen. De komende vijftig jaar moe-
ten we grote problemen oplossen. Kijk maar eens naar Egypte, 
Tunesië en Libië. Daar waren dictators jarenlang aan de macht, 
de komende tijd wordt het de kunst om daar de democratie te 
verspreiden. Het belangrijkste wat daar voor nodig is, is onder-
wijs. Als kinderen naar school gaan en nog slimmer worden, 
kunnen ze later beter vredesverdragen sluiten. Daarom is goed 
onderwijs zo belangrijk. Zodat mensen slimmer worden en we 
meer problemen kunnen oplossen.’

neT als oP Tv
Na het gesprek met Samson is het tijd voor het echte werk: 
een plenaire zitting bijwonen in de Tweede Kamer. ‘Jullie moe-
ten heel stil zijn, anders komt de politie en worden jullie eruit 
gezet.’ Lemia Kouzana, de moeder van een leerling en Tweede 
Kamermedewerker, die de groep vandaag rondleidt, is streng. 
In de Kamer is een debat bezig over de bonussen en ontslag-
vergoeding van bankbestuurders. Onbegrijpelijke financiële 
termen vliegen over en weer tussen onder meer Ronald Plasterk 
(PvdA) en minister van Financiën Jan-Kees De Jager (CDA). 
De meeste kinderen lijkt het niet te deren. Ademloos kijken ze 
naar de blauwe stoelen en de belangrijke mensen. Na een dik 
half uur is het geduld echter bij velen op en beginnen een paar 
leerlingen onrustig op hun stoel te wiebelen. Sophie (10) ver-
telt het leuk te vinden om eens een vergadering bij te wonen, 
maar waar het nu precies over ging? ‘Dat weet ik niet goed. Ik 
vond het moeilijk om te volgen. Ook was het lastig dat we al 

die tijd stil moesten zijn. Maar ik vond het 
wel leuk, hoor. Die politici zien er net uit als 
op tv.’ Klasgenootje Simone springt haar bij: 
‘Volgens mij vonden veel kinderen dit saai, 
maar ik vond het wel interessant. Het ging 
over de bezuinigingen en iets met de ING-
bank, dat die iets niet goed doet.’ Later zou 
het meisje best de politiek in willen. ‘Dat 
lijkt me best leuk, regels maken.’ Sylvie vult 
aan: ‘Als je maar niet zoals Geert Wilders 
wordt. Want die zegt allemaal dingen die 
niet waar zijn.’

Harry 
PoTTerbiblioTHeeK
De rondleiding door het pand gaat verder. 
Kamermedewerkster Kouzana leidt de groep 
naar een ruimte even verderop. Hier vinden 
officiële diners plaats, afgaande op de lang 
gedekte tafel met glanzend servies. Enkele 
kinderen spieken op een van de menukaart-
jes. ‘Wow, echte Schotse zalm. Dat is toch 
heel duur, juf?’, vraagt een jongetje verwon-

derd. ‘Gaan we hier eten?’ Zijn klasgenoot-
jes hebben meer oog voor de vele portretten 
van oude politici die de wand sieren. Zinnen 
als ‘Check die dikke!’ en ‘Yo, deze mensen 
zijn echt oud!’ zijn veelvuldig te horen. 
De monden vallen pas echt open als de 
oude bibliotheek van de Tweede Kamer 
wordt getoond. Boekenstellages tot aan het 
plafond, bomvol eeuwenoude boeken. Een 
klein glas-in-loodraam laat wat zonlicht 
naar binnen en belicht de ijzeren wentel-
trapjes. De oude kamer ruikt muf en doet 
authentiek en ook een tikje mysterieus 
aan. Of, zoals een paar leerlingen het ver-
woorden: ‘Dit lijkt wel op Harry Potter!’ 
Aandachtig worden de eeuwenoude boeken 
bewonderd. Ook Sam (11) is duidelijk on-
der de indruk. ‘Dit vind ik het gaafste van 
vandaag’, zegt hij. De vergadering vond hij 
wat minder. ‘Die duurde heel lang en was 
best saai.’ Na afloop verzucht juf Ten Berge: 
‘Een dagje lesgeven is minder vermoeiend 
dan dit.’ Maar dan, met een glimlach om 
haar lippen: ‘Dit is voor de kinderen zó 
leuk. Het is een ervaring die ze nooit meer 
vergeten.’ 
Lisette Jongerius

‘Zouden we vAndAAG MArk rutte 
Zien? of GerArd JolinG?’
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Scholieren 
vergelijken 

Gevangenpoort 
met slot in 
Disneyland

Raadspensionaris Johan de Witt en zijn broer Cornelis zaten er 
in 1672 ten onrechte gevangen, voordat ze op het naastgelegen 

Groene Zoodje door het gepeupel werden vermoord. En tot 
begin vorige eeuw liep de toegangsweg vanuit Scheveningen 

er dwars doorheen. De Gevangenpoort, hartje Den Haag, 
eeuwenlang staatsgevangenis en tegenwoordig museum, kreeg 

bezoek van de tweede klassen van het Leidse Visser ’t Hooft 
Lyceum, locatie Rijnsburg.

In werkelijkheid is het gebouw ruim ze-
venhonderd jaar ouder dan de in de ja-
ren tachtig van de vorige eeuw gebouwde 
sprookjesburchten bij Parijs. Het werd 
in 1280 opgeleverd als hoofdtoegang tot 
het slot van de Graven van Holland, nu 
het Binnenhof. In 1428 maakte Filips de 
Goede van de aanvankelijke slotbajes 
een staatsgevangenis, waar wanbetalers 
werden opgesloten in afwachting van 
ondervraging en berechting. De opslui-
ting in zogenaamde ‘gajolen’ (cellen) kon 
soms maanden duren. Tot 1828 was het 
gebouw voor detentie in gebruik. Pas in 
1875 en twee pogingen tot afbraak later 
werd de Gevangenpoort een museum 
voor straf- en martelwerktuigen.

sTervensKoud
Onder toezicht van docenten Sophia 
Wilders (geschiedenis) en Ellen Vrolijk 
(Engels) en een suppoost die nauwgezet 
toeziet dat de Leidse scholieren van al te 
kwetsbare spullen afblijven, gidst Bors-
boom haar gevolg behoedzaam door het 
complex. ‘Kijk, hier was de ruimte voor 
arme mensen, gaat ze voor in een zeld-
zaam donkere ruimte. Hier konden vijf-

De Delftsblauwe tegeltjes lijken misschien wat misplaatst in dit 
voormalige spinhuis, maar, zo vertelt gids Ronneke Borsboom: 
‘Het zijn misbaksels.’ Opborrelend gegiechel van de vooral uit 
vmbo-leerlingen bestaande groep smoort ze vakkundig in de 
kiem met de uitleg dat dit een oud-Nederlandse uitdrukking 
is voor slecht gebakken steen. De ruim veertig jongeren (een 
evengrote groep heeft zich afgesplitst voor een bezoek aan het 
tegenovergelegen Binnenhof) hebben al een drukke dag achter 
de rug met eerst een bezoek aan de nabijgelegen Duitse Kerk, 
inclusief orgelspel, en vervolgens het Haags Historisch Museum 
aan de Korte Vijverberg.
Borsboom had even daarvoor in de Pijnkelder al gevraagd of 
een drupsteen wellicht was gebruikt als martelwerktuig. Het 
bleek niet zo te zijn. ‘De methode werd alleen toegepast in  
China’, was het verrassende antwoord, hoewel de reeds lang 
buiten dienstzijnde martelwerktuigen anders deden vermoeden.

