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Basisonderwijs
Kees Boekelaan 10 3723 BA Bilthoven
Directeur: Jeroen Goes
T 030 228 28 42 F 030 228 21 56
basisschool@keesboeke.nl
www.wpkeesboeke.nl

wp

krant

jaargang 31 | nummer 21 | juni 2013

Basisonderwijs
Niemand buitensluiten
Wat dans brengt
Voortgezetonderwijs
Kees Boekelaan 12 3723 BA Bilthoven
Rector: Henk Zijlstra
Afspraken met rector en plaatsvervangend
rector via secretariaat AVO
T 030 228 28 41 F 030 225 09 84
avo@wpkeesboeke.nl

Voortgezetonderwijs
Vaardig in de 21e eeuw
Maakt gezond slim?
900 jaar De Bilt en Poëzieproject

Niemand
buitensluiten!

Redactioneel zomer 2013
Onlangs organiseerde de ouderraad een
avond voor ouders met als gastspreker
Mark Mieras, wetenschapsjournalist van
een bekend ochtendblad. Afhankelijk
van het dagblad dat u leest, kent u hem
vast wel of mogelijk daardoor juist niet.
Mieras betoogde toen, en herhaalt dat
in zijn bijdrage voor deze krant, dat
scholen hun leerlingen vrijwel alleen
toetsen op kennis, maar het de vraag
is of kinderen daar wijzer van worden.
Anders gezegd, wat draagt nu eigenlijk
bij aan het slagen van onze werkers in

‘In onze klas hebben we 1 regel: we
sluiten niemand buiten. De kinderen
doen dat niet en ook ik doe dat niet.
Niemand!’ Zo opende Ellen Emonds,
leerkracht van het jaar, haar speech op
de door mij bezochte inspirerende dag
van ‘Operation Education’ (.nl)
Zij illustreerde dit met een situatie waarin zij door het negatieve gedrag van een
leerling werd uitgedaagd om nieuwsgierigheid te blijven tonen en verbinding te
zoeken met deze leerling. Immers, zij
sluit niemand uit.

hun latere leven? De bijdragen van het
basis- en voortgezet onderwijs in deze
laatste WP-krant van het schooljaar
2012-2013 proberen op deze vraag een
antwoord geven.
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Emonds is een leerkracht met een
scherpe visie op onderwijs en opvoeding. Een visie die verder gaat dan alleen
zorgen dat de leerling in haar klas goede
cijfers haalt.
Juf Lia
Juf Lia was een invaljuf die slechts een
dag inviel bij de nogal recalcitrante jonge
Ali Bouali. Ali had zich inmiddels al lang
buitengesloten van het onderwijs dat
hij in Almere genoot. Tot het moment
dat juf Lia een dagje kwam invallen. Zij
zette door de door haar gegeven les Ali
op andere gedachten en liet hem de
aansluiting maken.
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Dat ook zijn moeder, ondanks de nogal
zware problematiek van haar zoon, Ali
nooit buiten heeft gesloten, heeft Ali
gemaakt tot wie hij nu is.
Venster
Een 18 jaar jonge afgestudeerde vwo
leerling had haar jonge leven het tegenstrijdige van het onderwijssysteem
ervaren. Als een venster waardoor alle
leerlingen en dus ook zij steeds maar
weer door heen moesten kijken. Een
venster voor al haar leeftijdsgenoten.
Zij stond op haar tenen bij wiskunde
en keek tegen de denkbeeldige muur
onder het venster aan. Bij Engels moest
zij, tweetalig opgevoed, diep door haar
knieën; een uitdagende les op haar eigen
niveau was voor haar niet weggelegd.
Nu, inmiddels deelgenoot van de ‘echte
samenleving’, ervoer ze dat ze na jarenlange aanpassing in het onderwijs werd
uitgedaagd om vooral anders te zijn. Om
zich zodanig te profileren dat ze een kans
op de arbeidsmarkt zou krijgen.
‘Is school er dan voor bedoeld om kinderen door dat zelfde venster te laten
kijken?’, stelde ze de aandachtig luisterende bezoekers in de zaal de vraag.
En: ‘Moet school niet juist stimuleren dat
alle kinderen anders kunnen en mogen
zijn?’ Ze kreeg met al haar jonge bevlogenheid veel bijval vanuit de zaal.
Basis
En dan de razendsnelle ontwikkelingen
in onze huidige maatschappij. De verandering die de technologische ontwikkeling in de afgelopen tien jaar heeft
plaatsgevonden zal zich in de komende
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Wat dans brengt
tien jaar weer voordoen. Maar dan tot
de tiende macht.
En onze kinderen, de werkers van nu?
Zij zullen zich daar een weg in zien te
vinden.
En wij, u als ouder, en wij als professionals leggen met elkaar daarvoor
een belangrijke basis. Om niemand,
maar dan ook niemand, buiten te sluiten. Om, als een Ali B, zijn talenten te
laten ontdekken, en te focussen op wat
een kind wel kan. Om kinderen niet te
veel op hun tenen te laten lopen of door
hun knieën te laten buigen. Om hen de
‘skills’ aan te bieden die passen bij de
maatschappij van morgen. Een school
te laten zijn die past in de 21e eeuw en
kinderen voorbereidt op de maatschappij
van de toekomst.

Het is twintig jaar geleden dat Francine
Jageneau (medewerker VO) mij heeft
gevraagd om dansen voor de musicals
te bedenken. In eerste instantie zag ik
het niet zitten om vanuit Amsterdam
naar Bilthoven te komen en heb ik twee
andere collega’s gestuurd.
Maar dat werd niets, en Francine bleef
maar aandringen, waardoor ik toch ben
gekomen.

