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Kennismaking met de nieuwe directeur 
van onze basisschool: Jeroen Goes

Vertel eens iets over jezelf Jeroen
Ik ben geboren op 1 april 1970, als jong-
ste van een gezin met vier kinderen.
Opgegroeid in een klein dorp bij Utrecht; 
Kamerik.
Voordat ik in 1996 in het onderwijs ben 
terecht gekomen, heb ik een aantal 
omzwervingen in het land en in het 
arbeidsveld gemaakt.
Van schilder tot kok, van b-verpleeg-
kundige tot gastheer. Woonachtig in 
een mooie stad achter de duinen; Den 
Haag tot het pittoreske stadje aan de 
Lek; Culemborg. De omzwervingen door 
het land en in het arbeidsveld hebben mij 
mede gemaakt tot wie ik ben. Ik kijk er 
met plezier op terug.
Inmiddels zijn de omzwervingen achter 
de rug en woon ik sinds 6 jaar in Vleuten, 

samen met mijn vrouw Marielle en onze 
twee zonen Lukas van 13 jaar en Julian 
van 10 jaar.

Naast de aandacht voor mijn gezin en 
het werk blijft er voldoende tijd over voor 
een hobby: het hardlopen. Zo’n drie keer 
per week train ik in mijn eigen omgeving, 
om ongeveer 10 wedstrijden, waarvan 
1 marathon per jaar, in het seizoen te 
lopen. 

Hoe ziet jouw onderwijs loopbaan eruit?
Sinds 1996 ben ik in het onderwijs 
werkzaam. 
In de eerste 5 jaar als leerkracht, waarbij 
ik in vrijwel alle groepen, met erg veel 
plezier, heb lesgegeven.
Vanaf 2000 heb ik leiding mogen geven 
aan een groeischool in Woerden. Een 
zeer boeiend proces dat leidde tot een 
groei naar 550 leerlingen en de opening 

van een volledig nieuw schoolgebouw 
in 2008.
Daarna heb ik even een korte tussen-
stop gemaakt bij een commercieel 
onderwijsadviesbureau.

Een korte tussenstop? Beviel dat niet?
Het was inderdaad niet datgene wat ik 
er van had verwacht.
Ik had in korte tijd veel last van het 
bureaucratische gehalte en vooral het 
belangenverstrengelende karakter van 
het bedrijf. 
Het belang van de scholen, de medewer-
kers en de kinderen kwam in veel geval-
len zeker niet op de eerste plaats. Ik 
denk dat mijn onderwijshart iets te groot 
was voor dit soort werkzaamheden.

Het was een rijke ervaring, een mooie 
inkijk in de werkwijze van een dergelijk 
bedrijf en mooie ervaringen in de scho-
len in het mooie Amsterdam.

Na die kortstondige kennismaking wilde 
ik op dat moment nog niet kiezen voor 
een definitieve langdurige vervolg baan, 
en dus pakte ik de kans om als interim 
directeur aan de slag te gaan.

Wat was bij die interim baan jouw 
belangrijkste opdracht?
De kern van de opdracht was om het 
onderlinge vertrouwen in het team te 
herstellen. Een cultuurkwestie dus. Algemeen
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Het schooljaar 2010-2011 zit er bijna 
op. Ook dit jaar is er weer veel gedaan, 
gebeurd en geleerd.  Het was ook het 
jaar dat Wim Koppen voor het laatst de 
redactie voerde over het BO-gedeelte, 
het was een genoegen om met hem 
samen te werken. Jeroen Goes, de 
nieuwe directeur, neemt het stokje van 
hem over, en laat zich in dit nummer 
voorstellen. Verder vind je een keur  
aan kleurrijke voorjaarsverslagen uit 

het basis- én voortgezet WP-onderwijs, 
geschreven door medewerkers én 
werkers. Want samen maken zij de WP. 
Veel leesplezier en een goede, zonnige 
vakantie toegewenst!

“De wil om elkaar te begrijpen 
is voor mij een essentiële 

voorwaarde voor het werk”
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Na het herstel van de teamcultuur was 
het team weer in staat om zich te richten 
op de kwaliteit van het onderwijs. 
We hebben dus een nieuwe missie en 
visie kunnen uitzetten. Hiermee kan mijn 
opvolger samen met het team verder. 

Ik heb mijn werk als interim directeur 
dit schooljaar kunnen combineren met 
het docentschap aan de Hogeschool 
van Utrecht waar ik les geef aan een 
groep middenmanagers van het primair 
onderwijs.
Het was een sprong in het diepe die mij 
zeer goed is bevallen. 
Ik weet overigens op dit moment nog 
niet of ik dit volgend schooljaar zal voort 
gaan zetten. 

Je werkt in een school, je geeft les, zit je 
zelf nog wel eens in de schoolbanken?
Ja zeker.

Op welke gebied moet jouw kennis en 
inzicht verrijkt worden?
Ik vind het voor mezelf belangrijk om op 
allerlei gebieden bij te blijven.
Ik laat me daarbij graag inspireren door 
mensen die in het onderwijs iets te bete-
kenen hebben. 
Wanneer iemand in staat is om zijn 
verhaal over bijvoorbeeld onderwijs, 
leren, ontwikkeling of management 
geïnspireerd kan vertellen dan inspireert 
mij dat ook weer tot nieuwe inzichten.
Om je vraag ook iets specifieker te 
beantwoorden: op dit moment ben ik 
zeer geïnteresseerd in de wetenschap 
van de werking van het brein. 
In de laatste jaren is er zeer veel onder-
zoek naar gedaan, en de resultaten 
daarvan zijn zeer relevant voor ons werk 

in het onderwijs maar ook voor de opvoe-
ding van kinderen in het algemeen. Ik 
wil me daar zeker nog verder in gaan 
verdiepen.

Waarom heb je naar De Werkplaats 
gesolliciteerd?
Ik ben in mijn loopbaan voortdurend op 
zoek naar nieuwe wegen. Een omgeving 
die mij weet uit te dagen en te inspireren.
In een dergelijke omgeving wil ik graag 
het beste van mezelf geven, om ande-
ren en de organisatie verder te bren-
gen, maar ook om mijzelf verder te 
ontwikkelen.
In de Werkplaats heb ik deze omgeving 
gevonden. 

Wat zijn de kenmerken van zo’n 
omgeving?
Een omgeving waar een ieder wordt 
gehoord is voor mij van essentieel 
belang. Of je nu directeur bent, bestuur-
der, leerkracht, ouder of kind. De wil 
om elkaar te begrijpen is voor mij een 
essentiële voorwaarde voor het werk. 
Daarnaast moet voor mij de werkomge-
ving in staat zijn om kritisch naar zichzelf 
te blijven kijken; vanuit reflectie weer 
opnieuw in beweging komen. 
Dit zijn zo een aantal kenmerken die 
voor mij, maar eigenlijk vooral voor een 
school, van belang zijn. 
Dat de werkomgeving vooral ook 
plezier voor een ieder moet uitstralen 
is misschien voor iedereen vanzelfspre-
kend, maar in de praktijk zeker niet 
overal het geval. 

Kees Boeke heeft de opdracht gege-
ven aan elke nieuwe generatie om het 
onderwijs op De Werkplaats zo in te 
richten dat het past bij deze kinderen en 
de tijd waarin ze leven. 
Waar vraagt deze tijd om en wat heeft 
dat voor gevolgen voor het onderwijs dat 
wij nu moeten geven? 
Dit is de meest boeiende en daarmee 
ook de meest ingewikkelde vraag die 

je kunt stellen. Kees Boeke heeft het 
wat dat betreft, 85 jaar geleden!, goed 
ingezien!
Wellicht is de opdracht van Kees Boeke 
in deze tijd nog iets te verfijnen door te 
stellen: wat hebben onze werkers nodig 
in de maatschappij van 15 jaar later? 
Immers dat is het moment dat aan hen 
wordt gevraagd om een actieve bijdrage 
te leveren aan de maatschappij.
Die vraag, vooruitkijken in de toekomst, 
maakt het dus zo interessant. 
Immers wie kon in 1995 voorspellen 
met welke vooruitgang, of in ieder geval 
verandering, we in de afgelopen 15 jaar 
te maken hebben gehad.
Zo moeten we er rekening mee houden 
dat we kinderen opleiden naar vele 
banen die op dit moment nog niet 
bestaan!
Hoe moeilijk de vraag ook te beantwoor-
den is, er zijn voor mij ook een aantal 
zekerheden en basisvoorwaarden voor 
alle kinderen, zeker in deze tijd.
Goed kunnen lezen, schrijven (daarmee 
bedoel ik je schriftelijk kunnen verwoor-
den) en rekenen blijft van belang om 
jezelf straks goed te kunnen redden. 
Maar er is, en dat lijkt onze huidige rege-
ring anders in te zien, meer dan dat.
Deze huidige tijd vraagt veel creativiteit 
van de mensen. 

Algemeen

Creatief met de handen, om materialen 
en instrumenten te ontwikkelen die er 
nog niet zijn. 
Creatief van geest voor het oplossen 
van steeds complexere problemen in de 
wereld die steeds kleiner wordt.
En om nog iets te noemen zullen we er 
met elkaar voor moeten zorgen dat onze 
aardbol nog toekomst heeft en leefbaar 
blijft voor de kinderen van onze kinderen.
Voor zover het onze generatie niet is 
gelukt om de wereld netjes achter te 
laten, ligt hier een grote taak voor de 
toekomstige generaties. 
Het is goed om de kinderen daarop voor 
te bereiden. 
Deze boeiende vraag levert eigenlijk 
stof voor een heel boek op, het is dus 
slechts een greep aan zaken die nodig 
zijn. Met mijn antwoorden ben ik lang 
niet volledig !

Wat voor soort directeur zal jij zijn?
Als directeur wil ik graag het beste in de 
mensen naar boven laten komen. 
Vanuit een gedeelde missie en visie 
van de school, is er ruimte voor diver-
siteit en uniciteit van de mensen in de 
organisatie.
Ik geef daar graag de ruimte voor, maar 
zal daar ook het gesprek over blijven 
voeren. Een open communicatie, waar-
bij de drempel laag ligt voor ouders, 
medewerkers en werkers is daarbij een 
voorwaarde. 
Voortdurend kijken naar wat het beste 
voor ieder kind is, daar wil ik mijn actieve 
bijdrage aan leveren. In de directe en 
indirecte betekenis van het woord.

Communicatie vind jij dus erg belangrijk. 
Hoe wil je dat naar ouders en medewer-
kers gaan vorm geven?
Naast het feit om vooral laagdrempelig 
aanwezig te zijn zet ik er graag de digi-
tale mogelijkheden voor in.
Ik moet natuurlijk nog de mogelijkheden 
bespreken met alle betrokkenen van de 
Werkplaats, maar ik zal daarbij graag de 
mogelijkheden van de website verder 
willen uitbouwen.
Het is een prima medium om actuele 
informatie aan ouders, werkers en werk-
nemers te verstrekken. 
Hier zie ik voor de Werkplaats zeker nog 
nieuwe kansen.
Ik ben er bovendien een groot voorstan-
der van om in een vroegtijdig stadium 
zaken met elkaar te bespreken. Zelfs bij 
een lichte vorm van zorg bij de ouder (of 
de werknemer) ben ik graag bereid om 
mee te denken en mee te praten. 
Waarbij ik het wel van belang vind dat het 
eerste contact vooral tussen de direct 
betrokkenen plaats zal vinden.

Zijn er dingen waar je je in het bijzonder 
op verheugt in je nieuwe baan?
Ik verheug me erop om in een omgeving 
te werken waarin de medewerkers met 
een duidelijke opdracht in hun vak staan. 

Weten wat er toe doet, hun dagelijks 
handelen gericht vanuit bepaalde waar-
den. Dit gebeurt op de Werkplaats in een 
rijke leer- en leefomgeving. Het is heer-
lijk om daarin te mogen werken.

