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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.

Pesten
Tot mijn stomme verbazing zag ik 
onlangs staatssecretaris Dekker 
pleiten voor een pestprotocol en 
een actief anti-pestbeleid. Al jaren 
lang hebben wij een pestprotocol. 
Wat mij stoorde was dat de Inspectie 
dat wel even zou controleren. Wat 
controleert ze dan? Een papieren 
stuk waar rechten en plichten aan 
ontleend kunnen worden. Is hier iets 
mis mee? Nee! Maar de toonzet-
ting alsof scholen te weinig zouden 
doen met hun pestbeleid stoorde 

mij enorm. Het gros van de scholen 
is zeer intensief met pesten bezig. 
Wij zoeken dat in de samenwerking 
tussen kind, ouder en leerkracht. Op 
tijd melden als er iets aan de hand 
is en onze uiterste best doen om te 
signaleren. We hebben elkaar nodig 
en dat bereik je niet met een drei-
gende controle van de Inspectie. Ik 
verwacht een andere, intelligentere 
communicatie vanuit het ministe-
rie. Het probleem over de schutting 
van de scholen gooien draagt in 
mijn ogen niets bij aan het oplossen 

ervan. Scholen zijn niet de oorzaak 
van het probleem, maar onderdeel 
van de oplossing van het probleem, 
samen met de ouders en het kind.
Peter Krijgsman

Citoscores
In de discussies van de afgelopen 
weken over het openbaar maken van 
de Citoscores, lijkt het primaire doel 
van een school om kinderen hoge 
Citoscores te laten halen. Elk kind is 
door God geschapen met zijn eigen 
unieke talenten, gaven en persoons-
kenmerken. Wanneer een kind de 
school binnenstapt weten we nog 
niet wat er in hem of haar verborgen 
zit. Een ziekenverzorger met een 
groot hart en vermogen om te luiste-
ren? Een wetenschapper die nieuwe 
theorieën ontwikkelt? Een automon-
teur die in no time je auto weer draai-
end heeft op een moment dat je de 
auto niet kunt missen? God heeft niet 
voor elk kind als ‘ideaal doel’ een 
Citoscore van 550 ingeschapen. Wat 
zou de wereld saai en eenzijdig zijn 
als elk kind naar het vwo en de uni-
versiteit ging. Een school is pas echt 
van kwaliteit als het een kind helpt 
in de zoektocht naar zijn eigen door 
God gegeven kwaliteiten en hem op 
die weg verder helpt te ontwikkelen. 
Een eenzijdig meetinstrument als de 
Citotoets brengt deze kwaliteiten niet 
in beeld. Dus laten we vooral breder 
kijken!
Christine Marck-Apperloo
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Parttimers
‘Het hoge aantal parttime werkende leerkrachten is slecht voor de 
kwaliteit van het onderwijs’, zo luidde onlangs de stelling op  
www.cnvo.nl. Ik heb ‘eens’ ingevuld. Ik bedoel daarmee dat het hoge 
aantal parttime werkende leerkrachten een hoge werkdruk veroor-
zaakt. Veel parttimers stoppen structureel teveel tijd in hun kleine(re) 
baan. Daardoor is de gemiddelde tijdsinvestering binnen teams 
behoorlijk gestegen en is dit een nieuwe standaard geworden.  Een 
fulltimer moet daardoor in verhouding haast zeven dagen per week 
tijd investeren. Dat is niet vol te houden. Beleidsmakers, schoolbe-
sturen en directies maken dankbaar misbruik van deze cultuur. Ook 
merk ik dat vele parttimers zich minder druk maken over primaire of 
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals nu over nóg een jaar nullijn. Dit 
raakt hen in verhouding  minder. Mijn gezin, met mij als hoofdkost-
winner, merkt het verschil inmiddels duidelijk. Ik verwachtte opstand 
tegen deze zoveelste minachtende maatregel vanuit Den Haag. Helaas 
blijk ik een van de weinigen die het erover heeft binnen mijn school. 
Maar ja, ik ben ook de enige fulltimer daar. Parttimer, hou je alsjeblieft 
zoveel mogelijk aan de uren die voor jouw werktijdfactor berekend zijn. 
Dan houden we samen het basisonderwijs gezond en aantrekkelijk 
voor fulltimers.
Mannelijke fulltimer, naam bij redactie bekend
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Schooljournaal 3

inhoud
6  Onderzoek CNV Onderwijs inspireert  

Tweede Kamer Staatssecretaris Dekker moet lera-
ren bij passend onderwijs betrekken 

14  ‘Koningin kende in eerste jaar alle namen 
docenten’ Vorstin betrokken moeder op middel-
bare school van haar drie zonen

16  ‘Willem-Alexander meer dan  
Prins Pils’ Geschiedenisdocenten en hun lesin-
houd over 200 jaar monarchie  

18  ‘Beatrix als kind niet gelukkig op Kees 
Boekeschool’ Anti-autoritair klimaat niet besteed 
aan aftredende koningin

20  ‘Een stap in de goede richting, maar het is nog 
niet af’ Inzage in totstandkoming sociaal akkoord en 
eerste reacties 

24  Betekenis sociaal akkoord voor onderwijs-
personeel Veel eisen ingewilligd, maar pensioen-
wensen blijven   

32  ‘Gewoon stoppen en geen discussie’ Basisschool 
Oldenzaal boekt succes met nieuwe aanpak pesten

34  ‘Dit is onderwijs dat direct op je huid zit’ Weg-
gevoerde Joodse kinderen Rotterdam uit anonimiteit 
door monument en project 

34

16

10   ‘Streven om kinderen een 
onvergetelijk feest te  
bezorgen’ Basisscholen kleuren oranje 
in aanloop naar 30 april 1O

6

 2 Brieven
 6 Journaal
 8 Column Helen J. van den Berg
 9 Column Richard Krajicek
13 Column Mijke Pelgrim
28 Werk en recht
29 Vraag antwoord MR

3O Cursussen
31 Column Jan Bijstra
37 Webbedingetjes
38 Agenda
4O Berichten
41 Vereniging
42 Agenda Algemene Vergadering
47 Contactpagina

RuBRieKen



‘Dicteer niet vanuit Den Haag regels 
over kleine scholen’
‘Wij raden u aan te vertrouwen op de onderwijssector.

Laat de sector zelf aan de slag gaan (…) en dicteer niet 

vanuit Den Haag een serie nieuwe regels.’ Dat schrijft 

CNV Onderwijs aan staatssecretaris Sander Dekker in 

reactie op het Onderwijsraadadvies om scholen met 

minder dan 100 leerlingen te sluiten. De staatssecreta-

ris is zich aan het beraden op een standpunt. Bestuur-

ders van CNV Onderwijs bezochten de afgelopen weken 

kleine scholen en Schooljournaal peilde de mening van 

leden op kleine scholen. De conclusies staan in de brief 

aan de staatssecretaris. Zo worden de stellingen van de 

Onderwijsraad dat kleine scholen relatief vaak zwak en 

duur zijn onderuitgehaald op basis van het onderzoek 

en de schoolbezoeken. Sterker nog, CNV Onderwijs 

schrijft: ‘Kleine scholen functioneren vaak zo zoals wij 

willen dat alle scholen functioneren’, en noemt daarbij 

als voorbeelden: weinig verwijzingen naar het speciaal 

onderwijs, een grote ouderbetrokkenheid, hechte teams 

met veel afstemming, (zeer) laag ziekteverzuim, veel 

vaardigheden tot niveaudifferentiatie. CNV Onderwijs 

adviseert de staatssecretaris – in navolging van het SER-

advies over krimp – om het meer te zoeken in stimuleren 

van regionale samenwerking en integratie van verschil-

lende beleidsterreinen op regionaal niveau. ‘Het opho-

gen van de opheffingsnorm is een maatregel die daar 

niet bij past.’ CdG

Taarten met eetbare kroontjes van chocolade en veel oranje. Het examen sierwerk, 
onderdeel van de vmbo-opleiding brood en banket, stond eerder deze maand op de 
Francois Vatelschool in Den Haag al helemaal in het teken van de troonswisseling.Francois Vatelschool in Den Haag al helemaal in het teken van de troonswisseling.Francois Vatelschool in Den Haag al helemaal in het teken van de troonswisseling.
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‘Kleuters komen ernstig te kort’
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Er wordt meer en meer verwacht van kleuters. De tijd dat ze 

alleen spelenderwijs leerden is al jaren voorbij. In 1985 werden 

de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot de 

basisschool. Sindsdien is het beroep van kleuterleidster ver-

dwenen. De druk op kleuters om te moeten presteren wordt 

steeds groter. Rekenen, taal en het leren van letters, daar zijn 

kleuters mee bezig. Door deze toenemende druk groeit de 

kans dat ze problemen ontwikkelen als schoolangst, faalangst, 

in hun broek poepen en plassen, pesten en de gedragsstoor-

nis adhd. Leerkrachten maken zich ernstige zorgen. Dat stelt 

de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs, een groep van 

rond de 450 onderwijskrachten die met kleuters werken, oud-

onderwijzers en ontwikkelingspsychologen. Vorige week dins-

dag hebben zij het zwartboek Kleuters in de knel aangeboden 

aan de Tweede Kamer. Hierin staan 101 praktijkverhalen van 

leerkrachten samengesteld door oud-onderwijzer en lid van 

de werkgroep, Elly de Wildt-Dienske. Vanuit de opleiding die 

zij geeft, braingym, kreeg zij de meest akelige verhalen van 

leerkrachten te horen. ‘Ik besloot al deze verhalen te verza-

melen, want de wereld moet echt wakker geschud worden. 

Anders denkt men maar dat het allemaal wel mee valt en dat 

leerkrachten zeuren. Dat ze niet moeilijk moeten doen en niet 

dwars moeten liggen.’ Het zwartboek is een aanklacht vanuit 

het onderwijsveld. ‘Leerkrachten merken dat zij hun profes-

sie niet meer kunnen uitoefenen. Het wordt niet meer op prijs 

gesteld dat je goed onderwijs geeft aan kleuters. Alles moet 

genoteerd en geregistreerd worden en eigenlijk hebben ze 

door al die administratie geen tijd meer om echt met de kinde-

ren te werken. Hierdoor komen kleuters, maar ook leerkrach-

ten, ernstig te kort.’ MdG



Leraren meer 
betrekken bij 
passend onderwijs

Het onderzoek van de stuurgroep Pas-

send Onderwijs van CNV Onderwijs, waaruit 

bleek dat leraren niet klaar zijn voor passend 

onderwijs, was begin april inspiratiebron voor 

veel partijen in de Tweede Kamer. Bij bespre-

king van de eerste voortgangsrapportage 

vroegen ze staatssecretaris Dekker stuk voor 

stuk om leraren nu snel bij passend onder-

wijs te betrekken. Te veel bestuurlijke drukte, 

te weinig aandacht voor de inhoudelijke 

kant van passend onderwijs, was de heer-

sende mening van de meerderheid van de 

partijen. Vaak werd het onderzoek van CNV 

Onderwijs aangehaald, waaruit bleek: hoe 

dichter bij de werkvloer, hoe minder betrok-

ken. Staatssecretaris Dekker erkende dat er 

nog veel moet gebeuren en zegde toe in juni 

met een tweede voortgangsrapportage te 

komen, met daarin antwoord op de vraag of 

de betrokkenheid van ouders en leraren bij 

de inhoudelijke invulling van passend onder-

wijs goed op gang is gekomen. CdG

Schoolnieuws

• ik heb bewondering voor de werkers in het 
onderwijs. oke, ze klagen ook wel eens … dat 
er steeds taken bij komen zonder dat er iets 
af gaat, dat ze op stel en sprong Koningsspelen 
moeten organiseren, dat ouders en maatschappij 
steeds meer en hogere eisen stellen, dat ze geen 
salarisverhoging krijgen…
• … maar ondertussen werken ze gewoon door, 
die werkers in het onderwijs. en organiseren 

ze vrolijk en enthousiast de Koningsspelen en 
nog veel meer oranjeactiviteiten. Waarom? om 
kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.
• Want daar gaat het het onderwijspersoneel om. 
en dat maakt dat ze het volhouden, elke dag 
weer. niet dat salaris, niet de vakanties, nee, de 
kinderen. en daarom gun ik ze dat de nullijn van 
tafel is. niet meer dan terecht!
Ciska de Graaff
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In verband met de meivakantie verschijnt het volgende Schooljournaal niet over twee, maar over drie 
weken, namelijk op 11 mei.



Schooljournaal 7

CNV-ledenbijeen-
komsten sociaal 
akkoord
Het CNV wil graag met zijn leden in gesprek over de 

afspraken die zijn gemaakt tussen bonden, werkgevers 

en het kabinet.

Maandag 22 april: Van der Valk Hotel Assen, 

Balkenweg 1, Assen;  

’t Kwintet, Boshoverweg 57, Weert

Dinsdag 23 april: De Zoete Inval, Haarlemmerstraatweg 

183,  Haarlemmerliede; 

AC Restaurant De Meern, Meerndijk 59, De Meern

Woensdag 24 april: Sandton Hotel De Roskam, Arnhem-

sestraatweg 62, Rheden; 

Van der Valk Hotel Drachten, Lavendelheide 4, Drachten

Donderdag 25 april: Zalencentrum De Raayberg, Ant-

werpsestraatweg 267, Bergen op Zoom; 

Van der Valk Hotel De Gouden Leeuw, Veurseweg 180, 

2252 AG Voorschoten.

Alle bijeenkomsten beginnen om 20 uur en eindigen  om 

22 uur. De zalen zijn vanaf 19.30 uur open.

Bekijk of download de inhoud van het sociaal akkoord 

en de reactie van het cnv op www.cnv.nl.  

3 april: 875.000 Deense kinderen krijgen geen les 
omdat tienduizenden leerkrachten een dag staken 
vanwege een geschil tussen hun vakbond en de 
gemeentelijke werkgevers over hun werkweek. Het 
conflict gaat over wie bepaalt hoeveel tijd leer-
krachten voor de klas staan. (Bron: www.nationale-
onderwijsgids.nl)
• Ouders van een tienjarige slechtziende jongen 
uit Nootdorp doen aangifte tegen twee klasgenoot-
jes van hun zoon vanwege ernstige pesterijen op 
school. Ze klagen dat de directie en leerkrachten 
van de Sint Jozefschool niets doen aan de stelsel-
matige treiterpartijen. De politie doet onderzoek 
naar de aangifte. (Bron: De Telegraaf)

4 april: Een wiskundedocent van het Koning Willem 
II College in Tilburg wordt geschorst vanwege onge-
wenste intimiteiten met een bovenbouwleerling. De 
middelbare school bereidt een ontslagprocedure 
voor. (Bron: www.omroepbrabant.nl)

9 april: Scholen kunnen zich aanmelden voor het 
ontvangen van fruit in het volgende schooljaar. 
Ongeveer 1.150 basisscholen kunnen meedoen aan 
de schoolfruitregeling van de Europese Unie. 
(Bron: Nederlands Dagblad)
• Na de zomervakantie opent Sneek de eerste Steve 
Jobs-school. Hier krijgt elk kind een iPad zodat hij 
op zijn eigen manier kan leren. (Bron: Trouw)  

11 april: De Rotterdamse wethouder van Onderwijs 
Hugo de Jonge (CDA) geeft het startschot voor de 
alcoholpreventiecampagne voor 9-jarigen op basis-
school De Driehoek in de Maasstad. Rotterdam is 
de eerste gemeente die al op zo’n jonge leeftijd 
alcoholvoorlichting geeft. (Bron: Metro NL)

15 april: Studierichtingen op het mbo die jonge-
ren opleiden tot een beroep waar geen vraag naar 
is, moeten sneller worden gesloten. Minister Jet 
Bussemaker van Onderwijs wil dat scholen deze 
‘pretstudies’ zelf schrappen. Als ze dit niet doen wil 
ze dat kunnen opleggen. 
(Bron: Reformatorisch Dagblad)

Wat was!

DIGITAAL IN DISCuSSIE 
oVer Cao primair 
oNDerwijS
Naast de tweeweekse rondgang door het land die op 8 

april is gestart, zal er vanaf volgende maand ook digi-

taal kunnen worden gesproken over de wensen voor 

de cao primair onderwijs 2014. De online discussie is 

erop gericht om de uitkomsten van de gesprekken in 

het land te verdiepen, zodat ze vertaald kunnen worden 

naar bouwstenen voor de onderhandelaars. De digitale 

discussies vinden plaats op de woensdagmiddagen 22 

en 29 mei. Ook zal er een bredere online dialoog plaats-

vinden van 13 tot 24 mei. Wie op de hoogte wil wor-

den gehouden over de tijdstippen van deze digitale ont-

moetingen kan naar www.surveymonkey.com/s/CAOPO 

gaan en het onderste vakje aanvinken.
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 
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geachte heer Krajicek, 
Beste Richard,

Nog een paar dagen en dan 
vinden de Koningsspelen 
plaats als feest ter voorbe-
reiding op de troonswisseling. 
Een historisch moment. Heel 
veel scholen zullen er een mooi 
festijn van maken. Bij andere scholen 
zal dat niet of nauwelijks lukken. 
Scholen maken een jaarprogramma 
waarin de leerstof en activiteiten zijn 
verwerkt. Daar kunnen in de loop van 
het schooljaar best activiteiten aan 
worden toegevoegd, maar soms wordt 
vergeten wat daarvoor nodig is en of 
het überhaupt in het programma past.   
Scholen gaan bijvoorbeeld op kamp 
en komen terug op het moment dat 
de Koningsspelen zijn begonnen, of 

hebben al een sportdag 
gepland of net gehad. Er 
komen bovendien wat 

extra kosten en werk bij en dat kun-
nen scholen niet automatisch betalen 
en/of gebruiken. Nu al zie je dat de 
formatie vaak krap is, de conciërge 
en/of remedial teacher wegbezuinigd 
is, er niet altijd geld is om gebouwen 
goed te onderhouden of bijvoorbeeld 
te investeren in een goed binnenkli-
maat. Extra activiteiten zijn leuk. Dat 
vindt het onderwijspersoneel ook, 
maar vul het programma niet in met 
verplichte onderdelen als een ontbijt 
en een sportdag. Laat de invulling 

echt helemaal over aan de scholen 
zelf.  In de eerste plaats gaat het 
mij niet eens om de Koningsspelen, 
maar meer hoe wordt omgesprongen 
met het onderwijs. We willen tot de 
wereldtop behoren, maar we willen 
ook lestijd besteden aan pestpro-
gramma’s, gezonde voeding, bewe-
gen, extra begeleiding van leerlingen, 
seksuele diversiteit, schoolzwem-
men, excellentie en techniek. En dat 
allemaal naast de leuke dingen buiten 
schooltijd, zoals de avondvierdaagse 
en sporttoernooien.
Overheid, stop met een centrale 
invulling van programma’s en geef 
meer ruimte aan scholen voor eigen 
invulling en maatwerk. Dat is mijn 
kanttekening bij een hopelijk fantasti-
sche troonswisseling.