wanbeTalers
‘Doet me denken aan Disneyland’, grapt Kiki (14) als we door de 
nauwe, lage en donkere gangen van de Gevangenpoort lopen.  
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tien man in. Ze werden soms voor maan-
den opgesloten, omdat ze bijvoorbeeld 
een schuld hadden.’ Waar ze van leefden, 
willen de leerlingen weten. ‘Water en 
droog brood.’ Volgens Borsboom stonk 
het in de zomer ook nog eens flink, om-
dat de Hofvijver en het Spui, dat er toen 
nog op uit kwam, open riolen waren. ‘In 
de winter was het stervenskoud.’ Stoere 
jongens met voetbalshirtjes luisteren stil 
en geboeid. In een andere ruimte is het 
wat luxueuzer omdat er een bed staat 
en een schilderij hangt. ‘Zo’n bed kon je 
huren voor een paar stuivers.’

woedende MenigTe 
Een van de pronkkamers is de ruimte 
waar Cornelis de Witt in bewaring zat: de 
Ridderkamer. De broer van raadspensio-
naris Johan de Witt was admiraal en een 
vooraanstaand politicus. Hij was gevan-
gen gezet in het rampjaar 1672 op be-
schuldiging van meineed. De gids: ‘Het 
ontbrak hem aan niets. Hij betaalde voor 
zijn kamer 227 florijnen, het jaarloon van 
een arbeider, voor een verblijf van twee 
weken. Ondertussen keek hij wel uit op 

het permanent schavot op het Groene Zoodje.’ Borsboom doelt 
op het grasveld naast de Gevangenpoort, dat tegenwoordig Plaats 
heet. Hier werden de gebroeders De Witt in 1672 vermoord, na-
dat Johan bij zijn broer op bezoek kwam. Een woedende menigte 
van opgehitste Oranjegezinden stortte zich op de twee, in wie zij 
de oorzaak zagen van de vele nederlagen die de Republiek dat 
‘rampjaar’ op het slagveld leed.

PisPaalTje
De geschiedenis is overal tastbaar. Altijd spectaculair is het ver-
haal over de ontsnapping van contraspion Abraham de Wicque-
fort, een zeventiende eeuwse charmeur en James Bond avant la 
lettre. Borsboom: ‘Hij had levenslang voor landverraad, maar voor 
duizend rijksdaalders heeft zijn dienstmeid hem helpen ontsnap-
pen.’ Verder is er de Examineerkamer, waar de rechters van het 
Hof van Holland zich op een vonnis voorbereiden en de Treurka-
mer waar ter dood veroordeelden hun galgenmaal kregen. In de 
Pijnkelder stond een arsenaal aan martelgereedschap zoals brand-
ijzers, beulzwaarden (voor de genadeslag), duimschroeven, pijn-
banken en schandblokken. Het meeste daarvan staat of hangt nu 
in een van de kamers waar rijkere gevangenen vastzaten. Rosanna 
(14) kijkt met afschuw naar de vele maten bijlen en zwaarden om 
te onthoofden. Volgens Borsboom mocht het publiek van alles 
gooien naar mensen die met hun nek, handen en voeten vastzaten 
in een schandblok. ‘Paardenvijgen, dode ratten. Mensen waren 
letterlijk het pispaaltje.’
Peter Magnée 

afschuw over de 
middeleeuwse 
folterwerktuigen.
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Marianne 
dom ’t spijker 
speelt gitaar, 
eva (vooraan 
links) kijkt 
geboeid om 
zich heen.

De begeleiding op het kamp is zes vrouw 
sterk: leerkrachten Marianne Dom van 
’t Spijker en Susan Westbroek, klassenas-
sistenten Sonja ten Thije Boonkkamp 
en Chantal Holst, ambulant begeleider 
Marita Tijhuis en stagiair Cathalie Dam-
huis. Dom ’t Spijker: ‘Dit is ook wel nodig 
hoor, want alle leerlingen hebben verzor-
ging nodig: de één moet geholpen worden 
met het aandoen van sokken, de ander 
moet verschoond worden, weer een 
ander gewassen en aangekleed, en een 

De eerste kampnacht verloopt rustig. Eva (18), Steven (13), 
Carlijn (10), Giuliano (10) en Storm (5) slapen goed en zitten 
woensdag 15 juni vol verwachting aan het ontbijt. Ze missen 
hun klasgenootje Rick wel, die ziek is en niet mee kon, maar 
met z’n vijven en de zes juffen is het ook heel gezellig. ‘Vandaag 
gaan we een huifkartocht maken’, vertelt juf Marianne Dom 
van ’t Spijker, bewust zo vlak van te voren omdat de kinderen 
anders in de stress schieten. Giuliano veert enthousiast op: hij 
weet wat het is, een huifkar. Eva knikt bedachtzaam, ze kan niet 
praten maar maakt wel duidelijk dat ze weet dat het iets met 
paarden is. Carlijn verheugt zich sowieso op elk uitje, dus ook 
op dit uitje. Steven, die lijdt aan epilepsie, zit wat sluimerig voor 
zich uit te kijken. Hij laat de dag van vandaag rustig op zich 
afkomen. En kleine Storm heeft er vooral veel zin in om met z’n 
allen op stap te gaan. 

wassen en aanKleden
Vier van de zes leerlingen van groep C6 hebben een vorm van 
autisme. Daarnaast hebben ze een ontwikkelingsachterstand, 
een stofwisselingsstoornis, een gentekort, een nierziekte, Hun-
tington, epilepsie en spraakhandicaps. Daarnaast kampen ze 
met gedragsproblemen, waardoor er veel structuur en begelei-
ding moeten worden aangeboden in de klas, en dus ook in dit 
schoolkamp op Landalpark De Hellendoornse Berg in Holten. 

Hobbelen in een huifkar, 
picknicken in het gras, te keer 

gaan op een springkussen, 
pannenkoeken eten, luisteren 

naar liedjes van Kabouter 
Plop. Dat is kamp voor groep 

C6 van Onderwijscentrum 
Het Roessingh in Enschede, 
een tyltylstructuurgroep voor 

meervoudig gehandicapte kin de-
ren met gedragsproblemen.

 Huifkar, picknicken en liedjes zingen 
van Kabouter Plop
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vierde moet geholpen worden met eten. 
En dan heb ik het nog niet over medische 
handelingen die af en toe nodig zijn.’

liedjes
Het is 11 uur, de huifkar arriveert met 
twee snuivende, maar vriendelijke paar-
den ervoor. Met een duwtje in de rug 
lukt het alle kinderen zelf in de huifkar te 
klauteren, alleen Storm moet met rolstoel 
en al omhoog getild worden. Al hobbe-
lend gaat groep C6 op pad. De kinderen 
kijken hun ogen uit. Giuliano is enorm 
enthousiast, hij straalt en raakt niet uit-
gebabbeld over de paarden. Juf Marianne 
pakt haar gitaar en zingt Oud-Hollandse 
liedjes met de andere juffen, vooral tot 
groot plezier van de muzikale Carlijn. Ze 
beweegt ritmisch mee op de muziek. Eva 
kijkt met grote ogen om zich heen. Dit 
heeft ze nog nooit meegemaakt. En wat 
zou er straks nog meer gebeuren, zie je 
haar denken. Storm vindt de paarden een 
beetje eng. Hij heeft een keer de spetters 
opgevangen van een briesend paard en 
dat vond hij geen pretje. Ondertussen zit 
Steven met zijn neus in een boek. Veel 
oog voor de omgeving heeft hij niet. Na 
een uur hobbelen door een landelijke om-
geving komt een groot veld in zicht, de 

picknickplek; voor Carlijn hét hoogtepunt van de dag want zij houdt 
erg van eten. Steven legt zijn boek terzijde en komt in actie: schom-
melen en voetballen met de stagiaire. Eva vleit zichzelf neer in het 
gras en Giuliano grijpt zijn kans om de paarden te aaien.