We doen het ontzettend graag. Er gaat
veel goed en we willen nog beter. En aan
dat laatste zijn we, met de nieuwbouw
als motor, dagelijks met veel enthousiasme bezig.
Jeroen Goes
Twitter: @jeroen0104

Dansdocent
Na aan een aantal voorstellingen
meegewerkt te hebben, stelde Francine

voor om mijn eigen dansproducties met
de werkers te gaan maken. En toen de
WP een nieuwe dansdocent zocht voor
het basisonderwijs, schreef Francine
zelfs mijn sollicitatiebrief (ik ben dyslectisch). Voor dit alles dank dank dank aan
Francine. Ik had het nooit willen missen
en het is nog steeds elke dag genieten.
Hart en hoofd
Dans geeft zoveel. Het blijft me fascineren en inspireren wat de dans doet
en brengt bij de werkers. Je ziet dat
de kinderen thuiskomen in zichzelf

en in verbinding komen met zichzelf.
Doordat de werkers op de WP al van
kleins af aan dansen, ontwikkelen ze
hun motoriek, verbinden hart en hoofd
en komen gemakkelijker in hun lichaam
te zitten. Je kunt het verschil zien in de
Tussenweek bij de eerstejaars (VO), dat
de werkers van de WP vrijer in geest
en lichaam zijn dan de kinderen die van
andere basisscholen komen.
Veiligheid
Om dit binnen het onderwijs te bereiken is veiligheid en begrenzing binnen
de lessen heel belangrijk. Ze mogen
kwetsbaar zijn: alles is goed en wordt
gerespecteerd. We maken elke week
een reis vanuit verschillende thema’s.
Een van de opdrachten is bijvoorbeeld
dansen met de ogen dicht, waar elk
kind zich in zijn eigen belevingswereld
bevindt. Verschillende muziekstukken:
wat hoor je, wat voel je, wat voor ruimte
en vormen komen er bij je op?
Solo op Bach
Kinderen die zich meestal niet uiten of
een ‘rugzakje’ hebben, bewegen zich
vrij en expressief in de dans, zo mooi
en fascinerend om te zien. Je krijgt hele
andere kanten van het kind te zien dan in
de dagelijkse omgang. Zoals een aantal
jaar geleden een jongetje uit groep 1-2,
die binnen de klas bijna nooit sprak,
maar in de dansles een solo op Bach
danste, zo mooi. De vrijheid voor kinderen om bij hun eigenheid te komen in
pure vorm en uiting is heel belangrijk.
Binnen vrijheid van muziek en thema’s,
die vanuit vorm, emotie en beleving
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Oplossingsgericht
werken
| middenbouw

Oplossingsgericht werken gaat ervan
uit dat je betere en snellere oplossingen
voor problemen bereikt als je je vanaf het
begin op de oplossing richt, waarbij je
gebruik maakt van de mogelijkheden die
iemand al heeft. Het is dan niet nodig om
eerst uitgebreid een probleem in kaart
te brengen.

tot dans leiden. Hier vanuit maken de
werkers ook een choreografie. Het is
samen werken, ideeën uitwisselen en
samenvoegen, composities maken, de
danstechniek en uittellen in de muziek.
Presenteren aan elkaar, staan voor wat
je gemaakt hebt. Aandachtig kijken naar
elkaars choreografie, te zien waarom
iets boeiend is en waarom niet. Hoe
werkt een spanningsboog, in dans komt
alles samen.
Het sluit naadloos aan bij waar Kees
Boeke voor staat.

Uitzonderingen
In plaats daarvan zoek je gelijk naar
mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld
door te kijken naar uitzonderingen: zijn
er momenten waarop het probleem zich

niet of minder voordoet. Deze uitzonderingen gebruik je vervolgens om te
bepalen wat de eerste stap in de goede
richting zou kunnen zijn. Deze werkwijze
is tegenwoordig algemeen toegepast in
de hulpverlening en wordt ook steeds
vaker toegepast in het onderwijs.
Voor medewerkers in de groep betekent dit bijvoorbeeld, dat als ze bepaald
gedrag in de groep willen zien, ze eerst
kijken naar momenten waarop dat
gewenste gedrag er al is (of gedrag
in de gewenste richting). Dat kan dan
vervolgens uitgebouwd worden. Soms

Nicole Goezinnen (medewerker dans)

Foto’s: Laura Loupatty

is het nog niet zo makkelijk om gedrag
te veranderen en is het nodig om het
expliciet te oefenen.
Kids’ Skills
Voor mijn afstudeeronderzoek (master
special educational needs- gedragsspecialist) heb ik gekeken of deze
manier van werken toe te passen is bij
kinderen die moeite hebben om zich te
concentreren.
Ik heb daarbij gebruik gemaakt van een
methode om kinderen vaardigheden aan
te leren vanuit de oplossingsgerichte
benadering, genaamd Kids’ Skills. Het
basisidee van deze methode is dat kinderen geen problemen hebben, alleen vaardigheden die ze nog niet hebben geleerd.
Er wordt begonnen met het vertalen van
het probleem in vaardigheden, gevolgd
door het opbouwen van motivatie, het
oefenen van de vaardigheid en het leren
versterken van de verworven vaardigheid. Ik heb voor deze methode gekozen
vanwege de positieve aanpak, maar ook
vanwege het uitgangspunt van gelijkwaardigheid. Kinderen bepalen namelijk
zelf wat ze precies gaan oefenen en hoe
ze dat aan gaan pakken. Die manier van
werken past goed bij de uitgangspunten
van de Werkplaats.
Oefensituaties
Het leuke van deze manier van werken
is, dat kinderen zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun gedrag. Het is
niet zo dat alle kinderen zich nu opeens
heel goed kunnen concentreren, maar
Foto’s: Lia van Acht
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Waar ben jij
goed in?

| middenbouw

Waar ben je goed in? Hoe weet je dat?
Waarvan krijg je het ‘vuur in je buik’?
Op de studiedag van dinsdag 2 april
kregen we een inspirerende lezing van
wetenschapsjournalist Mark Mieras (zie ook ‘Vaardig in de 21e eeuw’ – red).
Tijdens deze lezing nam hij ons mee in
het brein van (jonge) kinderen en wees
hij ons op het belang van ‘ergens goed
in zijn’, ‘je talent ontdekken’ en ‘lekker
in je vel zitten’.
het werken met deze aanpak heeft er
wel toe geleid dat de meesten zich veel
bewuster zijn van de vaardigheden die
ze nodig hebben en hoe ze die kunnen
oefenen. Het was ook heel leuk om te
zien hoe creatief de kinderen waren
in het creëren van oefensituaties voor
zichzelf. Een meisje dat als vaardigheid
had gekozen voor ‘op mijn werk letten
ook als er gepraat wordt’, ging elke dag
5 minuten met een maatje op de gang
zitten: het maatje moest dan 5 minuten
tegen haar aanpraten terwijl zij ging
proberen door te werken. Een ander
kind koos als vaardigheid ‘snel kiezen
met welk werk ik ga beginnen’, om te
oefenen ging ze dat niet alleen bij het
werken doen, maar ging ze ook bij het
eten snel kiezen welke boterham ze als
eerste op ging eten.