Zijn er ook dingen waar je tegen op ziet?
Ik ben wel gewend aan veranderingen. 
Wat niet went is het leren kennen van de 
mensen, de namen en de gezichten. Dit 
is niet mijn sterkste punt, terwijl ik het 
wel erg belangrijk vind.
Ik zal dus een manier moeten zien te 
vinden om in een korte tijd de ruim 50 
medewerkers te leren kennen, en vele 
gezichten van werkers en ouders te leren 
herkennen.

Hoe ga je het aanpakken om kennis te 
maken met zoveel kinderen en ouders?
Ik zal in de eerste periode van het nieuwe 
schooljaar extra tijd investeren in mijn 
aanwezigheid in de klassen. Dit is de 
meest natuurlijke manier om kennis te 
maken met de kinderen.
Ik heb begrepen dat er in de eerste 
weken informatieavonden zijn per groep. 
Door deze bij te wonen zal ik hopelijk 
veel ouders ontmoeten. 
Verder staat onze directiedeur (bijna) 
altijd open en hoop ik dat ouders deze 
weten te vinden en binnen komen lopen.

Wat ga je het eerst doen, wanneer je in 
augustus begint?
Mij onderdompelen in al het goeds dat de 
Werkplaats in 85 jaar heeft opgebouwd 
en vele gesprekken voeren met iedereen 
die iets over de Werkplaats van toen, nu 
en straks te vertellen heeft.

“Een open communicatie, 
waarbij de drempel laag ligt voor 

ouders, medewerkers en werkers 
is een voorwaarde”

“Ik verheug me erop om in een 
omgeving te werken waarin de 

medewerkers met een duidelijke 
opdracht in hun vak staan”
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Basis
onderwijs

Slecht onderwijs
De kranten staan vol over het slecht 
scorende onderwijs in Nederland. 
Iedereen die niet in het onderwijs zit 
knikt en is het er roerend mee eens. 
Kinderen kunnen niet meer spellen en 
niet meer rekenen, dat is duidelijk. 
 Onze minister van onderwijs wil nu de 
wet zo gaan veranderen dat alle basis-
scholen verplicht worden om mee te 
doen aan een eindtoets in groep 8.

Eindtoets
Moeten we de eindtoets groep 8 afnemen 
zodat duidelijk wordt wat de school aan 
prestatie geleverd heeft? Dat mag toch 
duidelijk zijn uit het advies dat het kind 
meekrijgt. Dat advies is gebaseerd op 
het jarenlang volgen van het kind door 
leerkrachten via het leerlingvolgsysteem 
en observaties van de werkhouding. De 
werkhouding is voor het advies van 
cruciaal belang.
Een andere belangrijke reden volgens de 
minister is, dat er nu op te veel scholen 
groep 8’ers niets meer doen nadat in 
februari de CITO eindtoets is afgenomen. 
Daardoor is het leerrendement bij deze 
kinderen voor groep 8 te laag. Op De 
Werkplaats nemen we geen CITO eind-
toets af in groep 8 waardoor dit probleem 
zich bij ons niet voordoet. De conclusie 
lijkt ons helder.

Spellen
Kinderen kunnen niet spellen in 
Nederland.
Laatst werden we aangesproken op 
een feestje door iemand met een stagi-
aire op haar werk, die bezig is met het 

behalen van een academische graad. 
Haar stukken zitten echter vol spelfou-
ten. De meningen waren overduidelijk; 
het onderwijs leert kinderen niet meer 
spellen.
Het probleem ligt iets genuanceerder 
denken wij. Het zou kunnen dat deze 
stagiaire de pech heeft gehad om meer 
dan 14 jaar geen goed spellingsonder-
wijs te krijgen. Het zou ook kunnen dat 
deze stagiaire een dyslect is. Doordat we 
in het onderwijs het niet kunnen spellen 
niet meer zien als iets doms, maar als 
een leerstoornis, kunnen mensen, die 
niet kunnen spellen, maar wel over een 
goed denkvermogen beschikken, naar 
het VWO en de universiteit. Een dyslect 
zal echter nooit echt goed kunnen 
spellen. 
Wat we deze stagiaire zouden willen 
verwijten is dat zij blijkbaar niet op de 
hoogte is van haar zwakke spelling  
 

(leerstoornis?) en dat ze daardoor niet de 
stap zet om haar stukken eerst te laten 
redigeren door iemand met een goede  
kennis van spelling, want er wordt nog 
steeds goed spellingsonderwijs gegeven.

Rekenen
Ook het rekenonderwijs in Nederland 
zou niet voldoen.
Op de grote internationale rekentest 
PISA (onder 14-15 jarigen, wordt om 
de 3 jaar afgenomen) van 2009 staat 
Nederland op de 10e plaats. Nederland 
stond in 2006 op de 6e plaats. Koppen 
in de krant: Nederland is gezakt, het 
rekenonderwijs, waar al grote twijfel 
over was, deugt niet.
Kunnen we even kritisch kijken? België 
waar toch volgens een heleboel mensen 
in de media fantastisch onderwijs 
wordt gegeven staat op de 11e plaats.  
Amerika op de 17e plaats.

Verder zien we dat het gemiddelde in 
2006 hoger lag dan in 2009. Zijn de testen 
altijd hetzelfde? Zo niet, was deze dan 
moeilijker?

Er staan een aantal Aziatische landen 
boven Nederland, die in 2006 niet op de 
officiële scorelijst stonden. Halen we 
die landen eruit dan staat Nederland 
in 2009 weer op de 6e plaats. Zouden 
deze landen in 2006 op de officiële lijst 
gestaan hebben dan hadden we waar-
schijnlijk in 2006 ook op de 10e plaats 
gestaan. Het lijkt er dus op dat we niet 
gezakt zijn ten opzichte van 2006. 
Willen we trouwens onszelf vergelijken 
met Aziatische landen? De manier waar-
op daar les gegeven en gedacht wordt 
is niet iets wat wij ambiëren. We verwij-
zen hiervoor naar het artikel ‘Tussen de 
tijgertjes” in Volkskrant Magazine van 
zaterdag 19 maart en het boek Strijdlied 
van de Tijgermoeder door Amy Chua.

Kijken we naar de landen in Europa 
dan staat Finland op de 1e plaats en 
Nederland op de 2e plaats, zowel in 2006 
als 2009. Misschien is het interessant 
om te onderzoeken of het onderwijs in 
Finland wezenlijk anders is dan dat in 
Nederland.

Maar ja, Finland gaat wel van de 1e naar 
de 3e plaats met een gemiddelde score 
van 563 naar 536 en dat in 1 jaar tijd, daar 
zal ook wel slecht onderwijs gegeven 
worden.

Kritisch naar jezelf
Kunnen we nu achterover leunen en 
zeggen dat we het goed doen? Nee, we 
moeten kritisch blijven en steeds kijken 
naar wat we kunnen verbeteren.
Om kritisch te blijven zullen we moeten 
meten. Maar laten we alstublieft de 
resultaten op een genuanceerde manier 
bekijken.

Het is goed als de overheid daar toezicht 
op houdt. Het is wenselijk dat het 
toezicht meer inhoudt dan enkel naar 
de cijfers kijken.

Meten op De Werkplaats
In de onderbouw nemen we testen af 
om te kijken of kinderen in een risico-
groep vallen. Deze testen hebben een 
signaal functie. Hierdoor kunnen we een 
eventuele dyslect signaleren, zodat we 
preventief kunnen gaan werken met 
deze gesignaleerde kinderen.
Vanaf groep 3 t/m groep 8 worden, in 
januari/ februari, de CITO toetsen reke-

nen en spelling afgenomen. Vanaf groep 
5 komt daar nog begrijpend lezen bij. 
Het technisch lezen wordt vanaf groep 3 
getoetst (AVI). Het bestaat uit het lezen 
van teksten en losse woorden. Dit moet 
in een bepaalde tijd en er mag maar een 
maximum aan fouten gemaakt worden. 
Naast de CITO toetsen worden er heel 
regelmatig tussentijdse toetsen afgeno-
men, die bij de methodes horen.
Scoort een kind onvoldoende dan gaan 
we onderzoeken waardoor dat komt. Na 
het diagnosticeren wordt er extra in de 
klas aan het probleem gewerkt door de 
medewerker. Indien nodig wordt ook de 
remedial teacher hierbij betrokken.

Toetsen zijn belangrijk. Naast het ont-
houden van kennis zijn er echter ook 
nog andere belangrijke componenten , 
die bepalen hoe een kind scoort, bijvoor-
beeld: intelligentie, werkhouding, thuis-
situatie en emotioneel welbevinden. Al 
deze componenten moeten worden 
meegenomen in het beoordelen van de 
prestaties.

Er mag geen conclusie worden getrok-
ken uit alleen een onvoldoende. Je moet 
altijd kijken naar alle andere factoren die 
mee kunnen spelen. Pas dan kun je een 
conclusie trekken voor dat specifieke 
moment.

Juul Gudde en Karin Raaijmakers
Interne begeleiders basisschool

Is meten weten? 

Pisa  2006 Pisa  2009

Gemiddelde 500 Gemiddelde  493

Finland 563 Shanghai 556
Canada 534 Korea 539
Japan 531 Finland 536
Nieuw Zeeland 530 Hong Kong China 533
Australië 527 Singapore 526
Nederland 525 Canada 524
  Nieuw Zeeland 521
  Japan 520
  Australië 515
  Nederland 508

  België 506
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lettertafel, het uitgeschreven versje, de 
thematafel enz…
De klankkast is niet allen voor het klank-
bewustzijn, maar ook voor het stimuleren 
van de geletterdheid, de woordenschat 
en de mondelinge communicatie. 

We hebben de klankkast geïntroduceerd 
met een toneelstukje. Ook hier hebben 
we toen een vertaalslag gemaakt naar 
het project waar we toen mee bezig 
waren namelijk… de kabouters.
Het toneelstukje ging over een fee die 
het elfje ontmoet die in de klankkast 

woont en met behulp van de kabouters 
leerde de fee wat ze met de klankkast 
kon doen. 

Maar wat zit er nu in al die laatjes en wat 
doen we ermee?
Om alles heel uitgebreid uit te leggen 
zou teveel worden voor dit artikel. 
Vandaar een korte uitleg:
Laatje 1: opdelen van zinnen in woor-
den. Hier kun je al allerlei spelletjes mee 
doen. Er zitten ook een paar schoen-
tjes in het laatje waarmee de kinderen 

kunnen lopen op elk woord wat ze horen 
in een zin.

Laatje 2: opdelen van samengestelde 
woorden in afzonderlijke stukjes. Er zit 
het spel driekaart in het laatje. Je hebt 
3 kaarten: kaart 1: klok / kaart 2: huis / 
kaart 3: klokhuis

Laatje 3: het opdelen van woorden in 
klankgroepen: er ligt een trommeltje 
in het laatje of een ander muziekinstru-
mentje. Je zegt een woord en het kind 
laat horen uit hoeveel stukjes het woord 
bestaat

Laatje 4: het verbinden van klankgroepen 
tot woorden. Net andersom dan laatje 
3. In dit laatje kunnen plaatjes zitten 
van woorden die we verdeeld hebben in 
stukjes, bijvoorbeeld een plaatje van een 
olifant die je in 3 stukjes hebt geknipt. 
O – li – fant.
Laatje 5 en laatje 6: hierin liggen rijmpjes 
met daarbij kleine attributen. Bij een 
rijmpje over spinnen kun je spinnetjes 
leggen. 

Laatje 7: het herkennen van eindrijm. 
Hierin kan een rijmmemorie liggen, een 
boekje met rijmpjes en ook hierin breng 
je allemaal variatie aan.