HeerlijKe dagen
Terug in het huisje moeten de kinderen even bijkomen. De een gaat 
even liggen, de ander kruipt in een hoekje van de bank. Maar erg 
veel rusttijd hebben ze niet nodig, want even verderop blijken een 
enorm springkussen en stormbaan in de tuin te staan. Steven en 
Storm blijven in het huisje met ambulant begeleider Marita, Carlijn, 
Eva en Giuliano leven zich vol overgave uit op de speelattributen. 
Later volgt zelfs nog een bezoekje aan de ballenbak van het park. 
Na alle inspanningen smaken de pannenkoeken daarna extra goed. 
De geplande film na het eten schiet er bij in, want de leerlingen zijn 
doodop. Nog heel even liedjes van Kabouter Plop luisteren op de 
bank: ‘Slaap maar zacht, slaap de hele nacht en droom dan maar je 
allermooiste dromen!’ En dan gaat het richting slaapkamers met de 
juffen die de kinderen uit de kleding en in bed helpen. En dan wordt 
het rustig in het huisje. Dom van ’t Spijker na afloop: ‘Het waren 
een paar heerlijke dagen. We hebben veel gelachen, veel aandacht 
aan elkaar besteed. Ik heb genoten van het persoonlijk contact 
met de kinderen, samen op de bank zitten en liedjes zingen, één op 
één in het zwembad, languit in het gras genieten van de zon. En ’s 
avonds als de leerlingen sliepen, met de collega’s serieuze gesprekken 
voeren maar ook compleet melig worden. Het was ook wel intensief 
en een aanslag op mijn nachtrust. Het duurde wel een week voordat 
ik weer in het frisse, uitgeslapen ritme zat. Maar het was het dubbel 
en dwars waard!’
Ciska de Graaff

ambulant 
begeleider Marita 
Tijhuis (vooraan) 
met storm 
(op schoot) en 
giuliano.

 Huifkar, picknicken en liedjes zingen 
van Kabouter Plop
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Wat doe je als je geen zin hebt om wéér naar hetzelfde (saaie) recreatieterrein te gaan?  
Dan vraag je aan de leerlingen of ze willen helpen meezoeken naar een nieuwe locatie voor 
het kamp. Leerkracht Annemieke van den Elshout van de Prins Bernhardschool uit Ermelo 

deed dit met als resultaat: kamperen in echte wigwams op het onbewoonde eiland De Kluut bij 
Biddinghuizen. Een terugblik op een uniek uitstapje met een bijzondere lading. 
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pontje worden bezoekers naar het eiland 
gevaren. Dit sprak de hele klas wel aan 
en zodoende werd er geboekt voor twee 
overnachtingen.

Bonte avond
Van den Elshout blikt terug op een 
geslaagd kamp. ‘Het was super. We had
den een heel programma bedacht met 
allerlei tentspellen, maar het was zulk 
lekker weer dat we vooral veel buiten 
hebben gespeeld’, vertelt ze enthousiast. 

Al jaren was het hetzelfde liedje. Groep 8 van de Prins Bernhard
school ging altijd naar hetzelfde kampeerterrein in de buurt. 
Annemieke van den Elshout vond het de hoogste tijd om daar 
eens verandering in te brengen. Onder het mom ‘dertig kinde
ren kunnen meer dan één’, schakelde de leerkracht haar klas 
in. Ze vertelde de leerlingen aan welke (financiële) eisen de 
nieuwe locatie moest voldoen. Tijdens twee computerlessen 
werd er door de leerlingen driftig gezocht naar plekken voor 
hun kamp. Al gauw kwamen Tobias, Sjoerd, Tim en Jurriën op 
de proppen met De Kluut, een eiland midden in het Veluwe
meer, vlakbij Harderwijk. Er woont slechts één gezin op het 
eiland en dat maakt het vrijwel onbewoond. Via een speciaal 

Op kamp op een onbewoond eiland
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Het feit dat het kamp op een nagenoeg 
onbewoond eiland was en dat leerlingen 
en leraren daar dus niet zomaar van af 
konden, gaf een extra dimensie, meent 
Van den Elshout. ‘Ik vond het wel een 
raar idee dat we min of meer opgesloten 
zaten op dat eiland. Stel dat een kind 
heimwee krijgt, dan kan het niet zomaar 
weer naar huis. Gelukkig was iedereen zo 
enthousiast dat hiervan geen sprake was. 
En het had ook wel wat dat wij vrijwel de 
enigen waren op het hele eiland.’ 
Ook tijdens de bonte avond kwam het 
eilandaspect naar boven. Van den 
Elshout: ‘Harde muziek draaien en het 
gebruik van stereoapparatuur waren 
verboden, omdat het geluid dan door 
het omringende water heel erg wordt 
weergalmd, richting het vaste land. Een 
bonte avond zonder harde muziek, hoe 
moest dat nou? Maar de kinderen waren 
verbazingwekkend creatief. Zo hebben ze 
van plastic tassen trouwjurken gemaakt 
– ik ga dit najaar trouwen – en een heuse 
modeshow opgevoerd. Geweldig! Verder 
traden de kinderen wel op met liedjes, 
maar deze werden zelf gezongen en niet 
snoeihard ondersteund door een ghet

toblaster waar de kinderen bovenuit 
moesten schreeuwen. Nogal een verschil 
met andere bonte avonden. Dit beviel 
me eigenlijk wel!’

Jongens in de tent
Ook de leerlingen zijn laaiend enthousi
ast over het kamp. ‘Vooral de tipi’s waar 
we in sliepen vond ik erg gaaf’, glundert 
Matthijs (12). ‘Net zoals de indianen 
vroeger. En weet je hoe vet het is om op 
een onbewoond eiland op kamp te gaan? 
De eerste nacht heb ik met wat jongens 
tot vier uur ’s nachts gevoetbald, dat was 
gaaf. Maar ook wel een beetje vermoei
end. Ik geloof dat ik in twee dagen zes 
uur heb geslapen.’  
Ilse (11) vindt het moeilijk om aan te 
geven wat het leukste van het kamp was. 
‘Zes jongens kwamen ’s nachts bij ons 

in de tent liggen. De volgende nacht wilden álle jongens van de 
klas komen. Toen was het wel een drukke boel.’ Ook de mat die 
was ingesmeerd met groene zeep was een succes, volgens Ilse. 
‘Daar konden we leuk buikschuivers opmaken, dat was echt 
gaaf’, glundert ze. ‘Ik heb er alleen wel een lelijke plek op mijn 
knie aan overgehouden.’

