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Nadenkend over dit redactioneel hink 
ik op een paar gedachten. Natuurlijk 
wil ik hier graag nogmaals de aandacht 
vestig-en op 90 jaar WP, maar de grote 
reünie van 4 juni ligt inmiddels alweer 
achter ons. 
Ook de lezers extra wijzen op het feit 
dat Henk Zijlstra na elf jaar Werkplaats 
afscheid neemt lijkt me een goed idee. 
Maar zouden jullie de prachtige woorden 
die hieraan gewijd worden door team-
leiders, bestuursvoorzitter en Henk zelf, 
makkelijk over het hoofd zien? Vast niet. 
Daarom stip ik op deze plek graag het 

thema van dit nummer aan: talent. De 
onderwijswereld denkt continu na over 
manieren om kinderen zelf hun talenten 
te laten ontdekken en ontplooien. In dit 
nummer leest u over nieuwe uitdagin-
gen die onze BO-werkers krijgen in de 
vorm van Plannex, extra workshops en 
het Kunstorkest. 
De VO-werkers gaan op maatschappelij-
ke stage, doen mee met de bètadagen van 
de HU en leren over techniek en samen-
leving aan de hand van André Kuipers.  
Veel leesplezier!
Berend Ike

Mei, met één voet in het huidige school-
jaar en de andere al in het volgende. Zo 
laat deze maand zich in het schoolleven 
vertalen. 

Natuurlijk is het schooljaar allesbehalve 
voorbij, al lijken na de meivakantie de 
hoofdjes soms al op ‘zomervakantie’ te 
staan. Dit terwijl nog zo’n 20% van het 
schooljaar voor de deur staat. Genoeg 
werk aan de winkel om te leren, samen 
te werken, te spelen en te vieren. 

Ónze gedachten gaan al uit naar het 
volgende schooljaar. Een jaar vol ideeën, 
onder andere voortgekomen uit het nieu-

we schoolplan. Een document waarvan de 
inkt nog nat is en waaraan de definitieve 
instemming nog moet worden verleend. 
Een schoolplan dat de tijdsgeest ademt, 
niet in de laatste plaats door de samen-
werking tussen BO en VO. 

Terwijl onze vierjarigen hun eigen wereld 
net stapje voor stapje beginnen te ontdek-
ken, leveren hun grote collega-werkers 
uit het VO op hun manier al een heuse 
bijdrage aan de wereld waarin wij met 
z’n allen leven. En het groeiende besef 
dat zij daar een taak in kunnen vervul-
len, alleen al door de manier waarop zij 

kunnen ‘zijn’, krijgen ze gedurende al die 
jaren van ons mee. 

Er zijn meer plannen voor het komende 
jaar. We gaan nadenken over de plaats 
van ICT in ons onderwijs, als middel én 
als doel. We hebben in de afgelopen peri-
ode de eerste kaders daarvoor geschetst. 
We verrijken ons onderwijs met de weten-
schap- en techniekdozen waar we dit jaar 
aan hebben gewerkt en kijken kritisch 
naar het leesonderwijs in groep 3 en 4. 
Het werken in de Ronding zetten we voort 
op de ingeslagen weg en we besteden 
extra aandacht aan de handvatten die de 
werkers krijgen bij hun zelfstandigheid.

Mei

bo

“Natuurlijk is het school-
jaar allesbehalve voorbij, 
al lijken na de meivakantie 
de hoofdjes soms al op 
‘zomervakantie’ te staan.”



WPkrant juni 2016 | 5

Deze en andere plannen staan vermeld in 
onze speerpuntenlijst, terug te vinden op 
de website. De MR stemde er al eerder 
mee in. Het zijn punten van aandacht om 
ons onderwijs verder te verbeteren. Het 
onderwijs is in beweging. We informeren 
erover, maar in het komende jaar en de 
jaren daarna anders dan voorheen.

Uit de tevredenheidsenquête en andere 
onderzoeken die we hebben uitgevoerd 
blijkt dat we hier nog een stap kunnen 
maken, samen met de ouders als part-
ners. Dat betekent iets voor de wijze 
waarop we die samenwerking met elkaar 
aangaan, de wijze waarop we met ouders 
communiceren en de wijze waarop we 
ze willen betrekken bij bepaalde keuzes. 
Ouderbetrokkenheid in een nieuwe bete-
kenis: ook een van de speerpunten van 
het volgende schooljaar.
 
U ziet, we staan reeds met één voet in het 
nieuwe schooljaar, maar genieten nog 
volop van het huidige en kijken uit naar 
de mooie traditionele afsluiting van het 
schooljaar met de Stichtingsdag en Onder 
de bogen. Ik hoop jullie ook dan weer te 
mogen begroeten. 

Rest mij tot slot mij aan te sluiten bij de 
mooie woorden elders in deze WP krant 
over het vertrek van mijn collega en voor-
zitter van de directie, Henk.
Na vijf jaar samenwerking en daarbij het 
ontwikkelen van een gezamenlijke visie 
op veel terreinen gaat hij genieten van 
een nieuwe levensfase.
Ook ik dank hem voor de samenwerking 
en voor de bijdrage in dit gezamenlijke 
proces en wens Henk een prachtige tijd 
na de Werkplaats toe. 
Maar eerst mag hij van een welverdiend, 
warm afscheid van het VO genieten.

Jeroen Goes

Op woensdag is het een drukte van belang 
in de teamkamer van de basisschool. 
Trombones, cello’s, klarinetten, trom-
petten en violen worden door de werkers 
uit groep 5 neergelegd om later die dag 
opgehaald te worden. Groepjes van onge-
veer acht kinderen krijgen drie kwartier 
les van vakleerkrachten.  

Bijzonder, in deze tijd, hoewel het dat 
misschien op het eerste gezicht niet 
lijkt. Er gaat immers sinds enige tijd 
meer geld naar muziek in het primair 
onderwijs. Denk aan de 25 miljoen van 
minister Bussemakers Kinderen Maken 
Muziek-project, met daarbij de samen-
werking met Joop van den Ende en 

private partijen en de toezegging van 
deze partijen om dit bedrag te verdub-
belen. De opzet van dit project is uniek 
ten opzichte van vele anderen. 

Twee jaar geleden ging ik in gesprek met 
Het KunstenHuis. Het viel mij namelijk 
op dat er steeds minder kinderen een 
instrument bespelen, laat staan dat zij 
er ooit mee in aanraking komen. Kijkend 
naar Het Leerorkest, dat op basisscholen 
in Amsterdam Zuid-Oost al tien jaar een 
vaste plek heeft, dacht ik: ‘Dat moet bij 
ons toch ook kunnen.’ Dat is echter niet 
zo eenvoudig.
Om kans te maken op subsidie moet 
je een project hebben dat nieuw is 

Het Kunstorkest
bo
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“Het viel mij op dat steeds 
minder kinderen een 
instrument bespelen, laat 
staan dat zij er ooit mee 
in aanraking komen.”
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hier volgend schooljaar mee aan de slag 
te gaan. 

Samen muziek maken verbindt. Het 
Kunstorkest biedt de mogelijkheid om 
je te ontplooien; je op een andere wijze 
te uiten. Maar door in een orkest te 
spelen en samen te zingen leren kinde-
ren niet alleen muziek maken, maar 
ook onderling samenwerken, discipli-
ne opbrengen, naar elkaar luisteren en 
intellectueel en sociaal op een hoger 
plan te komen.

Peter Schreuder
Medewerker muziek BO en VO

en verschillende sociale lagen in de 
gemeente aanspreekt. Samen met 
Wereldwijs en de Julianaschool zijn 
wij invulling gaan geven aan een jaar 
lang instrumentaal onderwijs. In een 
later stadium zijn daar ook Stichting 
Reinaerde, Koninklijke Biltse Harmonie 
en de Brandweerharmonie bij betrok-
ken. Na een aantal spannende afval-
rondes kreeg het plan subsidie van de 
verschillende partijen achter Kinderen 
Maken Muziek, te weten het Oranjefonds, 
het Fonds voor Cultuurparticipatie, het 
prins Bernhard Cultuurfonds en het K.F. 
Hein Fonds. 

Verbinding
Samen muziek maken verbindt. En dat 
krijgt vorm door een drietal concerten 

in het jaar. Nadat de kinderen ermee 
hebben kennisgemaakt mogen ze kiezen 
op welk instrument ze 30  weken lang 
les zouden willen krijgen. Dit instrument 
mag ook mee naar huis, zodat ze er af 
en toe op kunnen oefenen. Met Kerst is 
dan het eerste concert op school. Na 
een kleine acht weken les wordt er in de 
theaterzaal door 75 werkers uit groep 5 
en 30 werkers uit groep 4 (de zangers) 
een verhaal rondom het thema Kerst 
muzikaal verklankt. Prachtig om te zien 
hoe een groot orkest in de zaal zit en 
eenieder geconcentreerd is. Wat kun je 
met eenvoudige middelen dan al veel 
bereiken. 
Het oefenen gaat verder voor een lente-
concert in april. Vorderingen worden 
gemaakt, ook al gaat het niet altijd even 

makkelijk. In de plaatselijke kranten 
verschijnen rondom dit project enige 
artikelen. Keurig verspreid over de scho-
len, zodat iedere school aandacht krijgt.

Het project voor groep 5 eindigt op 17 
juni. Dan geven 165 vijfde-groepers van 
de drie genoemde scholen - samen 
met de muziekgroep van Reinaerde en 
een groep muzikanten vanuit de Biltse 
harmonieorkesten - een zomeravond-
concert op het terrein van de Werkplaats. 
Met zang wordt dit ondersteund door de 
leerlingen uit de groepen vier, ook zo’n 
160 kinderen in totaal. Wat betreft het 
aantal meespelende muzikanten steekt 
het aldus de Symphonie der Tausend  van 
Mahler uit 1907 naar de kroon. Na dit 
concert kan groep 4 zich opmaken om 

Foto’s: Louis Triemstra
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Waarom zijn andere wijken zo anders? 
Ontwerp een ideale woonwijk.

Dit was lastig voor de groep kinderen. Ze 
moesten echt nadenken. En omdat deze 
groep kinderen niet gewend is om heel 
lang te hoeven nadenken over een juist 
antwoord, was dit voor sommigen een 
zware, maar daardoor juist ook leuke 
dobber.

Woordspin
We zijn nu bezig met een geschiede-
nisproject. Iedereen mag een ‘held’ of 
‘gebeurtenis’ uit de geschiedenis kiezen. 
We hebben onderwerpen als De eerste 
fiets, Michiel de Ruijter, de Romeinse 
Limes, Einstein, de eerste stoomtrein, 
Ada Lovelace, Charles Darwin en Anne 
Frank. De kinderen zijn begonnen met 
een woordspin waarin alles staat wat ze 
al weten over hun onderwerp. Daarna 

moesten ze minimaal drie vragen beden-
ken over dingen die ze willen uitzoeken. 
Deze woordspin en vragen hebben ze 
kort aan elkaar gepresenteerd. De 
andere kinderen mochten meedenken 
over vragen. ‘Wat is eigenlijk E=mc2?’, 
‘Waarom was Michiel de Ruijter zo 
succesvol? En was hij nou van de VOC 
of van de oorlog?!’, ‘Waar woonde Anne 
Frank? En wie heeft haar nu verraden?’, 
‘Zaten er remmen op de eerste fiets?’ De 
kinderen zijn nu op zoek naar antwoor-
den op hun vragen. 