Laatje 8: het toepassen van eindrijm, het 
ontdekken en maken van eindrijm. In dit 
laatje komt dus vooraal naar voren dat 
de kinderen zelf op zoek moeten gaan 
naar rijmpjes, zelf maken. Ook hebben 
we daar de rijmbal in gedaan. In de kring 
gooien we de bal naar een kind met een 

De klankkast geeft kleur 
aan ons onderwijs! | onderbouw

Dit schooljaar zijn we begonnen met het 
werken met de klankkast. Een manier 
om spelenderwijs en doelgericht te 
werken aan de taalontwikkeling.
De klankkast is een mooi kastje met 
verschillende laatjes met daarin 
verschillende materialen die horen bij 
de fasen van fonologische ontwikkeling 
van kinderen.

Eerst misschien maar even uitleggen 
wat wij nu eigenlijk precies doen met 
ons taalonderwijs.
In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd 
voor zowel het technisch als het begrij-
pend lezen. Er wordt uitgebeid aandacht 
besteed aan mondelinge taal, woorden-
schat en de beginnende geletterdheid.

De vorm van taal wordt bepaald door 
de klanken van onze taal. Fonologische 
ontwikkeling (fonologie = klankleer) 
heeft zowel te maken met het kunnen 
maken als met het kunnen onder-
scheiden van de klanken van onze taal. 
Het is het bewustzijn van woorden en 
klankgroepen.

Hieraan vooraf gaat het fonemische 
bewustzijn. Dat wil zeggen de vaardig-
heden rond klanken. Fonemen zijn de 
kleinste, betekenis onderscheidende 
eenheden van de gesproken taal de 
bouwstenen dus van het spreken en 
schrijven.
Het woord kat bestaat uit 3 fonemen, 
namelijk de klanken k/a/t/. Een foneem 
bepaalt dus het verschil tussen kat en 
kam of het verschil tussen de woorden 
pet en pit.

Vaardigheden als het rijmen en het 
verdelen van woorden in klankgroe-
pen ontwikkelen zich bij veel kinderen 
spontaan. Vaardigheden op het niveau 
van afzonderlijke klanken en het onder-
scheiden van fonemen binnen een woord 
ontwikkelen zich echter vrijwel nooit 
spontaan
Fonemisch bewustzijn ontwikkelt zich 
niet door rijping . Om het fonemisch 
bewustzijn te ontwikkelen zijn instructie 
en begeleide oefening nodig…

En dat brengt mij terug op de klank-
kast. Het fonemisch bewustzijn heeft 
te maken met auditieve vaardigheden. 
Deze komen allemaal in de klankkast 
voor.

Er zijn verschillende klankkasten te koop 
en dan kun je daar mee aan de gang. 
Wij (de onderbouw) hebben besloten om 
deze klankkast zelf te maken, onze eigen 
vorm eraan te geven en op die manier 
bespaarden we een hoop geld en waren 
we er meer bij betrokken. Ach, ook wij 
zijn net als de kinderen……leren door 
zelf te ontdekken en leren, door zelf te 
doen…

Hoe ziet onze klankkast eruit? 
We hebben de klankkast zelf gemaakt 
(met de beroemde IKEA kastjes, die er 
toen nog waren) met een huisje voor 
de letterelfje (zij biedt vaak een nieuwe 
klank aan) … bovenop een muziekdoosje, 
want wanneer het muziekje klinkt weten 
de kinderen… het is klankkasttijd!

De achterkant hebben we geverfd met 
schoolborden verf. Hier kunnen we dan 
opschrijven en op tekenen.

De klankkast bestaat uit verschillende 
laatjes. Elk laatje hoort dus bij een van 
de fasen van de fonologische ontwikke-
ling van kinderen. In de laatjes stoppen 
we verschillende voorwerpen, waarmee 
een spelletje gespeeld kan worden. Het 
moeten leuke, uitdagende spelletjes zijn 
en het wordt extra uitdagend en aantrek-
kelijk omdat deze dus zijn verstopt in de 
laatjes en iedere keer weer anders zijn!

In het begin is de kast nog een kast van 
de medewerker… we spelen de spelle-
tjes samen met de kinderen, waarbij de 
inbreng van de kinderen groot moet zijn.
In het begin maak je ook de keuze van 
een laatje met de kinderen en al gaan-
deweg helpen de kinderen met het vullen 
van de laatjes, spelen de spelletjes en 
dit gaat dan wel volgens vaste rituelen.
Uiteindelijk moet het de kast van de 
kinderen worden. Een kast waarmee de 
kinderen zelfstandig mee aan de slag 
kunnen.
Door elk spel zo vorm te geven dat de 
kinderen snel de bedoeling begrijpen 
is er sprake van inter-actief taalonder-
wijs: betekenisvol, sociaal en strategisch 
leren.
Het is de bedoeling dat we met elk 
project steeds in de belevingswereld 
van de kinderen, een vertaalslag maken 
naar de klankkast. De activiteiten krij-
gen meer diepgang als deze gekoppeld 
zijn aan bestaande rituelen, zoals de 
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woord erbij… wat rijmt er op... de woor-
den hoeven dan niet altijd te bestaan. 
Het gaat erom dat ze allemaal hetzelfde 
klinken aan het eind.

Laatje 9 en laatje 10: het herkennen van 
beginrijm. Ook hier zit dus een opbouw 
in. In een van deze laatjes kunnen ook 
hele rare zinnen liggen: wammes waggel 
wipt weer weg.

Laatje 11: het toepassen van beginrijm. 
In dit laatje ligt een brilletje. Je zet de 
bril op en zegt: ik zie ik zie wat jij niet 
ziet en het begint met een K .
Laatje 12: klinker in een woord isoleren. 
De kinderen leren met behulp van het 
toverstafje om in woorden de middel-
ste klank of klinker te herkennen. We 
betoveren de naam TOM. We toveren de 
/o/ in een /i/… wat is de nieuwe naam?

Laatje 13: auditieve analyse op klankni-
veau. Met behulp van het bijltje hakken 
we het woord in klanken boot hakken 
we in b/oo/t ( wel van links naar rechts 
hakken ). Of je betaalt uit de portemon-
nee voor elke klank een muntje… voor 
boek moet je 3 muntjes betalen.

Laatje 14: auditieve synthese op klan-
kniveau. Nu dan andersom… ik zeg b/
oo/t kun jij het plaatje pakken wat er bij 
hoort? Met de blinddoek op moet een 
kind raden wie er achter hem staat: 
k/i/m of voelen wat hij in zijn hand heeft 
b/l/o/k enz.

Laatje 15: letters kunnen benoemen. 
Hierin kan van alles zitten wat te maken 
heeft met letters. Plakbriefjes waarop 
je een letter schrijft en deze plak je op 
de rug van een kind. De klank wordt 
benoemd door de andere kinderen en 
het kind schrijft de klank op.

Laatje 16: in dit laatje kun je van alles 
toppen: foto’s van de kinderen met hun 
namen erbij…leg de juiste naam bij het 
juiste kind. Muziekinstrumenten, woord-
kaartjes van ons project, de letter van de 
week enz. enz.
We zijn volop aan het experimenteren 
met de klankkast.
De klankkast krijgt steeds meer een 
plekje binnen de groep, het maakt kinde-
ren nieuwsgierig en spelenderwijs leren 
ze de verschillende facetten van ons 
taalonderwijs. 

De klankkast geeft KLEUR aan ons 
onderwijs.

Heidi Meyerink en Anita van Dommelen
medewerkers onderbouw

Basis
onderwijs

De afgelopen periode hebben wij in de 
Middenbouw 3-4 regelmatig ouders 
uitgenodigd. 
Bij ons laatste project, over Wonen, zijn 
er ouders in de groep geweest die iets 
kwamen vertellen over hun beroep of 
hobby. Zo kwam er een elektricien, een 
aannemer, een makelaar, een klusser 
en een binnenhuisarchitect. 
Ouders die enorm enthousiast een 
verhaal vertelden, de één met een power-
pointpresentatie, de ander met digitale 
foto´s, de volgende met allerlei materi-
alen. Prachtig om te zien hoe geweldig 
interessant de kinderen het vinden om 
eens naar iemand anders te luisteren 
dan naar hun eigen medewerkers. 

Wij hebben nog maar weer eens een 
keer ervaren hoe leuk het is om ouders 
in de klas uit te nodigen. We zien de 
meeste ouders natuurlijk wel bij het 
halen en brengen vóór en na school-
tijd, maar door ze bij het onderwijs van 
hun kinderen te betrekken leerden we 
ouders toch weer op een heel andere 
manier kennen. Wat is er veel kennis in 
huis wat ook nu weer zo goed aansluit bij 
een project. Geweldig om te zien.

Ook voor de ouders was het een leuke 
ervaring om nu eens onder schooltijd in 
de klas te mogen zijn. Eén van de ouders 
vertelt: ”Afgelopen week mocht ik in de 
klas van Yolanke en Jikke iets vertel-
len over het vervangen van onze schuur. 

In 2006 bouwde ik een schuur in onze 
achtertuin, van hout en net groot genoeg 
om onder een lichte bouwaanvraag te 
vallen.
Eindelijk mocht ik vertellen wat er alle-
maal bij was komen kijken. Ik was er 
altijd al trots op, maar om 29 koppies 
vol aandacht na een half uur te moeten 
afschudden is toch een heerlijke erva-
ring. Bij elke vraag schoten de handen 
de lucht in (tja, dan besef je dat er toch 
ook nog een hoop koppies zijn waar je 
de naam dan niet van paraat hebt – dan 
maar wijzen). Maar ook zonder vragen 
sprongen er hier en daar tijdens het 
vertellen vingers de lucht in. Wat een 
nieuwsgierigheid – super”.

 We zijn begonnen bij de bouwaanvraag, 
de tekeningen en de bouwmodellen van 
klei en papier. Dat snapten ze perfect. 
Vervolgens de stappen van oude schuur 
weg, fundament, muren, dak (met 
pannen) , vloeren en afwerking.  Bij de 
dakpannen hebben we stil gestaan hoe 
het nou kan dat ze blijven zitten – met 
lijm? Of plakband?
 Gelukkig wist ik van te voren dat dit een 
vraag van de kinderen was, dus ik had 
een tas met panlatten en 6 dakpannen 
meegenomen. Op de tafel in het midden 
van de kring heb ik alles uitgelegd. Net 
Lego maar dan in het groot – ‘oooohhh. 
Ik snap het’. 
Toen was het tijd en ben ik tevreden 
met mijn dakpannen weer naar buiten 
gelopen en maakten ze zich op voor de 
vakles Dans. Ik dacht; wat wordt hier 
hard gewerkt!

Voor een kind is het heel erg leuk als 
je vader of moeder een keer in de klas 
komt helpen. Een keertje koken, helpen 
bij een viering, helpen bij lezen, luizen-
pluizen of sommetjes flitsen, of zoals 
bij dit project; als je ouder iets komt 
vertellen. 
Aukje vertelt daarover:
`Mijn vader deed het heel goed. Hij 
beantwoordde de vragen goed, hij wist 
overal een antwoord op! Ik was wel trots 
op mijn vader; hij wist zo veel, en hij deed 
het grappig. Maar het was ook wel gek 
om mijn vader in de klas te zien, alsof hij 
opeens een medewerker was.´

De andere kinderen uit de groep 
reageren:
´Het is leuk als een ouder iets komt 
vertellen, ouders weten meer over speci-
ale dingen.´
´Ouders hebben ander werk, ze weten 
daar veel van, meer dan Yolanke en 
Jikke kunnen weten, want het is hun 
werk niet´
´Ze nemen vaak bijzondere dingen mee 
die we anders nooit zien´

Een project wordt door deze verhalen en 
presentaties rijker en interessanter. De 
onderwerpen worden op deze manier 
verder belicht, uitgediept en vergroot.
We willen alle ouders die hebben meege-
werkt aan het project ´Wonen´ heel 
hartelijk bedanken voor hun bijdrage.En 
vanzelfsprekend willen we alle ouders 
uitnodigen om hun verhaal te komen 
vertellen!