Zonder sJoerd
Het kamp was niet alleen bijzonder vanwege het eilandaspect. 
Het had ook een extra lading omdat een van de leerlingen ont
brak. Sjoerd, een van de jongens die nauw was betrokken bij het 
vinden van de locatie, was op 6 september 2010 tijdens een korf
baltraining in elkaar gestort. Reanimatie mocht niet baten: het 

jongetje overleed op 11jarige leeftijd aan hartproblemen. Mat
thijs was een goede vriend van Sjoerd. ‘Hij was altijd vrolijk en 
ook heel behulpzaam. Dat hij er nu niet meer is en niet mee kon 
op kamp, vond ik heel raar. Dan ga je toch wel aan hem denken, 
omdat hij dit niet meer mee kon maken’, vertelt hij. Ilse vult aan: 
‘Je mist tóch iemand, da’s raar.’
Sjoerd mocht dan wel bij dat groepje jongens horen die het plan 
bedacht hadden om naar De Kluut te gaan, dat betekende niet 
dat hij tijdens het kamp centraal stond, vertelt zijn juf Anne
mieke. ‘Het was niet Sjoerd zijn kamp, net zo goed als dat het 

niet Tobias’, Tims of Jurriëns kamp was. Het was het kamp van 
de héle klas’, zegt ze stellig. ‘Natuurlijk denk je wel aan Sjoerd. 
Ik had graag willen zien dat hij ook mee was gefietst naar de boot 
die ons naar het eiland bracht. En natuurlijk had ik gewild dat 
Sjoerds ouders samen met de andere vaders en moeders op het 
schoolplein zouden staan om hun kind uit te zwaaien. Maar hij 
is er niet meer. Ik heb er voor gekozen om tijdens het kamp niet 
uitgebreid stil te staan bij het ontbreken en missen van Sjoerd. 
Ik wilde het zeker niet negeren, maar het is wel lastig. Kamp be
hoort leuk te zijn, is een groot onderdeel van de beleving van in 
groep 8 zitten. De sfeer negatief beïnvloeden door het over zo’n 
moeilijk onderwerp te hebben, dat wil je niet. Toen we laatst 
het kamp aan het nabespreken waren, kwam het onderwerp 
Sjoerd wel voorbij. Kinderen bleken ’s avonds in hun ten
ten wel met elkaar over hem te hebben gepraat. Dat vind 
ik mooi. Voor hen zal het nooit gewoon zijn dat hij er niet 
meer is. Ik hoop dat de kinderen vooral van dit kamp heb
ben genoten. Dat hadden  ze na dit heftige schooljaar wel 
verdiend.’
Lisette Jongerius

‘We sliepen in echte tipi’s, net als 
de indianen vroeger’

voor meer 
informatie over 
eiland de Kluut: 
www.campspirit.nl.

Op kamp op een onbewoond eiland
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De stad uit,  
de natuur in

Natuur verbaast scholieren

Sommige imago’s lopen flinke schade op 
tijdens het schoolkamp van basisschool  
De Zwaluw uit Leiden. Veertig leerlingen 

verblijven in mei een week op Texel. Een paar 
jongens uit groep 8 blijken in de natuur niet zo 

stoer te zijn als normaal. 
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Leerlingen van groep 8 vangen vol 

enthousiasme krabbetjes op een 

drooggevallen Waddenzee.
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‘Juffrouw kijk, allemaal kikkers in het 
water’, roept de elfjarige Ilyas. Hij wijst 
vanaf zijn fiets richting een bosje waterle
lies in een vijver. Nog geen paar minuten 
later schreeuwt Thom: ‘Ik proef echt de 
natuur’. De schooloudsten uit Leiden 
zijn nog geen uur op Texel en toch heb
ben ze zich al helemaal overgegeven aan 
de omstandigheden. Dat moet ook, want 
het ecosysteem staat vier dagen centraal 
voor de leerlingen. De kinderen eten 
en slapen binnen, maar verder leven ze 
buiten. In de bossen, in de duinen of op 
het strand. ‘Onze school staat in een wijk 
die aardig volgebouwd is. Veel natuur 
hebben wij op die manier niet. Daarom 
is Texel een geweldige plek om eens een 
paar dagen te bezoeken’, zegt leerkracht 
Loes Stapper. 

voL programma
Stapper is als een van de acht leidinggevenden mee om de uitgela
ten scholieren een beetje in het gareel te houden. Want het bezoek 
aan Texel bevalt de kinderen zichtbaar. Iedereen is laaiend enthou
siast en niemand is te betrappen op het zeuren om een ontbrekende 
computer, playstation of iPod. ‘Misschien komt dat ook wel door de 
vele activiteiten die we op de planning hebben staan.’ Toegegeven: 
de leiding heeft alles uit de kast getrokken om de kinderen een 
onvergetelijke week te bezorgen. Stapper: ‘Vrije tijd is belangrijk, 
dat geven we ze ook zeker, maar we willen er wel voor zorgen dat 
de kinderen zich geen moment vervelen.’ En dus trekt de groep het 
bos in voor levend Cluedo, een smokkelaarspel en een middernach
telijke spooktocht. Vooral de laatste activiteit blijkt een schot in de 
roos. Een zwaar bewolkte hemel zorgt voor een duistere Texelse hei. 
‘We hebben al meerdere jaren deze spooktocht gehouden, maar nog 
nooit was het zo donker. Dat maakt het nog leuker!’, jubelt Stapper. 

niet op Z’n gemak
Jessica en Denise lopen stoer voorop in hun wandelgroep, met de 
zaklamp als grootste vriend. Ze schijnen op elke boom die in hun 
verlengde staat. Maar bang zijn ze niet. ‘Dit is super leuk’, giechelt 
Denise. ‘Kom maar op met die engheid.’ Dat in tegenstelling tot 
de anders zo stoere Ricardo. Hij wijkt geen moment van de zijde 
van zijn leerkracht. Ook Mike weet zich geen houding te geven in 
de duinen van het waddeneiland. De grootste jongen van de klas 
heeft toch een kleiner hart. Hij zegt helemaal niet bang te zijn, 
maar nog geen vijf minuten later is het mis. Op een oude eik hangt 
een papiertje met een onheilspellende tekst. ‘Ik voel mij ineens 
niet meer op mijn gemak.’ Heel het eiland kan meegenieten wan
neer er vanuit het niets een griezel vanachter een struik springt. 
De meiden vooraan hebben blijkbaar wat over het hoofd gezien. 
Ze moeten het bekopen met een enorme schrikreactie. Het gegil 
is gigantisch, het al in slaap verkerende Texel ontwaakt bijna. ‘Het 
was vét eng, maar wel goed georganiseerd juf’, krijgt de leiding een 
compliment van Marte mee. ‘s Nachts klaagt niemand over nacht
merries. De nachtrust – voor zover je daarover kan spreken op een 
schoolkamp, is immers erg kort, want de planning schrijft een 
vroege fietstocht voor. Dwars over het eiland en vol tegen de wind 
in naar zee, om krabbetjes te vangen en te wadlopen. 

enge Beesten
Omdat het nog niet voldoende eb is, moeten eerst de krabbetjes 
er aan geloven. ‘En de kinderen kunnen direct het natuureffect 
van eb en vloed aanschouwen. Hierover krijgen ze ook een korte 
uitleg voordat ze met de activiteiten beginnen. Zo leren ze ook nog 
wat van dit kamp. Mooi meegenomen.’ De krabbetjes, vaak niet 
groter dan tien centimeter, boezemen toch veel angst in. Vooral als 
er onverwacht eentje op de stenen valt. De halve klas veert op en 
kijkt vol afschuw naar het beestje, alsof hun laatste uur geslagen 
heeft. Marte blijkt de reddende engel en raapt het in nood verke
rende diertje op. Ze vindt het niet eng om een gevangen krab vast 
te houden. Als ze te dicht bij Ricarco komt, wordt haar klasgenoot 
boos. ‘Ga weg met dat ding. Eng beest’, snauwt hij. Marte loopt 
lachend weg.
Rob Klunder
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Een schoolreisje als onderdeel  van een project 
van het Platform bèta-techniek om kinderen te 
interesseren voor de technische wetenschap. 