Daarna mogen ze bedenken hoe het zou 
zijn geweest voor de held. Schrijf een kort 
dagboekfragment… Hoe voelde Charles 
Darwin zich toen hij voor het eerst voet 
zette op de Galapagoseilanden? Hoe was 
het om als eerste op een fiets te zitten, 
of in een stoomtrein? Hoe voelde Michiel 
de Ruijter zich na een eerste overwin-

ning? Schrijf het laatste stukje van het 
dagboek van Anne Frank…

Wanneer dit proces doorlopen is, zullen 
de kinderen moeten bedenken hoe zij 
hun kennis overdragen aan hun eigen 
groep. Ga je presenteren, maak je een 
quiz of toneelstuk, maak je een schilde-
rij, of toch maar een rap? 

Wat hebben de kinderen straks geleerd 
over hun onderwerp, maar ook over het 
stellen van vragen en het zoeken naar 
antwoorden? Ik kijk er vol verwachting 
naar uit!

Kim Gaalman
Medewerker 5/6 en RT

Omdat wij als school nog meer tegemoet 
willen komen aan onze kinderen die 
‘cognitieve uitdagingen’ nodig hebben, zijn 
we aan het begin van dit kalenderjaar een 
pilot gestart in de bouw 5/6. 
We wilden een breed aanbod hebben voor 
deze kinderen, waarmee ze enigszins zelf-
standig aan het werk kunnen en dat voor 
de medewerkers eenvoudig te controleren 
en bij te sturen is. We kwamen uit op het 
onlineprogramma Plannex. 

Kinderen die cognitieve uitdagingen 
nodig hebben, werken volgens het 
compacten en verrijken voor zowel taal 
als rekenen. Ze maken minder gebruik 
van het reguliere aanbod en krijgen 
uitdagender werk. Er is dan nog steeds 
een groep kinderen die hongert naar 

meer. Met Plannex is het mogelijk kinde-
ren op allerlei gebieden uit te dagen. 
Zowel met taal en rekenen als met 
geschiedenis, kunst, filosofie en ga zo 
maar door.
Het programma werkt volgens de 
Taxonomie van Bloom (zie kader).

In het programma krijgen kinderen te 
maken met vragen die alle zes stap-
pen van de taxonomie doorlopen. Er 
zijn korte en lange opgaven. Een van de 
opgaven ging over woonwijken: Hoe zit 
jouw buurt in elkaar? Zijn de straatna-
men zomaar bedacht, of zit daar een 
systeem in? Zijn er winkels of andere 
voorzieningen? Wat heb je eigenlijk 
allemaal nodig in een woonwijk? Wat 
mis je nog en zou je anders willen zien? 

Plannex

bo

“Met Plannex is het  
mogelijk kinderen op 
allerlei gebieden uit te 
dagen. Zowel met taal en 
rekenen als met geschie-
denis, kunst, filosofie en 
ga zo maar door.“

6 Creëren
5 Evalueren
4 Analyseren
3 Toepassen
2 Begrijpen
1 Onthouden

De onderste drie stappen doorlopen 
alle kinderen in het basisonderwijs. 
Hierop zijn methodes ontwikkeld. 
Voor ‘cognitief meer-begaafde’ kinde-
ren gaat het verder. Deze kinderen 
worden ook uitgedaagd te analyseren, 
evalueren en creëren.

Taxonomie van Bloom

Foto’s: Kim Gaalman
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Sinds de start van dit schooljaar werk 
ik in de bovenbouw van de basisschool. 
Het grote verschil dat ik ervaar na jaren 
in middenbouw 3/4 te hebben gewerkt, 
is dat de werkers in de bovenbouw veel 
meer gericht zijn op elkaar en meer van 
elkaar willen leren. Wat een kans!

Ze willen meer zelfstandig en onafhan-
kelijk zijn. Dat is een mooie eigenschap 
en een uitdaging voor ons om hen dit 
meer aan te leren.
Dit zijn ook hele belangrijke eigenschap-
pen die eigenlijk elk kind heeft en verder 
zou moeten ontwikkelen in deze snel 
veranderende wereld.
Een wereld die veronderstelt dat kinde-
ren zelfstandig informatie kunnen en 
willen verwerven, keuzes kunnen 

maken, leiding durven nemen, zich een 
mening daarover kunnen vormen en 
deze duidelijk kenbaar kunnen maken. 
Geen toerist, maar een deelnemer zijn. 
De beste reden voor ons als bovenbouw 
om de workshops te introduceren.

Vroeger gingen we naar school om te 
krijgen wat de school in de aanbieding 
had. Tegenwoordig wordt allang niet 
meer ‘van bovenaf’ alle informatie en 
kennis vergaard.

Zelfvertrouwen
We willen meer tegemoetkomen aan de 
behoefte tot zelfontwikkeling. 
De ruimte en het vertrouwen geven om 
zelfstandig dingen leren uit te voeren, 
speelt hierbij een belangrijke rol. Waar 

eerder een leerkracht onderwees door 
zijn kennis, begrip of vaardigheid over 
te brengen, zorgen wij er nu voor echt 
een begeleider te zijn; iets wat wij op de 
Werkplaats enorm belangrijk vinden. 
Ik denk dat werkers, als je ze de kans 
geeft, een positief zelfconcept kunnen 
ontwikkelen en een berg zelfvertrouwen.

Het beginsel van zelfstandigheid sluit 
naar mijn mening aan bij het gegeven 
dat werkers actief en zelfontdekkend 
bezig willen zijn. 
Ik merk dat leerplezier verdwijnt als je 
werkers dwingt enkel te consumeren en 
daarna de leerstof, die uit den treuren is 
uitgelegd, te herkauwen.
Door middel van de workshops willen 
we in de bovenbouw echt de werkers 

Workshops door werkers  
in de bovenbouw

bo
stimuleren zelfstandig te denken en 
handelen. Daarvoor is denk ik nodig dat 
we de werkers leren hoe je informatie 
vergaart, hoe je zaken op waarde kunt 
schatten en hoe je keuzes maakt. 

Door de keuzes die de werkers hebben 
in activiteiten, werktempo en aanpak, 
ontwikkelen we de verantwoordelijkheid 
voor het resultaat.
Vergeet niet dat de reflectie die tijdens en 
na het werkproces plaatsvindt, waanzin-
nig waardevol is. Als we werkers stimu-
leren om voorafgaande aan hun werk 
te reflecteren, dan zullen ze moeten 
nadenken over hoe ze het werk gaan 
aanpakken en wat ze willen bereiken. 
De samenwerking die we zien tijdens 
deze workshops is werkelijk geweldig. 
We zien werkers die elkaar echt helpen, 
begeleiden en complimenteren. Ze leren 
oplossingen zoeken, alleen of samen 
met anderen.
Hoe zo’n workshop nu echt in zijn werk 
gaat, wordt door twee werkers uit groep 
8 uitgelegd. 

Sanne van Verschuer
Medewerker bovenbouw

De woensdagmiddag-workshops, 
beschreven door Charlotte en Colette uit 
groep 8.

Wij hebben met heel de bovenbouw 
7/8 een paar weken lang elke woens-
dag workshops gedaan, en doen dat 
nog steeds. Voor de workshop-woens-
dag mag en kan je je inschrijven voor 
verschillende workshops zoals bijvoor-
beeld sporten, beeldende vorming of 
drama. Ook kan je zelf een workshop 
geven. Dan moet je op een formulier 
invullen wat je wilt doen en wat je daar 
voor nodig hebt. Het komt dan op de lijst. 
Andere kinderen kunnen zich daar dan 
voor inschrijven. 
Deze workshops zijn bijvoorbeeld al 
gedaan: breien, koken, dansen, laser-
gamen, goochelen en programmeren. 
Soms kan je ook aan iets anders werken, 
dat heet ‘eigen plan’. Als je daarvoor 
kiest moet je ook een formulier in vullen. 
Daar moet je een paar vragen beant-
woorden en opschrijven, bijvoorbeeld: Ik 
wil graag..., Mijn doel is..., Ik heb nodig..., 
Mijn plan is gelukt als...? 

Een van de workshops was gooche-
len, die workshop werd gegeven door 
Olivier uit de klas van Sanne. Charlotte 
was hier bij: ‘Ik deed mee aan de work-
shop goochelen. Bij goochelen leerde je 
eerst hoe je professioneel kaarten kon 
schudden, dat lukte niet de eerste keer 
maar het ging steeds beter. Ook leerde je 
natuurlijk leuke kaarttrucs, van makke-
lijke trucjes tot moeilijke kaartraadsels. 
Ik vond deze workshop heel leuk. Ook 
vond ik het leuk dat hij gewoon door een 
werker werd gegeven.’ 

Waarom denken jullie dat wij jullie 
workshops laten geven? 
Ik (Colette) denk dat we dat moeten doen 
omdat we dan ook zelf leren en het niet 
alleen maar horen, en dat we er ook zelf-
standiger van worden. Ik vind het zelf 
heel leuk. Ik heb zelf nog geen workshop 
gegeven maar het lijkt me wel heel leuk 
om te doen. 
Ik (Charlotte) ben het daar ook wel een 
beetje mee eens, maar ik denk ook dat 
we dan leren om met respect naar elkaar 
te luisteren en elkaar iets te leren en dat 
je niet alleen maar respectvol luistert 
naar een leerkracht. En je leert natuur-
lijk van elkaar en niet elke medewerker 
kan je bijvoorbeeld breien leren. 

Wat heb je ervan geleerd?
Wat ik (Charlotte) heb geleerd zijn 
natuurlijk leuke goocheltrucs, ik heb 
geleerd hoe je mini-appelflapjes kan 
bakken, ik heb leren programmeren, 
maar het was vooral heel erg leuk!
Ik (Colette) heb leuke nieuwe technieken 
geleerd tijdens beeldende vorming en bij 
drama ook leuke dramatische dingen 
gedaan. Ik heb ook geleerd om met 
respect naar andere werkers te kijken 
en hen te respecteren. Maar ik vond het 
vooral ook heel erg leuk!

Charlotte Bouvy
Colette Frerichs
Groep 8 

“Charlotte (groep 8): 
‘Ik deed mee aan de 
workshop goochelen. 
Ik vond het leuk dat hij 
gewoon door een werker 
werd gegeven.’”

Foto’s: Sanne van Verschuer
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alle groepen weten wanneer ze kunnen 
komen kijken. En als ’s avonds de ouders 
en alle medewerkers komen, zijn er ook 
8e-jaars die ervoor zorgen dat iedereen 
een plek krijgt.

Op het toneel heb je naast de spelers en 
de dansers ook toneelmeesters nodig 
die alle decorstukken op de juiste plek 
zetten, dat is ook handig voor de tech-
niekgroep in verband met het uitlich-
ten. De band zorgt voor de begeleiding 
van de liedjes. Werkers die het leuk 
vinden zoeken de juiste kleding uit en 
er worden schetsen gemaakt van hoe 
iedereen geschminkt moet worden. Na 
de voorstelling serveren we thee, koffie 
en limonade: genoeg te doen met z’n 
allen. Kortom, iedereen, ik herhaal 
IEDEREEN is belangrijk.’

Nog een vraag van een nieuwsgierige 
werker: ‘Kan je al vertellen waar het 
over gaat?’
‘Nee, dat kan ze toch niet! Dat zegt ze 
net!’, wordt er voor mij geantwoord.