Jikke Klem,  Middenbouw 3/4

Ouders in de klas |  middenbouw
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Basis
onderwijs

Tulpen, kaas en 
klompen… | middenbouw

Van zelfstandig werken naar zelf-
verantwoordelijk werken 

In de onderbouw wordt er al een start 
gemaakt met het zelfstandig werken.
Het visueel kiezen van een werkje of een 
hoek. Op de kringtafel liggen werkjes/
spullen uit de hoeken die de werkers 
kunnen kiezen. Als ze willen wisselen 
ruilen zij van attribuut.
De oudste kleuters krijgen een week-
taakje die ze zelf in de week plannen en 
uitvoeren. Op een aftekenlijst houden 
zij dat bij.

De werkers krijgen gelegenheid initiatief 
te tonen, als ze zelf beslissingen mogen 
nemen en als ze verantwoordelijkheid 
mogen dragen voor het uitvoeren van 
hun taken.

In groep 3/4 staat er een dagtaak op het 
bord, daarnaast zijn er verdieping– en 
verrijkingsopdrachten waar de werkers 
uit mogen kiezen b.v. leerspelletje, 
computer, kapla , lezen en constructie.
De werkers in groep 5/6 krijgen een 
weektaak, na Pasen mogen de 6e jaars 
zelf gaan leren plannen.
Zijn ze klaar met de dagplanning dan 
kunnen ze kiezen uit b.v. leerspelletje, 
computer, tekenopdracht, lezen , junior 
info. e.d. 

In de bovenbouw maken de werkers hun 
eigen weekplanning. Vaste punten zijn de 
reken- en taal opdrachten, omdat daar 
ook instructies aan verbonden zijn.
De werkers plannen daarnaast een 
aantal activiteiten zelf in b.v. lezen, 
spelling oefenen, creatieve opdracht, 
topo, vrije tekst, extra oefenen (het op 
gang brengen van reflectie, dit wil ik nog 
verbeteren/leren). Dit tekenen ze af op 
hun weekwerkplan.
Het klinkt mooi, maar voor veel werkers 
is dit nog moeilijk. Ze beginnen vaak met 
de“leuke”activiteiten en “vergeten“ de 
minder leuke. Het is belangrijk dat er 
een duidelijke structuur is en dat de 
werkers goed weten wat er van hen 
verwacht wordt.
Ook het vrije keuze moment lokt, want 
als ze klaar zijn met de dagplanning 
maken ze een opdracht van het keuze-

bord, daarop staan allerlei verdieping- 
en verrijkingsopdrachten b.v. computer, 
proefjes maken, een onderzoekje, lesje 
geven, tekenen, techniek, leerspelle-
tje, natuur, spreekbeurt voorbereiden, 
verkeer e.d.
Door met de werkers in gesprek te gaan, 
wat lukte wel , wat niet en hoe komt dat, 
leer je ze verantwoording voor hun eigen 
werk te nemen.
Zo geef je kinderen steeds meer zelf 
de regie over hun werk, waardoor ze 
enthousiaster aan de slag gaan. Wij 
bereiden de werkers zo langzaam, in een 
doorgaande lijn, voor op het werken in de 
domeinen van ons Voortgezet Onderwijs.

Wij krijgen ook positieve geluiden van 
ons Voortgezet Onderwijs, dat onze 
werkers beter kunnen plannen en zelf-
standiger werken, dan de kinderen van 
buiten af.
Iets om trots op te zijn!!

Trudy Grijpma, medewerker bovenbouw

Duizend gele, Duizend rooie,
Wens ik jou de allermooiste,
wat m’n mond niet zeggen kan,
zeggen tulpen uit Amsterdam.

Toen wij vorig jaar de opdracht kregen 
een nieuwe methode uit te zoeken voor 
topografie wisten wij niet dat wij en de 
kinderen er zo enthousiast van werden,  
dat we nu zelfs op Nederlands kamp zijn 
gegaan!
 Project Nederland, waar ga je het dan 
over hebben, waar begin je en vooral, 
waar eindig je?

Tulpen, kaas en klompen, VOC en 
de gouden eeuw, de stichting van 
Amsterdam met de grachten,  molens, de 
domtoren en de afsluitdijk, het aanleg-
gen van polders, de watersnoodramp, 
mijnen en grondsoorten, hunebedden 
en de ijstijd, de tweede wereldoorlog en 
natuurlijk allerlei Nederlandse liedjes. 

Nederland algemeen
Ons project begon zoals we eigenlijk elk 
project beginnen met een gesprek over 
wat kinderen allemaal weten over het 
onderwerp. Toen al bleek dat de kinde-
ren veel weten over het Nederland van 
nu, het voetbal, dagelijks leven en de 
muziek van nu, maar dat ze eigenlijk 
helemaal niets meer weten over vroe-
ger, wat typisch Nederlands is. 
We zijn begonnen met eens kritisch 
te kijken naar het leven van nu, wat 
hoort nou echt bij Nederland? Omdat 
dit natuurlijk precies de belevingswe-
reld van de kinderen is was de betrok-
kenheid bij het project groot.  Waar ligt 

Nederland in de wereld? Hoe zien de 
provincies eruit? Wat is de regering en 
wat doet de koningin? Hoe verdienen 
Nederlanders hun geld? We merkten dat 
hoe meer de kinderen te weten kwamen 
hoe leuker ze het vonden om aan dit 
onderwerp te werken. 

Provincies
Vervolgens zijn we gaan  werken over 
de provincies. Deze werden steeds per 
drietal aangeboden. Het eerste kwamen 
Groningen, Friesland en Drenthe aan 
bod. Bij deze provincies horen het 
wadlopen en de hunebedden. Over die 
onderwerpen werd dan ook in de metho-
de extra aandacht besteed. Daarnaast 
werden deze onderwerpen door de 
meeste klassen verder uitgewerkt. 
Vooral over de hunebedden kan je veel te 
weten komen: hoe die stenen in Drenthe 
kwamen, de ijstijd en mammoeten. 
Zo volgden Overijssel, Gelderland en 
Flevoland waar de bouw van de afsluit-
dijk en het ‘maken’ van de provincie 
Flevoland centraal stonden. En zo 
kwamen allerlei onderwerpen aan bod. 

Kamp
Omdat de kinderen zo enthousiast aan 
dit project begonnen waren we het er al 
vroeg in het jaar over eens dat dit een 
goed thema zou zijn voor kamp. 
We zijn het kamp met z’n allen gestart 
in de grote zaal met een levende 
poppenkast. Jan Klaassen en Katrijn 
hebben een voorstelling gegeven, 
deels gespeeld met poppen….echte 
Nederlandse cultuur. 

Op het kamp hebben we een bezoek 
gebracht aan een plaggenhut, waar 
mensen in Nederland in hebben 
gewoond. We hebben daar een educatief 
programma gevolgd. We speelden oud-
Hollandse spelletjes en bezochten de 
Nederlandse havens in een avondspel. 
Daarnaast hebben we creatief gewerkt 
over Nederland, zoals een tegeltje 
delftsblauw beschilderd en molens 
timmeren.  En natuurlijk hadden we 
een bonte avond en een speurtocht. We 
sloten niet af zoals altijd in de klas, maar 
op kamp, met de ouders erbij. We deden 
een quiz, kinderen tegen de ouders. En 
tot slot hadden we een kampvuur. 

Elk jaar behandelen we in groep 5/6 het 
thema Nederland, maar zoals jullie nu 
lezen was het dit jaar wel een heel bijzon-
der onderdeel van ons lesprogramma!

Robyn de Groot
medewerker middenbouw 5-6

Zelfverantwoordelijk 
werken |  bovenbouw

“Bij een grotere zelfsturing van de 
werkers ontstaat grote  

betrokkenheid bij het leerproces.”

Als je het leven en leren van je 
werkers serieus neemt moet je 
ze daar invloed op willen geven, 
je moet ze daar mede-eigenaar 

van willen maken.

De werkers krijgen gelegenheid 
initiatief te tonen, als ze zelf beslis-

singen mogen nemen en als ze 
verantwoordelijkheid mogen dragen 

voor het uitvoeren van hun taken.
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Personalia
Francine Jageneau. Ik ben geboren in 
1953 in België op het platteland. 

Basis- en middelbare school
Een echte school was op dat Kempische 
platteland niet in de buurt, wel een soort 
dependance van een nonnenschool voor 
meisjes, want jongens konden op dat 
malle schooltje alleen op de kleuter-
school terecht. We kregen vooral les in 
godsdienst, rekenen en Frans. Achter het 
speelterrein was een betonnen kopie van 
de grot van Lourdes, dat was de sfeer. 
In Breda ging ik naar het Stedelijk 
Gymnasium. Dat was toen nog een klei-
ne school van nog geen 200 leerlingen. 
In de derde brak de revolutie van 1968 

uit en het ‘Bredafront’ voor scholieren 
werd opgericht in café de Trapkes waar 
de ‘Maagdenhuisfilm’ over het studen-
tenprotest werd gedraaid. Wat waren 
we fanatiek en wat vonden we onszelf 
belangrijk. We eisten schoolparlemen-
ten en we hebben zelfs een paasvakantie 
besteed aan een zogenaamde “experi-
mentele school” om iedereen die het 
maar wilde meemaken te laten zien hoe 
het allemaal beter kon. We kregen de 
Newman HBS zover om het gebouw in 
die vakantie ter beschikking te stellen. 
Misschien is toen achteraf bezien een 
basis gelegd voor mijn keuze voor het 
onderwijs.

In het onderwijs sinds
1978

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Ik heb Middeleeuwse Geschiedenis en 
Theaterwetenschap gestudeerd. Ik was 
nog niet klaar met mijn studies toen ik 
op een baan op de Werkplaats sollici-
teerde. Ik kende die school  vanwege 
zijn faam. Deze kans kon ik niet laten 
glippen. Terwijl ik op onderzoeksreis was 
in Parijs kwam er bericht dat ik uitgeno-
digd was voor een gesprek, waar ik na 
een nachtelijke rit werd aangenomen 
in 1978. Ik was nog een kind maar de 

koning te rijk. Het is voornamelijk door 
de WP dat ik in het onderwijs ben beland.

Werkzaam op de WP sinds
1978

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Zie hierboven

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
De ideeën van Kees Boeke, hoe voor 
de hand liggend ook, de manier van 
omgaan van medewerkers met werkers, 
de aandacht voor elkaar, de ruimte 
voor creativiteit en de gelijke behan-
deling van werkers uit alle afdelingen. 
Inmiddels behoor ik zelf ook al tot de 
WP-geschiedenis, zo lang werk ik hier al.

Een mooie belevenis
De WP bestaat uit mooie belevenissen, 
te beginnen met de sectie geschiede-
nis. Ik was het enige meisje tussen de 
geschiedenismannen en belandde in een 
warm bad. Ik zie ze nog heel regelma-
tig behalve Yge; zijn dood is niet alleen 
een persoonlijke tragedie maar ook een 
groot verlies voor de school. 
Geheel in de lijn van mijn revolutiejaren 
deed ik mee aan de Werkgroep School en 
Maatschappij, die van allerlei belangrijke 
maatschappelijke thema’s en gebeurte-
nissen in projecten voor de hele school 
omzette. Daar liggen dierbare herinne-
ringen, net als in mijn mentoraten en 
lessen. Ik heb aan vrijwel alle leerjaren 
en schooltypen lesgegeven en genoten 
van het contact met de werkers en de 
sfeer op school, wat de WP zo bijzon-
der maakt. Toch zijn de musicals me het 
dierbaarst. Vanaf het allereerste jaar 
op de WP werken Hilderie en ik samen 
aan deze projecten en dat doen we nog 
steeds nu met Peter, Emanuel, Claartje 
en vooral met onze werkers. Het samen 
werken naar een voorstelling en zien hoe 
iedereen ‘groeit’, wat is dat mooi. En ja, 
we waren goed genoeg en we staan weer 
in de schouwburg.

Personalia
Nannette Bos, geboren in Utrecht op 21 
maart 1962

Basis- en middelbare school
Vanaf 1964 ben ik op 2 jarige leeftijd 
begonnen in de peuterklas van De 
Werkplaats. Daarna ben via de kleu-
terklas naar de basisschool van de WP 
gegaan. Vervolgens naar de 1e brugklas 
om via het VWO (na een heel gezellige 
tijd, met 2 x doubleren) in 1981 met het 
Havodiploma op zak de WP te verlaten.