Passie
Hij vertelde dat intelligentie (IQ) slechts
voor 15% bepaalt of je later succesvol

Toekomst
Ik ben nog bezig met de afronding van
mijn onderzoek, we gaan kijken op welke
manier we deze ervaringen en manier
van werken in de toekomst in de school
kunnen inzetten.

bent in het leven en de uitslag van je
examen maar voor 25%. Je Sociale
Intelligentie (SI) daarentegen voorspelt
voor 40% of je succesvol zult zijn in je
latere leven. Het was een pleidooi voor
het geven van ruimte om je te kunnen
ontwikkelen op meerdere vlakken. Om
te ontdekken waar je passie ligt, waar
je warm voor loopt. Hij vertelde wat
de waarde is van het ontdekken van je
talenten en hoe belangrijk het is dat je
de mogelijkheid krijgt om die verder te
ontwikkelen. Wat intrinsieke motivatie
met je doet.

Op de site http://www.kidsskills.org/
Dutch/ kan je meer lezen over de methode Kids’ Skills.

Verder kijken
Maar er is meer. Elke leerkracht kent
kinderen in zijn of haar groep die lage
scores halen bij rekenen, spelling of
lezen. Kinderen die nog zó hun best doen,
maar toch moeite blijven houden met de
stof. Deze kinderen hebben extra baat bij
een leerkracht die verder kijkt en talenten ontdekt. Ieder kind is ergens goed in.
Mark Mieras liet ons een filmpje zien van
Ali B. bij Pauw en Witteman. Hij vertelde

Aukje Brandenburg (medewerker groep
5/6)
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Weet je nog?
Wat ik ervan meenam is een vraag die
zo voor de hand ligt dat het verrast hoe
weinig je erbij stil staat: wanneer zou ik
bij mezelf in de klas hebben willen zitten?
Met andere woorden: wat doe je voor of
met kinderen waarvan zij jaren later nog
zullen zeggen: ‘weet je nog?’.
In de nabespreking van de lezing zaten
wij bijeen in kleine groepjes medewerkers, samengesteld uit collega’s van
BO en VO. In het groepje waarin ik zat
bespraken we samen deze wonderlijk
eenvoudige vraag. De uitkomst was een
gemene deler: wanneer wij als medewerkers met vuur praten, energiek zijn,
plezier uitstralen, wanneer wij kinderen
werkelijk zien, waarderen, troosten of
oppeppen, wanneer we in hen geloven en
hoge verwachtingen houden, wanneer
er werkelijk sprake is van interactie:
dan gebeuren er mooie dingen. Deze
momenten krijgen betekenis en de leerstof die je op dat moment overbrengt
ook. Het blijft ‘hangen’, krijgt een bijzonder plekje in het hoofd van onze werkers.
Dus niet alleen wát je vertelt, maar ook
hóe je het vertelt is van wezenlijk belang.
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Eén grote brij
Het moet voor een werker niet altijd even
makkelijk zijn om een verhaal of een
instructie te volgen van de medewerker.
Dat werd mij duidelijk tijdens de lezing
van Mark Mieras over het brein.
Het begint in mijn ogen al schokkend
want mijn ogen werken niet zoals ik denk
dat ze werken. Het beeld van een mooi
grasveld met een strak blauwe lucht zit
vol met krassen en ik denk, zie ik dat…
maar dat zie ik niet en mijn aandacht
is weg.
Mijn hoofd werkt op volle toeren. Ik denk,
te veel, te diep...

dat hij ooit een juf had, ‘juf Mirjam’, die
slechts één dag in kwam vallen. Zij zong
met de kinderen een liedje waarin aan
het einde een rapstukje voorkwam, wat
Ali als enige meteen na kon zingen. Zij
liet hem merken hoe bijzonder dat was
en hij voelde zich de koning te rijk: hij
had een talent! Hij is die juf nooit vergeten en haar nog steeds dankbaar dat zij
dat talent in hem ontdekte.
Breed aanbod
Op de Werkplaats geven we kinderen de
ruimte om hun talent te ontdekken en
ook te ontwikkelen. Waar ben jij goed
in, waar word je gelukkig van? Door
het brede aanbod dat wij de kinderen
aan kunnen bieden, zien wij naast de
kinderen die uitblinken op het gebied

De lezing gaat verder en er verschijnen
kleurige afbeeldingen in roze en blauw
van de hersenen. Pas na een paar minuten zie ik dat bij het linkerplaatje de witte
lijnen of pijlen gestructureerd zijn en de
pijlen op het rechterplaatje staan kriskras door elkaar. Ik ontdek het en mijn
aandacht is weg.
Mijn hoofd slaat inmiddels op hol. Ik zoek
de link maar vind hem niet!
’Dat heb ik helemaal niet gezien Lau’
zegt Wilma als wij het er later op de
avond over hebben. Ze vervolgt: ‘En
ik vond al die voorbeelden of uitstapjes zoals jij ze noemt juist wel héél erg

van rekenen en taal, ook dans-, zangen dramatalentjes, natuur- en creatieve kinderen. Wij willen deze kinderen
bevestigen in hun talent. Hierdoor zien
wij veel kinderen opbloeien en vol zelfvertrouwen door de gangen lopen. Het
gaat goed met deze kinderen en dat is
prachtig om te zien!
Margot Eweg (medewerker groep 3/4)

Foto’s: Margot Eweg

prettig. We hebben wel een hele andere
dynamiek, da’s dan wel weer grappig!’
Dat is zeker grappig en dan brengt me
bij het begin van mijn verhaal.
Het moet voor een werker niet altijd even
makkelijk zijn om een verhaal of een
instructie te volgen van de medewerker.
Veertien zevendejaars zitten met hun
rekenboek aan de uitlegtafel.
Ik begin met de rekeninstructie.
‘Voor wie is het nu na 5 minuten te lang?’
vraag ik en kijk rond.
Roos steekt haar hand omhoog, ze
begrijpt hoe het werkt en gaat meteen
aan de slag.
Voor een andere werker is veel nog
onduidelijk: de structuur van de som
maar ook de tijd om mijn uitleg te
verwerken.
Bij het cijferend delen maak je namelijk
gebruik van een hulp-lolly.
Dit woord kan voor een aantal van mijn
werkers, weet ik inmiddels na een tweedaagse training van Human Dynamics,
héél associatief werken.
Op het moment dat ik op het bord begin
te schrijven en zeg:
‘Kijk daar gebruiken we deze hulp-lolly
voor...’
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Denkt een werker: Lolly... lekker…
snoep… winkel... muziek... piano... liedjes… Biedlos..
Ondertussen gaat de uitleg verder en
na 10 minuten staat het bord vol met
getallen of één grote lolly.
Het kan zijn dat deze werker het niet
meer volgt, niet omdat hij het niet
begrijpt maar omdat hij net klaar is met
associëren!
Fijn zo’n hardwerkend brein…
Laura Loupatty
(medewerker groep 7/8)
www.blauschrijft.nl

In het onderwijs sinds
Alweer zo’n 22 jaar. Na mijn studie ben
ik meteen voor de klas gegaan op een
school in Rijswijk. Dat was in de tijd
dat er praktisch geen onderwijsbanen
waren. Ik moest vervolgens nog vervangende dienst doen, maar ook daarna had
ik gelijk weer een baan, weliswaar in
Almere.