Interesse?
Bezoek voor meer informatie, het aanvragen van een  
offerte en inspiratie www.landal.nl/schoolreis

Op en rondom de parken is van alles 
te doen. Zoals zwemmen, klimmen 
en klauteren en speuren door het bos. 
Maar ook fietsen, wandelen, mountainbiken 
en abseilen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Genoeg te doen

Samen met uw leerlingen weg uit de dagelijkse drukte 
en nieuwe energie opdoen. Denk eens aan een school
reisje naar een van de ruim 70 bungalowparken van 
Landal GreenParks. De parken zijn allemaal gelegen in 
een prachtige omgeving waar vele activiteiten mogelijk 
zijn, zowel op het park als in de directe omgeving.

Op en rondom de parken is van alles 

en klauteren en speuren door het bos. 
Maar ook fietsen, wandelen, mountainbiken 
en abseilen. De mogelijkheden zijn eindeloos.en abseilen. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Maar ook fietsen, wandelen, mountainbiken 
en abseilen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Elke dag   Elke dag
een nieuw avontuur 
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geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Uw zorgen begrijp ik. Er wordt veel 
van scholen gevraagd, terwijl de 
beschikbare tijd en het beschikbare 
budget teruglopen. Daarom doen wij 
er alles aan om de scholen tegemoet 
te komen: we regelen dat er ontbij-
tjes, feestpakketten en T-shirts zijn, 
we hebben tips en trucs verspreid en 
we vragen gemeenten, sportvereni-
gingen en ouders om hun steentje 
bij te dragen. Juist door samen te 
werken met andere partijen kun-
nen we zorgen dat niet de volledige 
organisatie bij de scholen komt te 
liggen.
Met de Koningsspelen wil ik laten 
zien wat sport kan doen: mensen 
samenbrengen en fit houden. Jong 
geleerd is oud gedaan. Bovendien 
vind ik het idee passen bij onze 
Kroonprins. Hoe kun je deze sport-

liefhebber een groter eerbetoon 
geven dan door zoveel kinderen 
samen te laten sporten?
Het is inderdaad kort dag. Ook voor 
mij is het aanpoten. Samen met 
de vele partners van de Konings-
spelen, die niets terugvragen voor 
hun inspanningen, ben ik bezig met 
een race tegen de klok om alles op 
tijd in orde te krijgen. 1,35 miljoen 
ontbijt- en feestpakketten op dui-
zenden scholen krijgen is niet niks. 
Vanaf dag één hebben wij gezegd 

dat scholen niet verplicht zijn mee 
te doen aan de spelen. Juist omdat 
we begrijpen dat zij het druk heb-
ben en soms jaarplanningen waarin 
dit onmogelijk past. Wel vragen 
we aangemelde scholen mee te 
doen met het Koningsontbijt en de 
Koningssportdag. Zo willen we twee 
ijkpunten op de dag creëren en toch 
iets van gezamenlijkheid uitstralen. 
Verder kunnen scholen alles op hun 
eigen manier invullen. 6.500 scholen 
hebben zich aangemeld, het enthou-
siasme is dus groot. Ik verwacht dat 
het een onvergetelijke dag wordt 
voor iedereen.

  

     Richard Krajicek is oud-tennisser en namens het 
Nationaal Comité Inhuldiging verantwoordelijk 
voor de Koningsspelen

VO-raad loopt boos weg bij cao-overleg
De vertegenwoordigers van de VO-raad zijn vorige week boos 

weggelopen bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor 

het voortgezet onderwijs. Eerder hadden zij een voorstel gedaan 

om fors te bezuinigen op een aantal cao regelingen. Zo zou de 

Bapo beperkt moeten worden tot maximaal 10 procent vanaf 

60 jaar met een eigen bijdrage van 50 procent. Verder willen de 

werkgevers het trekkingsrecht (een keuzemenu gelijk aan 1 pro-

cent loonruimte) schrappen evenals de tweederde meerderheids-

bepaling bij verandering van het taakbeleid en het entreerecht op 

LD voor eerste graders. Een deel van het hierdoor bezuinigde 

bedrag willen zij gebruiken voor een loonsverhoging van 2 pro-

cent. De rest is volgens hen nodig om de gevolgen van een te-

kortschietende bekostiging door de overheid op te vangen. Toen 

de vakbonden een tegenvoorstel deden, liepen de werkgevers 

zonder nog verder te willen luisteren boos weg. In het voorstel 

van de bonden wordt een deel van de gelden die nu in de cao 

zitten anders ingezet, waarbij werknemers meer keuzemogelijk-

heden krijgen. Wie vooral last heeft van een hoge werkdruk krijgt 

dan de mogelijkheid die merkbaar omlaag te brengen. En wie 

toch het meest behoefte heeft aan een loonsverhoging kan zijn 

budget laten uitbetalen. CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt: 

‘Die 2 procent loonsverhoging klinkt misschien mooi, maar die 

zouden de werknemers geheel uit eigen zak moeten betalen en 

dan zou er daarnaast ook nog eens flink gesnoeid moeten wor-

den in de cao. Wij maken ons ook zorgen over de kwaliteit van 

het onderwijs die onder druk komt te staan. Maar wij vinden het 

principieel onjuist dat de werknemers de tekorten dan maar uit 

hun arbeidsvoorwaarden moeten bijpassen. Dan maak je het de 

politiek wel heel gemakkelijk om te bezuinigen.’ Meer informatie 

is te vinden op www.cnvo.nl. WvT

SchoolnieuwsSchoolSchoolSchoolSchool
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ze met alle egards en vervolgens treden ze op als jury in de verkleed- en 
hoedenwedstrijd, waarbij de onderbouw verkleed zal zijn als prins of 
prinses en de bovenbouw mooie hoeden maakt voor de koningin of 
prins. Elke groep maakt verder een oranje-traktatie, zodat er ook iets 
te snoepen valt. Met een flessenactie en het opgehaalde statiegeld, 
bekostigen we de dag.’

spijKerpoepen
Simone Lemmers, directeur van de Antoniusschool in Beesd, heeft zin 
in 26 april. ‘Het is wel kort dag, maar toen het idee van de Konings-
spelen was geopperd, wist je: hier komen we eigenlijk niet onderuit. 
En dat willen we ook helemaal niet! We willen de kinderen een dag 
bezorgen die ze zich over vijftig jaar nog herinneren, dat ze nog weten 
hoe zij de kroning van koning Willem-Alexander gevierd hebben.’ De 
school gaat samen met de buurschool op 26 april ontbijten in een 
grote tent op het dorpsplein. ‘Dan ontbijten we dus met 400 kinderen 
midden in het dorp. Daarna gaan we naar het schoolplein, dat de 
twee scholen, de bibliotheek en het multifunctioneel centrum ver-
bindt. Daar doen we traditionele spelletjes zoals spijkerpoepen, sjoelen 
en koekhappen. En dan eindigen we weer in de grote tent, waar de 
gemeente Geldermalsen aan elke leerling een kroningsmok zal geven. 
We zijn al hard aan het oefenen op het lied Nederland heeft iets te vieren. 
Verder laten we ons inspireren door initiatieven van de media. Van-

Hoedenwedstrijd
De Joost van den Vondelschool in Amstelveen 
was wel een beetje teleurgesteld toen bleek 
dat koningin Beatrix niet naar Amstelveen 
kwam, zoals de bedoeling was. Maar liet zich 
niet weerhouden om toch feest te gaan vieren. 
Ria Vos, leerkracht groep 1/2: ‘Wij waren al 
bezig met voorbereidingen en zijn daar gewoon 
mee doorgegaan. Er is een oranjecommissie 
opgericht, met twee leraren, van wie ik er één 
ben, twee leidsters van het kinderdagverblijf 
waarmee wij een brede school vormen, en twee 
ouders. We doen niet mee met de Konings-
spelen op 26 april omdat we in juni ook al een 
sportdag hebben, maar wel met het ontbijt. En 
op 24 april gaan we helemaal los met ons eigen 
feest. Alle kinderen nemen oranje attributen 
mee naar school, van sjaaltjes tot vlaggetjes, 
van truien tot ballonnen, daar maken we een 
grote slinger van en daar versieren we de school 
mee. Een collega komt verkleed als Beatrix, een 
dochter en broer van een andere collega als 
Máxima en Willem-Alexander. We ontvangen 

Basisscholen kleuren oranje
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morgen pikte iemand iets op over een Máximatango.’ Lachend: ‘Dat 
lijkt me ook wel iets om in te studeren met alle kinderen.’

inHuldiging
Tien leerlingen en hun leerkracht van de Johannes Calvijnschool in 
Sliedrecht zitten op 30 april in de Nieuwe Kerk in Amsterdam om te 
zien hoe prins Willem-Alexander ingehuldigd wordt tot koning. Die 
leraar, Kees Kwantes, vertelt: ‘Ja, wij zijn uitgenodigd bij de inhuldi-
ging, samen met twee maal tien leerlingen van twee andere scholen. 
Wij zijn de drie scholen die mee hebben gedaan aan de finale van 
de debatwedstrijd van de Derde Kamer. Rond de verkiezingen heb 
ik in mijn groep 8 het Derde Kamerproject gedaan, waarbij de klas 
in drie groepen – of politieke partijen – werd verdeeld, verkiezings-
programma’s schreven en beargumenteerden en verdedigden. Het 
was een heel politiek gebeuren in die tijd, heel leuk. Uiteindelijk 
belandden we hiermee in de Eerste Kamer, waar we gedebatteerd 
hebben met de andere twee scholen. En toen kwam op 2 april de 
uitnodiging om bij de inhuldiging te zijn. Ik moest eerst mijn 28 
leerlingen overtuigen dat het geen 1 april-grap was’, lacht Kwantes, 
‘en daarna moesten we bepalen welke tien leerlingen zouden gaan. 
Mijn plekje was veilig, wat me ook wel scheve ogen opleverde van 
de collega’s, maar nu de leerlingen nog. We kwamen overeen dat 
we zouden loten, vijf meisjes en vijf jongens. En zo is het gegaan. En 

toen zat ik met tien hele blije leerlingen en acht-
tien heel teleurgestelde leerlingen. Dat kostte 
wel wat gesprekken om dat in goede banen te 
leiden, maar dat is helemaal gelukt. We beste-
den er nu wel aandacht aan, door bijvoorbeeld 
de actualiteit te volgen en de plattegrond van de 
Nieuwe Kerk te bestuderen, maar niet al te veel. 
Ik moet ook denken aan de achttien kinderen 
die niet mee mogen.’

Koningsfair
Op de Montessorischool Passe Partout in Apel-
doorn hangen grote, door leerlingen geschil-
derde portretten, met een gat en een kroontje 
daarboven, zodat als leerlingen hun hoofd 
erdoor steken ze een Koninklijke uitstraling 
krijgen. Op 26 april is er een vol programma, 
vertelt Corry Ebbe, unitleider onderbouw. Ze 
somt op: ‘Ontbijt, vlag hijsen, zingen van het 
koningslied en het Wilhelmus, Koningsspelen, 
een Koningsfair met een kroonontwerpwed-
strijd, playbackshow. Wij zijn gewend elk jaar 
in plaats van een vastenactie een aprilproject te 

Basisscholen kleuren oranje
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houden. We stellen een land centraal en kiezen 
een goed doel. Dit jaar hadden we al gekozen 
om Malawi centraal te stellen. Maar toen 
kwam het nieuws van de troonswisseling. Daar 

kunnen we natuurlijk niet aan voorbij gaan. 
We hebben er voor gekozen om helemaal mee 
te gaan in de geschiedenis die nu geschreven 
wordt. We geven lessen over staatsinrichting en 
geschiedenis. We leren van alles over prinsen 
en prinsessen. We oefenen het Wilhelmus. Op 
creatief terrein laten we de kinderen meedoen 
aan het schrijven van de brief Mijn droom voor 

ons land. De opbrengst van de koningsfair is 
overigens wel voor Edukans en Malawi.’

eerste wa-scHool
De Regenboog in Uithuizen heet sinds 8 april 
tijdelijk de Koning Willem-Alexanderschool, 
de groepen heten naar de paleizen of de boot 
van de Oranjes. ‘Het streven is dat de kinderen 
een onvergetelijk Oranjefeest gaan meemaken’, 
vertelt directeur Siep Smidts enthousiast. De 
hele maand staat eigenlijk in het teken van 
de troonswisseling. ‘We hebben een vlag-
genwedstrijd georganiseerd. De winnende vlag 
wappert deze week in de mast van de school.’ 
Afgelopen dinsdag kwamen alle kinderen 

gehuld in hun mooiste feestkleren en getooid met pet, hoed of ander 
hoofddeksel naar school om zich op een troon te laten fotograferen, als 
ware koningen en koninginnen. Op 24 april viert de school het Oran-
jefeest: alle klassen en leraren treden op, er is een optocht met versierde 

fietsen en een gezamenlijk pannenkoekenfestijn. Smidts: ‘En natuurlijk 
doet de school ook nog mee aan de landelijke Koningsspelen, compleet 
met ontbijt en Oudhollandse spelletjes.’

Meesters- en juffendag
Op De Wrâldpoarte in Garyp staat de hele week van 22 april in het 
kader van de troonswisseling. Anneke Mollema, leerkracht groep 
7b, vertelt: ‘De eerste twee dagen zijn we druk aan het knutselen aan 
kunstwerken over koningen en koninginnen. Die exposeren we op 
donderdag 25 april. Op woensdag 24 april is het meesters- en juffen-
dag. We komen dan allemaal verkleed als koningen en koninginnen 
naar school, worden met een aubade ontvangen door het schoolkoor 
en zingen met z’n allen het Wilhelmus. Later die dag doen we spelletjes 
met de leerlingen, lopen we in kostuums in optocht door het dorp en 
laten we ballonnen op. En vrijdag 26 april doen we dan ook nog mee 
aan het ontbijt en de Koningsspelen. Waarom al die aandacht? Omdat 
we maar eens per dertig jaar zoiets meemaken. De kinderen zullen het 
zich later, als ze groot zijn, herinneren als een groot feest. We hebben 
twee commissies gevormd, eentje voor de meesters- en juffendag, en 
eentje voor de Koningsspelen. De activiteitencommissie van ouders 
zorgt voor hapjes en drankjes bij de festiviteiten, dus dat gaat helemaal 
goed komen.’

Ciska de Graaff
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mijke pelgrim

De moeder van Ricardo uit 2havo zit er helemaal door-
heen. ‘Die ellendige crisis, hè?’, verzucht ze. ‘Alles wordt 
maar duurder en duurder. Ik weet nauwelijks nog hoe ik 
de eindjes aan elkaar moet knopen. Ik heb een aanvraag 
lopen bij de voedselbank en ik hoop maar dat die wordt 
goedgekeurd, want anders gaan we het gewoon niet red-
den.’
Ik luister naar haar verhaal, maar probeer het gesprek ook 
weer terug te sturen naar Ricardo’s schoolresultaten die 
niet al te florissant zijn. Dat lukt een beetje, al valt moeder 
nog een paar keer terug in verhalen over haar financiële 
situatie. En ik kan natuurlijk niet in die mevrouw haar 
portemonnee kijken, maar toch heb ik het er moeilijk mee.

Ik heb ze gehad, hoor. Leerlingen die naar school kwamen 
met gaten in hun schoenen, verstelde joggingbroeken 
en elke dag hetzelfde T-shirt aan. Leerlingen met lege 
lunchtrommels en geen geld voor de schoolreis.  Maar of 
Ricardo er zo eentje is? 
Toen ik in de onderbouw van de middelbare school zat en 
nog te jong was voor een bijbaantje, droeg ik spijkerbroe-
ken die mijn moeder voor drie voor de prijs van één insloeg 
bij het Broekenbinkie. Mijn agenda van € 4,95 kwam bij 
de Hema vandaan en muziek luisterde ik op een plastic 
walkmannetje van de Kijkshop. Ik kan mij niet herinneren 
dat het iets afdeed aan mijn levensgeluk.

Maar de gemiddelde puber op mijn huidige school 
loopt rond in een standaard uitrusting waar je u 
tegen zegt. Ricardo, bijvoorbeeld, paradeert over het 
schoolplein in een gloednieuwe Abercrombie&Fitch-
jas. Hij draagt Uggs aan zijn voeten, heeft een peper-
dure Beats by Dr. Dre-koptelefoon om zijn nek en hij 
whatsappt non-stop op zijn iPhone5.
Zelf zullen jongens en meiden deze onderdelen van 
hun outfit waarschijnlijk zien als ‘dingen die je nu 
eenmaal nodig hebt’. En dan hoop ik maar dat die 
kinderen ouders hebben die hen naast al die mooie 
spullen, ook enige vorm van realiteitszin meegeven. 
Want het is ergens natuurlijk van de zotte, die kids 
met honderden euro’s aan kleding en apparatuur op 
en om het lijf.
 
Als Ricardo’s moeder zijn puberuitrusting op Markt-
plaats zou zetten, zou dat waarschijnlijk goed  zijn 
voor ten minste een maand of drie brood op de plank. 
Dus wat te denken van haar verhaal over boodschap-
penproblemen en andere financiële malaise? 
Als ze al het geluk heeft dat haar aanvraag bij de 
voedselbank wordt goedgekeurd, lijkt het me in ieder 
geval verstandig om Ricardo, met al zijn gadgets en 
bling bling, bij het gratis boodschappen doen thuis  
te laten.

arme ricardo
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mijke pelgrim (34) is 
docent engels in het 
voortgezet onderwijs.
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‘Dat Willem-Alexander 
koning zou worden, 
speelde nog niet’

Tijdens de middelbare schooltijd van 
kroonprins Willem-Alexander, prins 
Friso en prins Constantijn was Paul 

Gerretsen rector van hun school, het 
1e Vrijzinnig Christelijk Lyeum in Den 
Haag. Hun moeder, koningin Beatrix, 
toonde zich erg betrokken. ‘Ze sloeg 

geen ouderavond over.’ 