In het onderwijs sinds
22 maart 1999

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Destijds was ik als directie-secretaresse 
werkzaam bij het RIVM, toen een vrien-
din mij attent maakte op de adverten-
tie van De Werkplaats waarin men een 
secretaresse zocht voor de basisschool. 
Aangezien mijn oudste dochter toen al 

bij de kleuters was begonnen, en mijn 
jongste dochter bijna bij de peuters 
terecht kon, leek de cirkel gewoon rond, 
deze baan kwam precies op het goede 
moment!

Werkzaam op de WP sinds
22 maart 1999

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Ik ben blij dat de WP mij destijds uit al die 
sollicitanten heeft gekozen, het moment 
dat ik hoorde van deze vacature was mij 
dus al duidelijk dat dit mijn baan moest 
zijn… Maar ja, dan moet je nog wel de 
procedure doorlopen, en ik was dan ook 
ongelofelijk blij dat ik uiteindelijk ook uit 
de bus kwam! Van deze overstap heb ik 
sindsdien nog geen moment spijt gehad.

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Mijn hele schoolloopbaan ben ik met veel 
plezier naar school gegaan, ik was en ben 
er trots op een WP-er te zijn. Iedereen 
zet zich voor de volle 100% in om ervoor 
te zorgen dat, ook in de huidige samen-
leving, onze school een plek is waar 
werkers en medewerkers met respect 
met elkaar omgaan. Hierdoor ontstaat 
een klimaat waarin ieder het beste in 
zichzelf naar boven kan laten komen.

Een mooie belevenis
Bij de kleuters ben ik ooit “oudste van 
de bouw” geweest, ook destijds bete-
kende dat al dat je naam “in het blikje” 
terecht kwam. Anders dan tegenwoordig 
waarbij het oude busje van Kees Boeke 
uit de vlaggenmast naar beneden komt, 
gingen wij destijds met alle kinderen in 

een lange sliert door het bos naar het 
gebouw van de oude WP aan de Frans 
Halslaan. Met de andere gelukkigen 
klom je dan de kleine trappetjes op 
naar “het Torentje” daar schreef je dan, 
tussen de hanenbalken, je naam op de 
oorkonde, terwijl de rest van de school 
in cirkels om het gebouw heen stond. 
Echt heel erg bijzonder!! 
Samen met Wim en Janny heb ik overi-
gens mijn naam nog gezocht op de 
huidige rol, maar er waren helaas een 
aantal jaren verdwenen, dus leeft deze 
gebeurtenis alleen voort in mijn herin-
nering en die van een aantal van mijn 
oud-klasgenoten. 

Waar ik tegenwoordig elk jaar heel erg 
van geniet is de tijd rondom het Jaarslot, 
vooral wanneer ik zelf mee mag doen, 
en we weer fantastisch uitgedost met 
elkaar het jaar afsluiten. En als we 
vervolgens tijdens de borrel al kunnen 
genieten van de mooie tekeningen die de 
kleuters van ons stuk hebben gemaakt, 
dan voel ik me een bevoorrecht mens. 

Werk dan mee in de 
Werkplaats

Algemeen
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In alle afdelingen hebben we de examen-
training na het laatste schoolexamen 
nog steviger hebben aangepakt dan in 
de afgelopen jaren. We raken gelukkig 
langzamerhand in alle afdelingen het 
beeld kwijt van ‘facultatieve lessen’ die 
zogenaamd ruimte voor eigen verant-
woordelijkheid geven maar die vaker 
werkers (en ouders) opzadelen met 
vragen als moed verzamelen, discipline 
zoeken, afleidingen het hoofd bieden et 
cetera. Voorbereiden op examendoen 
is oefenen, herhalen en trainen en de 
deskundigen (de medewerkers) zijn op 
school beschikbaar, dus wat is er logi-
scher dan die deskundigen te benutten 
in je voorbereiding. 
Ook voor de langere termijn zijn mede-
werkers al bezig geweest om te analy-
seren waar de knelpunten zitten in 
de voorbereiding van werkers op het 
Centraal Examen. Daarbij helpt het 
Cito,want deze instelling levert na elk 

eindexamen foutenanalyses per vak en 
per onderdeel en zo kunnen medewer-
kers dus vaststellen welke onderdelen in 
het examenjaar en het voorexamenjaar 
meer aandacht verdienen. Dat heeft in 
de afgelopen jaren al geleid tot bijstelling 
van het programma, extra doelgerichte 
instructietijd, workshops voor erkend 
lastige onderdelen. 
We moffelen deze gegevens niet weg, 
relativeren ze evenmin maar gebruiken 
ze als spiegel voor onze eigen werkelijk-
heid en als aanleiding tot bijstelling en 
wijziging. We rekenen erop dat “het lek 
boven is’’ en dat in de komende jaren ook 
deze resultaten weer voldoende zullen 
worden.

Henk Zijlstra

Net als bij een voetbalploeg, een restau-
rant of een dansgezelschap is voor een 
school het behouden van een hoog 
niveau (kwaliteit) lastiger dan het berei-
ken daarvan. Het grootste gevaar schuilt 
in het tevreden achter over leunen. En 
dat zou bij de Werkplaats ook op de loer 
kunnen liggen. We doen veel goede 
dingen en we doen ze behoorlijk goed. 
De WP-krant doet daar met grote regel-
maat verslag van. 
Tegelijk kun je pagina’s WP-krant vullen 
met verhandelingen over kwaliteit. In de 
vorige krant nam ik u mee in het denken 
over de opdracht van onderwijs: taal & 
rekenen (dus basisvaardigheden) of 
meer. Nou, meer dus… 
Maar die basis moet ook in orde zijn en 
daarbij is toetsing van belang. Ik noem 
hieronder een tweetal instrumenten dat 
we daarbij gebruiken en die ook voor 
ouders en anderen te zien en te volgen 
zijn.

Tevredenheid
Hoe weten (meten) we of we de goede 
dingen goed doen? Door bijvoorbeeld in 
klankbordgroepen en avonden werkers 
en ouders daarnaar te vragen. Door 
met grote regelmaat werkers en ouders 
vragenlijsten rond tevredenheid voor te 
leggen. Onze werkers hebben dit jaar 
weer allemaal deelgenomen aan tevre-
denheidsonderzoeken. De resultaten zijn 
nog niet uitgebreid geanalyseerd en 
besproken in school, maar een eerste 
vaststelling kan wel al gemaakt worden: 
net als vorig jaar waarderen de werkers 
in grote lijnen hun school en in hun 
uitspraken scoren ze vaak op en regel-

matig boven het landelijk gemiddelde. 
Ook de eerste resultaten van de enquête 
onder ouders (hoewel dat onderzoek 
op dit moment nog loopt) wijzen op een 
vergelijkbaar of beter resultaat dan twee 
jaar geleden toen we voor het laatst 
ouders naar hun tevredenheid vroegen. 
Natuurlijk leveren dergelijke onderzoe-
ken weer aandachtpunten op die we 
bespreken met ouderraad, contactou-
ders, werkersraad, klankbordgroepen, 
MR en die aanleiding zijn voor acties en 
bijstellingen.  
De resultaten van al die onderzoeken en 
– dat is belangrijker – de conclusies en 
aanbevelingen die we daaruit afleiden, 
zullen we voor de zomervakantie weer op 
de website publiceren en opnemen in de 
WP-wijzer van het volgende schooljaar.

Opbrengstenoordeel
Kwaliteit meet je ook met cijfers: de 
kwaliteitskaart van de inspectie is daar 
de graadmeter voor. De meest recente 
gegevens zijn onlangs weer gepubliceerd 
(via onze website en onderwijsinspectie.
nl) en die leveren op één uitzondering 
na het bekende beeld op: we scoren op 
of boven het landelijk gemiddelde. Dat 
is ook onze norm, zoals u weet. Maar 
die ene uitzondering is meteen een 
pijnlijke tik op onze vingers. Onze eind-
examencijfers bij de havo-afdeling zijn 
te laag, vergeleken met het landelijke 
beeld terwijl onze schoolexamencij-
fers bij die afdeling wel in orde zijn. Dat 
leidt meteen tot een tweede aandachts-
punt dat de inspectie ons aanreikt: het 
verschil tussen centraal-examen-cijfer 
en schoolexamen-cijfer is te groot. En 

twee onvoldoendes op de onderdelen 
bij deze opbrengsten leveren een onvol-
doende voor de afdeling op. Dat oordeel 
is te vinden in het zgn. opbrengstenoor-
deel dat een oordeel over drie jaar geeft. 
Dit is niet onverwacht, we kennen de 
gegevens natuurlijk al lang voordat de 
inspectie ze publiceert. Het gaat immers 
over resultaten van eindexamen 2010 
en dat ligt al weer enige tijd achter ons. 
Maar goed, de conclusie dat een deel 
van onze gegevens onder de door ons 
zelf gestelde norm valt, is aanleiding tot 
actie. Dat was twee jaar geleden met de 
onvoldoende voor de vwo-afdeling ook 
al het geval. Voortgezet

onderwijs

Foto’s: Willem Mes

Kwaliteit moet je toetsen
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De Werkplaats krijgt een 
eigen Binnenhof!

De binnentuin van de oude school komt 
weer terug
Half april is gestart met de aanleg van de 
nieuwe “WP-Binnenhof”. Het ontwerp is 
een combinatie van de drie prijswinnen-
de ideeën van de werkers Lex Willems, 
Lotte Souren en Tisse van Nimwegen. 
WP-ouder Helen Ponssen heeft in over-
leg met een werkgroep bestaande uit 
de drie bovengenoemde werkers en 
Pavien Bavinck, Roos Steijnen en Stijn 
Nering Bögel van de werkersraad het 
plan verder uitgewerkt. Ook mede-
werker Hugo Visser is erbij betrokken 
geweest. De ontwerptekening hangt op 
in het domeingebouw met zicht op de 
Binnenhof. 
Door deze Binnenhof krijgt de Werkplaats 
weer iets terug van de oude binnentuin 
die deze werkers net nog in hun eerste 
schooljaar hebben meegemaakt. Dat is 
steeds hun grote wens geweest. 
 
Hoofd, Hart en Handen
Het ontwerp is gebaseerd op het thema 
“Hoofd, Hart en Handen”. Lex Willems 
had hier zijn ontwerp op gebaseerd. 
Daar is mee verder gewerkt. Het “Hart” 
is het centrum van de tuin geworden 
met hagen die de contouren van een 
hart aangeven; daar zijn zitplekken en 
kunnen de werkers elkaar ontmoeten. 
Het “Hoofd” wordt bepaald door een 
forse boom met kruin aan de korte zijde 
van het domeingebouw met daaronder 
grillige kronkelstruiken (de hersenen) 
en een “borrelkei”. De “Handen” is het 
kleurige, creatieve deel van de tuin: 
de betonelementen zullen per team 
“versierd” worden met handen in aller-

lei kleuren. Er komt daar ook beplanting 
met een handvormig blad.
Door het aanbrengen van maaskeien in 
de vorm van een rivierloop worden de 
verschillende delen van de tuin (Hoofd, 
Hart en Handen) met elkaar verbonden. 
Dit loopt door tot het schoolplein. 