Volgens directeur Bernadette de Schepper 
verzuimen veel scholen bij kinderen het aanwezige 

talent voor exacte vakken te ontwikkelen. ‘Het 
Nederlandse onderwijs is zó talig.’

‘Dit is het mooiste moment van de dag’, weet Sander de Schep
per (geen familie), leerkracht groep 5/6 van de St. Jozefschool 
(61 leerlingen) in Nieuw Namen, Zeeuws Vlaanderen. Het 
loopt tegen enen in wetenschapsmuseum Technopolis in het 
Vlaamse Mechelen, over een halfuur is het schoolreisje voorbij 
en gaan de kinderen met de bus terug naar school. Nu proberen 
ze in de tijd die nog resteert alle proefopstellingen uit: een vlieg
tuigcockpit, gewichtloosheidspakken, een Opel Astra cabrio, 
met drie meiden cool op de achterbank en een aan het stuur, 
die via het computerscherm op de weg probeert te blijven. ‘Het 
lijkt allemaal erg ongecoördineerd, want ze doen bijna allemaal 
wat anders, maar in feite is dit hun natuurlijke gedrag’, weet 
De Schepper. ‘Deze kinderen zijn op ontdekkingstocht, liefst 
met een of twee vriendjes aan hun zij. Verbazing, verwondering, 
enthousiasme en elkaar aanmoedigen, gaan hand in hand. Dat 
hoort bij die leeftijd en ik vind het mooi om te zien.‘

mooie BLoem
Dat de Zeeuwen meedoen met het project Talentenkracht van 
het Platform bètatechniek is niet toevallig. Directeur De Schep

per, sinds twee maanden op deze plek, was op 
haar vorige school namens hetzelfde school
bestuur al betrokken bij een onderzoek naar 
hoogbegaafdheid. ‘Waar het om gaat is ouders 
en leerkrachten met andere ogen te leren 
kijken, om zo aanwezige bêtavaardigheden 

Zeeuwse 
kinderen op 
ontdekkingsreis in 
Vlaams museum

teun doet  
de staticiteit-
proef. 
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bij kinderen te ontwikkelen. Studenten pedagogiek van de Uni
versiteit Leiden richten zich bij dit onderzoek op de ouders, hun 
collega’s van de Universiteit Leuven begeleiden de leerkrachten.’   
‘Dat moet je thuis niet proberen hoor. Hier staat 230 volt op, 
dat is dodelijk’, waarschuwt een medewerker van het museum 
de massaal toegestroomde leerlingen. De kinderen zijn nieuws
gierig naar de uitleg over bliksem en staticiteit aan de hand 
van een metalen staaf die hun haar rechtovereind doet staan. 
‘Wie wil er op de stoel zitten?’, klinkt het enthousiast. ‘Ik, ik, 
ik’, galmt het uit tientallen kinderkelen. ‘Net een mooie bloem 
die open gaat’, merkt intern begeleider van de Zeeuwse school, 
Martine van Dorsselaar, even later op als de lokken van Teun 
(7) wijduit staan. Als vervolgens de haren van Geertje (10) alle 
kanten opgaan, maakt ze een vergelijking met de ‘betere’ sham
pooreclames.

Frans schavot
’Het hof heeft hiertoe besloten met de dood door onthoofding’, 
klinkt het even later uit een speaker bij een nagebouwde guillo
tine. ‘Dit besluit is onherroepelijk.’ De dodelijke valbijl is uiter
aard vervangen door een kindvriendelijker variant van hout, 
die ook nog eens minder snel naar beneden zoeft. Toch mogen 
de durfals zich voor even op een Frans schavot wanen, met 
hun hoofd boven een mand. Bernadette de Schepper vertelt 
intussen trots over de toeloop van Belgische leerlingen en van 
Nederlandse kinderen die over de grens op school zaten . ‘Onze 
ligging is gunstig’, legt ze uit. ‘Maar ouders kiezen ook voor ons, 
omdat wij wat extra’s bieden en minder klassikaal gericht zijn. 
Bovendien is nu ook bij ons de tussenschoolse opvang voor kin
deren vanaf tweeëneenhalf jaar gratis. Dat was jarenlang een 
van de voornaamste redenen waarom ouders voor een school in 
België kozen.’

star Wars-apparaat
‘Hoe kan dat nou?’ Jelle is stomverbaasd dat hij niets voelt als 
hij op een spijkerbed gaat liggen. Vijf meter verderop zijn Cloë 
en Nathalie in een gevecht verwikkeld om een balletje met hun 
gedachten de kant van de tegenstander op te krijgen. ‘Relax’, 
helpt het schoolhoofd de snel terrein verliezende Cloë. ‘Denk 
aan een vakantie aan zee.’ Apart is de zeepbel die je om je heen 
kunt optrekken, alsof het een rits is die open en dicht gaat.
Ronduit spectaculair is de fiets die op een hoogte van drie me
ter over een strak gespannen kabel moet rijden. Vastgesjord aan 
een veiligheidsriem verplaatst Nikki zich een paar meter op de 
tweewieler, die zodanig is geconstrueerd dat een val vrijwel is 
uitgesloten. ‘Ik heb hoogtevrees. Ik heb geprobeerd dat de baas 
te worden’, staat het meisje een paar tellen later nog zichtbaar 
na te trillen.
‘Wat weeg jij?’, vraagt Maxim aan een klasgenootje bij een soort 
Star Warsapparaat, dat exact aangeeft wat iemand op een van 
de bekende planeten weegt. ‘30 kilo hier op aarde’, luidt het 
ernstige antwoord.’ Als de jongens weg zijn weegt ondergeteken
de stiekem zijn gewicht. ‘En?’, wil juf en fotografe Charlotte van 
de Wiele weten. Beschaamd murmel ik iets onverstaanbaars. 
Peter Magnée 

Zeeuwse 
kinderen op 
ontdekkingsreis in 
Vlaams museum

nikki overwint haar hoogtevrees. 
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gepensioneerden 
rayon achterhoek
Maandag 24 oktober, 14 uur, culturele zaal 
sportcomplex De Bongerd, De Bongerd 81, 
Doetinchem. Jaarlijkse ledenvergadering. 
Lezing F. Hintzen: Wat is er met mijn 
pensioen aan de hand?, alsmede huldiging 
jubilarissen. Info/aanmelding:  
A. Rozenbroek, (0315) 68 57 17, 
a.rozenbroek.vanhove@upcmail.nl

rayon eindhoven en de kempen
Vrijdag 28 oktober, 10 uur, ontmoetingsdag, 
Centrum Eikenburg te Eersel. O.a. huldiging 
jubilarissen, gevolgen pensioenakkoord, kijk 
op het leven in Brabant door R. Bastiaanse. 
Info: J. Kleijne, (0499) 37 27 79.