Ik vervolg mijn verhaal: ‘Het is altijd leuk 
om ieder jaar weer zelf iets te bedenken. 
We geven er ook altijd een WP-draai aan. 
En in één hele week gaan we dan oefe-
nen. Dit jaar is dat van woensdag 23 juni 
tot en met woensdag 29 juni. In die week 
gaat het allemaal gebeuren. En ja, dat 
lukt altijd.’

2 mei 2016 Gesprek met Renée in de 
meivakantie 
‘Oké, wat gaan we doen? Gulliver? 
Sjakie?’ ‘We zouden toch een sprookje 
gaan doen?’
‘Vorig jaar deden we Maximilianus. En 
het jaar daarvoor... de Uitdaging.’
‘O, die was echt ook leuk. Over Alice in 
Wonderland. En nu een sprookje.’
 ‘Zullen we…
...de prinses op de erwt doen!?’
 ‘Ja maar dan anders... op z’n WP’s.’
 ‘Zal ik beginnen met typen?’

Drie figuren zitten op het toneel, ieder doet 
zijn eigen ding
spot Lotje, ze komt met notulen binnen en 
ze draagt een mandje met bloemen (tegen 
het publiek)
Kijk daar is de koning en mijn vader is zijn 
eerste minister.
De koning houdt van kunst.
Ze loopt naar de koning...

‘En als ze dan op het schip zitten dan 
spelen ze eerst ‘Op het dek’. Dat is grap-
pig’ ‘En de matrozen kunnen ook een 
dans doen, het dek schrobben.’
‘Zeilen maken… Veel 8e-jaars willen 
altijd dansen. Misschien ook nog een 
einddans?’ ‘En één aan het begin?’
‘Ik denk dat er wel zo’n 60 werkers op 
het podium kunnen dan.’
‘En dan ook nog de techniek en de band... 
het koortje...’
‘Komt helemaal goed!’

De bemanning speelt het spel “Op het 
dek”. De koning, koningin en Lot komen 
EM (eerste minister) en Prince uitzwaaien, 
ze - en een aantal mensen in het publiek - 
hebben een wit doekje in hun hand.

Schipper  Op het Dek! Stuurboord,  
 bakboord... krokodillen.. 
 vuurtoren... stuurboord... 
 piraat... Mooie kapitein!! ...
 DAT BEN Ik ! 
Matroos1 loopplank UIT (Prince en EM 
 lopen schip op)
Matroos 2 loopplank IN
Matroos 3 ZWAAIEN (publiek heeft 
 zwaaidoeken)
matroos 4  Gooi de trossen los ! 
schipper We vertrekken!
EM en Prince staan bij de reling van het 
schip.

‘Oké en dan komen ze in het eerste 
land…’ ‘Iets met hoofd... even zoeken... 
dat wordt dan Houd-je-hoofd-erbij-land...’
‘…want ze moeten hun hoofd er de hele 
tijd bij houden. En wij ook!’

Prinses Moet ik nu? Ja...ik heb helemaal 
geen zin in die eindeloze saaie 
weetdingen... want ik weet toch 
niets... en trouwens ik wil ook 
helemaal niets weten, want wat 
heb je er allemaal aan, want 
het verandert ook iedere keer 
weer en wat maakt het uit of het 
een hoofdzaak of een bijzaak 
is... kern... inleiding... slot... 
Mindmappen... ik zal ze allemaal 
wegMEPPEN (ze blijft maar door 
kakelen)

‘En dan iedere keer een FREEZE en dan 
gaat de prinses weg...’
‘En de prins heet Prince.’ ‘Dan gebruiken 
we meteen een nummer van hem voor 
één van de dansen!’
‘Maar hoe gaan we het noemen? 
Thuisland? Nee. Happy End? Nee.’
‘Dat komt wel. Tijdens een liedtekst.’

3 mei via WhatsApp
wat vind je van de titel: ‘oost west, thuis 
best! ’halloooooo dat is ‘m!

4e couplet IS DIT DAN HET EIND
prins:
de reis is voorbij
ik ga weer naar huis
dag oost dag west
voor mij is: thuis het best

De liedteksten zijn klaar, het script is 
geschreven en we hebben een titel:
“Oost west, thuis best”
We realiseren ons dat het bijna zo ver 
is, en net als ieder jaar maken we in die 
ene week met elkaar de eindmusical.

4 juli 2016
We hebben alle talenten ingezet van 
onze tachtig 8e-jaars en iedereen, ik 
herhaal IEDEREEN heeft geschitterd in 
zijn eigen rol.

Laura Loupatty
Medewerker bovenbouw

Hoe komt een groep 8-musical op de 
WP tot stand? Laura Loupatty geeft een 
kijkje in de keuken.

6 juli 2015, met Renée in de tuin 
‘Nou dat hebben we weer goed gedaan 
met z’n allen’. Renée en ik ploffen neer 
met wijn en koffie. We genieten nog na 
van de 8e jaars-musical Maximilianus. 
We raken niet uitgepraat.
‘Wat waren ze toch weer goed, die 
spelers... alle dansers, en dan de band!’ 
‘Knap hoe ze dat zo snel leren allemaal. 
En dat in één week! En de techniek; 
iedereen heeft geschitterd!’ 
‘Wat zullen we volgend jaar gaan doen? 
‘Misschien Gulliver’s Reizen... of Sjakie 
en de chocoladefabriek!’
We kijken elkaar aan. 
‘Nu even niet!
‘PROOST, op de vakantie’
‘Bijna! En weer een jaartje wachten...’

22 april 2016 in de blauwe startruimte 
van Laura in de Ronding
Werker: ‘Wanneer horen we nou iets 
over de 8e jaars-musical?’
‘In de meivakantie gaan Renée en ik 
altijd beginnen met het schrijven’, zeg ik. 
‘Waarom dan pas, Lau? Das toch hart-
stikke laat?’
Ik moet lachen, want ieder jaar hoor en 
zie ik om mij heen dat 8e-groepers al in 
januari (of eerder) beginnen met de eind-
musical. Wij op de WP doen dat anders.

Uit ervaring weten we dat dit het meest 
past bij onze manier van werken. Het lijkt 
alsof  8e-jaars de laatste weken op het 
BO ‘uitzitten’, maar niets is minder waar. 

Ook al zit de één al met zijn hoofd op een 
bootje in Griekenland en de ander lekker 
thuis eindeloos op de bank te gamen, in 
hun hart, diep verscholen, zijn ze alle-
maal bezig met afscheid nemen.
In januari (of eerder) ben je daar als 
8e-jaars nog niet mee bezig, dus waarom 
dan al oefenen voor een eindmusical, 
als het ook twee weken voor de zomer-
vakantie kan?

4 januari 2016 in gesprek met Renee, op 
de fiets na de studiedag
‘Weet je, ik heb nog even zitten kijken 
naar Gulliver, of Sjakie...’ ‘We kunnen 
ook wel weer een sprookje gaan doen?’ 
We zijn beiden dol op sprookjes en vooral 
op prinsen en prinsessen.

‘Wat deden we vorig jaar ook alweer? O 
ja, Maximilianus! Dan is een sprookje 
wel weer leuk dit jaar.’ 

Terug op 22 april 2016 in de blauwe start- 
ruimte van Laura in de Ronding.
‘Maar kan iedereen dan wel mee doen?’, 
vraagt een werker.
‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen 
een aandeel heeft in de 8e-jaarsmusical. 
Als je op het toneel staat is het belang-
rijk dat het geluid aan staat en dat het 
licht goed is. En natuurlijk moeten er 
ook een heleboel decorstukken gemaakt 
worden, verzamelen we attributen. 
Iemand gaat de uitnodigingen ontwer-
pen, een ander groepje maakt posters 
die we in de school ophangen zodat 

Oost west, thuis best
bo

“‘En in één hele week 
gaan we dan oefenen.  
En ja, dat lukt altijd.’”



Personalia 
Ik ben Ingmar de Jong, een van de 
vijf gymdocenten op het VO van de 
Werkplaats. Ik ben 50 jaar, woon in De 
Bilt, ben getrouwd en heb twee zonen. 
De oudste is Marnix en zit hier in de 
tweede. De jongste heet Silvan en komt 
hier volgend jaar op school.

Basis- en middelbare school
Ik ben in deze omgeving opgegroeid. 
Ik zat achtereenvolgens op de St. 
Michaelschool (De Bilt), het Gregorius 
(Utrecht), en heb na de Pedagogische 
Academie (huidige pabo) de HALO 

(Haagse sportacademie) afgerond. Daar 
heb ik ook tennis-, en voetballicenties 
behaald. Naast leraar ben ik altijd 
trainer geweest. De eerste twaalf jaar 
als tennisleraar, vervolgens tien jaar als 
hoofdtrainer bij diverse voetbalclubs. 

In het onderwijs sinds
Voordat ik rond 2000 op de Werkplaats 
kwam, werkte ik als vervanger een 
jaar op Neyenrode en een jaar in een 
jeugdgevangenis in Overberg. Ook viel 
ik in op diverse scholen. 

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Ik ben in het onderwijs blijven hangen en 
specifiek ook op De Werkplaats, omdat:
•	 ik	 het	 leuk	 vind	 om	 te	 proberen	

kinderen in deze leeftijdscategorie 
enthousiast te maken voor sport 
•	 je	 je	 als	 gymdocent	 geen	 betere	

accommodatie kunt wensen
•		de	 wijze	 van	 omgaan	 met	 elkaar	

(medewerker/werker) me hier aan- 
spreekt

Wat inspireert je uit de WP geschiedenis?
Ik denk dat bepaalde leerprocessen 
bevorderd kunnen worden, als je een 
bepaalde relatie hebt met elkaar. Ik 

merk aan mezelf dat mijn lessen veel 
plezieriger voor beide kanten verlopen 
als ik daar voldoende aandacht aan 
besteed (wat niet altijd lukt, omdat 
je ook wel eens chagrijnig bent ofzo). 
Het opstellen van bepaalde regels zal 
daardoor ook steeds minder nadruk 
krijgen. Het leerproces dat je vervolgens 
met elkaar doorloopt, zal dan meer 
gericht zijn op het meewerken: samen de 
doelstellingen te bereiken. Die gedachte 
inspireert me wel!

Een mooie belevenis
Als ik denk aan mooie belevenissen, 
zijn dat voornamelijk activiteiten die 
je met elkaar deed. Zoals in het oude 
gebouw koken in het kooklokaal, met 
en voor elkaar met een gezellig drankje 
en muziekje erbij. Dat is wel iets wat 
ik mis op de WP van nu. Ik vind dat er 
niet veel aandacht besteed wordt aan 
activiteiten om de onderlinge band 
tussen de collega’s uit de andere teams 
te bevorderen, laat staan met die van het 
basisonderwijs. En dan heb ik het niet 
direct over studiemiddagen die in mijn 
beleving een iets andere doelstelling 
hebben. Het blijven op deze manier 
diverse schooltjes binnen de school. 
Maar goed… zoals ik al eerder stelde: 
Er is hier op school de ruimte om 
initiatieven te realiseren. Wellicht is er 
toch te weinig animo om schoolbreed 
een soort “activiteitencommissie” te 
vormen, of leidt dit stukje wellicht tot 
enkele initiatiefnemers?

Werk dan mee in 
de Werkplaats

rubriek

Personalia
Elsbeth de Kort, geboren op 11 mei 1954 
in Amsterdam. Ik stam uit een echte 
Amsterdamse familie. Mijn ouders durf-
den 3 hoog in Amsterdam te verruilen 
voor een nieuwbouwhuis in een gehucht, 
Woudenberg. We woonden toen met de 
koeien naast de deur, nu staat dit ouder-
lijk huis middenin het enorm uitgedijde 
dorp. Tegenwoordig woon ik in Soest, ben 
ik gescheiden en zijn mijn drie kinderen 
al lang uitgevlogen. Mijn man heeft een 
zoon die vroeger ook bij ons woonde en 
van hem heb ik een kleinzoon.