Ontmoetingsplek
In de tuin komen op verschillende 
plaatsen zitplekken, zoals dat ook bij 
de binnentuin in de oude school het geval 
was. De bedoeling is dat ook deze tuin 
weer een belangrijke ontmoetingsplek 
wordt. Daarom wordt de tuin ook groten-
deels verhard. Deze verharding is van 
een materiaal in een kleur geel, zodat 
het geheel er vrolijker uitziet dan het 
huidige grijze split. Om beschadigingen 
van de aluminium wanden en vervuiling 
van de ramen te voorkomen komen er 
langs de buitenranden kleine keien in de 
verharding. Het is niet aantrekkelijk om 
daarop te zitten.    
Bij  de werkzaamheden voor de 
WP-Binnenhof worden alle losse steen-
tjes (basaltsplit) rond het domeingebouw 
en voor de kantine (sportveldkant) 
verwijderd. Zij worden verwerkt in de 
ondergrond van de Binnenhof. In combi-
natie met de relatief zachte aluminium-
beplating en de aluminium kozijnen is 
dit losse materiaal geen goede keuze 
geweest. Er zijn al de nodigde platen 
vervangen omdat er deukjes in zaten. 
Dat willen we in de toekomst voorkomen.

Bomen planten door werkers 
De ‘eerste’ bomen zullen door een of 
twee vertegenwoordigers per team 

geplant worden. De teams worden ook 
betrokken bij het met handen “versie-
ren” van de betonnen zitblokken. Op 
welke wijze dit laatste vorm gaat krij-
gen moet nog bepaald worden. In ieder 
geval wordt het een tuin van werkers 
voor werkers! Met dank aan de werkers 
van de werkgroep, Helen Ponssen en 
Hugo Visser!

Jos Heuer

De Werkplaats Kindergemeenschap wordt 
bestempeld als “een gemeenschap met 
een hoofd (wijsheid), met een hart (gevoel 
en betrokkenheid) en met handen (daad-
kracht en creativiteit).” Hoewel ik het heel 
erg naar mijn zin op een school met deze 
idealen,  kan een extra uitdaging nooit 
kwaad. Het YES-USE progamma van de 
Universiteit van Utrecht, heeft een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken verge-
leken met deze bekende idealen van de 
WP. Zo biedt het progamma kennis; is het 
betrokken bij haar leerlingen; stimuleert 
het de leerlingen het beste uit zichzelf te 
halen; en geeft het progamma training in 
verschillende vaardigheden.

Het afgelopen jaar heb ik deelgeno-
men aan het YES-USE progamma. Dit 
progamma biedt leerlingen die geïn-
teresseerd zijn in Economie een extra 
cursus aan, welke kennis maakt met 
de Universitaire Studie “Economics 
and Business Economics”. Het volle-
dig Engelstalige progamma besteedt 
aandacht aan verschillende kennis en 
vaardigheden. Het progamma bestaat 
uit 3 periodes van 10 weken. 
Na overleg met mijn docent Reinier 
Leijenhorst besloot ik me op te geven 
voor dit progamma. Wat hield het 
YES-USE progamma precies is, en hoe 
heb ik deze extra cursus ervaren?

In september vond een kennismaking 
plaats met de andere leerlingen, waarna 
de eerste periode van start ging. In deze 
periode stonden micro- en institutionele 
economie centraal. Aan de hand van lite-
ratuur en opdrachten bestudeerden wij 

de economische effecten op individuele 
personen en organisaties. Deze periode 
werd afgesloten met een examen. 
De tweede periode stond in het teken van 
academische vaardigheden. De opdracht 
was om onderzoek te doen naar een 
specifiek onderwerp. Samen met Evelien 
de Wilt van het RSG Broklede heb ik 
ervoor gekozen om de economische 
relatie tussen China en Sub-Sahara 
Afrika nader te bekijken. Na veel lezen, 
schrijven en herschrijven probeerde 
we uiteindelijk de invloed van China op 
de economie van Sub-Sahara Afrika te 
bepalen. Aan het einde van deze periode 
gaven alle leerlingen een presentatie 
over hun gedane onderzoek voor ouders 
en leraren. 
De laatste periode van het progamma 
stond in het kader van strategisch 
management. We bestudeerden Boeing 
Corporation, en bekeken het toekomst-
perspectief van dit bedrijf. Ook deze peri-
ode schreef ik samen met Evelien de Wilt 
een paper. Deze periode werd eveneens 
afgesloten met een presentatie, en met 
een certificaatuitreiking.

Gedurende het afgelopen jaar heb ik, 
dankzij de verschillende disciplines 
die het progamma bevat, veel nieuwe 
kennis opgedaan. Door iedere week de 
colleges te volgen, werden zowel mijn 
economische kennis, als mijn Engelse 
vaardigheden getraind. Ik heb een goed 
beeld van de studie Economie ontwik-
keld, wat het kiezen van een geschikte 
vervolgopleiding straks veel gemak-
kelijker zal maken. Daarnaast werd er 
veel aandacht besteed aan het onder-

zoek doen en aan schrijf- en presen-
tatievaardigheden. Bovendien heb ik 
veel nieuwe mensen leren kennen, die 
de interesse voor Economie met mij 
delen. Het kostte echter een hoop extra 
moeite, tijd en werk, wat soms moeilijk 
te combineren was met mijn schoolwerk 
en mijn vrije tijd. Gelukkig stonden mijn 
docenten Reinier Leijenhorst en Marijn 
Backer altijd klaar om me te helpen en 
om ervoor te zorgen dat deze combina-
tie mogelijk was. Maar zoals economen 
kosten en baten afwegen, krijg je er bij 
dit programma meer voor terug dan dat 
je ervoor moet doen.

Kortom, deze periode was een hele 
leerzame, maar bovenal leuke tijd uit 
mijn schoolcarrière. Ik heb heel veel 
nieuwe dingen geleerd en veel leuke 
mensen leren kennen. Ik raad leerlin-
gen die erover denken later iets in de 
Economie te doen, of die interesse in 
het vak hebben, dan ook zeker aan te 
kijken of het progamma wat voor hen 
is. Wellicht biedt het progamma hen net 
zoveel leuke nieuwe ervaringen als dat 
het mij geboden heeft. Ik ben dan ook 
erg blij, dat de Werkplaats mij de kans 
heeft gegeven deel te nemen aan het 
YES-USE progamma. 

Lucie van den Bergh (V5C)

Meer informatie over het progamma is te 
vinden op: www.uu.nl/

Voortgezet
onderwijs

YES-USE

Foto’s: Henk Wolsleger
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Gezond maakt slim

Voortgezet
onderwijs

Onze school heeft in het schooljaar 
2005/2006, in de eerste drie leerjaren 
van het voortgezet onderwijs, gezond-
heidsonderwijs ingevoerd. Omdat onge-
zonde leefstijlen elkaar beïnvloeden en 
vaak clusteren bij bepaalde jongeren, is 
dit onderwijs gericht op zeven leefstij-
len tegelijkertijd, namelijk de BRAVIOS-
gedragingen: bewegen, roken, alcohol, 
voeding, internet, ontspanning (door 
minder pesten) en seksualiteit.

Eind maart 2011 is al weer de vierde 
bespreking geweest van de belangrijkste 
resultaten van de meting, die ieder jaar 
weer wordt afgenomen betreffende het 
gezondheidsgedrag van onze werkers. 
Een overzicht van de belangrijkste 
resultaten:

Bewegen
•  Ruim 85% van de werkers voldoet 

aan de norm gezond bewegen óf de 
fitnorm.

•  50% van de werkers vindt dat ze 
eigenlijk meer zouden moeten 
bewegen.

•  We zien een enorme verbetering 
vanuit het vmbo: in 2008 voldeden 
vmbo werkers significant minder 
vaak aan de combinorm in verge-
lijking met de andere niveaus. In 
2010 verschillen werkers van het 
vmbo niet meer van de andere 
schoolniveaus. 

Beweegnorm: dagelijks 60 minuten matige 
intensieve lichamelijke beweging.
Fitnorm: 2x/week 30 minuten intensive 
lichamelijke beweging in de vrije tijd

Combinorm: indien aan de beweegnorm 
of aan de fitnorm is voldaan.

Roken
• Het totale percentage werkers dat 

ooit gerookt heeft, is afgenomen 
over de jaren van 30% in 2007 naar 
23% in 2010.

• Het totale percentage regelmatige 
rokers is afgenomen over de jaren

• Maar degenen die roken, roken 
helaas meer.

• Op de HAVO wordt het minst 
gerookt, nl. 13%.

• Het hoogste percentage regelma-
tige rokers (hebben in de afgelopen 
maand gerookt) is te zien op de 
HAVO. Op het gymnasium neemt het 
percentage rokers toe. Op het VMBO 
is het gedaald in vergelijking met 
2007.

•  In alle jaren is het percentage regel-
matige rokers op het gymnasium 
het laagst

• De grootste afname in de hoeveel-
heid werkers die roken, is te zien op 
de HAVO. Op het gymnasium neemt 
het aantal gerookte eenheden toe.

• Het percentage werkers dat ooit 
gerookt heeft, is ongeveer gelijk aan 
het Utrechtse gemiddelde percen-
tage. Het percentage regelmatige 
rokers is groter. Op het VMBO van de 
onze school wordt in 2010 minder 
dan gemiddeld gerookt.

Alcohol
• Minder werkers drinken, maar 

degenen die drinken, drinken 
gemiddeld meer.

• In de totale populatie is het percen-
tage werkers dat ooit alcohol heeft 
gedronken afgenomen van 74,4% in 
2007 naar 44,5% in 2010.

• Binge drinken (vijf eenheden of 
meer per avond) is afgenomen over 
de jaren. In 2007 had 37% van de 
werkers in de afgelopen maand aan 
bingedrinken gedaan. In 2010 was 
dit 25%. 

• De drinkscore is tot 2010 het hoogst 
op het VMBO en het laagst op het 
gymnasium. In 2010 is de drink-
score het laagst op het VMBO en het 
hoogst op de HAVO.

• Jongens doen vaker aan binge drin-
ken en risicodrinken (zes eenheden 
of meer per week).

•  De grootste afname van drinkgedrag 
is te zien op het VMBO.

•  Op het VMBO en het gymnasium 
wordt het minst gedronken.

•  Het aantal werkers dat ooit alcohol 
heeft gedronken is in 2010 lager dan 
gemiddeld in Utrecht (in 2009 was 
dat hoger dan in Utrecht). VMBO 
werkers hebben vaker alcohol 
gedronken in vergelijking met jonge-
ren in Utrecht. 

Voeding
• Eetproblematiek is niet veranderd 

over de jaren.

•  Een kwart van de werkers is on- 
tevreden met het eigen gewicht.  
Dit is niet veranderd over de jaren.

•  Een kwart van de meisjes vindt  
zichzelf te dik.

•  Ontevreden met het eigen gewicht 
verschilt niet per schoolniveau. 

Internetgebruik en gamen 
•  In alle jaren gamen jongens signifi-

cant meer dan meisjes.
•  In klas 1 neemt de gamescore (de 

mate waarin compulsief wordt 
gegamed) af in 2010 ten opzichte 
van 2009.

•  In klas 1 en 4 daalt de internetscore 
(de mate waarin compulsief van 
internet gebruik gemaakt wordt) ten 
opzichte van 2007.

•  Er zijn geen verschillen in schoolty-
pen over de jaren in internetgebruik 
en gamen.

Pesten en gepest worden
•  Het percentage pesters en slachtof-

fers van pesten neemt toe tot 2009, 
maar neemt in 2010 af tot het niveau 
van 2007.

•  19% van de werkers geeft aan vaker 
dan twee keer per maand te pesten.

•  10% van de werkers geeft aan vaker 
dan twee keer per maand slachtof-
fer te zijn van pesten.

•  Jongens pesten duidelijk vaker dan 
meisjes en zijn ook vaker slachtoffer 
van pesten.

•  Op het VMBO wordt het meest 
gepest, op het atheneum het minst. 
Werkers van het gymnasium zijn het 
meest slachtoffer van pesten. 

Samenhang leefstijlen
De verschillende ongezonde leefstijlfac-
toren hangen onderling samen. Werkers 
die één ongezonde leefstijlfactor verto-
nen, vertonen vaak meerdere ongezonde 
leefstijlfactoren. 
Het vertonen van ongezond gedrag hangt 
samen met psychosociale problemen.