rayon nijmegen, maas en Waal
Donderdag 3 november, 13 uur, zaal  
Verploegen, Wijchen. Jaarvergadering/
ontmoetingsmiddag, huldiging jubilarissen, 
voordracht over Godfried Bomans. Aanmel-
den (verplicht, voor 28 oktober): J. Baarends, 
(024) 64 15 387, jbaarends@alice.nl 

rayon noord-Limburg
Donderdag 3 november, 13.15 uur, restau-
rant Boszicht, Maasbree. Ledenvergadering 
met inleiding door Ans Wibier, plus huldi-
ging jubilarissen. Afsluiting d.m.v. muzikaal/
dia-programma over de grote drie van het 
Nederlands cabaret. Info/aanmelding:  
J. Kurver, (077) 398 35 96, jkurver@online.nl

rayon Zeeland
Vrijdag 4 november, 10 uur, Vijverhof, F. van 
Eedenstraat 2, Terneuzen. 5e Rayonleden-
vergadering + ontmoetingsdag. Ochtend: 
rayonledenvergadering + huldiging. Na de 
lunch om 14 uur: excursie naar het Portaal 
van Vlaanderen in Terneuzen.  
Info/aanmelden: cnvozeeland@gmail.com, 
(0115) 61 79 39. 

rayon tilburg
Dinsdag 8 november, 13.30 uur, ontmoe-
tingsmiddag, camping De Boskant,  

Oirschotsebaan 8a, Oisterwijk. 13.30 uur: ontmoe-
tingsdag. Info: Jan de Bakker, (013) 543 65 12, 
rinyjandebakker@ziggo.nl

rayon Utrecht
Woensdag 9 november, 10.30 uur, ontmoetingsdag, 
Jeruelkapel, Ivoordreef 2, Utrecht. Ochtend: ver-
halenvertelster Mieke van Oostveen. Na de lunch 
huldiging jubilarissen + optreden cabaretgroep.  
Info: Pieter Hansum, p.hansum@casema.nl,  
(035) 5417 025. 

rayon rivierendelta
Vrijdag 18 november, 13.30 uur, Zadkine College, 
Benthemstraat 27, Rotterdam. Om 10.30 uur: hul-
diging jubilarissen, om 13.30 uur: jaarvergadering; 
lezing F. Buijze: Van schoolstrijd tot schoenendoos. 
Info/aanmelden (voor 28 oktober): C. den Dopper, 
(078) 617 00 05, cor@den-dopper.com

vroUWen
Limburg
Woensdag 19 oktober, 16 uur, Mundium College, 
Baexem over Agressie in het onderwijs, door Wouter 
Prins. Info: Marie-Jose Geraedts, (0475) 32 84 65, 
m.j.geraedts@home.nl

groningen
Woensdag 26 oktober, 16 uur, Gomarus College, 
Groningen over NLP wat je zegt, denk je zelf, door 
Petra Wienen-Meints. Info: Ria ter Veen-Keizer, 
(050) 526 45 72, rm.ter.veen@gomaruscollege.nl

Zuid-holland
Woensdag 2 november, 16 uur, Regenboogkerk, 
Leiden. Over: Teamvorming (samenwerkend ben je 
dubbel zo sterk), door Jean Lamaison.  
Info: Bo Rodenhuis, (06) 23 64 13 69,  
borodenhuis@hotmail.com

gelderland
Woensdag 9 november, 16 uur, Iselinge Hogeschool 
Doetinchem over Uiteindelijk doen wat je droomt, 
door Agnes Tuinte. Info: Koos Wijkhuijs,  
(052) 724 15 69, kooswijkhuijs@hotmail.com

Utrecht
Woensdag 9 november, 16 uur, CNV kantoor Utrecht. 
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Over: Agressie in het onderwijs door Wouter Prins. 
Info: Annita Nagtegaal, (030) 289 51 95,  
annitanagtegaal@gmail.com

Zuid-holland
Woensdag 9 november, 16 uur, Albeda Collee,  
Rotterdam-Zuid. Over: NLP wat je zegt, denk je zelf, 
door Petra Wienen-Meints. Info: Ineke Wolfhagen, 
(0180) 786 007, ientuin@live.nl

noord-Brabant
Woensdag 9 november, 16 uur, Aloysius/De Roosten, 
Eindhoven. Over: De stad van Axen, door Adrion de Wit 
en Ellen Schaap. Info: Lis Bisschops (040) 242 6479, 
j.bisschops@planet.nl

Ons najaarscongres van 8 oktober wordt herhaald 
op zaterdag 19 november, 10 uur, In De Driehoek, 
Utrecht. Thema: Latent talent, eigen kracht! 
Plenaire lezing door Gerard Weide, psycholoog 
en ontwikkelaar van de Kanjertraining. Met work-
shops: Kanjertraining primair onderwijs; Kanjertrai-
ning voortgezet onderwijs; Eigen Kracht-conferentie; 
Omgaan met veranderingen; Meerwaarde aan 
leidinggeven. Info/aanmelden: vrouwen@cnvo.nl

anders actieven
Woensdag 9 november, 10.30 uur, ontmoetingsdag/
jaarvergadering, Tiberdreef, Utrecht. Ochtend: huis-
houdelijk gedeelte in aanwezigheid van Cees Kuiper, 
algemeen secretaris CNV Onderwijs. Na de lunch 
workshops: Trots op wie je bent, door Hans van 
Dinteren; Schrijfreis, door Monica Boschman, af-
scheid voorzitter. Info/aanmelden (met vermelding 
van workshop 1 of 2): Lia van Velzen, andersactie-
ven@cnvo.nl

agrarisch onderWiJs
Dinsdag 15 november, 14.30 uur, themabijeenkomst, 
Arnhem. Thema:  Het professioneelstuut, waar iedere 
docent mee te maken krijgt, uitgelegd door Myriam 
Lieskamp, beleidsmedewerker CNV Onderwijs. 
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Daarna bezoek aan wijnkelder. De dag sluit 
met een wijnplukkersmandje als eenvoudige 
maaltijd. Info/aanmelden:  
agrarischonderwijs@cnvo.nl

voortgeZet onderWiJs
Ter voorbereiding op de onderhandelingen  
over een nieuwe cao in het voortgezet on-
derwijs wil CNV Onderwijs graag van haar 
leden weten waar de pijnpunten zitten als 
het gaat om werkdruk. 
Daarvoor zijn vier bijeenkomsten belegd:
•   donderdag 3 november, 15 uur, CSG 

Vincent van Gogh, Selma Lagerlöflaan 3, 
Assen, contactpersoon Hugo Bronkhorst

•   dinsdag 8 november, 16.30 uur, 
Stanislascollege, Westplantsoen 71, Delft, 
contactpersoon Hugo Vos

•   woensdag 9 november, 16 uur, Erfgooiers 
College, Graaf Wichman 175, Huizen, 
contactpersoon Reinier Mudde 