Basis- en middelbare school
Ik was zes toen ik in Woudenberg kwam 
wonen. Van mijn Amsterdamse school 
weet ik heel weinig. Mijn ouders kozen 
voor een openbare school, de Jan 
Ligthartschool. Daarna ben ik naar het 
Corderius Lyceum in Amersfoort gegaan 
en heb daar Gymnasium B gedaan.

In het onderwijs sinds 
Ik kwam in 1976 van de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding en heb daarna vijf-
tien jaar bij de Gemeente Zeist gewerkt als 
vakleerkracht voor diverse basisscholen. 
Daarna heb ik enkele jaren een lesgeef-
pauze ingelast omdat ik het verhuizen van 
school naar school erg vervelend vond. 
Ik had echter heel bewust gekozen voor 
basisonderwijs en heb dus een tijd lang niet 
geweten hoe dat verder moest. Ik deed een 
opleiding voor Motorisch Remedial Teacher 
en maakte mijn stage-opdrachten met leer-
lingen van een bevriende vakleerkracht.

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Ik had eigenlijk nooit van de WP gehoord 
tot een meisje uit de klas van mijn jongste 
zoon er heen ging. Wat ik erover hoorde 
vond ik geweldig; dat wilde ik voor hem ook! 
Ik heb hem een jaar later ingeschreven. 
Ondanks de wachtlijst was er kort vóór de 
zomer toch een plekje. Ik wilde graag iets 
doen op school en heb eerst een poosje de 
mediatheek gedaan, totdat de toenmalige 
gymmedewerker in de ziektewet kwam. 
Wim Koppen had in de oudergegevens 
gezien dat ik vakleerkracht was en vroeg 
of ik misschien belangstelling had. Ik ben 
toen eerst begonnen met een halve baan, 
maar al snel werd dat een hele. Een warm 
bad vond ik het, al had ik best wat opstart-
problemen. Ik had het gevoel dat ik hiér 
thuishoorde! 

Wat inspireert je uit de WP geschiedenis?
De opvatting van Kees Boeke dat het er om 
gaat het kind te helpen worden wie het is 
sluit naadloos aan op de opvatting van Prof. 
Gordijn, oprichter van de CALO in Arnhem 

(nu CALO Zwolle). Beiden benadrukten 
het zelfontdekkende leren van kinderen. 
Je moest ze veel variëteit bieden, zodat 
ze zoveel mogelijk ervaringen konden 
opdoen. Vervolgens leerden ze zelf hun 
eigen keuzes te maken. En te ontdekken 
wie ze waren!

Een mooie belevenis
Dat is een lastige…. Er is zóveel moois 
voorbijgekomen. Ik denk dat ik het het 
allermooiste vind als kinderen die lesgeven 
aan elkaar een totaal nieuw spel beden-
ken en dat dan gaan uitproberen met de 
klas. De kunst is dan ze zoveel mogelijk 
zelf te laten proberen en ze alleen af en 
toe een zetje in de goede richting te geven. 
Fantastisch.

Foto: Berend Jan Ike
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Reünie oud-medewerkers 
algemeen

Op vrijdag 11 maart jongstleden vond in de 
Grote Zaal de eerste reünie van oud-mede-
werkers plaats. Deze activiteit maakt deel 
uit van de viering van het 90-jarig bestaan 
van de school, zoals de Kees Boekedag 
in september, de opening van het Betty 
Boeke Paviljoen in oktober en de grote 
reünie op zaterdag 4 juni. 

Met deze reünie ging mijn wens in het 
kader van mijn 40-jarig WP-jubileum in 
vervulling. Op de grote reünie staat de 
ontmoeting van oud-werkers onderling 
en met hun oud-medewerkers centraal. 
Het komt er dan niet van ook nog ruimte 
te vinden voor het contact van medewer-
kers en oud-medewerkers onderling. 
Die ruimte was er nu wel. En dat was 
een schot in de roos. De 75 oud-mede-

werkers die op deze middag aanwezig 
waren hebben er ontzettend veel plezier 
aan beleefd. Er was ruim de tijd - maar 
nooit genoeg - om oud-collega’s te 
spreken. Van alle jaren waren er mede-
werkers en zowel van Basisonderwijs 
als van Voortgezet Onderwijs. Er was 
zelfs nog een enkele medewerker van 
de voormalige KLOS (kleuterleidsters-
opleiding). Het was ook mooi om de 
ontmoeting van vakgenoten te zien: 
huidige medewerkers vertelden aan 
oud-medewerkers over hun vak en de 
medewerkers van bewegingsonderwijs 
hebben met elkaar de sporthal beke-
ken. En tijdens de reünie werden op de 
achtergrond oude beelden vertoond. Die 
gaven soms een mooi aanknopingspunt 
voor een gesprek. 

Oud-medewerker Henk Willems heeft 
een preview vertoond van de film die 
hij samen met zijn zoons maakt over 
de (muziek)theaterproducties op de 
Werkplaats. Er werd enthousiast op 
gereageerd. Tijdens de grote reünie 
van 4 juni jl. is de hele film vertoond en 
binnenkort is hij voor iedereen beschik-
baar via de website. 
De foto’s bij dit artikel geven wat mij 
betreft een goed beeld van de sfeer op 
11 maart. En iedereen was het er over 
eens: over vijf jaar weer!  

Jos Heuer

Foto’s: Karlien Hamilton
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Onnodig zorgelijke gedachten. Hoewel 
we Henk zelden zien fietsen is het fluiten 
hem die elf jaar niet vergaan. Fluiten 
staat immers voor met energie en lef 
doen waarvoor we als school op aarde 
zijn: onderwijs zo structureren dat 
werkers naar aard en vermogen leren 
ontdekken wat ze kunnen en wat ze 
interesseert en ze uitdagen en helpen in 
een veilige omgeving stappen te maken 
in hun leerproces zo dat ze van school 
komen met een passend diploma en een 
rugzak vol extra-curriculaire ervaringen 
over samen leren en samen ontdekken 
wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze dat 
moeten doen. 
Dit vocabulaire bestond tien jaar gele-
den nog niet op de Werkplaats. Het is 
de taal die werkenderwijs ontwikkeld 
is. Want als je nu terugkijkt dan kun je 
zeggen: Henk heeft onze ruim honderd-
dertig medewerkers en ons teamleiders 
in staat gesteld samen de Werkplaats 
van de grond van af aan weer op te 

bouwen.  Samen met ons teamleiders 
was toen met Tineke Mergler, Oliver 
Greiner, Manon van Omme en Peter 
Lanser. Nu is dat met Thimo Jansen, 
Tessa van Stek , Henk van Woudenberg 
en Roy Morsinkhoff. 
Ria Friesen, Adriane de Graaf en Marijn 
Backer floten het hele deuntje mee. 

Negentig jaar Werkplaats, geen mooier 
moment om afscheid te nemen en terug 
te blikken. Wat heeft Henk voor elkaar 
gebokst?
Koers houden bij onbestendige omstan-
digheden in een aan stuurloosheid 
gehechte organisatie. Van een schoolor-
ganisatie waarin vooral de medewerker 
centraal stond koersen naar de werke-
lijkheid van nu waarin het werk weer om 
de werker draait. 

Veel medewerkers groeiden mee met 
die nieuwe koers, een kleine groep 
medewerkers vertrok. De werkers 

die van het oude gebouw en het oude 
onderwijsconcept overstapten naar 
het nieuwe gebouw met onze nieuwe 
werkwijze waren aanvankelijk sceptisch. 
De ouders daarentegen schonken ons 
vanaf het eerste uur vertrouwen en dat 
was niet in het minst te danken aan het 
vertrouwen dat Henk wekte. Hij wist wat 
hij deed, hij wist wat wij deden en zelfs 
als het wel eens moeilijk was, waren 
wij er met elkaar nog. Je durven verla-
ten op de kundigheid van je mensen en 
ze het vertrouwen geven dat ze zichzelf 
zo ontwikkelen dat ze het werk waar 
ze met hun teams voor staan aankun-
nen, dat bleek een kernkwaliteit van 
Henks leiderschap. Vertrouwen krij-
gen leidt immers tot vertrouwen geven 
en dat geeft een veilig klimaat voor 
ontwikkeling. 

Onderwijs is mensenwerk
Onderwijs is mensenwerk. Dat de 
pedagogische relatie tussen werker en 

Leer je hart dansen
‘Hoewel ik nog iedere dag fluitend naar 
mijn werk fiets, toch..’ 
Met die klinkende bijzin begon de solli-
citatiebrief van Henk elf jaar geleden. 
Het is 2005, de nieuwe school is in 
aanbouw, de oude valt uit elkaar, planten 

woekeren langs het dak, plassen staan 
in de gangen, uit het geurige schroot-
jesplafond van Amerikaans grenenhout 
hangt in het voorbijgaan soms een lange 
kale staart. Vijf moeilijke jaren liggen 
achter ons. Een nieuw onderwijscon-
cept ligt klaar, het fundament van het 
erbij passende gebouw is net gelegd, 
er wordt geëxperimenteerd met werken 

met teamwijzers in teams maar de 
neuzen wijzen nog alle kanten uit en 
in de figuurlijke kruiwagen zitten veel 
eigenwijze kikkers.
Wij dachten: Wat fijn, Henk, dat je komt. 
Maar we dachten ook: waar begin je aan? 
Weet je wat je aantreft? Weet je waar de 
school heen moet?

Afscheid Henk Zijlstra

Mijn afscheid van de Werkplaats nadert. 
Vrijdagmiddag 24 juni hoop ik allerlei 
mensen te ontmoeten met wie ik namens 
de Werkplaats in de afgelopen elf jaar 
heb samengewerkt. Voor die middag zijn 
- naast vertegenwoordigers van werkers 
en ouders en oud-medewerkers - ook 
collega’s uitgenodigd van de scholen en 
netwerken waarmee ik eerder samen-
werkte. Donderdag 7 juli sluit ik met de 
medewerkers van het VO het schooljaar 
af en nemen we afscheid van elkaar.

Ik kijk terug op 38 jaar werken in het 
onderwijs waarin ik veel geleerd heb 
en naar mijn beste vermogen heb bijge-
dragen aan het leren en de ontwikke-
ling van anderen. Dankbaar ben ik dat 
ik mijn steentje heb mogen bijdragen 
aan de verdere ontwikkeling van de 
Werkplaats. Het uitgangspunt van 
Kees Boeke – bouwen aan een samen-
leving van vrede en verdraagzaamheid 
begint bij de ontwikkeling van kinderen 
– heeft mij daarbij steeds geïnspireerd. 
Van harte deel ik met hem de overtui-

ging dat reflectie op het bestaande en 
nieuwe inzichten en nieuwe vragen het 
onderwijs uitdagen om steeds ontwik-
kelingsgericht te zijn.