Werk dan mee in
de Werkplaats
was speelde ik al met mijn broers en
zusje of met poppen, beren en andere
knuffels ‘schooltje’. Ik nam absenties
op, gaf sommen op en deelde krullen
uit. Dat vond ik zo ongeveer de essentie van onderwijzen: namen oplezen en
krullen zetten. Ik geloof dat je me in die
tijd met recht ‘onbewust onbekwaam’
zou kunnen hebben genoemd. Ik had
werkelijk geen idee.

Personalia
Margot Eweg-Timmerman, medewerker
groep 3/4.
Getrouwd met Johan, moeder van
Sebastiaan van 4,5 (groep 1, Heidi/Anita)
en Pepijn van 2,5 jaar (oranje Welpen).
Basis- en middelbare school
14 rozen bij mijn diploma-uitreiking: hier
spreekt een WP-er in hart en nieren! Ik
heb zowel de basisschool als de middelbare school op De Werkplaats doorlopen. Geen moment spijt van gehad.
In het onderwijs sinds
Januari 2005.
Werkzaam op de WP sinds
September 2011.

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Eens een WP-er, altijd een WP-er. Ik heb
me nergens zó op mijn plek gevoeld als
op De Werkplaats. Ik heb nog heel veel
mooie herinneringen uit die tijd. Veel
mensen vragen of er veel veranderd is
vergeleken met toen. Natuurlijk zijn er
dingen veranderd: er zijn andere speeltoestellen, er is een andere kinderboerderij, een mooie danszaal, er werken
(deels) andere medewerkers en het
meest in het oog springend is natuurlijk
de nieuwbouw van het VO. Maar toch, in
al die jaren en met de wisselingen van
medewerkers, is er één speciaal ‘iets’
wat in mijn ogen niet veranderd is en dat
is dat de medewerkers nog steeds écht
kijken naar wat kinderen nodig hebben.
Dat het niet de school van de medewerkers is, met werkers als passanten,
maar dat ieder kind er echt toe doet.
Die sfeer proef je en dat maakt dat, net
als mijn ouders toen, nog steeds veel
ouders zeggen: “Ik wou dat ik zelf op
deze school had gezeten”.

Waarom heb je voor het onderwijs
gekozen?
Eigenlijk heb ik altijd geweten dat ik
het onderwijs in wilde. Toen ik klein
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Personalia
Laurens Mekel. Ik werk in team 2 als
medewerker geschiedenis en aardrijkskunde. Ik woon samen in Utrecht en ben
vader van 2 werkers, 1 in de brugklas en
1 in groep 7.
Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Een mooie belevenis.
‘Helpen worden wat je bent’, dat vind ik
nou een inspirerende zin! Je bent goed
zoals je bent. En ook ‘werken met hoofd,
hart en handen’, verder kijken dan alleen
naar talenten op gebied van rekenen
en taal. Wat ik zie is dat kinderen die
op cognitief gebied misschien niet die
(door de overheid zo felbegeerde) cito
A score halen, dat op een ander vlak
wel kunnen, daar van mogen genieten,
er trots op mogen zijn en zich ook daar
verder in mogen ontwikkelen. Hoe fijn
is het niet om je talenten te ontdekken,
om je breed te kunnen ontwikkelen,
om lekker in je vel te zitten. Ik zie de
dans-, zang- en toneeltalentjes in onze
groep, de natuurkinderen, de creatieve
kinderen, ik zie dat zij genieten en vol
zelfvertrouwen zijn. Dat daardoor ook
het welbevinden en de betrokkenheid
op andere vakgebieden omhoog gaat;
prachtig om te zien. Ik geniet enorm van
werken op ‘onze Werkplaats’ en hoop dat
nog lang te mogen doen.

Basis- en middelbare school
In Eindhoven zat ik als jongentje op de
Tarcisiusschool en het Joriscollege waar
ik mijn VWO diploma heb gehaald.
Foto: Peter Lanser

Waarom heb je voor het onderwijs
gekozen?
Op de middelbare school had ik 2 hele
goede vakken en daar wilde ik iets mee
doen. Mijn vader gaf les op de sociale
academie in Eindhoven, dus voor mij was
het logisch dat ik in het onderwijs zou
gaan. Een vriend nam me mee naar de
SOL lerarenopleiding in Utrecht en ik
was meteen verkocht.
Werkzaam op de WP sinds
Augustus 1999. Ik was het reizen zat en
zocht iets dichter bij huis. Dat was in het
oude gebouw met de plantentuin en de
grote theaterzaal.
Waarom heb je voor de WP gekozen?
Tijdens mijn studie moest ik een
opdracht over de middenschool doen
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en ik kende iemand bij hardlopen wiens
vader (Gerard Huls) op de Werkplaats
werkte. Die heb ik geïnterviewd en hij
vertelde interessante dingen over de
school. Toen er jaren later een vacature
was, wilde ik graag kijken of die school
bij mij paste. En inderdaad, het klikte
vanaf het begin.
Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Tijdens de geschiedenislessen over de
schoolstrijd leg ik uit dat de Werkplaats
een bijzondere school is. En dat is niet
alleen omdat we met domeinen werken,
zoals veel werkers dan opmerken. Maar
ook vanwege het feit dat Kees zelf een
school ging opbouwen vanuit een idee
met hoofd, hart en handen werken.
Van huis uit is heb ik dat in een groot
gezin van negen ook meegekregen:
veel aandacht voor leren, maar ook voor
kunst, muziek en gevoel.
Mooie belevenissen
Te veel om op te noemen. Toen ik een
paar jaar op de WP zat, werd ik gevraagd
om met het VMBO Actie Team (VAT) Kees
Boeke weer nieuw leven in te blazen.
Omdat het oude gebouw plaats zou
maken voor het nieuwe, mochten we
de bovenverdieping van het U-gebouw
ombouwen tot een domein. Met deze
unieke kans konden we daar voor het
eerst uitproberen wat we nu dagelijks
doen. Er kwamen bezoekers van andere
scholen om te zien hoe we dat deden.
Als mentoren hadden we veel tijd om
werkers goed te begeleiden en voor
elkaar te krijgen “hoe we een taart in het
vmbo bakten”, zoals het uitgangspunt
kernachtig werd weergegeven.
Met VMBO 3 op kamp is er nog zo 1.
Kanoën, klimmen, abseilen en een kwartier doen over 10 meter hoge paal, terwijl
werkers dat in nog geen 30 seconden
doen. Ook op de basisschool bakken met
de kinderen en extra lessen geven aan
bollebozen van Lia.