Koningin Beatrix genoot van anonimiteit middelbare 
school zonen 

wel bestuurslid zijn, maar zich niet verkiesbaar stellen als voorzit-
ter van de leerlingenraad.’

jan ligtHart
Dat koningin Beatrix en prins Claus hun oog op zijn school 
hadden laten vallen toen ze na de troonswisseling in 1980 in de 
residentie kwamen wonen, was volgens Gerretsen geen toeval. 
‘Haar moeder Juliana kreeg op paleis Noordeinde in Den Haag 
les van docenten van het Nederlands Lyceum. Dat was een niet-
confessionele algemeen-bijzondere school, gebaseerd op de ideeën 
van onderwijsvernieuwer Jan Ligthart. Het uitgangspunt was dat 
kinderen er tot hun recht moesten komen. Hun talent stond 
centraal, niet of ze goed konden leren. “Samen naar school” had 
het motto van het lyceum kunnen zijn tegen de opkomende ver-
zuiling in. De school was gelieerd aan het Baarns Lyceum, waar 
koningin Beatrix haar middelbare schooltijd doorbracht.’ 
In 1981 bestond het Nederlands Lyceum, waar Gerretsen nog 
geschiedenis had gegeven, niet meer in de oude vorm. Het 
alternatief was  het vrijzinnig-protestantse 1e VCL aan de rand 
van Scheveningen, eveneens een schepping van opvoedkundige 
en onderwijsvernieuwer Rommert Casimir, de oprichter van het 
Nederlands Lyceum. Gerretsen was er inmiddels rector. ‘Ook 
bij het 1e VCL telt het kind zoals hij is en niet zijn afkomst of 
wat zijn ouders voor werk doen. Een school waar het draait om 
karaktervorming. Verder is er een grote nadruk op creativiteit, 
met tal van buitenschoolse activiteiten. Leerlingen die niet goed 
zijn in talen of wiskunde blinken misschien wel uit in toneelspel 
of muziek. In die zin zie ik nog steeds een link met het werk van 
Ligthart.’

betroKKen
Begin 1981 kreeg Gerretsen een telefoontje van de Inspectie dat 
hij rekening moest houden met de komst van een paar bijzondere 

‘Koningin Beatrix wilde absoluut niet dat 
haar kinderen werden voorgetrokken. Van 
uitzonderingsposities moest ze niets hebben. 
Daar was ze heel resoluut in. De jongens 
moesten op tijd komen, en anders moesten 
ze maar nablijven.’ Het is inmiddels dertig 
jaar geleden, maar Paul  Gerretsen (68), oud-
rector van het Haagse 1e Vrijzinnig Christelijk 
Lyceum (VCL), herinnert zich nog goed dat 
de distributeur van de laatste James Bond-film 
waarin Sean Connery de hoofdrol speelde 
(Never Say Never Again uit 1983, red.) belde 
dat hij vrijkaartjes had voor de drie prinsen. 
Omdat Willem-Alexander, Friso en Constan-
tijn al twee jaar bij hem op school zaten had 
Gerretsen vrijwel wekelijks contact met de 
vorstin. ‘Het eerste wat de koningin zei toen 
ik hierover naar het paleis belde was: “Geen 
sprake van. Als er geen andere kinderen bij 
zijn, dan zij ook niet.” Zelfs de mogelijkheid 
dat een van haar kinderen voordeel zou kun-
nen hebben van zijn afkomst moest worden 
vermeden. Friso bijvoorbeeld mocht daarom 
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leerlingen. ‘Misschien zou het nu anders zijn, maar we hebben 
geen speciale aanpassingen verricht. Ja, er kwam een ruimte 
voor de mensen die hen beveiligden. Ze brachten de jongens 
naar school, en hielden bij het wisselen van lokalen een oogje 
in het zeil.  Tussendoor konden ze hun krantje lezen.’ Volgens 
Gerretsen hernam het leven al snel zijn gewone doen. ‘Koningin 
Beatrix bleek een zeer betrokken moeder, die net als andere 
ouders ouderavonden bezocht. Ik herinner me een toneelstuk 
waaraan Constantijn, die toen in de bruglas zat, meedeed. Toen 
de koningin binnenkwam in de zaal, stond er niemand op, zo 
gewend waren de andere ouders al aan de situatie. Ze zei het niet 
hardop, maar volgens mij genoot ze van die momenten van ano-
nimiteit: moeder onder de moeders zijn. Haar man toonde zich 
in die beginjaren voor zijn depressie trouwens ook heel begaan 
met zijn zonen.’

iMpulsief
Kenmerkend voor Willem-Alexander was volgens zijn voormalig 
rector zijn brede interesse. ‘Het was een intelligente leerling, 
praatgraag, aanwezig en enthousiast. Hij hield van geschiedenis 
en exacte vakken en deed namens de school mee aan de Model 
United Nations, de  leerlingenversie van de Verenigde Naties. Hij 
kon zich flink in iets vastbijten, zoals later met het watermanage-
ment. Maar hij was ook springerig en impulsief. Wat dat betreft 
herkende ik de situatie wel, waarin hij zich had gemanoeuvreerd 
toen hij het opnam voor zijn toekomstige schoonvader. Máxima 
antwoordde toen ad rem dat hij “een beetje dom” was geweest. 

prins willem-
alexander op 
zijn eerste 
schooldag op 
het 1e vcl in 
1981.

Foto:  Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Hans van Dijk

Friso was veel voorzichtiger, introverter. Hun 
jongste broer zat daar een beetje tussenin.’

catecHisatie 
‘Een gelukkige puberteit’, zo omschrijft 
Gerretsen de middelbare schooltijd van de 
Oranje-prinsen. Willem-Alexander genoot 
van de sportdagen en de schoolfeesten. ‘Wat 
ik heel bijzonder vond aan de koningin, en 
daaraan herken je toch de professional in 
haar, is dat ze in het eerste jaar alle namen 
van de docenten kende. Ik hield er ook altijd 
rekening mee dat ze een een beroep op me 
kon doen. Ik weet nog dat ze belde dat ze 
haar kinderen catechisatie (bijbellessen, red.) 
wilde laten volgen bij Carel ter Linden, haar 
dominee. “Hoe doen we dat, want daar heb-
ben ze natuurlijk geen zin in?” Uiteindelijk 
werd het Huis ten Bosch. Zag je een keer per 
week een groep leerlingen door het Haagse 
Bos naar het paleis fietsen om de les voor 
de jongens wat aantrekkelijker te maken. 
Dat Willem-Alexander koning zou worden, 
speelde nog helemaal niet. Zijn moeder vond 
het belangrijker dat haar kinderen later hun 
eigen brood konden verdienen.’

Peter MagnŽ e

Foto:  Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Hans van Dijk
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‘Willem-Alexander   is meer dan Prins Pils’
Het is dubbel feest voor de Oranje-

dynastie. Niet alleen bestijgt 
kroonprins Willem-Alexander de 

troon, de monarchie in zijn huidige 
vorm bestaat in november ook nog 

eens tweehonderd jaar. Wat vertel je 
daarover tijdens een geschiedenisles? 

Abstracte lesstof over politieke 
verbonden en handelsovereenkomsten 

uit de tijd van Willem I of sappige 
details uit het leven van de prins-

gemalen Hendrik en Bernhard? 

Geschiedenisdocenten waarschuwen voor karikaturiseren     koninklijke familie  

Prinsjesdag 2012: prinses Máxima, kroonprins Willem-
Alexander en koningin Beatrix op het bordes van paleis 
Noordeinde in Den Haag. 

Zorreguieta, staatssecretaris van Landbouw in Argentinië tijdens het 
bloedige regime van dictator Videla.’

VuurWerkrAMP
Volgens Knook kun je over prins Willem-Alexander vertellen hoe 
hij zijn koningschap straks gaat invullen en welke speelruimte hij 
nog van de politiek krijgt. ‘Koningin Beatrix is waarschijnlijk de 
laatste echt meeregerende vorst(in) geweest. Van een inhoudelijk 
koningschap nu wordt het onder haar zoon straks veel ceremoniëler. 
Maar juist die kant mag niet onderschat worden. Denk bijvoor-
beeld aan het betrokken optreden van koningin Beatrix tijdens 
de vuurwerkramp in Enschede en de Bijlmerramp. Met leerlingen 
kun je over dit soort zaken prima praten. Ze voelen zich hier ook 
meer bij betrokken en je behandelt meteen een taai onderwerp als 
staatsinrichting. Tegelijk ben je ook bezig met maatschappijleer en 
economie. Zeker als je daar ook nog de problemen bij betrekt rond 

‘Ik ben helemaal niet zo koningsgezind. Poli-
tiek zit ik zelfs in de republikeinse hoek, maar 
we hebben nu eenmaal een koningshuis. Dan 
vind ik ook dat je daar op een neutrale manier 
les over moet geven.’ Dat vindt Maud Knook 
(46), conrector afdeling vwo/havo-bovenbouw 
van het Huygens College in Heerhugowaard en 
bestuurslid van de vereniging van  geschiede-
nisleraren VGN. ‘Bij Willem-Alexander wordt 
in de pers voortdurend herinnerd aan zijn 
”Prins Pils-tijd” toen hij studeerde in Leiden. 
En nu las ik weer in de Volkskrant dat Máxima 
moet oppassen met het kopen van schoenen 
in Milaan, omdat het slecht zou zijn voor haar 
imago bij de gewone man. Zo maak je een 
karikatuur van de koninklijke familie en doe 
je geen recht aan hun betekenis. Natuurlijk 
is Máxima geen doorsneevrouw’, beseft ook 
Knook. ‘Ze is flamboyant en een stijlicoon, 
maar ze is ook sociaal bewogen en afgestudeerd 
econoom. Iemand die zich inzet voor micro-
kredieten in de Derde Wereld, waardoor arme 
mensen, vaak vrouwen, kleine bedrijfjes kun-
nen opzetten. Die twee kanten maken haar tot 
een interessante persoonlijkheid. Tegelijk is ze 
ook de dochter van de niet onomstreden Jorge 
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de aankoop van villa’s in Mozambique en 
Griekenland door het kroonprinselijk paar.’

ProMiscue geDrAg
Uiteraard moet volgens Knook aandacht 
worden besteed aan eerdere  vorsten en 
echtgenoten. ‘De oorlogsjaren onder konin-
gin Wilhelmina, het lidmaatschap van prins 
Bernhard van de SS vlak voor zijn verloving 
met Juliana in 1937, de invloed van gebeds-
genezeres Greet Hofmans op koningin 
Juliana, omdat ze moeite had de oogbescha-
diging van haar jongste dochter Marijke 
te accepteren. Dan kun je de leerlingen in 
de klas  vragen wat zij in zo’n situatie als 
ouders zouden doen.’ Over het promiscue 
gedrag van veel prinsen en koningen waar-
schuwt Knook om het fatsoenlijk te hou-

den. ‘Heel wat Oranje-prinsen en -koningen gingen vreemd, maar beperk 
het tot de hoofdlijnen en de mogelijke gevolgen voor de monarchie. 
Anders krijg je meteen weer van die prins Pils-achtige karikaturen.’

MAgiscH DeNkeN
‘Ik wil dat mijn leerlingen kritisch leren denken. Dat betekent dat ik ze 
ook laat discussiëren over de voor- en nadelen van het koningshuis’, vertelt 
Marco Hupkes (51), docent geschiedenis aan het Niftarlake College in 
Maarssen. ‘Het liefst laat ik de koningsgezinden het republikeinse ideaal 
verdedigen, en de voorstanders van een president de monarchie. Het zijn 
zijsprongetjes, want richtlijn is het curriculum zoals dat op het ministerie 
van Onderwijs in Den Haag is bedacht, met een bestuurlijke, econo-
mische, sociale en culturele context.’ Hupkes vindt het jammer dat de 
samenstellers van de inhoud van het vak geschiedenis zich zo laten leiden 
door abstracte kennis: politieke verbonden, handelsovereenkomsten en 
vredesverdragen. Zeker in de onderbouw zijn leerlingen daar nog niet aan 
toe. Sterker nog, hun hersenontwikkeling is gewoon nog niet zover. Op die 
leeftijd overheerst nog het “magisch denken”: groot, groter, grootst. “Hoe 
rijk zijn de Oranjes?”, “Hoe groot is hun paleis?”, “Hoeveel personeel heb-
ben ze in dienst?” Juist met die leeftijdsgroep kun je de stof larderen met 
verhalen over schuinsmarcheerder prins Hendrik, waarom koning Willem 
III als bijnaam koning Gorilla had, over de twijfel of Wilhelmina wel zijn 
dochter was, omdat hij leed aan syfilis en de geruchten dat zij zou zijn 
verwekt door de particulier secretaris van koningin Emma en natuurlijk 
de steekpenningen die vliegtuigfabrikant Lockheed aan prins Bernhard 
zou hebben betaald. Dat zijn spannende details waardoor je in een keer 
de volle aandacht hebt. Ineens zijn het mensen die ook fouten kunnen 
maken, net als je eigen familie of de buren. Vervolgens maak je weer de 
koppeling naar het curriculum. Wat betekent een en ander in politieke 
zin?’ 

Wijze VrouW
Dat het makkelijker werken zou zijn met ouderejaars is volgens Hupkes 
zeker niet waar. ‘Vroeger koos je voor het vak, tegenwoordig is het onder-
deel van een profiel. Ik heb zat leerlingen in de klas die niets hebben met 
geschiedenis. Daarin onderscheiden zij zich niet van veel onderbouwleer-
lingen.’ Toch is er best interesse voor de komende troonswisseling. ‘Als je 
het maar een beetje persoonlijk maakt. Is Willem-Alexander wel geschikt 
als koning, hij was toch niet altijd even serieus met zijn toekomst bezig? 
Mag Máxima wel op de troon als blijkt dat haar vader wel kennis heeft 
gehad van de moorden op politieke tegenstanders? En moeten ze een voor-
beeld nemen aan koningin Beatrix in haar rol als wijze vrouw en moeder 
van de natie? Hoe dan ook, cultureel is het Oranjehuis een interessant 
fenomeen, omdat het nog enigszins een samenbindende factor is. Dat 
merk je ook wel in de aanloop naar grote sportieve evenementen.’

Peter MagnŽ e  
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Koningin Beatrix als 
kind niet gelukkig op 
Kees Boekeschool

Prinses Juliana herkende zich in de ideeën 
van onderwijshervormer Kees Boeke. Ze 

was groot bewonderaar van zijn idealisme 
en deelde zelfs zijn afkeer van het uiterlijk 

vertoon van het koningschap. De door hem 
opgerichte Werkplaats in Bilthoven kende 

een anti-autoritair klimaat, waar leraren 
‘medewerkers’ en leerlingen ‘werkers’ 

werden genoemd. Omdat Prinses Juliana 
wilde dat haar kinderen zo gewoon mogelijk 
opgroeiden, werd dit de nieuwe school voor 

haar dochters. 

voor visueel gehandicapten. Maar tot daadwerkelijke lessen komt het 
niet voor de jongste prinses want in 1951 werden haar drie zussen 
weer van school gehaald. 

BrieVeN
Lang werd gedacht dat prins Bernhard zijn kinderen van school 
zou hebben gehaald, maar uit brieven tussen Boeke en inmiddels 
koningin Juliana blijkt dat Beatrix zelf naar een andere school wilde. 
Volgens de kroonprinses werd van haar ‘bovenmenselijke energie’ 
vereist om iets te leren. Ze was niet gelukkig. De kloof tussen het 
leven aan het hof en het leven op De Werkplaats was te groot. Haar 
moeder schrijft aan Kees Boeke: ‘Wij hebben moeten constateren dat 
Trix’ persoonlijkheid in een knoop zat, die wel precies het tegendeel 
was van de harmonische ontwikkeling die u nastreeft.’ Volgens Hoog-
hiemstra heeft Juliana zich niet goed gerealiseerd wat opname van 
haar dochters in deze ‘kindergemeenschap’ zou betekenen. Ze bleef 
Boeke wel dankbaar voor alles wat haar kinderen hadden geleerd, 
hoe vrij ze zich hebben leren bewegen en de waardevolle omgang met 
anderen. 

ANtikAPitAlistiscH
Boeke werd in 1884 geboren in Alkmaar en groeide op in een gelovig 
gezin. Hij was wereldverbeteraar, christen-pacifist en vooral onderwijs-
hervormer. Hoewel hij ging studeren aan de Technische Universiteit 
in Delft, vond hij muziekbeoefening en geloofsvraagstukken belang-
rijker in het leven. Hij trouwde met Betty Cadbury, erfgename van 
de bekende Britse chocoladefabrikant. Ze kregen acht kinderen. In 
de zomer van 1918 vestigde de familie zich in Het Boschhuis in Bilt-
hoven. Daar wilde Boeke een bezit- en hiërarchieloze gemeenschap 
opbouwen. Vanuit dit anti-kapitalistische idee deed het echtpaar 
afstand van het geërfde familievermogen. In 1926 werden de oudste 
kinderen van de Montessorischool gehaald omdat Boeke weigerde 

De geest in dit huis is liefderijk, het leven en De 

Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966). Zo luidt 
de titel van het boek van journalist en historicus 
Daniela Hooghiemstra over de onderwijsher-
vormer waarop ze in januari promoveerde 
aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens 
Hooghiemstra, zelf oud-leerling van de school 
van Boeke, werd zijn werk kort na de Tweede 
Wereldoorlog bekroond met de komst van drie 
bijzondere ‘werkers’: Beatrix, Irene en Margriet 
van Oranje-Nassau. In 1945 kwamen de prin-
sesjes Beatrix en Irene naar de school en in 
1948 volgde ook prinses Margriet. Ze draaiden 
volledig mee en moesten dus ook geloven aan 
de schoonmaakronde die elke ochtend plaats 
vond. Ter voorbereiding op de komst van de 
slechtziende prinses Marijke (later Christina), 
werd een deel van de school speciaal ingericht 
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schoolgeld via de staat te betalen. Hij besloot zijn kinderen zelf les 
te gaan geven. Steeds meer kinderen van geestverwanten sloten zich 
bij hem aan en zo ontstond in datzelfde jaar De Werkplaats Kinder-
gemeenschap. Een school opgericht vanuit de overtuiging dat kinde-
ren serieus genomen moeten worden, waar mét hen gebouwd wordt 
aan een rechtvaardige en verdraagzame samenleving en om kinderen 
te laten worden wie ze zijn. Met De Werkplaats probeerde Boeke ‘de 
nieuwe wereld’ die hij voor ogen had vorm te geven. 

cultuur
‘Meer dan een onderwijssysteem is het een cultuur, die tot op de dag 
van vandaag en ondanks de vele koerswijzigingen en veranderingen 
in de huidige Werkplaats in Bilthoven nog altijd voelbaar is.’ Dat 
schrijft Hooghiemstra over haar oude school. ‘Een cultuur die niet 
(religieuze) dogma’s, maar zelfverworven inzicht als uitgangspunt 
heeft en het risico van het onbekende verkiest boven de veiligheid 
van het bestaande. Een cultuur die niet uitgaat van vaste hiërarchie, 
maar van wat mensen elkaar te bieden hebben. Dat inzichten door 
de jaren heen veranderen is inherent aan dit “systeem”, waarvan de 
essentie is dat het geen systeem wil zijn.’ De visie van Boeke leeft 
nog steeds voort op De Werkplaats. Conrector Jos Heuer, 37 jaar 
werkzaam in het voortgezet onderwijs op de school: ‘Onze school 
biedt meer dan een diploma. Een werker vertrekt met een rugzak 
vol bagage naar zijn vervolgopleiding. Naast wiskunde en talen, 
wordt er veel aandacht besteed aan vaardigheden als presenteren 
en leren samenwerken. Ons nieuwe gebouw, waar gewerkt wordt in 
domeinen (open ruimtes met een lokaal voor instructie, red.), helpt 
hierbij.’
 
uNiek
Boeke heeft nooit een systeem neergezet, maar uitgangspunten, 
idealen en een cultuur. Heuer: ‘Wij werken nog steeds volgens deze 
uitgangspunten en idealen, toegepast op deze tijd. Dit onderscheidt 
ons van bijvoorbeeld een Montessorischool. Zij werken volgens een 

strak systeem waardoor er meer van dit soort scho-
len bestaan. De Werkplaats is uniek en daarom is 
er ook maar één.’ Boeke had een hele eigen visie 
op het onderwijs, maar zijn de ideeën van toen nog 
wel van deze tijd? Jeroen Goes, nu één jaar direc-
teur van de basisschool: ‘Kinderen krijgen hier de 
ruimte. Niet alleen de grote ruimte rondom de 
school om buiten te spelen, maar ook de ruimte 
om te zijn wie ze zijn. Er is veel aandacht voor crea-
tiviteit, muziek, dans en natuur, naar mijn mening 
een verrijking voor kinderen van deze leeftijd. 
De visie van Boeke is juist in deze tijd belangrijk. 
Creatief denken en samenwerken wordt steeds 
belangrijker. Wat de maatschappij nu nodig heeft 
is meer dan alleen het schoolse leren. Onze basis-
school gaat de komende tijd veranderen. Een deel 
van de klaslokalen maakt plaats voor open ruimtes. 
Het nieuwe gebouw biedt veel mogelijkheden, de 
ruimtes dienen voor verschillende activiteiten en 
er wordt instructie gegeven op individueel niveau. 
Zo gaan we terug naar de visie van Kees, geven we 
een eigen invulling aan zijn ideeën en bieden we 
werkers de ruimte te zijn wie ze zijn.’