Wat ga je nu doen, Henk? Zoals ik in 
augustus al aan ouders en werkers 
schreef, wil ik in deze fase van mijn leven 
mijn energie anders gaan besteden. Ik 
ga meer tijd maken voor het genieten 
van en met familie, vrienden en kunst 
& cultuur. Tegelijk blijf ik natuurlijk een 
bijdrage leveren aan het onderwijs. Ik 
heb al afspraken gemaakt over werk-
zaamheden op twee terreinen die mij 
na aan het hart liggen: het belang van 
cultuur en creativiteit in het onderwijs 
én de samenwerking tussen scholen en 
opleidingsinstituten in opleiden, profes-
sionaliseren en onderzoek doen.

Ik neem afscheid met een gerust hart, 
want de school is in alle opzichten zeer 
levenskrachtig. 
Ik wens jullie, ouders en werkers, alle 
goeds. En ik dank jullie uit de grond 

van mijn hart voor het vertrouwen dat 
ik ervaren heb.

Mag ik nog één gedachte meegeven? 
We bestaan in de ontmoeting met de 
ander.

Henk Zijlstra

Dank

algemeen

“Wij dachten: Wat fijn, 
Henk, dat je komt. Maar 
we dachten ook: waar 
begin je aan?”
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medewerker juist van belang is in een 
onderwijsorganisatie waarin je de leer-
ling leert verantwoordelijkheid te dragen 
voor zijn eigen leerproces en dat juist 
de gemeenschap de veiligheid geeft om 
je identiteit als individu te ontwikkelen, 
werker en medewerker, zijn prachtige 
ontdekkingen van deze tien jaar. Voor 
werkers werd feedback en reflectie een 
andere manier van kijken naar kennen 
en kunnen. Voor medewerkers ontstond 
een functioneringsgesprekkencyclus 
met ontwikkelingsprikkels en doorgroei-
kansen. Kwaliteitsbewaking middels tal 
van onderzoeken werd gangbaar. Een 
jaarlijks visitatieprogramma biedt speci-
aal daartoe geschoolde medewerkers 
ieder jaar een leerzaam kijkje in ander-
mans keuken en een spiegel voor het 
eigen werk.  
Een niet volledige greep uit andere 
ontwikkelingen: samen met het Julius 
Centrum ontwikkelden we het Gezonde 
Schoolprogramma. We werden een 

cultuurprofielschool. Nieuwe vakken 
verschenen: kunstplus, maatschap-
pijwetenschappen, levensbeschouwing 
(vwo) en M&O (havo). We werden een 
opleidingsschool die nauw samenwerkt 
met de lerarenopleidingen. Er kwamen 
docentonderzoekers, werkplekbege-
leiders en teambegeleiders. We gingen 
samenwerken met het Junior College 
Utrecht en kregen een sterke bèta-
poot. Werkerssymposia werden een 
aanvulling op het onderwijsaanbod. 
Werkerparticipatie in fora, klankbord-
groepen, werkersraad en medezeg-
genschapsraad werd een gewaardeerd 
onderdeel van de schoolorganisatie. Het 
Kees Boeke-ritueel van onder de bogen 
door gaan op belangrijke overgangsmo-
menten kreeg ook op het VO een plek 
en het werken in teams kwam tot volle 
bloei. Overal in de organisatie leren we 
en denken we na over wat we doen en 
willen bereiken. Leer je hart dansen, 
dan volgen je voeten vanzelf, schrijft 

een werker dit jaar in het jaarboek. Wat 
een prachtige metafoor voor onderwijs 
geven. Leer je medewerkers houden 
van hun werk en de werkers volgen. 
Er zit weer swing in het onderwijs, 
swing in de medewerkers, en dat zie je 
terug bij de werkers. Dat de resultaten 
zorgeloos meegolven met die van het 
landelijk gemiddelde maar met zoveel 
meer extra bagage, dat uit alle tevre-
denheidsonderzoeken blijkt hoe veilig 
en prettig werkers de school vinden en 
dat medewerkers - als ze het even kwijt 
zijn en ook bij hun teamleider even geen 
toevlucht vinden - altijd nog Henks deur 
open wisten, het lijkt zo gewoon en het 
is nog maar zo kort een verworvenheid.   
Niemand kan gemist worden. Dat slordig 
op een ansichtkaart geschreven zinne-
tje hing jarenlang op een prikbord in de 
medewerkerskamer. Het past bij ons. 
En toch: afscheid nemen moet. Afscheid 

nemen is als uit het water stappen en 
vast ook eventjes rillen op de waterkant, 
wennen aan die andere levenstempera-
tuur.  Daarna gaat ieder zijns weegs. Ook 
Henk. Met opgericht hoofd en een fier 
hart de fakkel mogen doorgeven is een 
mooi moment. In de herinnering van de 
Werkplaats echter zal hij de man blijven 
die met durf en moed en een twinkeling 
in zijn ogen de school weer rijp maakte 
voor de uitdagingen die passen bij de 
traditie en de opdracht die we hadden 
en hebben: kinderen scholen voor het 
leven. We zijn trots en dankbaar dat wij 
als teamleiders dat samen met Henk 
hebben mogen doen.  
En we gaan door. 
Wij wensen Henk vele rijke & levens-
krachtige jaren na de Werkplaats toe. 

Tessa, Henk, Roy, Thimo, Jos, Ria,
 Adriane, Marijn 

Tot slot
Schoolleiders kunnen het verschil 
maken. En dat heeft Henk in zijn elf 
jaar als rector van het VO gedaan, met 
veel passie en met visie en kennis 
op verschillende terreinen. Samen 
met zijn teamleiders en medewerkers 
heeft Henk een vernieuwend onder-
wijsconcept neergezet. Samen met 
het toezichthoudend bestuur heeft hij 
als directievoorzitter goed bestuur en 
het dilemma ‘afstand’ en ‘betrokken-
heid’  handen en voeten gegeven.  En 
samen met Jos heeft hij zorg gedra-
gen voor een goede bedrijfsvoering.

Op verschillende manieren heeft 
Henk de deuren van de Werkplaats 
opengezet en de verbinding gelegd 
tussen de interne organisatie en de 
buitenwereld.

Henk is een schoolleider met lef. Hij 
heeft het lef om de teamleiders, de 
medewerkers en werkers de ruimte 
te geven. Hij heeft het lef om achter 
goede, nieuwe ideeën te gaan staan 
en om daarbij te waken over het  
gedachtegoed van Kees en Betty.
Henk heeft er voor gezorgd dat we er 
goed voorstaan en dat de Werkplaats 
klaar is voor een volgende stap, want 
ook in dat opzicht had Henk lef: laten 
zien dat het nooit klaar is, dat het 
onderwijs zich altijd verder ontwik-
kelt, dat het gaat om voortgang. En 
dat past bij de inspirerende tradi-
tie die de Werkplaats altijd heeft 
gekenmerkt. 

Annemieke van Beek
Voorzitter toezichthoudend bestuur

Foto’s: archief Marijn Backer

Op 30 mei jl. heeft het toezichthoudend 
bestuur de heer Jeroen Croes benoemd 
tot opvolger van Henk als rector VO 
en voorzitter van de directie van de 
Werkplaats Kindergemeenschap.

Jeroen Croes is op dit moment direc-
teur van Wolfert Dalton in Rotterdam, 
een school voor Mavo, Havo, Atheneum 
en Gymnasium. Hij treedt in dienst per 
1 september a.s. In overleg met Henk 
wordt een programma gemaakt waarin 
hij op korte termijn al kennis zal maken 
met alle onderdelen van de Werkplaats. 

De benoemingsadviescommissie 
bestond uit twee leden van het toezicht-
houdend bestuur (Edwin Jacobs en 
Annemieke van Beek), een lid van de 

directie (Jeroen Goes), twee leden van 
de schoolleiding VO (Tessa van Stek en 
Marijn Backer) en drie leden van de GMR 
(Gijs Verhoef, werker; Karin Geuijen, 
ouder; Berend Ike, medewerker).

In het eerste nummer van de WP-Krant 
van schooljaar 2016 – 2017 zal Jeroen 
Croes zichzelf natuurlijk nader introdu-
ceren. Het toezichthoudend bestuur en 
de benoemingsadviescommissie zijn blij 
dat zij het traject met dit mooie resul-
taat hebben kunnen afronden.

Annemieke van Beek
Voorzitter toezichthoudend bestuur

Nieuwe rector: Jeroen Croes
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Talent: een thema dat, zeker de laat-
ste jaren, steeds meer centraal komt 
te staan op de Werkplaats. Je talenten 
ontdekken, vergroten en gebruiken. Op 
vele vlakken krijgen onze werkers de 
kans om te laten zien waar ze goed in 
zijn (geworden) en wat hun passie is. Zo 
ook op gebied van sport. Naast de regu-
liere lessen en de sportdagen, kunnen 
de werkers ieder jaar weer hun talent 
laten zien tijdens de nationale school-
sportcompetitie Olympic Moves.
Sinds 2010 doet de Werkplaats mee aan 
dit grote sportevenement. De eerste 
twee jaar dat we meededen met  - toen 
nog - Mission Olympic, schreven we 
ons alleen in voor hockey. De werkers 
konden zich dan alleen hier voor opge-
ven. De jaren daarop is er geleidelijk 
een open inschrijving ontstaan. Werkers 

kunnen zich nu, individueel of met een 
team, inschrijven voor elke sport uit de 
selectie van Olympic Moves. Het aantal 
inschrijvingen is hierdoor dan ook explo-
sief gegroeid. De gymsectie besluit 
uiteindelijk welke vier sporten er dan 
mee mogen doen.

Voldaan gevoel
Bij zo’n gigantisch landelijk evenement 
kan natuurlijk niet zomaar ieder team 
meedoen. Er worden per regio eerst 
voorrondes gespeeld, waarbij alleen 
de beste teams zich kunnen kwalifice-
ren voor de Nederlandse schoolsport-
kampioenschappen in en rondom het 
Olympisch Stadion in Amsterdam. 
Zo spelen we jaarlijks de regionale voor-
rondes voor hockey en veldvoetbal, maar 
hebben de laatste jaren ook werkers 

deelgenomen aan de voorrondes voor 
frisbee, korfbal, zaalvoetbal, tennis en 
volleybal. Soms was het halverwege de 
dag al duidelijk dat het geen finaleplaats 
zou worden, maar lieten de teams zich 
toch niet kennen en streden tot het eind 
fanatiek door. Soms bleef het tot het 
eind van de dag spannend, en werden 
er finales gespeeld. Veel teams werden 
winnaar van de regio en mochten aan 
het eind van het schooljaar de landelijke 
finales spelen. Sommigen keerden als 
kampioen terug, anderen met ‘slechts’ 
een mooie ervaring en een voldaan 
gevoel. 

“Nederlands Kampioen Schoolhockey” 
is een titel die al meerdere malen op 
naam van de Werkplaats is komen te 
staan. Ook voetballend hebben we het al 

vaak ver geschopt, maar zijn de tegen-
standers in de finale tot nu toe altijd nog 
te sterk geweest. Hopelijk brengt 2016 
daar verandering in!