Foto: Erik Putz

Vaardig in de 21 eeuw
e

Inzichten delen		
In de afgelopen maanden is Mark
Mieras in verschillende bijeenkomsten in gesprek geweest met medewerkers en ouders over zijn antwoord
op de vraag ‘wat maakt jonge mensen
succesvol in de rest van hun leven?’
Op een avond in maart verkende hij
met de leden van het toezichthoudend
bestuur en de beide schoolleidingen
van BO en VO het belang van creativiteit in het onderwijs. Kapstok voor dat
gesprek was de volgende bouwsteen
uit ons schoolplan 2012 – 2016:
‘Bouwsteen 8: Creativiteit. Op De
Werkplaats vinden kritisch denken
en filosoferen, creativiteit, oplossend vermogen en communicatieve
vaardigheden hun toepassing en
beoefening in alle vakken, domeinen
en leergebieden… In diverse onderzoeken wordt aangegeven dat dit de
vaardigheden zijn die mensen nodig
hebben om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij van de
toekomst. De alom gangbare benaming is: 21st century skills. Dus is
verkennen van die vaardigheden en
het ontwikkelen daarvan in het onderwijs de opdracht voor komende tijd.

Succesvol in het leven – Mark Mieras
Hoe help je leerlingen succesvol te
zijn in de rest van hun leven? Dat zou
natuurlijk de kernvraag moeten zijn
voor elke lagere en middelbare school,

Het past bij het toekomstgericht
onderwijs van De Werkplaats om
daar dus volop in te zetten’. (Het
complete schoolplan is te vinden op
de website onder de knop ‘algemeen’
op de startpagina).
Op een gezamenlijke werkmiddag
begin april nam hij de medewerkers
van BO en VO mee in een inspirerend
verhaal over de ontwikkeling van de
hersenen, hoe werkt leren nou echt en
wat is dus de opdracht van en de uitdaging voor het onderwijs. Zijn verhaal
leidde vervolgens tot mooie gesprekken tussen medewerkers van de basisschool en het voorgezet onderwijs over
hun onderwijs en hun werkers. En dus
tot hernieuwde en gedeelde inspiratie.
En in mei hield hij een lezing voor de
ouders van BO en VO.
Ik vroeg Mark een bijdrage voor deze
WP-krant te schrijven en ik ruim graag
mijn plekje hier in voor hem zodat hij
zijn inzichten kan delen met velen in en
rond de Werkplaats. Uit zijn bijdrage
blijkt waarom.
Henk Zijlstra

maar dat is die vaak niet. Veel scholen
lijken tevreden als ze hun leerlingen
voorbereiden op een succesvolle Citotoets en een succesvol eindexamen. Dat
is natuurlijk slechts de eerste stap. De

rest van het leven stelt deels hele andere
eisen, vraagt andere vaardigheden dan
het examen.
In de jaren negentig van de vorige
eeuw ging de gerenommeerde psycholoog Robert Jeffrey Sternberg aan de
Oklahoma State University op zoek naar
een betrouwbare maat om de succeskansen van leerlingen te meten. Het
IQ, dat vooral het analytisch vermogen
meet, vond hij daarvoor ongeschikt.
In de praktijk voorspelt het IQ slechts
voor 25 procent de succeskansen voor
het examen. Voor de rest van het leven
is de relatie met succes nog zwakker.
Voorspellende waarde: 15 procent.
Sternberg ontwierp daarom een betere
maat die hij ‘praktische intelligentie’
noemde, en die de optelsom is van het
analytische, praktische en creatieve
vermogen van een leerling. Die combinatie bleek voor een robuuste 40 procent
het succes in het leven te voorspellen.
Een goede balans
Een school die verder kijkt dan het
eindexamen richt zich dus op meer dan
het analytische vermogen. Een goede
balans met scheppende, creatieve en
experimentele activiteiten draagt bij
aan de kansen van een leerling. Maar
waarom? Hoe zit dat dan precies?
Hersenen zijn de eerste 25 jaar van het
leven extreem flexibel. Alle activiteiten
en ervaringen in die periode dragen bij
aan een proces van differentiatie van
hersenfuncties. Leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden, leren zichzelf
beheersen, abstract redeneren, effectief
bewegen, scherp observeren en ga zo

maar door. Tegelijkertijd vormen zich
omspannende netwerken die het brein
geleidelijk steeds meer tot één geheel
maken. Die samenhang is een belangrijke voorwaarde voor intelligentie. Zo
is iets doen en iets begrijpen sterk met
elkaar verweven. Kinderen die met
armgebaren uitleggen hoe ze een som
oplossen, begrijpen die som daarna
beter dan kinderen die hun handen stilhouden. En dat is maar één voorbeeld
van een berg onderzoek op dit terrein. De
hersenen werken het best als ze als een
geheel opereren. Ook creativiteit berust
op de behendigheid om uiteenlopende
delen van de hersenen vruchtbaar te
laten samenwerken.