Marleen de Groot

Het boek De Geest in dit huis is Liefderijk, het leven 
en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966) kost 
€ 29,95 en is te bestellen via www.arbeiderspers.nl 
(isBN 978902958646). (ook verkrijgbaar als e-book 
voor € 19,99 isBN 9789029586498)

goes: ‘Dans is een verrijking voor jonge kinderen.’
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Als de nullijn voor onderwijs en zorg niet van tafel was gegaan, waren 
CNV-voorzitter Jaap Smit en vice-voorzitter Maurice Limmen misschien 

wel opgestapt tijdens de onderhandelingen over het sociaal akkoord 
met het kabinet. ‘Je kunt niet een beroepsgroep zo lang op nul zetten; 

je devalueert daarmee een heel vak.’ De eerste reacties uit het onderwijs 
zijn positief: ‘Eindelijk kunnen alle mooie woorden van waardering 

omgezet worden in financiële beloning.’

‘Hartstikke mooi dat de 
nullijn van tafel is’

CNV-leiding: ‘Sociaal akkoord stap in goede richting’ 
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‘Mensen vroegen me: “Is dit nu een 
historisch akkoord?”. Maar daar is 
het nog te vroeg voor. Het is heel 
erg afhankelijk van wat er van al die 
afspraken terecht komt’, zegt CNV’s 
tweede man Maurice Limmen naar 
aanleiding van het vorige week don-
derdag gesloten sociaal akkoord (zie 
pagina 24). Volgens hem is de op Roc 
Mondriaan in Den Haag gesloten 
overeenkomst tussen bonden, werkge-
vers en kabinet over onder meer het 
schrappen van de nullijn op salarissen 
van (semi-)overheidspersoneel, een 
minder rigide ontslagstelsel, een gun-
stiger WW-regeling en het aanpakken 
van werkgevers die nieuw personeel 
een vast dienstverband onthouden, 
wel een stap in de goede richting. ‘Ik 
zie het als een voorzichtige terugkeer 
naar het polderen. En daar ben ik 
blij om, want het consensusmodel 

jaap smit: ‘sociaal 
akkoord goed voor 
de stabiliteit van 
het land.’



past nu eenmaal het beste bij ons land. Daar zijn we groot 
mee geworden.’ ’Het is goed voor de stabiliteit van het land’, 
meent ook CNV-voorzitter Jaap Smit. ‘Maar er ligt nog wel 
een aantal dingen op tafel, zoals op het gebied van de pen-
sioenen. Het niet indexeren of korten van pensioenen en de 
slechte pensioenopbouw van jongeren zijn met dit akkoord 
niet van tafel.’

FliNk oBstAkel
Volgens Limmen ligt er een opening om met werkgevers te 
gaan praten over een loonstijging. ‘Vanaf de centrale onder-
handelingstafel hebben we de bal weer in het veld gebracht. 
Alleen moeten de bij ons aangesloten  bonden de bal nog 
wel in het doel schieten. Ik vind het heel terecht dat vooral 
vanuit de hoek van CNV Onderwijs is aangedrongen om 
de nullijn van tafel te krijgen.’ Smit: ‘Jullie hebben groot 
gelijk dat er perspectief moet zijn voor het onderwijsperso-
neel. Je kunt niet een beroepsgroep zolang op nul zetten; je 
devalueert daarmee een heel vak. Dat kan echt niet meer. 
Daarom was het zo belangrijk voor ons dat het kabinet op 
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dit punt zou luisteren.’ Zijn collega: ’Als 
we de boodschap hadden gekregen dat de 
nullijn koste wat kost in tact zou blijven, 
was er wat ons betreft een flink obstakel 
ontstaan. De kans is groot dat Jaap en ik 
dan waren opgestapt van de onderhande-
lingstafel.’  

tActiek
‘Denk overigens niet dat de onderhande-
lingen alleen op die donderdag plaatsvon-

‘De rek is eruit!’ 
‘Het is hartstikke mooi dat de nullijn voor 
onderwijs van tafel is!’ zegt Helen van den 
Berg, voorzitter van CNV Onderwijs. ‘Eindelijk 
kunnen alle mooie woorden van waarde-
ring omgezet worden in financïële beloning! 
Vooral de mensen die al aan het eind van hun 
schaal zaten en dus geen periodieken meer 
kregen, voelden die nullijn al jaren. Als hij in 
2014 door was gegaan, was onderwijsperso-
neel er al met al tien procent op achteruit-
gegaan. Wij willen natuurlijk heus wel een 
bijdrage leveren, maar daar is een grens aan. 
En die was nu overduidelijk bereikt! De rek is 
er echt uit!’ 
Van den Berg is blij met de 15.000 handteke-
ningen onder de petitie van CNV Onderwijs 
Dáág nullijn, hallo waardering. ‘Dat heeft 
zeker een steentje bijgedragen. Het vormt 
de gedachten van beleidsmakers. Ik wil wel 
vragen of mensen de petitie willen blijven 
ondertekenen (www.jestaatnietinje1tje.nl), 
want de nullijn moet wel van tafel blijven, 
ook als de regering later eventueel toch weer 
moet bezuinigen.’ 
Ze wijst er op dat door de lobby van CNV 
Onderwijs in politiek Den Haag SP en D66 
moties hebben ingediend tegen de nullijn. 
‘Verder heeft CNV Onderwijs de nullijn breek-
punt genoemd in het al dan niet bereiken van 
een Nationaal Onderwijsakkoord. Met nullijn 
geen akkoord! Ik ben blij dat zo’n akkoord nu 
wel weer binnen handbereik komt. We willen 
immers allemaal investeren in de kwaliteit 
van onderwijs en beleidsrust op de langere 
termijn, en dat kunnen we in zo’n Nationaal 
Onderwijsakkoord vastleggen.’ 

‘Het is goed dat de nullijn voor het onderwijs 
van de baan is’, zegt Mark Oortwijn, voorzit-
ter van de Sectorraad Primair onderwijs van 
CNV Onderwijs. ‘Ik zie het wel als een stuk 
waardering voor het onderwijspersoneel. Het 
is goed voor de status van het vak en voor het 
vertrouwen in de leerkracht. Er zijn de laatste 
jaren wel veel woorden aan gewijd, aan het 
enorme belang van de leraar, schoolleider en 
ondersteuner, maar dat rijmde niet echt met 
vier jaar nullijn.’

Eric Koele, leerkracht van groep 7/8 op basis-
school De Wegwijzer in Leidschendam, tekende 
tijdens de NOT vol overtuiging de petitie tegen 
de nullijn. Hij reageert verbaasd op het van tafel 
gaan van de nullijn: ‘Oh, dat wist ik nog niet. 
Wat een goed nieuws! Dit betekent dat we meer 
koopkracht gaan krijgen en vanuit stilstand weer 
kunnen groeien. We hebben al vaker signalen 
afgegeven, maar doorgaans wordt hier niet 
zoveel mee gedaan. Ik ben blij dat de nullijn nu 
van de baan is. Ik word als leerkracht nu weer 
iets meer serieus genomen.’



den bij Roc Mondriaan. We waren 
al sinds januari aan het praten  in 
verschillende groepjes. Bij dit soort 
grote akkoorden is er namelijk een 
offi cieel en een informeel circuit’, 
licht Limmen een tipje van de onder-
handelingssluier op. ‘Dan overleggen 
we als bonden bijvoorbeeld met 
VNO-NCW, MKB en LTO over een 
bepaald onderwerp. Vervolgens wordt 
er een notitie geschreven die recht 
doet aan wat wij allemaal vinden, 
de verschillende meningen netjes 
gerangschikt. Vervolgens probeer 
je dichter naar elkaar toe te komen 
door geschilpunten uit de weg te 
ruimen. Daarna komt de fase waarbij 
de bonden apart gaan onderhandelen 
met de verschillende werkgeversor-
ganisaties over zaken die hen na aan 
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Ans Wibier, voorzitter van de Sectorraad 
Gepensioneerden van CNV Onderwijs: ‘Mijn 
eerste reactie is positief: het is een belangrijk 
akkoord, dat hoop geeft voor de toekomst. 
Het voornaamste punt voor de opbouw van 
de pensioenen is dat de regering bereid is 
om de inperking van de opbouw te matigen; 
daarnaast pleiten de sociale partners voor 
een “stabielere” rente om te zien hoeveel de 
pensioenfondsen in kas moeten hebben om in 
de toekomst aan de verplichtingen te kunnen 
voldoen. Wel vraag ik me nog even af of “het 
collectief invaren van oude rechten” werkelijk 
goed is of dat het beter is dat gepensioneer-
den zelf een keuze kunnen maken?’ 

Tinie Arts, voorzitter CNV Onderwijsstuurgroep 
Anders Actieven: ‘Het spreekt voor zich dat we 
blij zijn met alle initiatieven die leiden tot meer 
mogelijkheden voor mensen met een arbeids-
beperking om aan het werk te komen. Het is 
afwachten of onderwijspersoneel iets heeft aan 
de afspraken op dit punt in het sociaal akkoord. 
Het is jammer dat het quotum van aan te stel-
len mensen met een arbeidsbeperking nu voor-
waardelijk is gemaakt. Verder willen we aan de 
nieuwe regels rond de herkeuring van mensen 
met een arbeidsbeperking de voorwaarde stel-
len dat er reëel gekeken wordt naar hun moge-
lijkheden. Dat de nullijn wordt losgelaten, juich 
ik toe. De waardering voor onderwijspersoneel 
moet zichtbaar worden in het loonstrookje en 
mag niet ten koste gaan van grotere klassen of 
meer werkdruk.’

het hart liggen.’ Smit: ’Dat gaat soms gewoon door in 
de wandelgangen of via individuele (telefoon)gesprek-
ken, waarbij wij onze opponenten duidelijk proberen 
te maken: “Jongens, we kunnen hier lang of kort over 
praten, maar er moet nu echt wat gebeuren.”’ ‘Ja’, 
lacht Limmen, ’maar die tactiek wordt uiteraard omge-
keerd ook toegepast. Het vervelende is alleen dat je je 
leden er niet over kunt informeren, hoe graag je dat 
soms ook zou willen om de beeldvorming bij te stellen. 
Het is vervelend, maar onvermijdelijk. In de laatste 
week voor zo’n akkoord, als ook het kabinet is aange-
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Maurice Limmen: ‘Vervelend dat ik niet met de leden kon praten 
tijdens de onderhandelingen over het sociaal akkoord.’



Schooljournaal 23

John van den Groenendal, voorzitter van 
de Stuurgroep Onderwijsondersteuners 
van CNV Onderwijs: ‘Wij zijn blij met het 
einde van de nullijn. Voor al het onder-
wijspersoneel is dat fi jn, maar zeker voor 
de onderwijsondersteuners die het al niet 
breed hebben. Dus wij grijpen elk stapje 
in de goede richting aan. We hopen wel 
dat het niet blijft bij een papieren toezeg-
ging en ook stand houdt na Prinsjesdag.’

Je mening geve
n over 

het sociaa
l akkoord?

 

KIJK OP WWW.CNV.NL 

HOE DAT KAN.

schoven, komt alles in een stroomversnelling. Er heerst 
een soort dynamiek waardoor er ineens schot komt in 
discussies waar je dacht nooit uit te komen. Bijvoorbeeld 
over het aantal mensen met een arbeidsbeperking die aan 
het werk moeten worden geholpen.’

GEEN UITSTEL
Dat de sociale paragraaf uit het regeerakkoord beter 
moest, daarvan was Smit vanaf het aantreden van het 
kabinet Rutte II overtuigd. ‘Daadkracht uitstralen is 

goed, maar niet als het ten koste gaat van de zorgvuldig-
heid waardoor mensen onnodig in problemen worden 
gebracht.‘ Limmen: ‘Denk aan het terugbrengen van de 
WW tot maximaal twaalf maanden,  gevolgd door een 
jaar op bijstandsniveau. Daar zijn nu afspraken over 
gemaakt die meer recht doen aan de werknemer. Dit 
sociaal akkoord is een stap in de goede richting, en het 
kabinet wilde het graag, maar het beklijft pas echt als het 
ook leidt tot draagvlak onder onze mensen.’
Als reactie op de vraag of de gemaakte afspraken met 
minister-president Rutte en minister Asscher van Sociale 
Zaken geen uitstel van executie zijn, stelt Smit nadruk-
kelijk: ‘Ik ga ervan uit dat de afspraken die we nu hebben 
gemaakt staan. En dat we een situatie hebben gecreëerd 
waarbij een open overleg mogelijk is over cao’s, zoals in 
het onderwijs. Ik kan niet voorspellen wat er gaat gebeu-
ren rond Prinsjesdag. Dat de regeringsploeg goed kijkt 

Gerard Schuttenbelt, voorzitter CNV Onderwijs-
sectorraad Mbo: ‘Ik ben blij met de ruimte die er 
komt om een reële loonparagraaf op te nemen in 
een nieuwe cao. Zorg heb ik wel of er een neiging 
zal ontstaan alleen onderdelen in te voeren. Ook het 
verlaten van de nullijn is maar een klein onderdeel 
en dat maakt het lastig op dat ene punt te reageren.’

naar de schatkist vind ik helemaal niet zo gek, 
maar men heeft wel degelijk een geste gemaakt 
met dit sociaal akkoord.’ Limmen: ’De patstel-
ling is opgeheven, maar de buit is nog lang niet 
binnen.’

Ciska de Graaff
Marleen de Groot
Peter Magnée

Dirk Franssens, voorzitter van de sectorraad 
Voortgezet Onderwijs CNV Onderwijs: ‘Het is goed 
voor ons land dat kabinet en sociale partners tot 
een akkoord zijn gekomen. Onderwijs kan op deze 
manier van de nullijn afkomen. Het is jammer dat 
het kabinet nu wel tot dit inzicht is gekomen en niet 
al bij de vorming van dit kabinet. Ik vraag me wel af 
hoe groot de loonruimte zal zijn en welk wisselgeld 
er gevraagd zal worden.’

Arianne van Os, voorzitter van Stuur-
groep Jong van CNV Onderwijs, is 
uiteraard ook blij dat de nullijn van 
tafel is, maar vraagt zich nog wel af 
wat het sociaal akkoord betekent voor 
jonge leerkrachten en invallers. ‘Aan de 
ene kant vind ik de aanpassingen in de 
fl exwet heel goed, want daardoor zou 
je kunnen zeggen dat jongeren mis-
schien eerder een vast contract kunnen 
krijgen. Maar tegelijkertijd denk ik ook: 
is het geen gevaar voor invallers die 
misschien straks makkelijker aan de 
kant geschoven worden? Kortom: ik ben 
erg benieuwd hoe dit er in de praktijk uit 
komt te zien.’
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Wat heeft het 
onderwijspersoneel 
aan het sociaal akkoord?

In de media wordt gesproken van hét 
sociaal akkoord. Het ligt iets ingewikkelder. 

Er is een akkoord gesloten tussen 
werkgevers en werknemers. En er zijn op 

basis van dat akkoord afspraken gemaakt 
tussen de sociale partners en het kabinet. 

Met veel van wat de sociale partners willen 
heeft het kabinet ingestemd. Maar er zijn, 
vooral op pensioengebied, ook de nodige 

wensen die het kabinet (nog) niet heeft 
ingewilligd. Over het voorlopig schrappen 
van een nieuwe nullijn in 2014 valt elders 

in dit katern al genoeg te lezen. Wat 
betekenen de afspraken nog meer voor 

onderwijspersoneel?

kunnen worden. Het kabinet wil wel zo veel mogelijk af van alle 
extra inkomensbeschermende regelingen voor overheids- en onder-
wijspersoneel. Wat er nu ligt, biedt in elk geval een veel betere basis 
om hierover te onderhandelen dan het regeerakkoord deed.

oNtslAgstelsel
Vanaf 2016 komt er een eerlijker ontslagstelsel, waarbij gelijke 
gevallen ook gelijk worden behandeld. Er blijft sprake van een 
preventieve toets bij onvrijwillig ontslag. In de cao kan worden 
bepaald dat die toetsing door een zelf in te stellen sectorcommissie 
wordt gedaan, zoals de huidige Commissie van Beroep. Bij één of 
meer dienstverbanden van in totaal 2 jaar of langer moet de werk-
gever voortaan altijd een transitievergoeding betalen. De opbouw 
van deze vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar 
over de eerste 10 dienstjaren en vervolgens een 1/2 maandsalaris 
per dienstjaar. Tot 2020 leveren dienstjaren vanaf de leeftijd van 
50 jaar een volledig maandsalaris aan vergoeding op. De totale 
vergoeding is wel gemaximeerd op € 75.000,- of een jaarsalaris als 
dat hoger is. In het nieuwe stelsel zullen veel meer ontslagen onder-
wijswerknemers een vergoeding gaan krijgen. Wel zal deze lager 
kunnen uitvallen dan nu gebruikelijk is.

Flex-PersoNeel
De afspraken beogen op allerlei manieren paal en perk te stellen 
aan de doorgeschoten flex op de arbeidsmarkt. Voor onderwijs-
personeel zijn vooral twee zaken van belang. Het wordt werkgevers 
aanzienlijk moeilijker gemaakt om via draaideurconstructies hun 
personeel eindeloos een vast dienstverband te onthouden. Dit kan 
de positie van bijvoorbeeld invallers flink verbeteren. En sociale 
partners gaan het oneigenlijk gebruik van payroll-overeenkomsten 
aanpakken. Payrolling neemt in het onderwijs hand over hand 
toe. Hierdoor krijgt steeds meer onderwijspersoneel te maken 
met slechtere arbeidsvoorwaarden. Het sociaal akkoord stelt CNV 
Onderwijs beter in staat hier weerwerk aan te bieden. Ook positief 
is dat flexwerkers meer recht gaan krijgen op scholing.

WerkloosHeiDsregeliNg
Het kabinet wilde de duur van de WW met 
ingang van 1 juli 2014 terugbrengen naar maxi-
maal één jaar loongerelateerd, gevolgd door 
één jaar op bijstandsniveau. Nu is afgesproken 
dat de WW tot 2016 ongewijzigd blijft. Van 1 
januari 2016 tot 1 juli 2019 wordt de maximale 
duur van de WW in 14 stappen (van 1 maand 
per kwartaal) teruggebracht van 3 jaar en 2 
maanden naar 2 jaar. Sociale partners zullen 
in de cao’s een aansluitende uitkering regelen, 
waardoor de totale duur gelijk blijft aan de 
huidige WW. In het onderwijs kennen vrijwel 
alle sectoren een bovenwettelijke werkloosheid-
uitkering. De reparatie van de verkorting van 
de WW met 14 maanden zal daar in verwerkt 
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BePerkiNg
Werkgevers hebben zich gecommitteerd aan 100.000 extra banen 
voor mensen met een arbeidsbeperking. En dat volgens een strak 
tijdpad dat loopt tot 2026. De overheid stelt zich garant voor nog 
eens 25.000 banen. Als de aantallen niet worden gehaald, komen 
er verplichte quota. CNV Onderwijs ijvert er altijd al voor dat het 
onderwijs ruimte biedt aan mensen met een arbeidshandicap. Dit 
doen we bijvoorbeeld via cao-bepalingen gericht op het in dienst 
houden van gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor hun volledige 
restcapaciteit. En door afspraken te maken over arbeidsplaatsen 
voor Wajongeren. Het sociaal akkoord kan hier een verdere stimu-
lans aan geven.