•   dinsdag 22 november, 15.30 uur, LMC 
Pro, Schietbaanstraat 26, Rotterdam, 
contactpersoon Ineke Yark

Woensdag 2 november, 13-16.30 uur, 
Leerhotel Het Klooster, Amersfoort,  
Symposium Meer katholieke kennis in de 
klas. Tijdens deze bijeenkomst openen 
mgr. Everard de Jong (de ‘onderwijsbis-
schop’) en Michel Rog, voorzitter CNV 
Onderwijs, de website Vijftig vensters op 
katholieke geloven. Meer informatie: 
www.cnvo.nl/actueel

in de agenda staan activiteiten van cnv onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal 
twee keer vermeld. aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via 
schooljournaal@cnvo.nl. voor een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.
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De verhalen over de schoolreisjes 
die scholen de afgelopen maanden 

organiseerden, zijn maar een 
beperkte greep uit het aanbod. Niet 

in dit Schooljournaal opgenomen 
zijn schoolkampen op Ameland 

en Schiermonnikoog, een 
fietstocht en bezoeken aan diverse 

speelboerderijen en attractieparken, 
dierentuin Blijdorp en Ouwehands 
Dierenpark. Een drietal bezoekjes 

wilden we u niet onthouden. 

Zo’n zeventig leerlingen van 
school voor speciaal onderwijs 
De Duinpieper (cluster 3) uit 
Noordwijk leven zich in april uit 
in pretpark Duinrell in Wassenaar.

Een leerling van groep 4 van De La 
Reyschool uit Den Haag waagt zich 
in juli in de Piraña in pretpark De 
Efteling in Kaatsheuvel.

Kleuters van de Evangelische 
basisschool Online uit Eindhoven 
knuffelen in mei biggetjes 
bij boer Bert van Kijk- en 
speelboerderij Rundel in Eersel.

Zo’n zeventig leerlingen van 

Kleuters van de Evangelische 
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Een leerling van groep 4 van De La 
Reyschool uit Den Haag waagt zich 
in juli in de Pira
Efteling in Kaatsheuvel.
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Weet u wat uw gezin krijgt 
als u zou komen te overlijden?
Meld u aan voor de Inkomensvooruitblik en zie meteen hoeveel 
uw gezin netto per maand krijgt. 

‘‘
’’

De Inkomensvooruitblik is een jaarlijks overzicht dat 
laat zien hoeveel u netto per maand krijgt als u met 
pensioen gaat, arbeidsongeschikt wordt of eerder stopt 
met werken. Hebt u een partner, dan ziet u hoeveel hij 
of zij krijgt als u zou komen te overlijden. 

Naast dit jaarlijkse overzicht krijgt u ook uw eigen 
persoonlijk digitale dossier in MijnLoyalis. U kunt er 
berekeningen maken waardoor u nog meer inzicht in 
uw inkomen krijgt. 

Hoe maakt Loyalis zo’n Inkomensvooruitblik?
Met uw toestemming krijgen we uw pensioen-
gegevens van uw pensioenfonds. Deze voegen 
we samen met uw verzekeringsgegevens. 
Zo maken we een totaalplaatje: de Inkomensvooruitblik.

Wilt u ook een gratis Inkomensvooruitblik?
Meld u aan via www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik

Blijft mijn gezin goed verzorgd achter als 

ik kom te overlijden? De Inkomensvooruitblik 

van Loyalis geeft me daar antwoord op. 

Helemaal gratis.
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Voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
• Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 

Leerlingen verwachten een schoolomgeving waar ze tot hun recht komen en 
kunnen leren. Ouders en leerkrachten verlangen een school die goede leer-
resultaten weet te behalen en de veiligheid van kinderen weet te waarborgen.

Meer weten?
Telefoon: (036) 548 94 05 E-mail: info@kanjertraining.nl
Fax: (036) 532 69 66 

Bezoek de 
voorlichtingsavond op 

17 november 2011
19:30 - 21:00 uur 

in Utrecht

Bezoek de 
voorlichtingsavond op 

17 november 2011
19:30 - 21:00 uur 

in Utrecht

Bezoek de 
voorlichtingsavond op 

17 november 2011
19:30 - 21:00 uur 

in Utrecht

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP
NVAO geaccrediteerd!

Bent u schoolleider en wilt u opbrengstgericht leiderschap 
effectief inzetten ter verbetering van leerlingresultaten? 

Schrijf u dan nu in voor de Master Educational Leadership! 
De master start in januari 2012. 

Meer informatie: www.pentanova.nl

Leerlingen raken niet uitgekeken in 
de Efteling! Het park is zó reusachtig 
groot, het blijft verbazen.

In de winter…
vormt het park één groot winters 
Wonderland, waar je geniet van attracties 
en ook kunt schaatsen, langlaufen of 
glijden van een echte sneeuwglijbaan. 
Reserveer vóór 10 november 2011 een 
schoolreis in de periode 10 november 2011 t/m  
5 februari 2012.

In de lente, zomer, herfst…
beleef je wonderlijke vertelsels, 
duizelingwekkende dromen, avonturen 
op hoge snelheid en word je verrast 
door sprookjesachtig entertainment.
Reserveer vóór 1 april 2012 een schoolreis 
in de periode 2 april t/m 7 november 2012.

* Informeer naar de voorwaarden

0900-0161 (€ 0,15 p.m.) • efteling.com/schoolreisje

Nu€ 13,-
p.p.*

(i.p.v. € 18,-)

De Petrusschool te Rijswijk zoekt een 
sterke leider met coachende kwaliteiten! 

Voelt U zich aangesproken? 
Raadpleeg onze website op 

www.laurentiusstichting.nl en reageer!

school-laurentius 111012.indd   1 12-10-2011   14:42:39
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Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

Tel : 023 - 571 47 45
Mail : zandvoort@bureauvanvliet.com

www.bureauvanvliet.com

90 x 130 fc schooljournaal.indd   1 13-09-2011   10:04:50

Op avontuur door het Maisdoolhof in Malden of Voorthuizen!
Een leuke, educatieve en betaalbare activiteit voor een schoolreisje.
Er is veel leuks te doen, de kinderen vermaken zich de hele dag!

U mag uw eigen picknick meenemen, 
in Voorthuizen zijn poffertjes- en
patatarrangementen te reserveren.

Westerkanaaldijk 7
6581 KC Malden
Tel. 06-53772478

Baron van Nagellstraat 104
3781 LM  Voorthuizen
Tel: 0342-472662

Maak samen een reis door het maisdoolhof en doe de speurtocht.
Laat de kinderen spelen in het maïszwembad, op de springkussens
of trampolines, skelters, traptractors en nog véél meer.

Entree: Malden €4,- p.p. / Voorthuizen €3,50 p.p.
Info en openingstijden: www.maisdoolhof.nl

Nr. 14  17.09.2011

 

DIT LEZENDE, VINDT U HET DAN GEEN TIJD WORDEN DAT U DE PRIJZEN EENS VERGELIJKT?

DE KORTSTE WEG NAAR NIEUWE COLLEGA’S
 

Heeft u een vacature voor uw school? Plaats 

deze dan in Schooljournaal, want daarmee 

bereikt u uw toekomstige collega’s zeker!