Iets nieuws proberen
Hoewel Kees Boeke geen voorstander 
was van competitie en wedstrijden in 
de sport, levert het ons en onze werkers 
wel iets moois op. Bijvoorbeeld dat de 
werkers die zich inschrijven niet altijd 
de werkers zijn die heel goed zijn in die 
sport. Er zijn ook vaak werkers bij die het 
gewoon leuk vinden, die fanatiek zijn, of 
die iets nieuws willen proberen samen 
met hun klasgenoten en vrienden. Zo 
hebben er al meerdere werkers bij 
hockey op doel gestaan die zelf helemaal 
niet hockeyen, maar die gewoon zonder 
angst, gefocust op de bal, de goal van de 

WP proberen te verdedigen. Een ook bij 
volleybal stonden er dit jaar meiden in 
het veld die alleen op school wel eens 
gevolleybald hadden. Overtuigd door hun 
vriendinnen deden ze fanatiek mee. En 
de frisbeeteams waarmee we een paar 
jaar terug meededen, bestonden bijna 
volledig uit werkers die nog nooit fris-
bee als wedstrijdsport hadden gespeeld. 
Werkers steunen en stimuleren elkaar 
om het beste uit zichzelf te halen, maar 
dus óók om eens nieuwe dingen te 
proberen. Om samen te werken naar 
een resultaat waarmee ze tevreden zijn, 
omdat ze zelf en samen het maximale 
hebben gegeven. 

De Olympische gedachte past natuurlijk 
perfect binnen het gedachtegoed van 
Kees Boeke: 

“Het belangrijkst bij de Olympische 
Spelen is niet de overwinning, maar de 
deelname, zoals ook in het leven niet de 
overwinning, maar heet streven naar een 
doel het belangrijkst is. Het belangrijkst is 
niet de triomf maar de strijd, het essentiële 
is niet om te hebben gewonnen maar om 
goed te hebben gestreden.” – Pierre de 
Coubertin, 1908.

Coen Hendriks en Meike de Lange
VO-medewerkers lichamelijke opvoeding

Sporttalent op school: 
Olympic Moves

vo

“De frisbeeteams 
bestonden bijna volledig 
uit werkers die nog nooit 
frisbee als wedstrijdsport 
hadden gespeeld.”

Foto: archief Coen Hendriks
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De vmbo 3-werkers van team 2 zetten zich 
jaarlijks in voor hun maatschappelijke 
stage. Dit schooljaar is gekozen voor een 
vorm waarbij de werkers op drie momen-
ten in het jaar samen bezig zijn met een 
maatschappelijke activiteit. Wat hebben 
we gedaan?

Kerst met ouderen uit de gemeente
Tijdens de mentoruren van december 
hebben de werkers zich voorbereid op 
een Kerstviering met ouderen uit een 
aantal ouderencentra in de gemeente. 
Liedjes werden geoefend, een Kerstquiz 
werd in elkaar gezet maar ook werden er 
spelletjes bedacht en verhalen gezocht 
om voor te lezen. 
Vrijdag voor de kerstvakantie zaten alle 
ouderen klaar en werden zij verrast met 
een mooi kerstprogramma. Na afloop 
gingen de werkers met een goed gevoel 

door naar de kerstbrunch met hun klas 
en daarna mochten ze eindelijk vakantie 
gaan vieren.

Theaterdag inzetten voor goed doel
Voor het vak CKV (culturele en kunst-
zinnige vorming) hebben de werkers 
ieder jaar een theaterdag. Tijdens deze 
dag schrijven de werkers zich in voor 
een workshop - dans, drama, decor of 
muziek - en wordt er in één dag een 
theaterstuk neergezet.  ’s Middags wordt 
het stuk opgevoerd voor een aantal brug-
klassen. Dit jaar werd het stuk geschre-
ven door de werkers Vos Ploeg en Sem 
Ellenkamp. 

Omdat het ieder jaar jammer is dat het 
stuk slechts één keer wordt opgevoerd, 
werd besloten om het dit jaar nog een 
keer op te voeren voor een betalend 

publiek. De vrijwillige bijdrage voor de 
entree zou gedoneerd worden aan een 
goed doel. Welk goed doel? Deze vraag 
werd getackeld tijdens het mentoruur, 
waar een aantal pleiters voor goede 
doelen langskwamen. Na deze informa-
tiemiddag volgde een stemming, waarna 
we besloten het geld te doneren aan het 
Kiran Fonds.

Nu nog betalend publiek. Dat werd 
gevonden in de vorm van de ouders. 
Tijdens een ouder info-avond bleek het 
stuk een prachtige, dynamische start 
van de avond. Een werker ging na afloop 
met de pet rond en team 2 kon een mooie 
donatie doen aan het Kiran Fonds. Van 
onze bijdrage kunnen vijf kinderen in 
India een heel jaar naar school; een 
mooie beloning voor een toch al leuke 
activiteit.

NLDoet
Team 2 is altijd een vaste deelnemer aan 
de landelijke vrijwilligersdag NLDoet. 
Ook dit jaar konden werkers intekenen 
op een aantal klussen. Men ging langs bij 

een aantal zorginstanties om te helpen. 
De klussen bestaat meestal uit schilde-
ren, in de tuin werken, een verwendag 
verzorgen voor ouderen of samen koken. 
NLDoet is een vaste pijler waar werkers 
met veel voldoening aan meedoen. 

High tea voor de buurtbewoners langs 
de ‘snoeproute’: Eet Mee
In de gemeente De Bilt is de stichting 
‘Eet Mee’ betrokken bij het verzorgen 
van verbindende activiteiten tussen 
bewoners en bedrijven of instellingen. 
Doelstelling is ‘Bijdragen aan meer 
binding tussen inwoners van de gemeen-
te De Bilt’. 

Dit jaar was er in dit kader voor team 2 
ook ruimte voor een nieuwe, bijzondere 
activiteit in de buurt. Omdat de school 
midden in een woonwijk zit is het goed 
om eens aandacht te besteden aan onze 
buren. De omwonenden van de school 
ondervinden soms overlast van de groe-
pen werkers die iedere pauze naar de 
Plus gaan om eten te kopen. Voor het 
inperken van deze overlast heeft de 

school een heel beleidsplan opgesteld, 
maar het leek team 2 ook leuk om de 
omwonenden eens te ontmoeten en in 
het zonnetje te zetten. 

Zo’n 25 werkers hebben samen een plan 
bedacht waarbij er een high tea werd 
gemaakt met hulp van Agnes Kepel, 
onze medewerker koken. Maar er is 
meer nodig voor een geslaagde high tea, 
dus werd er een drietal stylistes inge-
zet om na te denken over de aankleding 
van dit feestje. Ook is er muziek nodig, 
dus kwamen er twee muzikanten bij en 
natuurlijk de bediening, bestaand uit drie 
charmante serveersters en een ober. 
Nu afwachten of de wijk interesse had; 
dat was best spannend. Uiteindelijk 
kwamen er rond de 50 gasten naar onze 
high tea en de middag werd een groot 
succes.  Er was veel gezelligheid, de 
buurt zat lekker bij elkaar en iedereen 
werd verwend met de heerlijke taart-
jes, koekjes en sandwiches. Alle gasten 
gingen enthousiast naar huis. 

De bovenstaande invulling van de maat-
schappelijke stage voor team 2 zorgt 
ervoor dat werkers betrokken raken 
bij de wereld om hen heen. De werkers 
doen dingen buiten het schoolgebouw 
en er is een ontmoeting met mensen die 
even een helpende hand nodig hebben. 
Werkers komen terug naar school met 
mooie verhalen en ervaringen om niet 
te vergeten. 

Team 2 is een team met doeners en 
voor een goed doel steken we graag de 
handen uit de mouwen. Dat wij dan ook 
nog met een tevreden gevoel naar huis 
fietsen na afloop, is een mooie beloning. 

Constance van der Schaft
Medewerker team 2

Maatschappelijke stage  
team 2

vo

“Het leek team 2 ook leuk 
om de omwonenden eens 
te ontmoeten en in het 
zonnetje te zetten.”

Foto’s: Constance van der Schaft
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HU-Bètadagen voor 
team 3-eersteklassers

vo

iemand bij, dan ga jij hoger. Je wordt 
als het ware gelanceerd.’ De meiden 
discussiëren verder en komen terug op 
het voorbeeld van de trampoline, dat 
blijkbaar tot de verbeelding spreekt. 
Een ander groepje vraagt zich af hoe een 
wolk ontstaat. ‘Is een wolk niet gewoon 
mist?’ vragen Sterre en Rosa zich af. ‘Je 
kunt er in elk geval niet op zitten.’ Om 

beurten steken ze een lucifer af, blazen 
deze uit en gooien hem in een colafles 
met een laagje warm water. Student 
Jordy helpt ze en geeft uitleg.

5 + 5 + 5 = 550
Bij wiskunde leren de werkers hoe ze 
een ellips kunnen tekenen met behulp 
van twee punaises en een touwtje, ze 
knutselen een ruimtelijke figuur en 
gaan aan de slag met binaire getallen. 
Ik schuif aan bij het groepje dat bezig 
is met binaire getallen. De ene na de 
andere werker begrijpt het en maakt 
het rijtje af. Ik, als talenmedewerker, 
heb wat meer tijd nodig… Dikke pret 
bij de werkers natuurlijk. Enthousiast 
proberen ze het aan me uit te leggen. 
Freek vindt het zelfs een ontspannende 
bezigheid. ‘Dit ga ik een keer doen als 
ik me verveel,’ zegt hij, ‘dan ga ik door 
tot 1000!’ Floris komt trots vertellen dat 
hij een wiskundig raadsel heeft opge-
lost. Het raadsel luidt als volgt: maak 
de volgende som kloppend door één 
streepje toe te voegen: 5 + 5 + 5 = 550. 
(Pijnig je hersenen hier even over, het 
antwoord staat onderaan dit artikel.)

Ook voor de studenten stonden de 
dagen in het teken van onderzoeken en 
ontdekken. Gedurende de lessen over-
legden ze met elkaar over de aanpak. 
Elk groepje studenten gaf meerdere 
lessen. De ervaringen uit de eerste les 
namen ze mee naar de volgende, om 
die weer te verfijnen. Het was leuk om 
te zien hoe de studenten elkaar hiel-
pen en hoe ze begeleid werden door een 
ouderejaarsstudent. 

Het mooie aan dit project is natuurlijk 
dat het mes aan twee kanten snijdt. Onze 
werkers werden geprikkeld door creatie-
ve werkvormen en uitdagende proefjes. 
De studenten organiseerden twee volle-
dige lesdagen en maakten daar samen 
lesmateriaal voor. En ze maakten kennis 
met hun doelgroep: èchte leerlingen! We 
kijken nu alweer uit naar de bètadagen 
van volgend jaar.

Tessa van Stek, teamleider en 
Mendy van Horssen 
medewerker Nederlands

(Antwoord: 5 + 5 4 5 = 550)

Vol verbazing tolt Tessel rond op een 
draaikruk. In beide handen houdt ze een 
gewichtje. ‘Als je de gewichten ver van 
je af houdt, draai je veel langzamer dan 
wanneer je ze dicht bij je lijf houdt. Wow, 
dat is vet!’ Said staat er lachend naast, 
hij begeleidt het groepje. Samen met 
zijn medestudenten verzorgt hij op de 
Hogeschool van Utrecht twee lesdagen 
voor onze brugklassers. 

Op 19 en 20 april was de WP voor het twee-
de jaar te gast op de Hogeschool voor dit 
bijzondere project. Eerstejaarsstudenten 
wiskunde, natuurkunde, scheikunde en 
techniek verzorgden in groepen van vier 
tot zes studenten lessen aan de werkers 
van klas 1d, 1e en 1f. Voor onze werkers 
was dit een uitdagende kennismaking 
met de bètavakken. Daarnaast is het 
natuurlijk altijd leuk om eens ergens 

anders les te krijgen. Voor de meeste 
studenten was het óók een kennisma-
king, maar dan met het lesgeven.