PeNsioeNeN
Sociale partners willen een duidelijk uitzicht bieden op het spoedig 
overwinnen van de pensioencrisis. Zo bepleiten zij een stabielere 
rekenrente. Die kan er voor zorgen dat ABP zich niet meer onno-
dig arm hoeft te rekenen. Ook vragen sociale partners het kabinet 
om een wettelijke verplichting tot het invaren van bestaande rech-
ten in het nieuwe pensioencontract, dat in 2015 wordt ingevoerd. 
Pensioenfondsen hoeven dan niet gesplitst te worden. Dat biedt 
de beste voorwaarden voor een goed pensioen voor alle genera-
ties. En zij willen aanvullende maatregelen van het kabinet voor 
het overgangsjaar 2014. Die moeten anticiperen op het nieuwe 
pensioencontract, waardoor verdere kortingen in 2014 zo veel 
mogelijk kunnen worden vermeden. Het kabinet heeft tegen deze 
voor gepensioneerden belangrijke punten uit het akkoord tussen 

werkgevers en werknemers nog geen “ja” gezegd. 
Maar ze gaan een belangrijke rol spelen in het 
komende overleg over de nieuwe pensioenregels.

AoW-gAt
Het kabinet is akkoord gegaan met een sterk 
verruimde overbruggingsregeling voor het AOW-
gat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. 
De inkomensgrens gaat naar 300 procent van het 
minimumloon voor paren en 200 procent van 
het minimumloon voor alleenstaanden. Hier-
door kunnen veel meer mensen profijt hebben 
van deze regeling.

PeNsioeNoPBouW
Het kabinet wil de fiscale ruimte voor pensioen-
opbouw zeer sterk beperken. Voor ABP betekent 
dit een verlaging van het opbouwpercentage van 
2,05 procent nu, via 1,95 procent in 2014, naar 
nog maar 1,55 procent vanaf 2015. Een kwart 
minder pensioenopbouw. Dat treft vooral het 
jongere onderwijspersoneel keihard. Het kabinet 
is er mee akkoord gegaan dat sociale partners tot 
1 juni 2013 de tijd hebben een slim alternatief 
te bedenken om de pensioenopbouw op peil te 
houden. Hier is € 250 miljoen voor beschikbaar. 

Philip van Teutem

Foto: Wilbert van Woensel Het wordt 
werkgevers 
aanzienlijk 
moeilijker gemaakt 
om hun personeel 
eindeloos een vast 
dienstverband te 
onthouden.



Dáág nullijn!

Nullijn van tafel door sociaal akkoord.
Meer dan 15.000 collega’s ondertekenden de petitie 

voor meer waardering voor het onderwijs.

Bedankt voor jouw steun!



Hervormde
Schoolvereniging
te Nijkerk

VAKMANSCHAP
VERANTWOORDELIJKHEID

VERTROUWEN

Directeur in de HSN?
Pas jij bij onze V’s?
Samenwerken: met je team én in directieteam HSN?
Kijk op www.hsn-scholen.nl

HSN beheert 6 scholen met 1150 
leerlingen en 110 personeelsleden. 
Het beleid is gericht op welzijn en 
ontwikkeling. De vereniging heeft 
als grondslag Gods Woord, 
opgevat in de zin van de 
Drie Formulieren van Enigheid.

HSN vraagt personeelsleden die uit 
overtuiging kiezen voor christelijk 
onderwijs en inhoud kunnen geven
aan de identiteit van de school. 
Ze zijn meelevend in een kerkelijke 
gemeente op gereformeerde grond-
slag. Ze gaan voor kwalitatief goed 
onderwijs en werken enthousiast 
aan een veilig pedagogisch klimaat 
in de school. Kortom ze herkennen 
zich in de drie V’s van de HSN.

Meer weten? Bel de algemeen 
directeur, Jan Blonk,
tel. 033-2470317 (kantoor) 
of 06-10551619

REHOBOTHSCHOOL
• Zelfvertrouwen, Zelfkennis, Zelfredzaamheid in de S van Samenwerking
• Basisschool met ruim 400 leerlingen in het centrum van Nijkerk
• Een goede naam bij ouders en leerlingen
• WTF 0,8 – 1,0 in schaal DC 
• Per 1 februari 2014 We willen dat 

kinderen als sociale 

en zelfstandige 

mensen, die zich 

bewust zijn van hun 

verantwoordelijkheid 

naar hun Schepper 

en naar elkaar, 

kunnen functioneren 

in de maatschappij.
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Werk &Recht
Vijf vakantiedagen  
voortgezet onderwijs
In de nu lopende cao voortgezet onderwijs is afge-
sproken dat de verkorting van de zomervakantie door 
de Wet onderwijstijd voor de leraren gecompenseerd 
wordt met vijf vrije dagen gedurende het jaar. Daarna 
heeft de vorige minister Van Bijsterveldt voor veel 
verwarring gezorgd door te suggereren dat het om 
maximaal drie dagen zou gaan. Wel voegde ze er steeds 
aan toe dat de vrije dagen van docenten een zaak van 
de cao zijn. Omdat dit op scholen tot allerlei discussie 
leidt met het oog op de planning voor het komende 
schooljaar, heeft CNV Onderwijs de VO-raad hier 
in het cao-overleg nog een keer op aangesproken. De 
VO-raad heeft aangegeven de vijf dagen weer te wil-
len opnemen in een nieuwe cao. Zolang er nog geen 
nieuwe cao is, blijft de bestaande cao van kracht. De 
VO-raad heeft bevestigd dat de afspraak vijf dagen 
is en dat de lopende cao dus ook in zijn visie recht 
geeft op vijf dagen. CNV Onderwijsbestuurder Joany 
Krijt: ‘Wij hebben ons steeds bijzonder hard gemaakt 
voor de vijf vrije dagen als compensatie voor de week 
kortere zomervakantie. Nu deze cao-afspraak nog een 
keer expliciet is bevestigd, hoeft hier geen discussie 
mee over te bestaan en kunnen met de MR verder 
afspraken worden gemaakt over de planning voor 
komend jaar.’

Opnieuw reorganisatie bij 
Hogeschool Inholland
Op Hogeschool Inholland is een tweede reorganisa-

tieronde helaas onontkoombaar gebleken. In de 
afgelopen periode is intensief onderhan-

deld over de financiële noodzaak. 
De reorganisatie zal zich in tranches 

afspelen. Er zijn opleidingen die 
afgebouwd zullen worden, er worden nieuwe 

opleidingen ontwikkeld en er zijn er die gewoon door-
gaan. Op 9 april hebben de vakbonden een onder-
handelaarsakkoord bereikt over een Sociaal Plan. De 

maatregelen om gedwongen ontslag te voorkomen zijn 
nagenoeg gelijk aan het sociaal plan van de lopende reor-
ganisatie. Wel is de termijn voor de vrijwillige fase nu een 
half jaar (dus drie maanden korter) en is de vertrekpre-
mie gedifferentieerd naar doelgroepen. Leden van CNV 
Onderwijs kunnen zich op drie bijeenkomsten op de 
locaties van Inholland uitspreken over het onderhande-
laarsakkoord: maandag 22 april in Haarlem, dinsdag 23 
april in Den Haag en woensdag 24 april in Rotterdam. 
De bijeenkomsten duren van 16 tot 17.30 uur.

SER: ‘Maak rekenrente pensioen min-
der gevoelig voor de conjunctuur’
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een analyse 
uitgebracht, met oplossingsrichtingen om onze economie 
stabieler te maken. De SER vindt dat ‘de negatieve wis-
selwerkingen tussen de woningmarkt, het bankwezen 
en het pensioenstelsel in samenhang moeten worden 
aangepakt’. Door de sterke schommelingen is het consu-
mentenvertrouwen laag en houden consumenten de hand 
op de knip. De economie doet het hierdoor slechter dan 
in omringende landen. De analyse van de SER wijst uit 
dat onder andere de huidige pensioenregels de pieken 
en dalen van de economie versterken. Pensioenfondsen 
moeten immers voor het herstel van de dekkingsgraden 
de pensioenpremies verhogen en de pensioenrechten 
bevriezen of zelfs verlagen. Allemaal slecht voor het con-
sumentenvertrouwen, de binnenlandse bestedingen en de 
omvang van het overheidstekort. De Raad bepleit daarom 
een nieuwe, ‘binnen bepaalde voorwaarden meer stabi-
liserende discontovoet’, waarmee de dekkingsgraad van 
pensioenfondsen berekend moet worden. Een voorzichtige 
formulering door de SER, maar de analyse ondersteunt 
het pleidooi van CNV Onderwijs voor invoering van een 
realistischer rekenrente, waardoor pensioenfondsen zich 
niet langer onnodig arm hoeven te rekenen. Het hele rap-
port van de SER is te vinden op www.cnvo.nl. 
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Hogeschool Inholland
Op Hogeschool Inholland is een tweede reorganisa

tieronde helaas onontkoombaar gebleken. In de 
afgelopen periode is intensief onderhan

afgebouwd zullen worden, er worden nieuwe 

deld over de financiële noodzaak. 

afgebouwd zullen worden, er worden nieuwe 
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afgebouwd zullen worden, er worden nieuwe 



Overzicht regiOspreekuren 

Donderdag 25 april Rotterdam 
Dinsdag 14 mei Assen  
Dinsdag 14 mei Roermond 
Donderdag 16 mei Den Bosch 
Donderdag 16 mei Apeldoorn 
Maandag 20 mei Utrecht  
Donderdag  23 mei Rotterdam
Maandag 27 mei Utrecht  
Dinsdag  04 juni Roermond  
Donderdag      06 juni Apeldoorn  


rechtspOsitie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele 
vragen mailen met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen 
met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van 
de regionale spreekuren. Aanmelding en toezending van 
noodzakelijke stukken kan tot acht werkdagen voorafgaand 
aan het spreekuur via bovenstaand mailadres of per 
telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één 
aanmelding is kan een andere afspraak worden gemaakt.
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Altijd lastig, zo’n bestuursformatieplan. Er hangt ook 
een hoop vanaf, dus ieder GMR-lid is kritisch waar het 
dit onderwerp betreft. De kans is dan ook veel groter 
dan bij andere beleidsstukken dat de personeelsgeleding 
van de GMR (verder te noemen PGMR) op delen van 
het plan niet akkoord kan gaan. Als de GMR zich niet 
wil conformeren aan (een deel) van het bestuursforma-
tieplan, dan kan de personeelsgeleding zijn instemming 
onthouden. Dan begint het onderhandelen. Het pro-
bleem is wel dat een bestuursformatieplan geen ein-
deloos discussiestuk kan zijn. Voor de zomervakantie 
moet het plan opgestuurd worden naar het ministerie. 
Dan resten er drie mogelijkheden. De personeelsgele-
ding geeft mopperend en schoorvoetend zijn instem-
ming en maakt afspraken met het bestuur, dat zaken 
volgend jaar anders geregeld worden. Zet die afspraken 
dan wel heel helder op papier en herinner het bestuur 
er regelmatig aan. De GMR zet het licht op groen voor 
het bestuur.

Wat te doen bij onenigheid
over delen bestuursformatieplan?

vraag:

De tweede mogelijkheid is om niet in te stemmen. 
Daarmee zet de GMR het licht op rood. Het bestuur 
mag immers geen uitvoering geven aan het formatie-
beleid dat niet de instemming van de GMR heeft. 
Het gevolg kan zijn dat het bestuur het formatiebeleid 
alsnog zodanig aanpast dat de PGMR wel zijn instem-
ming kan geven. Blijft het bestuur bij zijn standpunt, 
dan zal het naar de Commissie voor Onderwijsgeschil-
len moeten. Daar wordt dan bekeken of de PGMR in 
redelijkheid zijn instemming heeft onthouden. 
De derde mogelijkheid is dat de PGMR instemt met de 
nodige ‘mitsen en maren’. De PGMR stemt in mits het 
bestuur de volgende maatregelen neemt, de gevolgen 
van het plan aanpakt, en het bestuur toezeggingen doet.
Voor wie dat te wankel is, kan de GMR het van de 
andere kant benaderen: de PGMR stemt niet in, tenzij. 
Op deze wijze is duidelijk welke onderdelen goed 
bevonden zijn en welke nog aanpassing behoeven.
En hiermee zet de PGMR het licht dus op oranje.

antwOOrd:

Wat te doen bij onenigheid



Uw partner in training en advies

Cursussen
Als lid van MR, GMR of OR krijg je regelmatig te maken met financiële stukken. Maar het beoordelen van 

begrotingen en jaarrekeningen is geen dagelijks werk voor de meeste mensen in het onderwijs. CNV Onderwijs 

Academie helpt hierbij met twee cursussen.

Hoe lees ik de begroting?
In deze cursus voor MR’en worden vragen beant-
woord als: wat betekenen al die regels in de begro-
ting, wat speelt een rol op schoolniveau en wat op 
bestuursniveau? Waar zit ruimte voor eigen keuzes? 

Actief meedenken over financieel beleid?
In deze cursus voor GMR’en en OR’en worden vragen 
beantwoord als: hoe krijgt u zicht op de financiële 
positie van uw bestuur? En wat is precies de rol van 
de medezeggenschapsraad bij financieel beleid? 

MR- of OR-Partnerschap
U kunt ook gebruikmaken van het MR- of 
OR-Partnerschap. Hiermee heeft de medezeg-
genschaps- of ondernemingsraad recht op een 
aantal uren dienstverlening per jaar. 
Bovendien krijgt elke (G)MR of OR een vast 
contactpersoon bij CNV Onderwijs Academie, die 
u kan bijstaan als trainer, adviseur, sparringpart-
ner of coach. 
Bel met (030) 751 17 85 of stuur een e-mail naar 
aanvraagopmaat@cnvo.nl. 
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Rob Overmars is trainer en adviseur bij CNV 
Onderwijs Academie en geeft de financiële cur-
sussen aan MR’en, GMR’en en OR’en. ‘Beide 
cursussen zijn bedoeld om deze raden inzicht 
te geven in de financiën, zodat ze weten welke 
vragen ze kunnen stellen aan de directie of het 
bestuur. Want het gemiddelde (G)MR- of OR-lid 
is natuurlijk geen boekhouder of accountant. 
Vooral in deze tijd, waarin er veel bezuinigin-
gen op de scholen afkomen, neemt de inte-
resse in deze cursussen toe. Er komt minder 

geld op een onderwijsinstelling bin-
nen, dus de verschillende raden willen 
er strenger op letten wat er met de 
beschikbare middelen gebeurt. Het 
is nu de tijd om een verdiepingsslag 
te maken! Het eerste gedeelte van 
de cursus is theoretisch. In het 
tweede gedeelte gaan we met de 
eigen stukken van de (G)MR of 
OR aan de gang. De cursus duurt 
één dagdeel van drie uur. 

nen, dus de verschillende raden willen 
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Jan Bijstra
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Pesten op school: het is een thema dat de laatste tijd volop 
aandacht krijgt. Vorige maand hebben staatssecretaris 
Sander Dekker en kinderombudsman Marc Dullaert een 
gezamenlijk plan van aanpak tegen pesten gepresenteerd. 
De kern van het plan luidt: scholen worden bij wet verplicht 
om pesten tegen te gaan en daarbij dienen ze te kiezen 
voor een bewezen effectieve methode. Actueel wordt dan 
de vraag welke methode te kiezen. Erg in de belangstel-
ling staat momenteel het anti-pestprogramma KiVa, dat 
in Finland is ontwikkeld en daar erg succesvol lijkt te zijn. 
Onderzoek geeft aan dat pesten met 40 procent is afgeno-
men. 
Wanneer er iets nieuws wordt geïntroduceerd op een 
actueel thema, kan er zomaar iets van een hype ontstaan. 
Dat lijkt ook een beetje het geval te zijn bij het KiVa-pro-
gramma. Er is ongetwijfeld niets mis met KiVa, maar door 
alle aandacht ervoor wordt bijna vergeten dat er al veel 
langer kwalitatief goede  programma’s op de markt zijn. Zo 
ontwikkelde pestdeskundige Bob van der Meer al decennia 
geleden zijn zogenaamde vijfsporenaanpak; verschillende 
essentiële onderdelen van KiVa hadden in deze aanpak al 
een plek. En het op het werk van de Zweedse hoogleraar en 
eveneens pestdeskundige Dan Olweus gebaseerde PRIMA-
pakket is ook al een aantal jaren beschikbaar. Saillant 
detail: Olweus en zijn onderzoekers claimen in verschil-
lende studies in onder andere Noorwegen, de Verenigde 

Staten en België afnamepercentages die zelfs nog hoger 
uitkomen dan het door KiVa genoemde percentage. 
Vraag die opkomt: als we ons even richten op de zorg-
vuldig ontwikkelde programma’s, hangt het succesper-
centage dan eigenlijk wel af van eventuele inhoudelijke 
verschillen tussen die programma’s? Zit het succes niet 
veel meer in de context waarin het wordt neergezet? 
Naarmate een programma meer integraal onderdeel 
wordt van de schoolcultuur, is de kans op succes groter. 
Voorwaarden zijn dan onder andere dat er een gedegen 
implementatie is, dat iedere werknemer in de school – 
dus niet alleen de leraar in de klas – actief betrokken is, 
dat leraren worden gefaciliteerd om zich het programma 
eigen te maken en om bijscholing te volgen, en dat er 
een structurele werkgroep is die ervoor zorgt dat het 
vuur blijft branden. In deze context zijn de lessen van het 
programma dan de kapstok: nodig om vorm en inhoud te 
geven aan de na te streven cultuurverandering. Volgens 
welk (degelijk ontwikkeld) programma dan de lessen 
worden gevolgd, maakt niet zoveel uit.
Ik denk dat dit voor alle programma’s, aanpakken en 
benaderingen geldt die gericht zijn op het bevorderen van 
de sociaal-emotionele ontwikkeling: met de meeste is 
weinig mis, maar succes staat en valt met de mate waarin 
een school bereid en in staat is er zich volledig aan over 
te geven. Maar dat blijkt nu juist vaak lastig.