Voortgezet

Flexibele intelligentie
Creativiteit is geen exotische eigenschap voor kunstenaars en uitvinders.
Integendeel: het is een fundamentele
vaardigheid die een voorwaarde vormt
voor elke vorm van professionaliteit. Of

een leerling later nu kunstenaar, wetenschapper, kok of accountant wordt,
creativiteit en experimenteren vormen
de basis voor flexibele intelligentie en
voortgaande ontwikkeling. Ook andere
zoogdieren kennen - zonder uitzondering - die speelse toestand waarin ze
experimenteren op zoek naar het onverwachte. Hoe complexer de sociale groep
waarin een diersoort leeft, hoe meer tijd
de jonge dieren eraan besteden. En hoe
groter ook hun hersenen in verhouding
tot hun lichaam zijn. Spel, experiment
en creativiteit zijn een basisprincipe om
opgewassen te zijn tegen complexiteit.
Zo heeft de evolutie leren bedoelt.
Eigenheid
Op De Werkplaats worden veel van deze
principes al bijna een eeuw toegepast.
Wetenschap hobbelt vaker achter de
ervaringskennis aan, zo ook hier. Net
als bij andere vernieuwingsscholen
is het geheim dat de grondleggers

onderwijs
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goed naar kinderen zijn gaan kijken.
Kinderhersenen geven vrij precies aan
wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Activiteiten waar kinderen zich
gretig aan overgeven en waar ze niet
mee willen ophouden aan het einde
van de les, dat zijn, mits in balans,
activiteiten die waardevol zijn voor hun
ontwikkeling.
Die signalen van het leerlingenbrein
serieus nemen leidt tot beter onderwijs.
Kleuters en lagere schoolkinderen willen
tekenen, zingen en naar verhalen luisteren, stuk voor stuk activiteiten die de
ontwikkeling van vitale hersenfuncties
stimuleren. Tieners ontwikkelen steeds
meer eigenheid. Zij willen deskundige,
eigen en bevlogen leraren. En ook dat
correspondeert keurig met de rijping van
de hersenen. Tieners zijn eigenwijs en
speels omdat hun ontwikkelingsplan dat
voorschrijft. En daarom kunnen ze dus
ook het beste overweg met leraren die
ook zelf een beetje eigenwijs en speels
zijn. Met oprechte aandacht voor tieners.
Aandacht
Wat mij opviel, de keren dat ik De
Werkplaats bezocht, is de aandacht. Het
lijkt alsof die aandacht zich in al die jaren
heeft geconcentreerd in de hoekjes van
de gebouwen en tussen de takken van
de bomen. Maar misschien is het ook
gewoon de traditie waarin generaties
docenten elkaar hebben opgevoed en
geïnspireerd om met aandacht naar
leerlingen te kijken en met aandacht
naar hun eigen vak te kijken.
Aandacht is waar alle ontwikkeling
begint. Zonder aandacht valt de wereld
in een zwart gat van automatismen en
eenzaamheid. Waar wel aandacht is zie
je interactie, afstemming en ontwikkeling floreren. Dat is logisch: het
aandachtssysteem is de trainer van
vervolg op pagina 20

een verkorte cursus EHBO georganiseerd door twee Havo 5 werkers, als
Eindexamenopdracht.

Talent ontwikkelen op
De Werkplaats
Excelleren met hoofd, hart en handen
Samen worden wie je bent, daartoe zou
in de ogen van Kees Boeke onderwijs
iedere werker in staat moeten stellen.
Kees staat met die opvatting in een traditie die al begint met Aristoteles’ gedachte dat ieder ding van nature gericht is
op dat gene waardoor het vervolmaakt
wordt; dat wil zeggen op de verwerkelijking van zijn wezensvorm.
De traditionele manier van onderwijs
geven lijkt weinig tegemoet te kunnen
komen aan verschillen in aanleg en
tempo van ontwikkeling. Worden wie
je bent is in die onderwijsvorm vooral
worden zoals iedereen en uitblinken is
weggelegd voor de happy few van wie
de cognitieve ontwikkeling die van de
gemiddelde massa ontsteeg.

Uitdagend maatwerk
Kees Boeke meende dat onderwijs
alle kinderen in staat moest stellen
hun wezensvorm te verwerkelijken. De
vernieuwde maatschappelijke aandacht
voor excellentie begrijpen wij dan ook
vooral als het stimuleren van de individuele talenten van ál onze leerlingen.
Aangezien een groep leerlingen nooit
een homogene groep is en maatwerk
binnen de huidige onderwijs setting
ondoenlijk, is het vooral goed om een
klimaat van uitdagend maatwerk te
stimuleren waarbinnen een zo breed
mogelijk spectrum van “richtingen en
mogelijkheden” kan worden benut.
“Verschil maken mag” als het ware.
Ons onderwijs wil de voorwaarden creëren voor persoonlijke groei. Wij weten
dat de docent daarin een belangrijke

Werkers voor werkers
Een ander voorbeeld, in het verlengde
hiervan, is het laatste initiatief, waarbij
een aantal bovenbouwwerkers bijles
geven aan werkers die in bepaald vak
minder getalenteerd zijn. Het wordt
georganiseerd door een klein groepje
VWO 5-werkers die bepaalde werkers
voor de verscheidene vakken hebben
“geselecteerd”. De mentoren en teamleiders geven aan de “organisatie” door
voor welke werkers ze graag bijles
zouden willen hebben, en de organisatie
regelt tijdstip en bijlesgever. Geweldig
om te zien!

factor is. Een positieve verwachting,
reflecterend vakmensschap, oog voor
leerprocessen, bieden van kansen en
bewaken van grenzen zijn belangrijke
kwaliteiten van docenten die werken in
een klimaat van uitdagend maatwerk.
In iedere context
Het ontwikkelen van het eigen potentieel biedt de grootste kans om de betekenis aan de wereld te geven waartoe
je talent je uitdaagt. Excelleren kan in
iedere context. Excelleren gebruikt de
middelen van context maximaal voor een
doel. Dat kan een hoger schooltype zijn.
Het vervolg van HAVO is echter niet VWO
en van VMBO is niet HAVO. Excelleren
verstaan als niveau is te beperkt. Een
excellerende HAVO werker stroomt
door naar HBO, een excellerende VMBO
werker stroomt door naar MBO mét
alles wat hij van zijn talent tot ontwikkeling bracht. Talentontwikkeling voor
al onze leerlingen en docenten is dan
ook als bouwsteen opgenomen in het
schoolplan van de Werkplaats voor de
komende jaren.
U-Talent
Wij hebben in de afgelopen twee jaar
vooral in het VWO en de HAVO ervaring
opgedaan met het ontwikkelen van de
onderzoeksleerlijn en de eerste ontwikkelingsfase van een bèta-excellent
programma. De naam bèta-excellent
was de naam van het project waarmee
het JCU scholen opriep om de ontwikkeling van excellentie binnen school vorm
te geven, inmiddels is die naam verandert in U-Talent.