De dagen werden volledig verzorgd door 
de studenten. Om 8.15 uur vertrokken 
er vier fietsgroepen met medewerkers 
naar de Uithof, al een ontdekkingstocht 
op zich. Bij de Hogeschool werden we 
buiten opgewacht door studenten, die 
ons begeleidden naar de juiste klas. 
Absenten werden meteen genoteerd. 
Het mooie van het project was dat de 
eerstejaarsstudenten werden begeleid 
door ouderejaars, die achterin de klas-
sen zaten te observeren. De docenten 
van de Hogeschool namen hier en daar 
een kijkje. Wij, als medewerkers van 
de WP, mochten een dagje achterover 
leunen en genieten. In totaal kreeg elke 
groep zes lessen. Het overkoepelende 

thema was ‘De Olympische Spelen’. Elke 
vakgroep had dit thema in de opdrach-
ten verwerkt. Zo was er een opdracht 
waarbij de werkers een stadion moesten 
tekenen, werd het logo met de cirkels 
bekeken in een les over wiskundige figu-
ren en gebruikten de werkers ballen om 
het begrip ‘energie’ te onderzoeken.

De dagen stonden in het teken van onder-
zoeken en ontdekken. Bij natuurkunde 
is een groepje meiden druk in de weer 
met een basketbal, een pingpongbal en 
een tennisbal. Om de beurt laten ze de 
verschillende ballen op elkaar stuiteren. 
Met behulp van de vragen en uitleg van 
student Max komen ze erachter dat een 
lichte bal minder energie nodig heeft 
om omhoog te komen dan een zware 
bal. ‘Vergelijk het met een trampoline’, 
zegt Max. ‘Als jij erop springt en er komt 

‘Dit ga ik een keer doen 
als ik me verveel. Dan ga 
ik door tot 1000!”

Foto’s: Marne Epskamp
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 Het Techniekpact, in het leven geroe-
pen door  de overheid en door een van 
onze werkers een ‘technische samen-
zwering’ genoemd, moet de aansluiting 
van het onderwijs op de arbeidsmarkt in 
de technieksector verbeteren en daar-
mee het tekort aan technisch perso-
neel terugdringen. Met deze opdracht 
heeft het techniekpact aangeklopt bij de 
Missing Chapter Foundation van Prinses 
Laurentien en zij hebben vervolgens een 
aantal scholen gevraagd om een klas te 

laten deelnemen. Op de Werkplaats viel 
2G die eer te beurt.
Na een aantal brainstormsessies met de 
klas over de inhoud van techniek (Wat 
is het? Wat doet het? Waar gebruik je 
het voor? Hoe leer je over techniek?) 
gingen we naar het ministerie van 
Economische Zaken in Den Haag voor 
een dialoogsessie over de rol van tech-
niek in samenleving en onderwijs. De 
kinderen presenteerden hun eigen visie 
en gingen vervolgens in gesprek met o.a. 
Doekle Terpstra, voorzitter van het tech-
niekpact, een aantal bobo’s van Shell en 

een medewerker van het ministerie van 
Economische Zaken. De dialoog werd 
geleid door prinses Laurentien (die een 
halfuur te laat kwam). 

Spido
Naast de Werkplaats waren er nog 
twee andere klassen die op een ander 
moment een dialoogsessie hebben 
gehad met een aantal betrokkenen van 
het techniekpact. Uit deze drie klassen 
werden acht vertegenwoordigers geko-
zen die samen een adviesgroep vormden 
voor de laatste sessie. Deze vond plaats 

op de Spido James Cook, die ons over 
de Nieuwe Maas van Dordrecht naar 
Rotterdam voer. Tijdens deze sessie 
spraken de kinderen onder leiding van 

Frenk van der Linden met weer andere 
betrokken van het techniekpact. Onder 
hen Andre Kuipers, die - met het bezoek-
je aan McDonald’s - toch wel het hoog-

tepunt van de dag was. Als afsluiting 
zaten we vooraan bij de slotconferentie, 
waar de resultaten van het techniekpact 
werden gepresenteerd aan de betrok-
kenen. De kinderen konden live zien 
hoe Jet Bussemaker, Sander Dekker 
en Henk Kamp vertelden hoe belangrijk 
ze dit vinden. Wat ze er mee gaan doen 
gaan we merken. 

Thijs Spook
Medewerker muziek

Techniekpact 2G
vo

“Onder hen André Kuipers,
die toch wel het hoogte-
punt van de dag was.”

De Missing Chapter Foundation heeft nog mooi 
in beeld gebracht wat de input van de kinderen 
was. 

Foto’s: Missing Chapter Foundation
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en regels zijn gebaseerd op het mecha-
nisme van en het leven op moeder aarde. 

En ik hoor u denken: waarom zou een 
staatsvorm geheel gericht op de natuur 
nou zo goed zijn? Daar hebben wij drie 
argumenten voor. Ten eerste komen 
we er niet onderuit, ten tweede leven 
we in gelijkheid en ten derde leven we 
samen, niet alleen en zonder de angst 
zoals wij die voelden na de aanslagen 
en de terreur.

Zoals ik al zei komen we er niet onder-
uit. De manier waarop we moeder aarde 
nu misbruiken kan niet lang meer 
voortduren: ze raakt uitgeput. En waar 
moeten wij heen, zonder de bescher-
mende armen van moeder aarde? De 
manier waarop wij haar nu behandelen 
is respectloos. Na alles wat zij voor ons 
heeft gedaan, het verschaffen van leven 
en lust, geven wij haar niets anders dan 
disrespect. De oorlog die wij met haar 
voeren is oneerlijk; ze is weerloos. Nog 
wel. Wij voelen ons misschien machtig 
en verheven, maar zij zal terugslaan. 
Laat ons stoppen met vechten, laat ons 
de wapens begraven en laten wij ons 
onderwerpen aan moeder aarde, die ons 
zoveel liefde gaf.

Het tweede argument, en tevens de 
tweede fout in onze huidige samenleving, 
heeft betrekking op gelijkheid. Wij zitten 
nu wel in een klas, op een school, waar-
van wordt gezegd dat wij allemaal gelijk 
zijn, maar is dat wel zo? Voelt de leraar, 
voorin de klas, zich soms niet een heel 
klein beetje verheven boven ons? Voelt 

de directeur dan echt geen macht? Voelt 
ons staatshoofd zich dan echt niet beter 
dan de rest? Natuurlijk wel. Denken dat 
dit anders is, is niet meer dan naïef. En 
ik veroordeel die mensen niet voor dat 
gevoel van macht, want dat hebben wij 
ze gegeven. Maar dit is wel de reden dat 
de groepen die Brussel in rep en roer 
zetten het gevoel kregen dat er hun iets 
ontbrak. In een biocratie hoeft dit niet. 
Voor de natuur zijn wij immers gelijk.
En dan het laatste argument. Laten we 
eerlijk zijn: we zijn bang. Zijn we niet 
allemaal wel eens bang? Ikzelf was 
bijvoorbeeld gisteravond bang voor de 
spin in de douche, waar mijn twaalf-
jarige zusje me heldhaftig van kwam 
redden. Zo hebben we allemaal wel iets: 
misschien is het hoogtevrees, misschien 
claustrofobie, maar we zijn allemaal wel 
érgens bang voor. En als we goed om 
ons heen kijken hebben we ook allemaal 
iemand die ons daarin kan bijstaan, die 
de angst kan wegnemen.

Maar als de angst groter is, wat dan? 
Wie vertelt de jongen op het vliegveld 
dat het oké is? Wie vertelt de piloot dat 
hij niet bang hoeft te zijn? Wie vertelt de 
bloedende vrouw, die huilend haar ster-
vende kind vasthield, dat het goed komt? 
Wie vertelt de wereld dat dit nooit meer 
gaat gebeuren? Is er iemand die dat nog 
durft te zeggen? Nee. De wereld heeft 
te vaak wrede klappen gekregen in een 
veel te korte tijd. Mensen zijn de hoop 
op een toekomst zonder angst verloren. 
Niemand kan hun nog vertellen dat de 
angst, de pijn, het verdriet over zal gaan. 
En precies dat, precies dat gebrek aan 

hoop zorgt ervoor dat de terreur groeit, 
dat meer en meer lafaards hun kans 
zullen grijpen om de wereld nóg een 
klap te geven. 

En dat moet stoppen. Nu is het moment 
dat we een lijn moeten trekken, tot hier 
en niet verder, we zijn het zat. Maar 
dat kunnen we niet alleen. We moeten 
samen opstaan om de mensen die 
de moed verloren hebben weer een 
sprankje hoop te geven, want die vonk 
zal uitgroeien tot een vlam en die vlam 
zal de duisternis van de terreur verdrij-
ven. Daar waar niet èèn de angst weg 
kan nemen, kunnen twee of drie dat 
wel. Alleen op die manier kunnen we 
voorkomen dat de wereld opnieuw wordt 
getroffen door laffe acties die onschul-
dige mensen het leven kosten. Door niet 
alleen, maar samen op te staan tegen 
de terreur om zo te streven naar een 
wereld waar we niet leven in angst, maar 
in vrede.

Ik besef dat ik maar een meisje van 16 
ben, maar ik ben niet gek. Door simpel-
weg terug te gaan naar ons instinct en 
te leven in een biocratie kunnen wij dit 
behalen. Door samen, niet alleen, te 
streven naar een staatsvorm zonder 
“minder, minder” en mét “yes we can”. 
Want wij kunnen het. Dankuwel.

Sofie Buesink, Wouke van t Klooster 
en Jikke Woltering (V5)

Wat is jouw ideale staatsvorm? Op 
welke wijze denk jij dat de samenle-
ving het best wordt bestuurd? Welke 
voorbeelden heb je uit de Oudheid? 

Sinds vorig schooljaar is het vak KCV 
weer geïntegreerd met het taalonder-
wijs Latijn en Grieks. Als gevolg daar-
van besteden de werkers aandacht 
aan staatsvormen. Daarnaast 
hebben ze globaal kennisgemaakt 
met de kenmerken van de retorica. 
Deze kennis hebben ze vervolgens 
toegepast in een eigen redevoe-
ring. De keuze voor de staatvorm en 
het publiek was vrij. Een keur aan 
staatsvormen werd gepresenteerd. 
Een ervan willen we graag een groter 
publiek bieden.

Cunera Buist en Marijn Backer

Brussel, 22 maart 2016
De wereld werd opnieuw getroffen door 
een golf van angst en woede. Angst en 
woede, omdat we zagen hoe één laffe 
daad de dood van honderden onschul-
dige mensen veroorzaakte. Angst en 
woede, om het grote gemak waarmee 
dit gebeurde.

En dit is slechts een voorbeeld. Diezelfde 
angst, diezelfde woede, diezelfde frus-
tratie, dreunt al langere tijd in ons 
achterhoofd. Gevoelens van onveiligheid 
en onderdrukking zijn de norm in het 
dagelijks leven van velen. Die gevoelens 
komen niet zomaar ergens vandaan. De 

angst is terecht, groepen mensen met 
kwade bedoelingen verspreiden zich 
als een ziekte, omdat zij denken dat ze 
verheven zijn boven anderen. Daar komt 
nog bij dat wij niet meer één geheel zijn. 
Wij zonderen ons van elkaar af. We zijn 
alleen.