NaaRmate eeN pRogRamma 
meeR iNtegRaal 

oNdeRdeel WoRdt vaN 
de sChoolCultuuR, is de 
kaNs op suCCes gRoteR

Pesten

column

Jan Bijstra (56) is 
ontwikkelings-
psycholoog en 

onderzoekscoor-
dinator Regionaal 
expertisecentrum 
Noord-Nederland 4
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‘Als je pesten nou eens gemakkelijk zou 
kunnen oplossen?’, is de slogan van M5-
groep, een groep consulenten die in heel 

Nederland scholen helpt (stelselmatig) pesten 
aan te pakken op een simpele maar effectieve 

manier. Pesters komen in beeld, slachtoffers 
durven te praten en iedereen kan weer 

opgelucht adem halen. Zelf noemen ze het dé 
aanpak tegen pesten en willen hiermee alle 

basisscholen in Nederland sociaal veilig maken. 
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Geen eindeloze gesprekken met pesters. 
Gewoon stoppen en geen discussie. Een 
simpele directe en effectieve aanpak 
tegen pesten. Zo omschrijven Lidy Groe-
neveld, directeur van basisschool De 
Esch in het Twentse Oldenzaal, en col-
lega Gerry Nijenhuis, adjunct-directeur 
en intern begeleider, de M5-aanpak 
tegen pesten. Via een speciale meldknop 
op de website van basisschool De Esch 
in Oldenzaal, Meld Pesten, waarschuwt 
een kind, ouder of leerkracht over 
pestgedrag. ‘Op een gegeven moment 
kunnen wij zien welke kinderen veel 
meldingen krijgen. Na zeven tot tien 
meldingen gaan we de groep in en spre-
ken de leerling in kwestie aan op zijn 
gedrag. De meldingen zijn een signaal 
voor ons om het kind te waarschuwen 
dat hij moet stoppen met pesten.’ 

ReGIe OVeRNeMeN
Vaak geven leerlingen aan zelf te 
kunnen stoppen met pesten. Dit lukt 

ze regelmatig. Als het niet lukt, bieden leerkrachten hulp. 
Wanneer een leerling zegt te gaan stoppen met pesten maar 
dit niet doet, dan wordt hij uit de pestsituatie gehaald. ‘Op 
de website meldt een kind, leraar of ouder wanneer, waar en 
wat er gebeurd is. Stel, het gebeurt vaak na school onderweg 
naar huis, dan zeggen we tegen de pester: “Jij gaat wat later 
naar huis.” We straffen hem niet, maar helpen het kind en 
nemen maatregelen. In feite haal je kinderen uit de situatie 

‘Gewoon stoppen 
met pesten, geen 
discussie!’



waarin ze pesten. Zo kunnen ze een tijd 
niet pesten op die manier. Je merkt dat 
ze het prettig vinden als wij de regie 
overnemen en ze niet meer te hoeven 
pesten. Pesters staan vaak hoog in de 
hiërarchie, zijn haantje de voorste, vaak 
druk met alles in de gaten houden en 
vinden het daarom moeilijk dat stapje 
terug te zetten’, vertelt Nijenhuis. 
‘Wanneer ze uit de pestsituatie gehaald 
worden zie je ze weer stralen en rechtop 
lopen. De meeste pesters gaan gebukt 
onder het feit dat ze zoveel moeite moe-
ten doen om op dat voetstuk te blijven. 
Wij halen ze hiervan af. Hierna moeten 

ze wel weer een nieuw plekje vinden in 
de groep, maar daar helpen we ze bij’, 
voegt Groeneveld hieraan toe.  

HeftIGe eRVARING
Leerlingen die veel meldingen krijgen, 
worden in het bijzijn van alle klasgeno-
ten aangesproken op hun pestgedrag. 
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Een heftige ervaring of niet? ‘Alle kinderen uit de groep weten 
wie er pest. Wij weten dit niet omdat het gebeurt in situaties waar 
we niet bij zijn. We vertellen dus niets nieuws. Zelf had ik ook 
verwacht dat dit heftig zou zijn voor een kind, maar dat is niet 
zo’, zegt Groeneveld. Tot nu toe is er maar één leerling waarbij 
deze aanpak niet helemaal gewerkt heeft. ‘Je merkt aan zijn hou-
ding tegenover volwassenen dat hij zich hier niet lekker bij voelt. 
Hij heeft zijn nieuwe plekje binnen de groep nog niet gevonden. 
Maar er komen geen meldingen meer binnen.’ Nijenhuis: ‘Maar 
bij alle andere kinderen die we een maatregel hebben opgelegd, 
heeft het wel gewerkt. Een ander voorbeeld is een jongen die 
moeite had met het begrijpen van actie en reactie. Nadat hij was 
aangesproken op zijn gedrag ging het veel beter en hoorden we 
ook van zijn moeder dat het thuis en buiten veel beter gaat.’ 

Dé OPlOssING
Er worden steeds meer meldingen gedaan over gebeurtenissen 
buiten de school, bijvoorbeeld op de voetbalclub. ‘Hier hebben 
wij niet direct invloed op, maar doordat kinderen ook dit zelf 
kunnen melden geeft het hen het gevoel dat ze zelf iets kunnen 
doen’, stelt Nijenhuis. Op basisschool De Esch zien ze in het 
melden echt dé oplossing. En ook ouders zijn erg dankbaar. In 
het begin waren er weinig meldingen. Hierna volgde een periode 
van veel meldingen en nu is het nog maar een handjevol per 
week. ‘En dit aantal neemt nog steeds af.’ Groeneveld: ‘Wij zullen 
geen pestvrije school worden. Belangrijk is dat we het onderkend 
hebben. Het mooie van dit simpele systeem is dat pesten nu 
aandacht blijft krijgen via een soort leerlingvolgsysteem. Want de 
meldknop blijft.’ 

Marleen de Groot

M5-AANPAk teGeN PesteN 
Eerder werd in Schooljournaal al gesproken over verschillende aan-
pakken tegen pesten zoals een (interactieve) film of musical. Elk met 
zijn eigen invalshoek, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel: het 
stoppen van pesten. M5-groep ontwikkelde in 2010 een aanpak tegen 
pesten gebaseerd op feiten en biedt het basis- en voortgezet onderwijs 
specifieke handvatten om een school binnen drie maanden sociaal 
veilig te maken. M5, melden, meten, maatregel, maatwerk en menselijk, 
is een aanpak waarmee stelselmatig pesten gestopt wordt. ‘Dit is ook 
de eerste aanpak waarmee niet alleen pesten gestopt kan worden, 
maar ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag in en rond 
scholen’, stelt districtscoördinator en consulent bij M5-groep, Bert 
van der Neut. ‘We zijn nu ruim twee jaar bezig. Na een aantal pilots 
en meerdere successen hebben we na een jaar besloten om deze 
aanpak in heel Nederland aan te bieden. Deze maand wordt de veer-
tigste consulent opgeleid en hebben we in alle regio’s minimaal één 
consulent. Deze aanpak slaat aan. Directies en leerkrachten hebben 
echt het gevoel van: “Dit is het!” Ik denk dat dit M5 zo sterk maakt. We 
bieden scholen weer helderheid, duidelijkheid en vooral veiligheid.’ 
Meer informatie: www.pestaanpak.nl.
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Op zoek naar 
omgebrachte Joodse 
leeftijdgenoten

Eindelijk, na zeventig jaar, staan hun 
namen vermeld op een monument. De 
686 omgebrachte Joodse kinderen uit 
Rotterdam hebben hun identiteit terug 

en zullen voor altijd de voorbijganger in 
de Stieltjesstraat op de Kop van Zuid 

herinneren aan de terreur van de Tweede 
Wereldoorlog. Aan de onthulling van 

het monument is ook een grootschalig 
onderwijsproject gekoppeld, waar 
51 Rotterdamse basisscholen aan 
deelnamen: Jij hoort in onze klas.

Boven onze hoofden, op deze mistige en koude middag in april, 
klinkt het gekrijs van meeuwen. Ik vraag me af of de mensen die 
hier zeventig jaar geleden zaten opgesloten in een loods de vogels 
ook hebben gehoord. Of werden de meeuwen overstemd door de 
geluiden van een opeengepakte mensenmassa? Ik denk ook aan de 
Joodse man die ik ooit interviewde en mij vertelde dat hij hier, bij 
de toegang tot het haventerrein, afscheid nam van zijn zus, haar 
man en hun beide kinderen. Hoe opgewonden zijn 9-jarig neefje 
en 7-jarig nichtje waren. Het was immers de zomervakantie van 
1942 en papa en mama hadden allebei bagage bij zich. En om hen 
heen kwamen nog veel meer gezinnen met koffers, rugzakken en 
dekens aan. Voor de kinderen had het meer weg van een span-
nende vakantiereis dan deportatie naar een vernietigingskamp. 
Nu staan de namen van Simon en Elizabeth Fransman op een 
monument, op de plek waar ze 71 jaar eerder afscheid namen van 
hun oom, nog geen week voor hun dood in de gaskamers van 
Auschwitz.

Geen pottenkijkers
Vorige week woensdag werd het zogenaamde Kindermonument 
onthuld, aan de Stieltjesstraat op de Kop van Zuid in Rotterdam. 
Hier stond vroeger Loods 24, tijdens de oorlog verzamelplaats 
voor de Joden van Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. 
Het houten gebouw stond op het terrein van de voormalige 
Gemeentelijke Handelsinrichtingen tussen de Binnenhaven en de 
Spoorweghaven. Op 30 juli 1942 moest de eerste groep Rotterdam-
mers zich hier melden; 2.000 Joden waren opgeroepen, ongeveer 
1.100 kwamen er opdagen. Voor de Duitsers was Loods 24 de 
ideale verzamelplaats. Er waren namelijk geen huizen, en dus geen 
pottenkijkers, in de buurt. Daarnaast beschikte het terrein over 
een spoorwegverbinding. Op de historische plek, nu voornamelijk 
gevuld met appartementengebouwen, is het enige authentieke 
dat nog aan deze tijd herinnert, een stuk muur van ongeveer twee 
meter hoog. Achter deze muur stond de beruchte loods. 
Het Kindermonument dat nu is opgericht, omarmt als het ware 
het stukje muur. ‘De muur was erbij, hij is de enige getuige’, aldus 
ontwerper Wim Quist.

Het is de bedoeling dat het project Jij hoort in 
onze klas elk jaar zal terugkeren in de lessen 
op Rotterdamse scholen. De bekende schrijf-
ster Jessica Durlacher schreef ter gelegenheid 
van het project het boekje Piraten, over drie 
Rotterdamse kinderen in oorlogstijd. Het is als 
geschenk aan alle leerlingen van groep 7 in de 
stad aangeboden. Kijk voor meer informatie over 
het monument en het project Jij hoort in onze 
klas op www.kindermonument.net. 
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Het oude noorden
Aan de onthulling van het monument is ook het onderwijsproject 
Jij hoort in onze klas gekoppeld. De 686 kinderen die op het monu-
ment staan vermeld, zijn verdeeld over 51 scholen in Rotterdam. 
De instellingen adopteerden als het ware de kinderen die bij hen 
in de wijk hadden gewoond en leerlingen verdiepten zich in hun 
korte levens. 
Basisschool Het Plein in het Oude Noorden van Rotterdam kreeg 
de namen van vijftien kinderen toebedeeld, die weer werden ver-
deeld over verschillende groepen op school. De dag voor de ont-
hulling van het monument op de Kop van Zuid, trekt juf Kim met 
leerlingen uit groep 6 en 7 de wijk in, op zoek naar de voormalige 
woonadressen van joodse leeftijdgenoten.
Het Oude Noorden, ooit gebouwd om de overvolle binnenstad 
van Rotterdam te ontlasten, is nu een levendige, multiculturele 
wijk. De straten zijn er smal en de huizen staan dicht op elkaar. 
Wie er nu rondloopt, kan zich makkelijk voorstellen dat het leven 
er zeventig jaar geleden ongeveer hetzelfde moet hebben uitgezien. 
Veel kleine middenstanders, en het leven dat zich vooral op straat 
lijkt af te spelen. 
Een van de leerlingen heeft een route bij zich, uitgezet via Google 
Maps. De eerste stop is de Meidoornstraat. In deze straat op 
nummer 51 B woonde de familie Bloemendal: vader, moeder, 
zoon Marcus (7) en dochter Selina (3). Wanneer het groepje al 
huisnummer lezend de straat doortrekt, komen de leerlingen tot 
de conclusie dat het nummer niet meer bestaat. Op de plek waar 
ooit het huis moet hebben gestaan, staat nu een gymzaal, duidelijk 
van ver na de oorlog. Toch staan we er een moment stil. De kinde-
ren poseren er met steentjes met de namen van Marcus en Selina, 
onderdeel van het project Jij hoort in onze klas. Om de afwezigheid 
van de kinderen te benadrukken, wordt er bij elke foto een plek 

tussen de leerlingen opengelaten. Wanneer 
de foto voor de kinderen Bloemendal 
wordt gemaakt, vergeten de leerlingen dit 
bijna, totdat een meisje plotseling roept: 
‘Er moet nog een spatie tussen ons!’

Verboden Voor joden
‘Hoe denken jullie dat Marcus en Selina 
hier zijn weggehaald?’, vraagt juf Kim aan 
de leerlingen. Een meisje denkt even na en 
zegt: ‘Met een grote bus van de Duitsers’. 
‘En waar zou die bus gestaan hebben?’, 
vraagt de lerares. ‘Ik denk daar, aan het 
begin van de straat’, wijst een van de 
kinderen. 
Voor één meisje is het bezoek aan de Mei-
doornstraat extra bijzonder. Ze woont er 
namelijk zelf, aan de overkant. ‘Als jullie in 
dezelfde tijd hadden geleefd, had je mis-
schien wel met hen naar school gelopen. 
Kun je je dat voorstellen?’ vraagt juf Kim. 
Het meisje is stil en lijkt de gedachte even 
op zich in te laten werken. Nee, ze kan het 
zich niet voorstellen.
‘Dit is geschiedenisonderwijs dat direct 
op je huid komt te zitten. Het gebeurde 
hier in deze straat, in jouw wijk’, zegt Arie 
de Bruin van de werkgroep Onderwijs 
van de stichting Joods Kindermonument 
Rotterdam tijdens de onthulling van het 
monument.

rotterdamse 
leerlingen houden 
een steen omhoog 
met de naam van 
Grietje de Winter, 
die zeventig jaar 
geleden op dit 
adres woonde. de 
open plek tussen 
de leerlingen 
symboliseert 
de leegte die de 
moord op het 
5-jarig meisje 
achterliet.
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De volgende stop is het huis van Lia Kamin-
ski, aan de Noordmolenstraat 42 B. De 
9-jarige Lia woonde hier met haar ouders, 
broer en oma. De woning, boven een win-
kelpand, bestaat nog steeds. Achter de deur 
die uitkomt op de drukke winkelstraat, is een 
hoge trap zichtbaar. De kinderen drukken 
zich tegen de glazen ruit en turen naar bin-
nen. ‘Ooo, die trap is echt oud!’, roepen ze 
opgewonden. Schuin onder de woning is een 
modewinkel gevestigd. In de etalage hangen 
kleurige jurken. De meisjes bewonderen de 
feestelijke kleding. ‘Misschien heeft Lia hier 
ook gestaan en wilde ze ook wel zo’n jurk’, 
zegt juf Kim tegen de meisjes.
De leerkracht kijkt om zich heen en vraagt de 
kinderen: ‘Waar zouden in deze straat bordjes 
met de tekst Verboden voor Joden hebben 
gehangen?’ ‘Bij deze winkel’, zegt een meisje. 

Geen foto’s
Een stukje verderop in dezelfde straat, op 
nummer 86 A, woonde de 5-jarige Grietje 
de Winter. Het is het enige adres van deze 
tocht waar de toegangsdeur er oud uitziet 
en dezelfde zou kunnen zijn als zeventig jaar 
geleden, toen de familie de Winter (vader, 
moeder en dochter Grietje) deze voor het 
laatst achter zich dichttrok.
Ook hier gaat het om een bovenwoning. 
Kindervingers strekken zich uit naar de bel, 
de leerlingen kunnen hun nieuwsgierigheid 
nauwelijks bedwingen. ‘Niet aanbellen’, zegt 
juf Kim. ‘Grietje woont er toch niet meer? De 
mensen die er nu wonen hebben waarschijn-
lijk geen idee.’
‘Denken jullie dat Grietje zomaar meeging 

toen ze werd opgehaald?’, vraagt ze aan de kinderen. ‘Ze moest 
huilen, denk ik’, zegt een meisje. ‘Ja, waarschijnlijk wel’, zegt de juf. 
Opnieuw poseren de kinderen voor het huis, met een steen met de 
naam van Grietje op de lege plek tussen hen in.
Het enthousiasme onder scholen om deel te nemen aan Jij hoort 

in onze klas was groot. Leontine van der Wel, intern begeleider op 
basisschool Het Plein, noemt wel een lastig punt van het project. 
‘Van de meeste van de vijftien kinderen die aan onze school zijn toe-
gewezen, is er niets meer bekend dan de leeftijd en het adres. Er is 
vaak geen foto of iets anders van hen bewaard gebleven.’ De oorzaak 
van het ontbreken van meer informatie is terug te voeren naar de 
bezettingstijd. Was een Joodse familie weggevoerd of ondergedoken, 
dan werd de betrokken woning ontruimd. Meubels, serviezen en 
andere gebruiksvoorwerpen verdwenen naar Duitsland. Persoonlijke 
documenten, foto’s en brieven werden, voor zover niet in bewaring 
gegeven bij buren of vrienden, vernietigd.
Van der Wel: ‘De onthulling van het monument heeft wel veel stof 
doen opwaaien. Ik hoorde hoe kinderen bij het monument een 
naam zochten die bij hun school hoorde en vervolgens door een 
vrouw werden aangesproken, die de kinderen zei dat de jongen op 
het monument haar neefje was. Dat maakt veel indruk op leerlin-
gen. En leidt ook weer tot nieuwe afspraken en ontmoetingen.’

oVerleVende
Bij de onthulling van het Kindermonument houdt kampoverle-
vende Deborah Maarsen een toespraak. Zij zat zeventig jaar geleden 
met haar vader opgesloten in Loods 24. Moeder en zusjes bevonden 
zich al in doorgangskamp Westerbork. Nu staat ze hier weer, op 
de plaats ‘waar gewone Rotterdamse burgers zoals u en ik werden 
opgesloten om weggevoerd en vernietigd te worden’. 
Deborah vervolgt haar toespraak, waarbij de emotie steeds dui-
delijker in haar stem begint door te dringen: ‘Waarom heb ik het 
overleefd en bijvoorbeeld Ruth Philipson niet? Dat is een vraag die 
wij nooit zullen kunnen beantwoorden. Wij, de overlevenden, die 
de draad van het leven weer oppakten, zijn een triomf op Hitler en 
de zijnen. Het volk Israël leeft!’

Edwin van Baarle
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joodse kinderen bij het zojuist onthulde monument.

Foto: Roald Sekeris 



Eens 43%

Oneens 57%

webbedingetjes

@ Het RekenWeb is een website voor het vak rekenen in 

het basisonderwijs. Hier vind je informatie voor leerkrach-

ten en spelletjes en werkbladen voor gebruik in de klas. 

Kijk op www.rekenweb.nl.

@ Ook op de website www.rekenen-oefenen.nl mogelijk-

heden om op ‘een leuke en verantwoorde manier’ reke-

nen te oefenen voor de groepen 2 tot en met 8. Zo zijn er 

meer dan duizend instructievideo’s te vinden, wel tegen 

betaling.

@ De website www.beterrekenen.nl is er voor iedereen 

die moeite heeft met het dagelijkse rekenen. Niet uitslui-

tend voor het onderwijs dus. Zo kunnen bezoekers zich 

aanmelden voor de dagelijkse test, waarmee het reken-

brein weer wordt opgefrist. 