Voortgezet

Foto’s: Kevin van Kampen

Talentontwikkeling

De ontwikkeling van het bèta-excellent
programma fungeert als het ware als
een richtingaanwijzer voor de verdere
ontwikkeling van talentontwikkelingsgericht en gedifferentieerd onderwijs
in alle leergebieden. Uiteindelijk is het
doel om een evenwichtig talentontwikkelingsprogramma binnen en tussen alle
leergebieden te creëren, voortbouwend
op reeds bestaande activiteiten zoals de
Eigen Wijze, de leerlijn onderzoek doen,
bèta-excellent, Cambridge, Delf, Goethe,
topsport, theater, muziek en de lees- en
debatclub.
Het blijkt dat aandacht voor talentontwikkeling veel positieve energie
losmaakt.
Achtereenvolgens gaan Ingmar de Jong,
Thimo Jansen, Stefan Rutenfrans en Ria
Friesen in op een paar ontwikkelingen
van het afgelopen schooljaar.

In elk mens schuilt talent. Is het niet op
cognitief vlak, dan wel bijvoorbeeld op
sportief, creatief, muzikaal of sociaal
vlak. Wij vinden het belangrijk dat we
gedurende de schoolperiode de kinderen
op al deze vlakken proberen te ontwikkelen en je talent te leren ontdekken

Thimo Jansen, Marijn Backer (medewerker respectievelijk teamleider team 7)

WP-talent (voorheen WP-extra)
Na schooltijd worden gedurende het hele
jaar ongeveer 25 cursussen aangeboden, waarvoor de werkers zich kunnen
inschrijven. Dit varieert van een elektrische gitaar bouwen, of Chinees leren tot
een weekend Zenboeddisme. We hopen
door dit aanbod de interesse op diverse
terreinen te wekken bij de kinderen. Dit
alles onder begeleiding van een expert
op dit gebied uit het medewerkersteam,
of iemand van buitenaf.
Enkele cursussen worden ook aangeboden door werkers (“Unihockey”
door een derdejaars werker; in het
verleden “Beleggen” door een vierdejaars werker.) Ook is er afgelopen jaar

onderwijs
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Topsportbegeleiding
Sommige werkers blinken al ergens in
uit. Er blijken op onze school rond de
veertig werkers Topsport te bedrijven. Wij
zijn geen LOOT-school, maar wij willen
de kinderen wel graag helpen zodat zij
in hun sport maximaal kunnen presteren, de resultaten op school hiermee
in acht nemend.Hiervoor hebben we de
teamleiders gevraagd aan te geven wie
de “Topsporters” zijn in hun domein.
Vervolgens hebben zij een contract
ingevuld, waarin ook gevraagd wordt of
zij vanwege hun sport lestijden structureel (bijvoorbeeld elke vrijdag 15 minuten
eerder weg om de training te halen) of
incidenteel (een dag vanwege een EK)
moeten missen. In een gesprek met mij
wordt vervolgens allereerst bekeken of
er sprake is van Topsport of van sporten
op hoog nivo. Daarna worden afspraken
gemaakt over eventuele faciliteiten die de
school de werker kan bieden. Wij zijn hier
dit jaar mee begonnen en ik krijg er vele
positieve reacties op. Volgend jaar willen
we op dezelfde mogelijkheid bieden aan
werkers met toptalent op andere vlak.
Ingmar de Jong (medewerker team 2)

Communityvorming
In het kader van communityvorming
rondom talentontwikkeling konden de
werkers deelnemen aan twee lezingen
en aan een heus avondsymposium op 11
maart dat werd voorafgegaan door een
gezamenlijke Surinaamse maaltijd in
de kantine. Na het eten sprak Ed Moret,
farmaceutisch onderzoeker aan de UU,
over het hedendaagse moleculaire
begrip van ziekte, waarin de link werd
gelegd met onderdelen uit het biologie en
het NLT programma op school. Dop Bär,
hoogleraar biomedische wetenschappen aan de UU/UMC, gaf vervolgens een
lezing over verouderingsprocessen in
het menselijk lichaam. Daarna kozen
de werkers uit workshops, grotendeels
gegeven door ouders van werkers, met
onderwerpen uit de neonatologie, deep
brain stimulation, virologie, medische
microbiologie, gezondheidseconomie
en het verband tussen leefstijl en chronische ziekten. Ruim tachtig werkers
aangevuld met een aantal ouders en
medewerkers waren hierbij aanwezig.
De avond was bijzonder geslaagd en de
feit dat we dit het eerste WP-symposium
noemen maakt duidelijk dat we er meer
willen organiseren.
Verdieping en inspiratie
In april ontvingen we Ab Osterhaus en
Erik Verlinde. Ab Osterhaus gaf een
lezing over zijn internationaal belangrijke werk op het gebied van de virologie en Erik Verlinde liet ons zien hoe
hij met “op een bierviltje tijdens een
vakantie bedachte” gravitatie-theorie
een mogelijke verbinding wist te leggen
tussen de Newtoniaanse natuurkunde
en de quantum-natuurkunde. Bij beide
lezingen waren ruim zestig werkers
en een aantal ouders en medewerkers
aanwezig.
Doel van deze activiteiten was werkers
de gelegenheid te geven zich te laten
inspireren door succesvolle wetenschap-

daarvan kwamen naar een bijeenkomst
die wij organiseerden om ideeën uit te
wisselen over hoe ouders bij zouden
kunnen dragen.

pers uit verschillende bèta-werkvelden,
om ze een inkijkje te geven in wat er
allemaal mogelijk is na de middelbare
school en vooral ook te laten zien hoe
mensen succesvol in hun vakgebied zijn
geworden.
Prachtig om te zien was dat er bij al
deze activiteiten, die toch na de reguliere schooltijd plaatsvonden, zoveel
werkers aanwezig waren. Enthousiaste
werkers die andere werkers in hun kielzog meenamen. Maakt dit niet duidelijk
dat werkers in werkelijkheid verlangen
naar echt niveau, dat zij bereid zijn naast
de reguliere vakken, op school, verdieping en inspiratie te zoeken?
Werkers die geen bèta-pakket hebben
vragen inmiddels ook of er dit soort
zaken in de gamma en alfa hoek georganiseerd kunnen worden en voor komend
najaar hopen we dan ook een mooi maatschappelijk symposium te organiseren.
Wilt u meewerken? Lees dan verder!
Thimo Jansen (medewerker team 7)