 

 

De voordelen op een rij
• Direct en gericht contact met een grote, geïnteresseerde 
 doelgroep.
• Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing op
 www.cnvo.nl/vacatures
• Aantrekkelijke plaatsingstarieven vergeleken met
 andere media
• Voor woensdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag in
 het blad
• Voor € 40,- wordt uw vacature doorgeplaatst in Direct,
 het vakblad voor schoolleiders

Informatie en opgave
Kijk op www.cnvo.nl/adverteren voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jenny Duindam, 
j.duindam@bureauvanvliet.com of (023) 571 47 45

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

school-stopper 111007.indd   1 12-10-2011   10:58:10
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Herkent u zichzelf in dit pro el en past dit bij uw ambitie? 
Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren naar 
deze functie. Kijk voor meer informatie op: 
www.vechtstreekenvenen.nl of www.cnsabcoude.nl

Met ingang van 1 januari 2012 zoeken wij voor onze basisschool in Abcoude
 

een enthousiaste directeur m/v
wtf 0,8 - 1,0

Onze nieuwe directeur: 
•  is een daadkrachtig leider met gevoel voor humor
•  weet kwaliteiten en talenten van medewerkers te benutten 
•  kan daarbij de balans tussen loslaten en sturen behouden
•  is een ondernemend directeur en het gezicht van de school.

De RKBS Laurentiusschool voor SBO te Delft zoekt een

 ervaren directeur 
die personeel, ouders en kinderen kan verbinden. 

U ziet met het oog op het passend onderwijs kansen 
voor het SBO in de nabije toekomst?

 Voelt U zich aangesproken? Raadpleeg onze website op 
www.laurentiusstichting.nl  en reageer!

school-laurentius 111011.indd   1 11-10-2011   15:36:47

Aangeboden:
 
Ook zo geïnspireerd door de film “Just a Beginning”? Deel uw 
enthousiasme voor “filosoferen met kinderen” met collega’s en leer 
de keneepjes van het vak tijdens een training van Oblimon. Vier 
maandagavonden in Arnhem vanaf 16 januari 2012. Meer informatie 
en aanmelden: liesbeth@oblimon.nl. Zie ook www.oblimon.nl

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, die 
voor een bedrag (25 euro) wordt gepubliceerd. Het aanbieden van  
huizen, auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in deze adver-
tenties niet thuis, evenmin als het werven of aanbieden van personeel.
Uw korte advertentietekst (max. 55 woorden) kunt u toesturen aan de  
redactie Schooljournaal, t.a.v. Jobien Goldberg, Postbus 2510, 3500 
GM Utrecht. Adverteer ders dienen 1 week voorafgaande aan de ver-
schijningsdatum 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 worde de annonce zo snel mogelijk geplaatst. De redac-
tie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden vakan-
tieverblijven. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden  
annonces te wijzigen of in te korten.

Kleine advertenties



Advertentie

Adres CNV ONderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

TelefOONNummers eN 
e-mAilAdresseN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

(030) 751 10 04, info@cnvs.nl
•  CNV Onderwijs MR-advies 

Voor individuele MR-vragen kunnen leden 
van CNV Onderwijs mailen naar  
mr-advies@cnvo.nl. Bellen kan op 
werkdagen van 15-17 uur, (030) 751 10 05. 

•  CNV Onderwijs Starters&Studentenlijn
(030) 751 10 06, startersenstudenten@cnvo.nl

•  CNV Onderwijs Academie   
(030) 751 17 47, scholing@cnvo.nl

•  CNV Onderwijs Ledenadministratie
ledenadministratie@cnvo.nl 
(030) 751 10 03 

•  CNV Onderwijs Individuele 
Belangenbehartiging 
belangenbehartiging@cnvo.nl 
(030) 751 10 03

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

persONeelsAdVerTeNTies
Bureau Van Vliet BV verzorgt de 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Advertenties opgeven bij Jenny Duindam 
of Mariëlle Groot, e-mail: zandvoort@
bureauvanvliet.com, Postbus 20, 2040 AA 
Zandvoort. Tel.: (023) 571 47 45, fax: (023) 
571 76 80. Personeels advertenties kunnen 
worden opgegeven tot uiterlijk woensdag 14.30 
uur (gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld 
dinsdag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf  
€ 105,– incl. BTW.

BesTuur
Voor vragen over de vereniging of de nieuwe 
verenigingsstructuur: Cees Kuiper, algemeen 
secretaris CNV Onderwijs, tel.: (030) 751  
17 10, e-mail: abagci@cnvo.nl

sOCiAAl fONds CNV ONderwijs
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met financiële 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. tel.: (030) 751 10 01, 
e-mail: cnvinfo@cnv.nl. Voor 65-plus kan 
contact worden opgenomen via tel.: (030) 
751 10 02 of e-mail: cnv65plus@cnv.nl.

stuurgroepen

CNV SCHOOLLEIDERS
Dhr. R.J. Bovee
(020) 647 68 43

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. H. Verlaan
(043) 347 52 17

andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

(06) 29 08 94 11
onderwijsondersteuners@cnvo.nl

primAir ONderwijs
Mevr. M. van der Kooij
(058) 289 31 19
primaironderwijs@cnvo.nl
VOOrTGeZeT ONderwijs
Mevr. C.D.H.E. Keuten-Van Spijk
(0492) 38 12 00
voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
middelBAAr BerOepsONderwijs
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

HOGer ONderwijs 
Dhr. M. Haanstra 
(0513) 41 91 98 
hogeronderwijs@cnvo.nl
ONderwijsdieNsTVerleNiNG 
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis 
(0541) 53 49 34 
onderwijsdienstverlening@cnvo.nl
GepeNsiONeerdeN 
Leo van der Meer 
(0545) 84 00 65 
gepensioneerden@cnvo.nl

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

PASSEND ONDERWIJS
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

AGRARISCH ONDERWIJS
Dhr. A.E.G.M. Mutsaers

(013) 468 46 66
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnv onderwijs
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veilig gevoel dat je altijd met je vragen terecht kunt.’ 
Wat haar ook aanspreekt is de aandacht van CNV 
Onderwijs voor de onderwijsondersteuners. ‘Ik was 
net ingeschreven of ik kreeg al een uitnodiging voor 
de landelijke oop-dag in november.’ Fasen werkt al 
zes jaar naar tevredenheid op haar huidige werkplek. 
’Ik kom oorspronkelijk uit de verpleging. Maar door 
bezuinigingen was er nauwelijks ruimte meer voor 
het begeleiden van patiënten. Je was meer bezig met 
de techniek erom heen en dat ging me tegenstaan. Ik 
heb toen avond-meao gevolgd en ben zo in het onder-
wijs beland.’ Ze geniet vooral van de uiteenlopende 
contacten. ‘Ouders, docenten, leerlingen, stil is het 
nooit.’ 
PM   

Haar zwager maakte altijd zo veel reclame voor de 
vakbond, dat ze onlangs besloot de gok maar eens te 
wagen. Ineke Fasen, administratief medewerker op het 
Eerste Christelijk Lyceum Haarlem: ‘Hij is altijd heel 
goed geholpen door zijn bond en raadde me aan om ook 
lid te worden. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom 
ik de stap niet eerder heb gezet, want het geeft een 

Ineke Fasen (49): 
‘Lidmaatschap geeft  

een veilig gevoel’
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Jouw partner  
in de school

 