     Het onderwijs maakt nog te weinig 
gebruik van social media

@ @@@@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

www.cnvo.nl. Hierboven de uitslag op de stelling die de afgelopen 

weken op de site stond. De komende weken vragen we uw mening 

over de uitspraak:

Binnen het passend onderwijs moet er ook aandacht komen 

voor hoogbegaafde kinderen

ApenstAArtjes

Getwitterd

Joany Krijt: 
#sociaalakkoord haalt eerdere bezuiniging 
door oa nullijn van tafel. Hebben alle inspan-
ningen toch geholpen! Hulde aan de onder-
handelaars!
www.twitter.com/joanykrijt - Vicevoorzitter CNV Onderwijs

Stelling:
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@ @@@@@@@@

Wat zou jij graag terug willen zien in een nieuwe cao 

(2014) voor het primair onderwijs? CNV Onderwijs en de 

andere bonden en PO-Raad willen graag input vanuit de 

praktijk. Onder meer in de LinkedIn-groep van School-

journaal kun je je stem laten horen. Een intern begelei-

der schrijft: ‘De werkdruk omlaag en niet al die activi-

teiten na schooltijd. Heel zinnig en leuk, daar niet van. 

Maar het gaat ten koste van het onderwijzen! Bovendien 

staat de betaling niet in verhouding tot de taken!’ Je 

kunt ook je mening laten weten via www.cnvo.nl > knop 

Inzet nieuwe cao-po 2014.



Schooljournaal 38

Vereniging
a

g
e

n
d

a

centrum De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, ’s-Her-
togenbosch, ledenbijeenkomst. Lezing: ‘s-Hertogenbosch, 
vesting- en garnizoensstad door de eeuwen heen, door Jeff 
van Schijndel. Jacques Poulus wordt voorgedragen als 
nieuw bestuurslid. Andere kandidaten kunnen zich mel-
den bij de secretaris. Info/aanmelden: Gerrit Mol, (073) 
521 41 09 of g.mol@ziggo.nl 

rayon oostelijke en Westelijke Mijnstreek
Woensdag 22 mei, 14–17 uur, voorjaarsontmoeting, Bras-
serie Merode, Merodestraat 31-35, Stein. Aandacht voor 
nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie, huldiging 
van de jubilarissen, benoeming nieuwe bestuursleden, 
dia overvloeishow door Guus Reinartz. Info/Aanmelden: 
Oostelijke Mijnstreek: dhr. J.B. Janssen, Past. Spierts-
str 5, 6467 CP Kerkrade, jozefbernardjanssen@hetnet.nl, 
Westelijke Mijnstreek: Sef Eurelings, Bosrank 2, 6181 MN 
Elsloo, sefeurelings@ziggo.nl

rayon Amsterdam e.o. 
Donderdag 16 mei, 10–12.45 uur (inloop 9.30 uur), leden-
vergadering, De Schutse, De Merodelaan 1 (bij winkelcen-
trum Zijdelwaard), Uithoorn. Parkeren mogelijk, bussen 
N 70,170,174,142,146,149,242. Halte Alfons Ariënslaan. 
Pensioenen en bezuinigingen, door Cor Duinmayer, huldi-
ging jubilarissen. Info/aanmelden: W. Stoop, Cotélaan 25, 
2071 RT, Santpoort Noord, xstoop@planet.nl

rayon tilburg
Woensdag 29 mei, 14 uur, bezoek Erfgoed Depot, Dorps-
straat 56, Riel. Info/aanmelden (tot 20 mei): Jan de 
Bakker, rinyjandebakker@gmail.com, 013-5436512 (Geef 
a.u.b. uw e-mailadres door aan: andre.oudevrielink@
home.nl)

NETWERK LIMBURG
Donderdag 25 april, 16.30–20.15 uur, regiobijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs, Gilde Opleidingen, 
hotelschool, Laaghuissingel 4, Venlo: Infoshops: 1. 
Omgaan met kindermishandeling, 2. Zo zit dat met uw pensi-
oen, 3. Wat gebeurt er in het brein van kinderen?, 4. Wat zijn 
je rechten en plichten als je ziek wordt?, 5. Cyberpesten en 
chatten, 6. Dyslexie in mijn klas?!, Extra: info cao primair 
onderwijs. Info/aanmelden: netwerklimburg@cnvo.nl o.v.v. 
naam, onderwijssoort en infoshopnummer(s)
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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.

GEPENSIONEERDEN

rayon(s) Gelderland
Donderdag 25 april, 10–16 uur, ontmoe-
tingsdag, zalencentrum Onder de Toren, St. 
Maartenstraat 34, Elst. Thema: Wat kunt U in 
de toekomst verwachten van de WMO, AWBZ en 
Zorginstellingen, door G. van der Meer, indi-
catiearts. Concert: Amsterdams Mandoline 
Orkest. Aanmelden door het overmaken van 
€ 5,- (leden), of € 25,- (introducés), op rek. nr. 
208770 t.n.v. CNV Onderwijs Rayon Achterhoek 
PA, o.v.v. lidmaatschapsnummer en ‘ontmoe-
tingsdag’. Info: Henk Reijmer (0316) 33 17 62 of 
hwbreijmer@hetnet.nl

rayon breda
Woensdag 24 april, 11–16 uur (inloop 10.30 
uur), De Tussenpauz, Kerkstraat 10, Bavel, 
jaarlijkse ledenvergadering. ’s Ochtends 
vergadering (stukken ter plekke aanwezig), 
’s middags lezing: Wat weten wij daar nu van? 
Moslims in Nederland, door Gerda Verstegen (zij 
studeerde o.a. Arabisch en moderne geschie-
denis en woonde van 1973-1991 in Tunesië.) 
Lunch voor leden gratis, introducés betalen 
€ 7,50 (contant aan de zaal). Info/aanmelden: 
Wim Roza, Slotlaan 18, 4851 ED, Ulvenhout, 
(076) 561 00 11. Rayon Breda zoekt tevens 
bestuursleden.

rayon ‘s-Hertogenbosch
Dinsdag 14 mei, 14 uur, sociaal-cultureel 

Woensdag 24 april, 10.15-15.15 uur, 
jaarvergadering, De Schakel, Oranje-
laan 10, Nijkerk. Verantwoording beleid, 
voorstellen, moties, financiën. Thema’s: 
Wat komt er via WMO en AWBZ allemaal 
op ons af?, door Jan Duijnhouwer, ex-
bestuurder CNV Onderwijs. Aanmelden 
via uw rayonsecretaris. Info: Leo van der 
Meer, (0545) 84 00 65, gepensioneer-
den@cnvo.nl
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Donderdag 23 mei, 16.30-20.15 uur (+ eten & drinken), 
regiobijeenkomst, basisschool De Trampoline, Raad-
huisstraat 125, Brunssum. Infoshops: 1. Omgaan met 
kindermishandeling, 2. Zo zit dat met uw pensioen, 3. Wat 
gebeurt er in het brein van kinderen? 4. Wat zijn je rechten 
en plichten als je ziek wordt, 5. Cyberpesten en chatten, 
6. Dyslexie in mijn klas?! Verder: Tom Boot, regiobe-
stuurder, beantwoordt rechtspositionele vragen. (Graag 
vooraf per mail indienen.) Info\aanmelden (voor 17 
mei): netwerklimburg@cnvo.nl
o.v.v.: Brunssum met naam- onderwijssoort en 
infoshop nummer(s)

NETWERK OVERIJSSEL
Donderdag 16 mei, 16.15-20 uur, ledenbijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs in de regio, cbs 
Rehobothschool, Populierenlaan 18, Kampen. Keuze-
worshops (2 rondes, met o.a.): Autisme in de klas, door 
Ink Berber van der Scheer, Info/aanmelden: netwerk-
overijssel@cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 16-05-2013)

NETWERK DRENTHE
Donderdag 23 mei, 16.15-20 uur, ledenbijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs in de regio, De 
Oliebron, Europaweg 145, Schoonebeek. Keuzework-
shops (2 rondes): De kwaliteit van de leerkracht, door 
Mark Oortwijn, Kleine scholen en krimp, door Hans van 
Dinteren, Assertiviteit, door Jeannette de Haan-Dijkstra. 
Info/aanmelden: netwerkdrenthe@cnvo.nl (o.v.v. bijeen-
komst 23-05-2013)

NETWERK NOORD- HOLLAND
Maandag 27 mei, 16.15-20 uur, ledenbijeenkomst voor 
alle leden van CNV Onderwijs in de regio, ’t Trefpunt, 
Louise de Colignylaan 20, Alkmaar. Keuzeworkshops 
(2 rondes): De kwaliteit van de leerkracht, door Mark 
Oortwijn, Mobiliteit, door Cor Duinmaijer, Zo zit dat met 
uw pensioen, door Fred Lardinois, Assertiviteit, door 
Jeannette de Haan-Dijkstra Info/aanmelden: netwerk-
noordholland@cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 27-05-2013)

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 25 april, 15.30 uur (+ maaltijd om 18.30 
uur) CNV-gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht, bijeenkomst: 
VO-NU! Thema: Aan de slag met professionalisering! Met 
Joany Krijt, bestuurder CNV Onderwijs. Workshops: 
Lerarenregister, door Monica Woldinga, Opbrengst-
gericht toetsen, door Mehmet Okuducu, Kiezen voor 
kwalitatief sterke leraren, door Mirjam Bakker, Passend 
onderwijs en leraar, door Mini Schouten.

Gratis voor leden en niet-leden. Leden 
ontvangen een nascholingscertificaat. Info/
aanmelden: voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
(o.v.v. naam, uw lidnummer c.q. gast met als 
onderwerp ‘bijeenkomst 25 april’)

PRIMAIR ONDERWIJS
Zuid-Holland
Woensdag 24 april, 15–18 uur (inloop 14.30 
uur ), onderwijsmiddag, Christus Triumfator-
kerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag. 
Muzikale start, door ‘zingkikker’ Chris Win-
semius. Workshops: Muziek telt!, Omgaan met 
agressie, Veranderende schooltijden, Diversiteit 
in je school en in je klas. Rechtspositiespreek-
uur. Info/aanmelden (voor 20 april): Henk van 
Drunen, CNVOprimoZH@telfort.nl, (010) 452 
03 45, of SMS (06) 33 65 32 93 (o.v.v. eet wel/
niet mee (’s avonds), maakt wel/geen gebruik 
van het rechtspositiespreekuur) 

VROUWEN
Woensdag 24 april, 16.30-20 uur, De 
Schakel, Nijkerk, bijeenkomst voor vrou-
wen in een leidinggevende rol (schoollei-
ders, teamleiders, afdelingsleiders, mid-
denmanagement). Discussie over het vak, 
workshop: Meerwaarde van leidinggeven, 
door Janny Dammingh, manager CNV 
Onderwijs Academie. Info/aanmelden: 
vrouwen@cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 
24-04-2013).

Woensdag 22 mei, 16.30-20 uur. Bijeenkomst 
met allochtone vrouwen, Kerkcentrum De 
Nieuwe Stad, Luthiliplein 11, Amsterdam 
Zuidoost ( Bijlmermeer). Thema’s: Asserti-
viteit, door Gerry van Elderen, trainer CNV 
Onderwijs Academie, Trots en plezier in CNV 
Onderwijs, door Helen van den Berg, voorzitter 
CNV Onderwijs. Info/aanmelden: vrouwen@
cnvo.nl o.v.v bijeenkomst 22 mei Amsterdam.

Woensdag 29 mei, 16.30 - 20 uur. Bijeenkomst 
met Allochtone vrouwen, de Johanneskerk, 
Guido Gezelleweg 1, Rotterdam. Info/aanmel-
den vrouwen@cnvo.nl o.v.v bijeenkomst 29 
mei Rotterdam.

Vervolg agenda op pagina 41
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prijs voor innova-
tieve docenten
De NTR komt met 
een nieuwe prijs: 
De NTR Onderwijs 
Mediaprijs Het 
Gouden Oog. 
Deze prijs is voor 
innovatieve docenten, 
in het basis- en voortgezet onderwijs, 
die op een creatieve manier hun 
lessen verrijken met behulp van 
filmpjes. Steeds meer docenten 
maken gebruik van film tijdens de les. 
Hierdoor is de stof ook buiten lesuren 
beschikbaar en blijft er meer tijd 
over voor persoonlijke begeleiding en 
verdieping in de klas. NTR Schooltv 
heeft met de Schooltv-beeldbank en 
online lespakketten altijd ingespeeld 
op digitale ontwikkelingen en 
ondersteunt scholen en docenten in 
innovatieve initiatieven. Deelnemers 
kunnen gebruik maken van 
beeldmateriaal uit de beeldbank en 
de beste inzendingen worden hierop 
geplaatst. De prijs wordt op 2 oktober 
tijdens de Nationale OnderwijsWeek 
uitgereikt. Het insturen van filmpjes 
kan tot en met 31 mei. Meer 
informatie www.ntr.nl/hetgoudenoog.

Jouw droom voor Nederland
Op initiatief van het 
Nationaal Comité 
Inhuldiging, in 
samenwerking met 
onder andere Paleis 
Het Loo, kan iedereen 
zijn droom voor 
Nederland en/of de 
Caribische gebieden 
van ons Koninkrijk met 
elkaar delen. De vorm 
bepalen leerlingen zelf. 
Denk aan een gedicht, 
lied, tekening, foto of 
filmpje. De meeste verrassende en inspirerende dromen 
maken kans om geselecteerd te worden door een jury. 
Deze dromen worden opgenomen in het Droomboek dat 
op 5 september 2013 aan het Koninklijk paar zal worden 
aangeboden. De winnaars mogen hierbij aanwezig zijn. 
Daarnaast zullen de dromen die zijn geselecteerd ook 
onderdeel uitmaken van een buitententoonstelling op 
Paleis Het Loo. Dromen kunnen tot en met 30 april 
ingezonden worden. Kinderen jonger dan 13 jaar hebben 
toestemming nodig van hun ouders. Kijk voor meer 
informatie en inzending op www.deeljouwdroom.nl. Vanaf 5 
september is ook het Droomboek als E-book via deze site 
gratis te downloaden.

de nieuwe kerk kleurt oranje
Een historisch uitje, met koninklijk tintje, samen met de 
klas? Dat kan! Vanaf zaterdag 11 mei kleurt De Nieuwe Kerk 
in Amsterdam voor honderd dagen oranje. Ze opent haar 
deuren voor een unieke en eenmalige tentoonstelling over 
de koninklijke inhuldiging van zeven generaties Oranjes. 
Koningen Willem I, II en III en koninginnen Wilhelmina, 
Juliana en Beatrix zijn allemaal in deze kerk ingehuldigd. En 
Willem-Alexander is de volgende. Vanaf begin mei kunnen 
bezoekers in deze historische omgeving de inhuldigingen 
herbeleven geheel met koninklijke kledingstukken gedragen 
tijdens de laatste twee inhuldigingen. De kerk werkt voor 
deze tentoonstelling samen met Paleis Het Loo. Daarnaast 
zijn er historische objecten uit collecties van onder andere 
het Koninklijk Huisarchief en het Rijksmuseum. Meer 
informatie: www.nieuwekerk.nl.

Aanvulling
In Schooljournaal nummer 7 staat op pagina 24 en 25 het verhaal over 
havo-leerling Joanna Hoekstra, Jonge Dichter des Vaderlands. In 
aanvulling op dit artikel vermelden wij dat zij haar opleiding volgt aan 
het Gomarus College in Groningen.
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leVe de koninG!
‘Er was eens een prins…’, dat moet wel een sprookje zijn. 

Op 30 april zal prins Willem-Alexander koning worden en 

daarom vond bekroond auteur Arend van Dam het tijd om zijn 

verhalen over het Nederlandse koningshuis op papier te zet-

ten. Het boek bestaat uit tien sfeervolle verhalen waarin de 

auteur door de opmerkelijke geschiedenis van Nederlandse 

prinsen en prinsessen reist. De verhalen gaan onder andere 

over een koperen kroon, de eed van trouw, de beroepskeuze 

van een aanstaand staatshoofd en vooral: hoe gaat dat er 

nou aan toe, zo’n troonswisseling? Een leerzaam hulpmid-

del om kinderen alles uit te leggen over een troonswisse-

ling. Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar en kost 

€ 10,-. Bestellen kan via www.unieboekspectrum.nl (ISBN 

9789000313884).
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Advertentie

Jozef Baart 8O jaar lid 

Eind vorige maand kreeg Jozef Baart uit Utrecht uit 
handen van CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den 
Berg bloemen, een oorkonde en speldje voor 80 jaar 
lidmaatschap van de bond en haar rechtsvoorgangers. 
De carrière van Baart, die op 18-jarige leeftijd begon met 
lesgeven, voerde hem langs diverse lagere en ambachts-
scholen, een mulo, een mts en het directeurschap van 
een middelbare school op Nieuw-Guinea. 

Congres Stuurgroep 
Vrouwen over vitaliteit 
‘Wat is vitaliteit?’, vroeg Tinka van Vuuren, bijzonder 
hoogleraar vitaliteitsmanagement aan de Open Uni-
versiteit in Heerlen en senior consultant bij Loyalis 
Kennis & Consult, op het congres van de Stuurgroep 
Vrouwen. De bijeenkomst vorige week woensdag in 
zalencentrum Den Hommel in Utrecht ging vooral 
over duurzame inzetbaarheid. Van Vuuren baseerde 
zich op haar oratie Vitaliteitsmanagement: Je hoeft niet 
ziek te zijn om beter te worden. Werken aan vitaliteit 
kan ertoe bijdragen om langer door te werken. Voor 
de een is vitaliteit energie en enthousiasme en voor 
de ander zich levendig voelen en jong van geest zijn. 
‘Wat maakt en houdt u vitaal?’ Hierop volgden veel 
antwoorden zoals cursus, leeftijd, collega’s, sfeer, 
waardering, sporten en ontspanning. Meer infor matie 
over bijeenkomsten van de Stuurgroep Vrouwen: 
www.cnvo.nl. MdG

Vereniging
VROUWEN
noord-brabant
Woensdag 24 april, 16 uur, Aloysius/de Roosten, 
Eindhoven. Over: Lichaamstaal, de taal die iedereen 
spreekt, door Jeannette de Haan-Dijkstra, trainer CNV 
Onderwijsacademie. Info/aanmelden: Mieke Keijers, 
p.keijers@upcmail.nl

overijssel
Woensdag 24 april, 16 uur, Hogeschool Edith Stein, 
Hengelo. Over: Coachen en gecoacht worden, door 
Judith Heinen, trainer CNV Onderwijs. Info/aanmel-
den: Gerdien Boom, gerdienboom@hotmail.com

OOP
Woensdag 24 april, 16–20 uur, Meerwijkcentrum, 
Leonardo da Vinciplein 73, Haarlem, OOP-bijeen-
komst. Workshops: 1. Aan de slag met je loopbaan, 
door Marlinde Bredewout, Stuurgroep OOP, 2. Van 
werkdruk naar werkplezier, door John van den Groe-
nendal, Stuurgroep OOP, 3. Functionerings- en beoor-
delingsgesprek, door Cor Duinmaijer regiobestuurder 
CNV Onderwijs Noord-Holland. Gratis toegang, ook 
niet-leden welkom, je krijgt een bewijs van deelname. 
Info/aanmelden: onderwijsondersteuners@cnvo.nl 
(o.v.v. bijeenkomst 24-04-2013 en 2 workshopnum-
mers)

JONG
Woensdag 24 april, 16.30-20 uur, Hotel Haarhuis, 
Stationsplein 1, Arnhem, netwerkbijeenkomst. 
Thema: De kracht in leerkracht. Workshops: In je recht 
als leerkracht, door Melanie de Zeeuw; Van werkdruk 
naar werkplezier, door Angela Kouwenhoven, bestuur 
Stuurgroep Jong. Niet-leden welkom, toegang gratis, 
je krijgt een nascholingscertificaat. Info/aanmelden: 
jongeren@cnvo.nl

LAG BRABANT-ZEELAND
Woensdag 22 mei, 15 – 18 uur (+ broodjes), bijeen-
komst over de cao primair onderwijs en rechtsposi-
tioneel spreekuur, Hotel Terminus, Stationsplein 1, 
Goes. Informatie over de laatste stand van zaken en 
ruimte om input te leveren voor de cao-onderhande-
lingen, door Anja Bartholomeus, beleidsmedewerker 
bij CNV Onderwijs. Voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Ook niet-leden zijn welkom tegen betaling van € 10,- 
bij binnenkomst. Info/aanmelden: cnvolagbrabant-
zeeland@hotmail.com. Aanmelden spreekuur (alleen 
leden): belangenbehartiging@cnvo.nl o.v.v. spreekuur 
Goes, onderwerp, lidnummer en telefoonnummer.
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Agenda
1. Welkomstwoord en opening

2. Mededelingen 

3.  Aanwijzing notulencommissie, stemcommissie en 

telcommissie

4. Inleiding door Govert Buijs met als thema identiteit

5. Groepsdiscussies n.a.v. de inleiding

6.  Bespreking bestuursbeleid aan de hand van het 

jaarverslag 2012, de besluitenlijst en de verantwoor-

ding bestuursbesluiten van de AV van 28 november 

2012 en eventuele actuele ontwikkelingen. 