Is dit natuurlijk? Is dit zoals de mens, 
zoals de natuur, zoals God het ooit 
bedoeld heeft? Is dit hoe wij de rest van 

ons bestaan moeten doorbrengen? Nee. 
Wij moeten terug naar onze wortels, 
naar hoe de wereld ooit bestemd was 
te zijn. Daarom presenteren wij u de 
staatsvorm waarin dit het beste naar 
voren komt: de biocratie.
De biocratie is een staatsvorm gebaseerd 
op de natuur. Niet de rijken, niet de elite, 
maar de natuur heeft de macht, waar 
wij ons aan onderwerpen. Alle wetten 

“Laat ons stoppen met 
vechten, laat ons de 
wapens begraven en la-
ten wij ons onderwerpen 
aan moeder aarde, die 
ons zoveel liefde gaf.”

Speech klassieke talen 
KCV
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lag buiten mijn financiële bereik en was 
bovendien evil. Ik zat voor die spiegel 
en bedacht een uitstekende oplossing:  
Ik ging zwarte t-shirts dragen van de 
Scapino. Zo zette ik me in één keer af 
tegen kleuren, geld én mode. Joehoee! 
Dus droeg ik vanaf dat moment vorm-
loze t-shirts en zwarte spijkerbroeken. Ik 
denk niet dat iemand het ooit stoer heeft 
gevonden, maar ik hoefde tenminste 
nooit meer over kleren na te denken. Het 
is een gewoonte die ik niet heb kunnen 
loslaten, mijn kast hangt nog altijd vol 
met zwarte 3 voor 2-confectielorren.  
Toen me werd gevraagd iets te schrij-
ven over de invloed van de WP op mijn 
verdere leven, moest ik hier direct aan 
denken. Maar het zou flauw zijn om net 
te doen alsof dat het was. 
Ik voelde me veilig op school. Ik maakte 
er vrienden, sommige heb ik nog steeds. 
Ik kreeg er prima les en leerde daarnaast 
dat schrijven, tekenen, lezen, discus-

siëren, toneel-spelen, dingen kunnen 
maken ook uitstekende vaardigheden 
zijn. Ik herinner me het houten drama-
lokaal, de schoolbibliotheek, de eeuwige 
grasvelden. Het bos. Huppelende power-
houses Francine, Adriane en Hilderie. 
Economiedocent Harrie die een onver-
teerbaar vak levendig voor me wist te 
maken. Marijn van Latijn, die niet alleen 
leraar was maar ook verre reizen had 
gemaakt en kinderboekenschrijver was,  
wat ik allebei ook heel graag wilde. 
Toen ik die reizen ging maken, kwam ik 
trouwens achter een WP-trekje dat ik 
graag had gemist. In de grote buitenwe-
reld willen bazen bazen zijn en verlan-
gen mensen naar duidelijk zichtbaar 
respect. Dat tonen (of veinzen) bleek veel 
belangrijker dan wij vrije WP-kinderen, 
die docenten tegenspraken en grapjes 
maakten tegen de rector, meekregen. 
Van mij mag dat bij maatschappijleer in 
het curriculum. 

Ik hield van de mogelijkheden die er 
waren op de WP. Toen we met een groep-
je leerlingen een schoolkrant wilden 
beginnen, kon dat gewoon. De school 
regelde dat het gedrukt en verspreid 
werd. Toen er een nieuwe rector werd 
gekozen, mocht ik in het kiescomité. 
Dat werd niks, want we kozen met z`n 
allen iemand die een maand later weer 
vertrok, maar toch. De ervaring van 
het meepraten, meelezen, meedenken 
was vast goed voor een zeventienjarige. 
Tijdens mijn studie ging ik er dan ook 
mee door, ik voegde me bij redacties 
en studentenraden. Van daaruit werd ik 
journalist en nu, sinds kort, ook kinder-
boekenschrijver. Eentje in een zwarte 
spijkerbroek en een vormloos zwart 
t-shirt.

Sanne Rooseboom, werker op het VO 
in de jaren 1991-1997

De oud-werker: 
Sanne Rooseboom

rubriek

“Van daaruit werd ik 
journalist en nu, sinds 
kort, ook kinderboeken- 
schrijver.’’

Ik was zestien en zat voor de spiegel, iets 
wat zestienjarigen vaak doen. Ik had een 
probleem. Er waren er natuurlijk een 
hoop. Dat zonder twijfel niemand ooit 
verliefd op me zou worden terwijl ik het 
aan de lopende band was. Wiskunde. 

Gym. Dat ik eigenlijk naar Zuid-Amerika 
wilde om met een revolutie mee te doen. 
Dat er geen revolutie was op dat moment 
in Zuid-Amerika. Maar het acute 
probleem ging over kleding. Ik wilde er 
graag stoer uitzien, maar hoe kon ik me 

afzetten op een school waar álles getole-
reerd werd? Waar de populaire mensen 
juist alternatieve kleding droegen? Ik 
had het geprobeerd: zwarte nagel-
lak, gebatikte shirts, kistjes, maar het 
stond hoogstens slonzig. Merkkleding 

Foto’s: archief Sanne Rooseboom



nis van de talenten uit Mattheus gaat dan 
ook niet echt over waardevermeerdering, 
maar over jezelf inzetten, naar vermogen. 
En wie kan dat beter zeggen dan de dich-
ter Adriaan Roland Holst in De Ploeger.

Ik vraag geen oogst; ik heb geen schuren,
ik sta in uwen dienst zonder bezit.
Maar ik ben rijk in dit:
dat ik de ploeg van uw woord mag besturen
Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in den oogst geloven
waarvoor ik dien…

Geloven in de oogst is nodig. En mogen 
dienen in het bijzonder. Maar dat perspec-
tief lijkt in deze tijd achter de horizon 
verdwenen. En dat werpt ons terug op 
onszelf. 
Als ieder doet als ik, zei Kees, dan gaat 
het goed. Doen als ik betekent, denk ik, 
in zijn ogen: een vrije geest hebben, blij-
ven denken, geen systeem ontwerpen, 
geen beperkende structuur tot leidraad 
nemen, geen onderwijskundige ideolo-
gie forceren, geen neoliberaal markt-
denken alleen verkondigen, zelf je eigen 
dogma’s onderzoeken. Worden wie je 
bent kan alleen samen, dat weten we nu.  
Maar zijn wie je bent is veranderings-
gezind durven leven. Waartoe, wanneer, 
in welke situatie, ben je de persoon die 
nodig is in antwoord op je omgeving? Dat 
uitgangspunt helpt jou en de ander verder 
straks. De kinderen van nu slikken de 
wereld voor zoete koek. Leven immers 
lijkt op een hogesnelheidstrein die ze 
elk moment dreigen te missen als ze 
niet mee kunnen komen, als ze niet al 
hun talenten aanboren, als ze niet alles 
doen wat nodig is om niet te falen. Op de 
reünie sprak ik een oud-werker die als 
jonge professor twaalf uur per dag dient 
te werken om de race bij te houden. Waar 
de race heen ging? Dat weet niemand, zei 
hij. We racen allemaal en wie niet snel 
genoeg is of niet meer wil, krijgt een dolk 
in zijn rug en valt. 

Talent ontplooien zonder vrije geest, 
vergeet de vraag naar het geloof, het 
waarom. Vrij leren denken en een nieuwe 
eigen kijk ontwikkelen: dat is de taak van 
een school die de toekomst van de wereld 
in zijn schoolplan opneemt. Wij en de 

wereld, werker in de wereld, met of 
zonder speciaal talent, zoo lang we maar 
niets zingen dat we niet oprecht meenen.

Marijn Backer

Korte armpjes

vo column
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Sanne is ziek. Ze krijgt een sprookjesboek waaruit haar moeder 

haar voorleest. Fee, het heksenmeisje uit een van de sprookjes, komt 

Sanne helpen. Alleen Sanne kan haar zien. Langzamerhand gaat haar 

werkelijkheid over in de sprookjeswereld waarvan Fee haar vertelt. 

Fee stuurt haar vriend de zwaluw naar het land van de nacht om een 

geneesmiddel voor Sanne te zoeken.

Betoverende (troost)verhalen over leven, loslaten en 

verder durven kijken dan het hier en nu. 

Het enige dat van noode is, is dat we 
ernstig trachten nooit iets te zingen dat 
we niet oprecht meenen, schrijft Kees 
Boeke in het nawoord van de bundel 
Broederschapsliederen uit 1928.  Maar, 
zoo lang we t wél menen, gaat hij verder, 
(of zelfs meenen dát we t meenen!), 
waarom zouden we t dan niet uiten? Even 
verderop geeft hij toe dat hij soms bezwa-
ren heeft tegen zijn eigen teksten omdat 
zijn gedachten over de zaken veran-
derd zijn. Strijden tegen militarisme 
en kapitalisme vindt hij bij nader inzien 
bijvoorbeeld onmogelijk omdat dit slechts 
subjectieve vormen zijn die objectief niet 
bestaan. Deze strijd speelt in het hart van 
de strijder en dus zul je je als je eerlijk bent 
solidair moeten voelen met beide partijen. 
De strijd wordt zelfstrijd, namelijk om de 
militaristische of kapitalistische neiging 
in je eigen hart te zien en meer en meer 
te overwinnen.
Zelfstrijd, de neigingen in je eigen hart 
overwinnen, dualisme verwerpen, de vrije 
geest van Kees stond hem als gelovig 
man toe zelfs God als relatieve realiteit 
te beschouwen. Dat is moedig denken. 
Daarmee geeft hij aan ons, medewerkers 
en werkers van zijn school, het voorbeeld 
om steeds je eigen denkbeelden en crea-
ties te onderzoeken. 
En als we dan zijn voorbeeld volgen, wat 
zien we dan? Wat leren we onze kinderen? 
Wat geloven we? 
Zonder te willen generaliseren gaan we 
er in onze samenleving vanuit dat succes 
behalen en gelukkig worden de maat is 
voor slagen in je leven. À la Louis van 

Gaal: aan de bal blijven, geluk afdwingen 
en te allen tijde op onze ratio vertrou-
wen. Onze gedachten over talentont-
wikkeling passen in dat gedachtengoed. 
Talentontwikkeling is goed, vinden wij. 
Dat het in de gelijkenis van de talenten in 
Mattheus 25 om het beheer van een zeke-
re geldwaarde gaat en in een context van 
zaaien en oogsten wordt gebruikt, komt 
overeen met  de opvatting die wij hebben 
van talent. Je moet het vermeerderen.
Maar we mogen ons best afvragen: talen-
tontwikkeling, waartoe? Voor wie?
En wat als je kennelijk geen bijzonder 
talent hebt en de hele omgeving verwacht 
van je dat dat wel ontwikkelt? Hoe doe je 
dat? Kun je talentloos gelukkig worden?
De ratio houdt van een glasheldere situ-
atie, glasheldere mogelijkheden, een 

gelijkmatig zelf, onveranderlijke emoties 
en een onveranderlijke wereld. In die 
geruststellend samenhangende wereld 
is talentontwikkeling als een startup: je 
bent je eigen merk, moet flink in jezelf 
investeren en op een dag loop je binnen.
Maar we weten natuurlijk heel goed 
dat we onberekenbare wezens zijn En 
we weten ook dat geluk en succes de 
slingers van ons eigen feestje zijn. En 
allemaal hopen we op die stem die op 
een dag zegt: je doet het goed, je hebt 
het heel goed gedaan. Ook als je geen 
succes hebt. Ook als je alleen maar moe 
bent van een dag hard werken.

We hebben maar korte armpjes. We 
kunnen veel minder dan we vinden dat 
we zouden moeten kunnen. En de gelijke-

“En allemaal hopen we 
op die stem: je doet het 
goed, je hebt het goed  
gedaan.”

Foto: Marijn Backer