Conclusie
Al met al hebben we veel verbeterin-
gen waargenomen in het gedrag van 
onze werkers. Door het aanbieden van 
gezondheidsonderwijs zijn onze mede-
werkers bewuster in het eerder signa-
leren van ongezond gedrag. Gesprekken 
worden eerder aangegaan. 
Alcoholvrije schoolfeesten en excursies 
zijn al ingeburgerd op onze school. 
Natuurlijk valt er nog veel winst te beha-
len, daarom wordt er nog steeds kritisch 
gekeken naar ons gezondheidsonderwijs 
en zijn we continu bezig om ons onder-
wijs aan te scherpen. Twee keer per jaar 
hebben we overleg met GGD, Centrum 
Maliebaan en het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht, om ons onderwijs te 
optimaliseren. 

Benieuwd naar wat we allemaal aanbie-
den? Kijk eens op onze internetsite; te 
bereiken via onze homepage. Klik op 
voortgezet onderwijs en daarna op 
“gezond maakt slim” 

Roy Morssinkhof

Foto’s: Willem Mes
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In de derde tussenweek is het vmbo-3 
domein weer naar de Ardennen geweest 
voor een actief weekje sporten.
Nadat de werkers hun spullen onderin 
de bus hadden gelegd, was het wachten 
geblazen op de medewerkers. Maar wat 
gebeurde er toen? Daar kwamen ze aan 
gehuld in wel heel sportieve kleding en 
foute haarbanden. Om al helemaal niet 
te spreken over de fel roze beenwar-
mers. Gelukkig was aan alles gedacht 
en ging er een enorme EHBO-doos mee 
voor het geval dat…

Eenmaal aangekomen in de Ardennen 
gauw de spullen in de huisjes gepakt 
en richting de Ourthe voor een verfris-
sende kanotocht. Verfrissend was het 
zeker, velen hebben hier een nat pak 
gehaald (kwam dit nu door die mede-
werkers?) maar na een korte pauze in 
de zon hebben we de tocht met z’n allen 
toch maar weer mooi gehaald. ’s Avond 
heerlijk gebarbecued en een avondpro-
gramma gevolgd. 

De tweede en derde dag was voor iedere 
klas wisselend en bestond uit verschil-
lende onderdelen: mountenbiken door de 
heuvels van de Ardennen, abseilen langs 
een enorme rotswand, teamsporten, 
tokkelen en boogschieten. Daarnaast 
kreeg iedere klas aan het begin van het 
kamp een knuffel die bij alle activiteiten 
mee moest doen. ’s Avonds werd verteld 
aan de andere klassen wat de knuffel 
allemaal had meegemaakt. Ondertussen 
werd er ook nog eens iemand vermoord? 
Wat was er aan de hand? Oh ja tijdens 
het hele kamp was er ook nog eens het 

moordspel. Cyro M. was de beste “moor-
denaar” en kreeg het geweldige cadeau: 
een enorm plastic zwaard met bijbeho-
rend schild om zijn killingskills nog wat 
aan te scherpen voor de toekomst.
Op donderdag zijn we naar Maastricht 
geweest om eerst een kijkje te nemen 
achter de schermen in het museum, 
waarna we het centrum onveilig hebben 
gemaakt.

Al met al was het weer een enorm 
gaaf kamp waar vriendschappen voor 
het leven zijn gesloten, deze ’s avonds 
weer zijn verbroken, nieuwe liefdes 
zijn ontstaan, eenpersoonsbedden veel 
lekkerder slapen met z’n tweeën en zelfs 
geesten zijn waargenomen.
Wij vonden het enorm geslaagd en hopen 
volgens jaar natuurlijk weer af te reizen 
naar de Ardennen. Jammer dat Manon, 

Zeb en Roy één avondje niet bij het 
avondprogramma aanwezig konden zijn, 
maar gelukkig hebben we de foto’s nog. 

Roy Morssinkhof

Onze klas, havo 3A, is vrijdag 18 maart 
op de “NL doet”- dag gaan helpen bij 
de Reinaerde.
De Reinaerde is een zorgorganisatie 
die zich richt op kinderen, jongeren en 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking. 
Wij zijn naar locatie de Reiger geweest 
hier in Bilthoven. In het begin van het 
jaar zijn wij al een keer op bezoek 
gegaan. We kregen te horen dat we 
ook op de “NL doet” dag zouden gaan 
helpen. De hele klas was super enthou-
siast! Vrijdagochtend zijn we richting 
de Reiger vertrokken. Bij aankomst 
werden we heel hartelijk onthaald door 
de bewoners en begeleiders. Tijdens het 
thee drinken werden we opgedeeld in 

groepjes. Een aantal jongens werden al 
gelijk naar buiten geroepen om daar te 
helpen met het bouwen van een prieel. 
De anderen konden nog even rustig de 
thee op drinken en zijn daarna aan de 
slag gegaan. Wij mochten gaan schil-
deren met de bewoners. Het ging om 
kleine canvas doeken om het gebouw 
mee te versieren. Twee enthousiaste 
kunstenaressen hebben uitleg gegeven 
over hoe en wat en vervolgens zijn we 
begonnen. De opdracht was om het in 
de stijl van Aboriginals te schilderen. 
Na anderhalf uur lekker schilderen 
en bouwen in de tuin hadden we een 
welverdiende pauze. Er was een heer-
lijke lunch voorbereid door de mensen 
van de Reiger. Na de gezellige pauze 

met de bewoners zijn we weer aan de 
slag gegaan. Hierna werden we allemaal 
in de tuin aan het werk gezet. In kleine 
groepjes met een bewoner zijn we de 
tuintegels gaan schrobben. Niet ieder-
een voelde zich geroepen om gelijk een 
bezem te pakken, maar uiteindelijk heeft 
iedereen meegeholpen. Het was heel 
erg gezellig. Voor we het wisten was de 
tijd om. We hebben nog een groepsfoto 
gemaakt. En afscheid genomen van de 
bewoners en begeleiders. Tevreden zijn 
we allemaal naar huis gegaan. Het was 
een leuke dag! 

Sanne Veldhoven & Anies Langerak

Voortgezet
onderwijs

Ardennenkamp NL en H3a doet

Foto’s: Johanna Castro Mendoza
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Naar Keulen

Voortgezet
onderwijs

Tussen acht uur en kwart over acht 
stroomt de parkeerplaats langzaam vol 
met slaperige leerlingen, die allemaal 
bepakt en bezakt zijn voor de Keulenreis. 
Iedereen is op tijd. Helaas zijn de bussen 
dat niet en moeten we een tijdje wach-
ten in de warme zon. Het is uiteindelijk 
negen uur als we kunnen vertrekken.
We gaan met de hele vwo 4 naar een 
Duits plaatsje even over de grens: 
Keulen. Omdat het zo’n leuk stadje is, 
omdat het niet te ver weg ligt en omdat 
het rijk is aan een he-le-boel Romeinse 
geschiedenis. 
Een lange busreis, een geschie-
denispraatje van een meereizende 
medewerker en een heleboel lege 
chipszakken later komen we aan bij onze 
jeugdherberg. 

De kamers zijn helaas een beetje oneer-
lijk verdeeld: de ene helft van de leerlin-
gen slaapt in het nieuwe, luxe gedeelte 
van de jeugdherberg. In elke kamer 
is een tweepersoonsbed, een enorme 
badkamer, een flatscreen televisie 
en een stapelbed met een schuifdeur 
ervoor. In het oude gedeelte moet je het 
doen met twee houten stapelbedden 
en een piepklein badkamertje. Helaas 
voor de jongens mochten de meisjes als 
eerste een kamer kiezen…

We bezoeken tijdens de Keulenreis 
twee kerken en natuurlijk een heleboel 
musea, om zoveel mogelijk cultuur op 
te snuiven. We zien kunst uit alle lagen 
van de geschiedenis: van opgegraven 
glaswerk in een Romeins museum tot 
een paar op elkaar gestapelde dozen in 
een museum voor ‘Moderne Kunst’. Wat 

veel indruk maakt zijn de opgravingen 
van een oude Romeinse villa.
We eten ’s avonds met z’n allen in een 
echt Duits ‘Brauhaus’. Veel mensen doen 
pogingen om als echte Duitsers enorme 
stukken vlees naar binnen te werken. 
Maar Duits bier is op een schoolexcursie 
helaas not-done.

En dan komt de nacht. De schuifdeu-
ren voor de stapelbedden blijken héél 
geschikt te zijn om vrienden achter te 
verstoppen als er kamercontrole komt. 
Medewerkers patrouilleren een tijdje op 
de gangen. Maar uiteindelijk slapen we 
allemaal als roosjes.

De volgende dag beklimmen we de 
prachtige Keulse Dom. Het was om 
duizelig van te worden, om al die boch-
tige wenteltrappen te beklimmen en 
ondertussen tegenliggers proberen te 
ontwijken. Maar het uitzicht mag er zijn, 
en je kunt dan tenminste zeggen dat je 
de Keulse Dom hebt geklommen, die 
toch echt heel wat hoger is dan die in 
Utrecht!

Het aller-leukste van deze Keulenreis 
was denk ik de gezellige sfeer. Het was 
ontzettend leuk om met het hele domein 
zo’n excursie van twee dagen te onder-
nemen. Hopelijk wordt Rome volgend 
jaar net zo leuk!

Femke van Hout (V4A)

Het waren alle kleuren van de regen-
boog. Voor maatschappijwetenschappen 
ging ons cluster op bezoek bij het ISK, 
de school voor jonge nieuwe immigran-
ten. Deze jongeren zijn meestal tussen 
de 16-18 jaar en wonen pas 2 jaar in 
Nederland. Op het ISK leren ze veel 
Nederlands en verder de gewone vakken 
die wij ook krijgen, zoals wiskunde en 
gym.

Iedereen heeft zijn eigen verhaal. De 
een is gevlucht uit Sudan, de ander is 
hier gewoon komen wonen omdat zijn 
ouders hier komen werken. Het is een 
enorm verschil met ons leven. Waar wij 
zeuren als onze fiets is gejat, hebben 
sommige ISK-leerlingen mensen zien 
vermoorden. Ze worden in Nederland 
goed opgevangen. De meeste leerlingen 
hebben al een verblijfsvergunning, al 
zijn er ook bij die misschien volgend jaar 
weer terug moeten naar Iran, Eritrea of 
Turkije. De leerlingen komen echt uit 
alle hoeken van de wereld.
Tijdens onze ontmoeting hebben met 
ze geluncht. Het blijkt maar dat de 

ISK-leerlingen nog niet zo lang in 
Nederland wonen. Ze kochten andijvie, 
terwijl op het boodschappenlijstje stond 
dat er sla gekocht moest worden. Geen 
sla dus op onze broodjes, maar gelachen 
hebben we wel. Als afsluiting hadden de 
ISK-leerlingen een quiz georganiseerd 
met vragen over hun eigen geboortelan-
den. We weten nu allemaal hoe de vlag 
van Sudan eruit ziet en wat de hoofdstad 
van Vietnam is. Het was interessant en 
heel gezellig. Je komt er dan pas achter 
hoe lekker we het hier hebben.

Joep Schrijvers (H4d)

ISK

Foto’s: Eddie Mittendorff
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Kunstendag 2011

Op 30 maart 2011 in tussenweek 3 
hebben de tweede klassen van de 
Werkplaats met veel energie deelge-
nomen aan de Kunstendag. De jaarlijkse 
modeshow was al een traditie. Dit jaar 
is dit voor het eerst breder opgezet met 
andere kunstvormen. 
De werkers konden zich inschrijven 
in een workshop naar keuze. Voor de 
gelegenheid waren tal van gastdocenten 
beschikbaar voor een intensieve sessie 
van drie uur. Door het  inschrijfkarak-
ter ontstond er samenwerking tussen 
de verschillende tweede klassen uit de 
drie teams. 