• Adviezen aan het bestuur van de werkgroep 

Andere Tijden 

• Instellingsbesluit mannenwerkgroep

7.  Financiële verantwoording 2012

8.  Verkiezing verenigingsbestuur

9.  Verkiezing werkgeverscommissie 

‘dagelijks bestuur’

10.  Voorstellen en moties

11.  Toekomst CNV Onderwijs

12.  Groepsdiscussies Toekomst van  

CNV Onderwijs

13.  Terugkoppeling uit de groepsdiscussies

14. Rede van de voorzitter

15.  Rondvraag 

16.  Sluiting 

Graag nodig ik u namens het bestuur uit voor onze 25e Algemene 
Vergadering. Voor deze vergadering is één voorstel ingediend. Daar-
naast komen de gebruikelijke aspecten aan bod: het bestuursbeleid 
dat wordt besproken aan de hand van het jaarverslag 2012 en de 
besluitenlijst van de AV van 28 november 2012 en de financiële 
verantwoording over 2012. Ook zijn er enkele verkiezingen. Daarnaast 
wil het bestuur graag met u in gesprek over de toekomst van CNV 
Onderwijs. De commissie Identiteit verzorgt het thematisch deel. 
De commissie heeft Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke 
filosofie & levensbeschouwing aan de VU, uitgenodigd om u in een 
inspirerende inleiding mee te nemen in de vragen: Wat betekent 
identiteit voor CNV Onderwijs en hoe kunnen wij de C vormgeven 
in de toekomst? Aansluitend gaan wij in groepen uiteen om over deze 
inleiding te discussiëren. 

Uit de evaluatie van de AV van afgelopen november is gebleken dat 
bijna 70 procent van de werkende AV-deelnemers de dag van de AV ‘s 
morgens hebben kunnen werken. Reden voor het bestuur om ook op 
5 juni weer ’s middags te beginnen met de vergadering. Wel streven 
wij ernaar vóór de maaltijd en anders uiterlijk 19.30 uur af te sluiten.

Het bestuur hoopt velen van u te mogen ontmoeten op deze hoogtij-
dag van de vereniging. 

Cees Kuiper, 
algemeen secretaris CNV Onderwijs

Schooljournaal 42

Algemene Vergadering 

  CNV Onderwijs
5 juni, CongresCentrum De eenhoorn te Amersfoort



opvragen van de teksten van 
de AV-stukken
De AV-stukken zijn te downloaden op mijncnvo.nl. 
Kaderleden die een bestuursfunctie bekleden bin-
nen CNV Onderwijs ontvangen de AV-stukken per 
e-mail. Andere geïnteresseerde leden kunnen deze 
stukken opvragen door een e-mail te sturen aan 
av@cnvo.nl.

Verkiezing werkgevers-
commissie ‘dagelijks bestuur’
De termijn van Rolf Cras, plaatsvervangend lid van 
de werkgeverscommissie ‘dagelijks bestuur’ loopt 
af. Rolf Cras heeft aangegeven niet herkiesbaar te 
zijn. Hierdoor ontstaat een vacature in de werkge-
verscommissie ‘dagelijks bestuur’.

Kandidaten kunnen tot 14 mei 17 uur worden voor-
gedragen. Dit kan door een e-mail te sturen aan 
bestuurssecretaris Janneke de Groot (jdegroot@
cnvo.nl). Meer informatie over deze verkiezingen 
en de regels die hiervoor gelden, kunt u vinden op 
mijncnvo.nl. 

In Schooljournaal 10 van 25 mei worden de voor-
gedragen kandidaten bekend gemaakt. 

Aanmelding als  
belangstellende
Het aanmelden als stemgerechtigd deelnemer 
aan de AV verloopt via de sectorraden en stuur-
groepen. Zij hebben hiervoor inmiddels de nodige 
informatie ontvangen. Daarnaast zijn alle leden 
van CNV Onderwijs welkom als belangstellende 
op onze Algemene Vergadering. U kunt zich als 
belangstellende voor de Algemene Vergadering 
aanmelden via de sectorraad of stuurgroep van 
het aandachtsgebied waar u onder valt. Ook kunt 
u een mail sturen aan av@cnvo.nl. Aanmeldingen 
moeten uiterlijk op 1 mei bij ons binnen zijn.

Verkiezing verenigingsbestuur
Volgens het rooster van aftreden lopen de zittings-
termijnen van Rob Bovée, Mensje van der Waal en 
Janneke van der Zee in het verenigingsbestuur af. De 
Stuurgroep Schoolleiders heeft Rob Bovée kandidaat 
gesteld voor (her)verkiezing op het aandachtsgebied 
Schoolleiders. Janneke van der Zee heeft aange-
geven met vervroegd pensioen te gaan en is niet 
herkiesbaar. Hierdoor ontstaat een vacature voor het 
aandachtsgebied primair onderwijs. 
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Voorstel
Het rayon Amsterdam e.o. van de gepensioneerden heeft een voorstel ingediend voor het uitgeven van een kader-
blad. De tekst van het voorstel en het preadvies van het verenigingsbestuur is te vinden op mijncnvo.nl
Verenigingsorganen kunnen tot uiterlijk dinsdag 14 mei 17 uur amendementen indienen op dit voorstel. Dit kan 
door het sturen van een e-mail aan de bestuurssecretaris Janneke de Groot (jdegroot@cnvo.nl). Meer informatie 
hierover vindt u op mijncnvo.nl

Het bestuur van CnV onderwijs: vanaf links Willem jelle 

berg, Cees kuiper, joany krijt en Helen van den berg



Schooljournaal 44

Arbo AdviesCentrum Primair Onderwijs

Bel 045 - 579 81 81 

of mail naar aacpo@vfpf.nl

ArboAdvies-
Centrum PO

Voor deskundig advies op het 
gebied van arbeidsomstandigheden

72
18

/A
R

C

W i n d e s h e i m  z e t  k e n n i s  i n  w e r k i n g

Innoveren 
binnen uw school?
Kies voor de Master Learning 
& Innovation!

Na het afronden van de master:
•  zet u duurzame innovatieprocessen in gang
•  vervult u een voortrekkersrol bij het initiëren  

van onderwijsvernieuwingen

Start: september 2013
Lesplaats: Zwolle
Voorlichting: 5 juni 2013, 18.30 uur

Meer informatie?
Kijk op www.windesheim.nl of 
e-mail naar info@windesheim.nl

W
ERK &

STUDIE

Gebruik uw Lerarenbeurs!

....Diataal breidt uit met rekentoetsen en biedt vanaf 
volgend schooljaar een volledig leerlingvolgsysteem.

Meedoen aan ons ontwikkelingsonderzoek en gratis 
toetsen uitproberen? U krijgt inzicht in de sterke en 
zwakke kanten van uw leerlingen en kunt zien of 
uw leerlingen vooruitgaan.

www.Diataal.nl
tEl 050 8200 120

het leerlingvolgsysteeM voor taal en rekenen

taaldia.

w w w . k a n j e r t r a i n i n g . n l

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 



Schooljournaal 45

DoorD orrrDDDoorroD rrDDoooDDDoor superontwerpsuperontwerp

Jantje Beton werkt samen met kinderen om vrij 
buitenspelen weer mogelijk te maken. Help ook 
mee! Kijk op www.jantjebeton.nl

‘Samen voor jouw toekomst’

De Ericaschool is een middelgrote basisschool 
met bijna 300 leerlingen, 13 groepen en 27 
teamleden. 

De Ericaschool biedt een veilige omgeving met 
aandacht voor de sociale cohesie van alle be-
trokkenen, met respect voor elkaar. De grond-
slag voor ons handelen is de Bijbel waarin 
Gods woord een bron van inspiratie is. 

Wij zijn actief bezig met het invoeren van nieu-
we ontwikkelingen, zoals opbrengstgericht 
werken, en we hebben een optimale digitale 
leeromgeving, bestaande uit Smartborden en 
computers in ieder lokaal.

De Ericaschool maakt samen met De Spring-
plank deel uit van de Vereniging Protestants 
Christelijk Onderwijs (VPCO) Rhenen. VPCO 
Rhenen bestuurt haar scholen volgens de 
Code Goed Bestuur.

De Ericaschool en De Springplank werken in 
Federatie Utrechtse Heuvelrug samen met 
scholen uit Amerongen en Leersum. 

Meer informatie vindt u op onze website: 
www.ericaschool.nl. 

Het Bestuur van VPCO Rhenen zoekt m.i.v. begin 2014 voor de Ericaschool een

DIRECTEUR (m/v)
met passie voor onderwijs

(WTF 1,0)

Wij zoeken:

P een ambitieuze, daadkrachtige en betrokken directeur die zijn/haar medewerkers ruimte en  
 vertrouwen kan bieden binnen heldere kaders

P een directeur die beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden en  
 bereid is om veel tijd te steken in de omgang met leerlingen, medewerkers en ouders

P een directeur met sterke onderwijskundige en persoonlijke leiderschapskwaliteiten

P een directeur met een duidelijke en inspirerende visie op goed onderwijs

P een directeur met een positief actieve christelijke grondhouding als basis voor zijn/haar handelen

P een directeur met een afgeronde opleiding ‘Directeur Primair Onderwijs’

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO - PO.

Uw brief met CV en referenties kunt u richten aan het Bestuur van VPCO Rhenen. Uw sollicitatie 
dient voor 8 mei 2013 in het bezit te zijn van de commissie en kunt u via e-mail sturen naar: obc@
ericaschool.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 22 en 23.  

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Jolanda te Hoonte, 
groepsleerkracht, bouwcoördinator en MT lid op de Ericaschool: 0317 – 
613985 (werk) of 0317 – 615823 (privé). 
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Een betrouwbaar adres 
voor kwaliteit en service. Kijk voor 
meer informatie op onze website 
of neem vrijblijvend contact op.

050 - 549 11 05 - info@rapportomslagen.nl

www.rapportomslagen.nl

RO.nl adv (90x64) mrt2013.indd   1 17-03-13   15:08

Onderwijs Professional én Project Professional

Cursussen en leergangen voor docent-projectleiders

info@ppmo.eu       010 - 442 09 39                  www.ppmo.eu

Projectmanagement in het Onderwijs
De organisatiekant, menskant en onderwijskant van projecten op school.

Voor onderwijs professionals die actief betrokken zijn bij projecten in:
PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC.

Lesplaatsen: Utrecht – Rotterdam – Nijmegen – Groningen
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KLEINE ADVERTENTIES
te huur:  

te huur:  

Bij Kaatsheuvel uniek, comfortabel, volledig ingericht vakantieverblijf 
met eigen ingang en terras bij onze herenboerderij (rijksmonument), 
2-4 pers. B&B mogelijk, grote tuin. Winkels en zwembad dichtbij, 
mooie fietsroutes aanwezig. Info: www.hoogehoeve.nl of tel (06) 20 74 51 
76 of (0416) 2734 13

Vrijstaande bungalow in de Achterhoek, aan een Laantje in een 
stadje, waar fiets– en andelroutes starten. Volledig ingericht, 4 
slaapkamers, badkamer, living met openhaard, 7 slaapgelegenheden, 
drie fietsen . De bedden zijn opgemaakt als u komt. € 350,- per week. 
Ook voor weekenden of een langere periode te huur. Informatie: 
psychoad@planet.nl (0227) -60 22 59 of 60 39 23

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, 
die voor een bedrag (€ 25,-) wordt gepubliceerd. Het aanbieden 
van huizen, auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in 
deze advertenties niet thuis, evenmin als het werven of aan-
bieden 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 verschijningsdatum € 25,- over te maken 
op rekening 66.59.57.955, t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, o.v.v. annonce 
en naam adverteerder. Na ontvangst wordt de annonce zo snel mogelijk 
geplaatst. De redactie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de 
aangeboden vakantieverblijven. De redactie behoudt zich het recht voor 
om ingezonden annonces te wijzigen of in te korten.

www.cnvo.nl/adverteren

Verschijningsschema

sChooLjournAAL 2013

nr. 9 11 mei

nr. 10 25 mei

nr. 11 08 juni

nr. 12 22 juni

nr. 13 07 september

nr. 14 21 september

nr. 15 05 oktober

De personeelsadvertenties worden verwerkt door 
Bureau Van Vliet BV. 
Advertenties opgeven bij Jenny Duindam of Sharon 
de Vries, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com,  
Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. Tel.: (023) 571 47 45, 
fax: (023) 571 76 80.

www.cnvo.nl/adverteren

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
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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 dinsdag 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,-
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Schooljournaal 47

ADRES EN TELEfOONNUMMERS  
CNV ONDERWIJS

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/OR-advies

MR-Partners en OR-Partners kunnen met vragen 
terecht bij hun vaste contactpersoon. Neem 
voor informatie over MR-Partnerschap en OR-
Partnerschap contact op met (030) 751 17 85.  

•  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 Sharon de Vries, 
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 dinsdag 14.30 uur 
(gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld 

maandag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf € 106,– 
excl. 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: 
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com 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.

KLEINE ADVERTENTIES
te huur:  

te huur:  

Vakantiebungalow (5 personen) in Zuid-Frankrijk in een rustige omge-
ving niet ver van de Middellandse zee op een schitterend kleinschalig 
vakantiepark met zwembad, tennisbaan, restaurant e.d., waar zowel 
kinderen, ouders en ouderen zullen genieten. De omgeving biedt alles 
op het gebied van natuur, cultuur, ontspanning en avontuur. Kijk op 
www.maisonlesoliviers.nl of bel (06) 53 71 21 52

Vanaf 18 mei onze sfeervolle vrijstaande vakantiewoning op voormalig 
boerenerf voor 2 pers. Bij fiets- en wandelgebied van Drentse Aa. 
Prachtige, rustige omgeving. € 325,- per week. Bel (050) 409 52 82.

In verband met het vertrek van onze collega 
hebben wij met ingang van 1 augustus 2013 
een vacature voor een intern-begeleider.

Wij zoeken een intern begeleider die de uitdaging aan wil gaan 
om een nieuwe school te helpen opbouwen waarin kinderen leren hun leven op Jezus 
Christus, de Rots, te bouwen en op dat fundament hun gaven en talenten leren ontplooien.

Wij bieden:
	 •	 een	werkplek	met	een	werktijdfactor	tussen	0,4612	en		0,6240	fte,	waarin	een	 
	 	 verdeelsleutel	wordt	gehanteerd	tussen	zorgcoördinatie	en	(specifieke)	leerling-	 
  en of groepsbegeleiding.
	 •	 inschaling	in	LB.	
	 •	 een	werkomgeving	die	je	samen	met	de	andere	teamleden	vorm	kunt	geven	en	 
	 	 waarin	jouw	(pioniers)capaciteiten	en	creativiteit	tot	volle	ontplooiing	kunnen	 
  komen.
	 •	 een	school	waarin	leren	en	leven	gefundeerd	zijn	op	het	verlossende	werk	van	
  Jezus Christus.
	 •	 een	passend-onderwijs	concept	naar	het	model	van	“onderwijs	in	fasen”.
	 •	 een	zorgstructuur	waarin	jij	de	spil	bent.
	 •	 actieve	participatie	van	enthousiaste	ouders.

Wij gaan graag met je in gesprek als je:
	 •	 uit	overtuiging	kiest	voor	Evangelisch	Christelijk	onderwijs	en	daaraan	inhoud	wilt	 
  geven door het bewaken en versterken van de identiteit van De Rots.
	 •	 Jezus	Christus	van	harte	volgt	en	dient	in	jouw	leven	en	het	geloof	uitdraagt	in	de	 
	 	 (onderwijs)praktijk.
	 •	 een	“drive”	hebt	om	een	optimale	zorgstructuur	in	te	richten	waarin	de	aandacht	 
  voor het individuele kind centraal staat.
	 •	 naast	bevoegdheid	als	leraar	basisonderwijs	ook	beschikt	over	relevante	opleidings- 
	 	 certificaten	c.q.	diploma’s	op	het	gebied	van	i.b.	en	r.t.
	 •	 sparring-partner	kan	zijn	voor	directie	en	bestuur.	
	 •	 actief	wilt	deelnemen	aan	activiteiten	die	gericht	zijn	op	het	ontwikkelen	van	 
  beleid.
	 •	 een	coachende	rol	kan	vervullen	voor	de	collega’s.

Inlichtingen
Kijk voor meer informatie: www.ebsderots.nl of bel naar:
	 •	 Alieke	de	Jong	(intern	begeleider)	0318-647309	(school),	0318-638838	(privé)	
	 •	 Hielke	Doetjes	(dir.	Ebs	De	Rots)	 0318-647309	(school),	06.29415203	(privé)

Wij	zien	jouw	sollicitatiebrief	met	CV	graag	voor	25	april	per	e-mail	tegemoet	aan:	
info@ebsderots.nl
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Stichting PCPO Westland zoekt een 

nieuwe directeur 

voor CBS De Hoeksteen te Honselersdijk.

Zie voor uitgebreide informatie: 
www.pcpowestland.nl onder ‘vacatures’.
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Gun jouw collega de 
Royale aanbieding 
en maak kans op 
een weekend weg!

De Royale aanbieding bestaat uit 2 jaar  

lidmaatschap van CNV Onderwijs met  

50% korting per maand. Daarnaast maken  

jij en het nieuwe lid kans op een weekend

verblijf Landal GreenParks (t.w.v. €350,).  

Als aanbrenger ontvang je in ieder geval  

een cadeaubon t.w.v. €25, 

Bekijk de actie op www.jestaatnietinje1tje.nl