Hoe beoefen je de middeleeuwse 
zwaardkrijgskunst? Wie maakt in team-
verband de hoogste spaghetti-toren? 
Hoe maak je als een echte edelsmid een 
sieraad? En wat komt er bij het maken 
van een verleidelijke taart kijken? Het 
waren uidagingen waar de werkers met 
veel enthousiasme en leuke resultaten 
invulling aan hebben gegeven onder 
leiding van onze eigen vakmedewerkers 
en gastdocenten.
Kloppend hart van de kunstendag bleef 
de jaarlijkse modeshow in de grote zaal. 
De werkers gaven wederom gestalte aan 
deze mooie traditie als model, presenta-
tor, kleding designer of toeschouwer. De 
catwalk bleek onverminderd populair als 
podium voor de creaties gemaakt tijdens 
de textiel lessen. 
In het afgelopen trimester is bij dit vak 
gewerkt aan kostuums uit de modege-
schiedenis van de klassieke oudheid tot 

de jaren vijftig. Met gepaste muziek, de 
juiste schmink en sfeervolle belichting 
was de modeshow een bruisend spekta-
kel waarin vrijwel alle werkers uit twee-
de en eerste klassen kwamen kijken.
De Kunstendag 2011 is in daarmee een 
geslaagd initiatief dat past in de tradi-
tie van De Werkplaats waar creativiteit 
en samenwerking hand in hand gaan 
met kennis over kunstgeschiedenis en 
cultuurontwikkeling. Dus, op naar de 
Kunstendag 2012!

Anja Meenink (medewerker textiel en 
tekenen)

Opnieuw had de dansvoorstelling van 
dit jaar een mooi en ook wel spannend 
thema, dat ijzersterk uitgewerkt was 
in beweging en een lust was voor het 
publiek.

De avond begon met een spectacu-
laire show van Zumba en Tissu. Zumba 
kent iedereen inmiddels wel, maar niet 
iedereen weet wat je je bij ‘Tissu’ moet 
voorstellen. Een andere term ervoor 
is luchtacrobatiek, eigenlijk een soort 
van dansbeweging in doeken in de lucht. 
Imponerend is het.
Daarna kwamen de stukken die Nicole 
met werkers heeft gemaakt. In het 
eerste deel is de inbreng van onze 
dansers en danseressen iets kleiner dan 

in het tweede deel. In het eerste deel 
werd vooral in de sfeer van ‘De Bloem’  
gedanst en in het tweede deel brak de 
strijd tussen de Poen en de Bloem pas 
goed los. Dit laatste deel vormde de 
hoofdmoot van de avond. 

Zo geweldig  hoe onze dansers en danse-
ressen onder leiding van Nicole zelf van 
alles maken, bedenken, choreografe-
ren en instuderen en hoe zij het tot een 
geheel weet te maken. Grote klasse, 
wat een prachtige en indrukwekkende 
voorstelling. De foto’s van Mike getuigen 
daarvan.

Francine Jageneau

Voortgezet
onderwijs

De poen of de bloem!

Foto’s: Mike Werkhoven

Foto’s: Mike Werkhoven
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aan de slag is geweest. Dat kun je wel 
zien op de foto’s van Mike.
Het zit er weer op,  na meer dan een 
week totaal te zijn ondergedompeld in 
de musical nemen we de draad weer op. 
Gelukkig kunnen we uitkijken naar de 
kroon op het werk: de uitvoering in de 
Utrechtse Schouwburg op 16 september! 
Dan gaan we pas echt spetteren.

Francine Jageneau

Na de geslaagde Aeneas-avonden 
kunnen we terugkijken op een span-
nende, gezellige en  heerlijke voorbe-
reidingstijd. Eigenlijk was dit project wat 
hoog gegrepen, dus des te blijer zijn we 
met het resultaat. 
Om dit buitengewoon ingewikkelde 
verhaal, dat door Vergilius in de tijd 
van keizer Augustus is geschreven, in 
een toneelstuk om te zetten is haast 
ondoenlijk en het mag dan ook een 
wonder heten dat het Hilderie gelukt 
is om er een voor ons speelbare tekst 
van te maken, die zowel ontroerend als 
grappig is geworden. En dat spelen is 
meer dan goed gelukt.

Dido
Het verhaal van Aeneas begint als de 
stad Troje gevallen is voor de Grieken 
en hij met een goddelijke opdracht de 
stad moet ontvluchten met zijn vader, 
zoon, beste vriend en een aantal getrou-
wen. Al zeven jaren zwerven ze rond 
op weg naar Italië waar hij een nieuw 
Troje moet gaan stichten als ze in een 
enorme storm verzeild raken. Ze lijden 
schipbreuk op de Noord-Afrikaanse 
kust vlakbij de stad Carthago, waar Dido 
koningin is. Zij nodigt de Trojanen uit in 
haar paleis en door inmenging van de 
goden ontbrandt er een hevige liefde 
tussen Dido en Aeneas. Het liefst willen 
Aeneas en zijn volk in Carthago blijven, 
maar dat is niet te combineren met de 
opdracht dat nieuwe Troje te stichten. 
Probleem dus en niet een beetje.

De goden in deze bewerking ruziën 
continu over hoe het verder moet met 

Aeneas en dat leverde geweldige komi-
sche scènes op. Jupiter staat steeds 
tussen Venus en Juno in. Venus is de 
moeder van Aeneas en Juno wil voor-
komen dat er een nieuw Troje gesticht 
wordt. 
Iets meer dan de helft van de aanwezige 
goden is voor Venus; zij is dan ook een 
goede manipulator. Maar Juno heeft ook 
heel wat aanhang. Dat nieuwe Troje is 
natuurlijk Rome, dat er uiteindelijk ook 
is gekomen, maar daar is wel heel wat 
voor nodig; in elk geval veel oorlog, 

die pas kan eindigen als de goden zich 
verzoenen.

Jazz in de klassieke oudheid
De muziek klonk als nooit tevoren. Jazz 
in de klassieke oudheid! Peter heeft 
geweldige muziek samengesteld en dat 
kon je horen ook. De band werd gediri-
geerd door Tom Tukker en de vonken 
spatten eraf.
De vormgeving: decor, kostuum en 
grime maakten het geheel af. Je kunt 
wel zien dat hier een professioneel team 

Aeneas

Voortgezet
onderwijs

Foto’s: Mike Werkhoven
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Waarom ben je dan niet bij je vroegere 
baas, bij Deloitte gebleven?’ vraag ik.
Ook niet goed. Corporate structuren 
zijn niets voor hem, in een hiërarchi-
sche structuur uitvoeren wat anderen 
hebben bedacht, nee.

‘Alweer een vergissing van de WP,’ zegt 
hij. ‘Als je je niet leert aanpassen in een 
hiërarchie ben je in deze samenleving 
voor veel werk niet geschikt.’
‘Je bent gewoon een ondernemer,’ 
probeer ik. 
Hij knikt. Hij wil eigen baas zijn. Je gaat 
pas wat doen als je kans hebt op succes. 
‘Zitten er nog steeds zoveel watjes op 
de WP? ‘
‘Ik,’ zeg ik. 

‘En wat vind je daar zo leuk aan?’
‘Ik verzamel zonsopgangen,’ zeg ik. 
‘Weet je hoe leuk het is steeds weer 
nieuwe Jurrianen te zien en toch nooit 
dezelfde?’
Hij lacht. Zonsopgangen? Dezelfde 
Jurriaan? Dat is onmogelijk inderdaad. 
Zoals hij is, is er maar één. En dat klopt 
natuurlijk. Want dat krijgt je ervan, op 
de WP.

Marijn Backer

Wie aan zee woont of op de open vlakte 
kan ze tellen, de zonnen die komen en 
de zonnen die gaan. En wie zonsopgan-
gen verzamelt voor zijn zonsopgangen-
plaatjesboek die weet dat bijna geen 
dag gelijk begint, geen zon precies op 
de vorige lijkt.
Met kinderen is het niet anders. Heldere, 
gesluierde, broeiende, schitterende, 
verkleurde, roze, bleke, gespikkelde, 
bewolkte, grimmige: de gesteldheden 
waaronder het licht zijn weg naar de 
aarde breekt kan je met een beetje fanta-
sie terugzien in de gezichten van jonge 
mensen. Iedere dag nieuw, ieder kind 
anders. Wat zo’n vergelijking toevoegt?
Het besef dat in die opgroeiende en 
wakker gloeiende gezichten met alle 
menselijke gedragingen, reacties, stem-
mingen één ding hetzelfde is: die licht-
bron die het individu kleurt en verbonden 
is het met ene zijnsverlangen: licht te 
geven, er te zijn, gezien te worden.
Lopen over de brug door de lange glazen 
gang in het bewustzijn dat ik ben omge-
ven door kleine zonsopgangen maakt 
mijn hart licht.
Niet dat we die jonge zonnetjes niets 
te leren hebben, integendeel. Zoals 
Phaeton zijn vaders stuurmanskunde 
behoefde toen hij met vaders zonnewa-
gen aan zijn hemelreis begon, zo is het 
nodig dat wij voor de levensweg lessen 
geven in paarden mennen, teugelvoe-
ring en koers houden. ‘Spoor de paarden 
niet met de zweep aan, geef des te meer 
acht op de teugels, want de rossen zijn 
onstuimig en ardua prima via est, het 
eerste stuk weg is steil. Noch de aarde, 
noch de hemel kunnen te veel zonnehitte 

verdragen, medio tutissimus ibis, houd 
je aan de gulden middenweg.’ 
Phaetons verlangen is existentieel. 
Helios vindt de wens van zijn zoon onver-
standig, de zoon heeft de wens nodig 
om te weten wie hij is, wiens zoon hij is. 
De levensweg is ongewis, de gevaren 
zijn groot en de kans dat het niet goed 
gaat is reëel. 
School is een soort levensweg-oefen-
baantje, een sukkelmanege voor leer-
lingzonnewagenmenners. Testen, 
checken, oefenen, repeteren, durven, 
onderzoeken en alles onder toezicht, 
met hulp en zonder hulp, opdat zij het 
gewicht krijgen en de kennis die het 
mogelijk maakt hun zonnewagen door 
de eigen levensdag te sturen. 

Onlangs werd ik uitgenodigd door een 
oud mentorwerker, Jurriaan. Jurriaan 
was van de fun-generatie, een zesjes-
puber, die zelden werd betrapt op inner-
lijke tucht en intrinsieke motivatie. In 
augustus promoveert hij en emigreert 
vervolgens naar Amerika om daar als 
informaticus leiding te geven een aan 
booming ict bedrijf. Terwijl hij en zijn 
gastvrije vrouw hun blonde zoontjes 
spaghetti’s tussen hun lipjes wringen 
praten we over heden en verleden. 
Jurriaan legt me het belang van ‘analis-
ten’ uit, een soort matchmakers zonder 
wie het slecht zaken doen is in Amerika. 
Zij staan garant voor succes of misluk-
ken. Ik zeg: ‘je hebt op de WP toch wel 
anders geleerd. Verantwoordelijkheid 
nemen en verantwoordelijkheid dragen, 
weet je nog?’

‘Ja, waardeloos,’ zegt hij. ‘Daar kan ik 
dus hélemaal niets mee in Amerika. 
Alles wat ik doe moet ik afdekken. 
Zonder analist vertrouwt niemand dat 
ik kan waar maken wat ik zeg.’

Twaalfhonderd zoveel 
zonsopgangen

Voortgezet
onderwijs

Foto’s: Willem Mes

Het begon als een klein leugentje. Dat 
leek handiger dan de waarheid spreken, 
en ach, wat maakte het uit.
Maar Daantje raakt verstrikt in een web 
van steeds grotere leugens. Als ze alsnog 
de waarheid zegt, gelooft niemand haar 
meer.
Hoe houdt ze de politie erbuiten? Hoe 
spaart ze wie haar lief zijn?

Een boek over liegen en eerlijk zijn, over 
twee zussen die elkaar er op de moeilijkste 
momenten doorheen slepen, en zo voor  
elkaar krijgen wat niemand ooit had  
verwacht.

Het boek verschijnt in juni.

Marijn Backer - Het jaar van de leugen