Workshops
Inmiddels hebben bijna alle ouders die
zich hebben opgegeven daadwerkelijk
bijgedragen aan ons ontwikkelingsprogramma. Marc Leenders is ingezet
als expert in een forum, Paul Go heeft
een masterclass geluidstechniek gegeven op de Hogeschool Utrecht, Anneke
Vinke heeft les gegeven over grootschalig bevolkingsonderzoek, Gerard
Braspenning heeft een workshop
interviewtechniek gegeven, Nicoline
Baartman heeft werkers uit HAVO
5 geholpen bij het schrijven van het
profielwerkstuk, Lucienne Stavenuiter
heeft een workshop solliciteren gegeven,
Monique Verschuren heeft zich op film
laten interviewen op het werk, Martha
Luna gaf een workshop over het ontdekken van talenten bij jezelf.
Ouders die mee hebben gedaan zijn heel
enthousiast. De werkers die ze tegenover zich kregen waren geïnteresseerd
in wat ze te vertellen hadden, ondanks
dat het voor veel werkers een lange
lesdag was en ze soms tot vijf uur beziggehouden werden. Ouders die overdag
op school waren, vonden het leuk om
de school vol in bedrijf te zien (en dat is
toch anders dan ’s avonds bij een ouderwerker gesprek).
Wij willen volgend jaar zeker doorg a a n m e t h e t b e t re k k e n v a n
ouders bij het vormgeven van ons
talentontwikkelingsprogramma.

Ouders dragen bij aan
talentontwikkeling
Op een ICT-beurs hoorde ik het verhaal
aan van Maurice de Hond. Hij vertelde
dat de school waar zijn kind op zat hem
nooit gevraagd had om iets te vertellen
over zijn werk. Terwijl er op dat moment
een project was over opiniepeiling en hij
‘toch best wel een en ander daar over
wist’. Hij had het graag gedaan. Want
‘iedereen vertelt toch graag over zijn
passie?’
Dat heeft ons aan het denken gezet.
Hoe zit dat met onze ouders? Staan die
misschien te popelen om iets te vertellen over hun expertise, hun passie? Het
heeft ons ertoe gebracht een oproep te
plaatsen voor ouders om bij te dragen
aan ons talentontwikkelingsprogramma
op de HAVO: in de vorm van een presentatie, een workshop, een rondleiding op
het werk enzovoorts.
Meer dan twintig ouders hebben de
moeite genomen om uitgebreid te
beschrijven wat hun expertise is en
welke bijdrage ze precies wilden leveren aan ons programma. Acht ouders

Stefan Rutenfrans (medewerker team 5)

Doorlopende vernieuwing
in team 4
Tijdens het eerste jaar in ons nieuwe
gebouw, nu alweer ruim 6 jaar geleden,
werd gestart met een voor het voortgezet onderwijs ietwat ongebruikelijke
“traditie”. Vier enthousiaste ouders
kwamen met het uitdagende voorstel
om al samenwerkend met alle medewerkers, werkers en ouders van team
4, een nieuw stukje onderwijs te creëren.
Een maandenlange, met name voor
ouders zeer intensieve voorbereiding,
resulteerde in een machtig driedaags
project in juni 2007. De wil om als team4community van en met elkaar te leren
en te creëren, spatte er van alle kanten
af. Het barstte van passie en talent op
allerlei gebied.
Aanbod verrijken
Als team zijn we sindsdien blijven
zoeken naar mogelijkheden om binnen
het reguliere aanbod ruimte te bieden
voor verdieping en verrijking en zo onze
werkers op hun niveau te laten excelleren en extra uit te dagen. Dit zoeken
kreeg vorig schooljaar een extra impuls.
In aansluiting op het bèta-excellent
programma wilden we ook op ander
gebied ons aanbod verrijken.
Zo ontstond de Talentontwikkelgroep
team 4 (Casper Porton, Edith van Doorn,
José van Hanegem en Ria Friesen) die
zich onder andere laat inspireren door
de interne ontwikkelingen op bètagebied en U-Talent. De groep besloot
weer ouders te vragen om hun passie,
expertise en enthousiasme te delen met
team 4. Er kwam een groot aantal positieve reacties en deze leverden een mooi
talentaanbod op waar werkers zich vanaf
periode 2 voor konden opgeven.

Voortgezet
onderwijs
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Een greep uit het aanbod
Persoonlijke ontwikkeling (Raymond
Meijer, ouder), verrassende grafieken
(Simone Goosen, ouder), zang “geen
dag zonder Bach” (Sylvia Peters, ouder),
bankieren doe je zo, sterren bekijken en
weerman gevraagd (alle drie aangeboden door Wim Nieuwenhuijse, ouder),
effectieve communicatie & presentatie (Marjolie Hetharia, ouder), het
team4-orkest (Kim Jansen, medewerker muziek), de team4redactie (Evelien
Edelbroek, medewerker Nederlands),
levend Latijn (Casper Porton, medewerker Oude Talen), sterrenkunde deel 1
en 2 (José van Hanegem, medewerker
wiskunde en Kevin van Kampen, medewerker natuur).
Resultaten
Het team4-orkest had haar eerste optreden tijdens de kerstlunch en de team4redactie heeft inmiddels al twee krantjes
uitgebracht. In de afrondende fase zitten
nu de modules: bouwen van een ukelele (Rishi Yadava, ouder) en zweefvliegen (Geert Engbers, ouder, José van
Hanegem en Kevin van Kampen) waarbij
de deelnemers als klap op de vuurpijl
letterlijk de lucht ingaan, op 7 mei. Direct
na de meivakantie starten twee nieuwe
modules onder leiding van werkers zelf:
Mickey Labrèche uit G2A gaat de module
computeranimatie geven en Boas Kalma
uit 1G gaat werkers leren hoe ze een
website kunnen bouwen.
Waardering
Het aanbod is voor alle werkers uit
team 4 en de momenten zijn voornamelijk tijdens schooltijd. Werkers zoeken
zelf naar oplossingen hoe ze gemiste
lesblokken inhalen.
Er wordt ondertussen gewerkt aan
een waarderingssysteem. Het betreft
hier een groeimodel en het voorlopige
product hopen we einde van het schooljaar te kunnen presenteren. Middels een
grafische weergave willen we in één

Project VO/BO
oogopslag de ontwikkeling laten zien op
verschillend gebied:
Hoofd: groei vaardigheden (groeimeter),
Hart: kompas persoonlijke ontwikkeling
(kompas), Handen: deelname aanbod
(grafische weergave via een pentagram).
Zo hopen we werkers bij de overstap van
team 4 naar het daarop volgende team
iets concreets te geven, waarmee ze
kunnen laten zien waar ze staan in hun
ontdekkingstocht.
Ervaringen van begeleiders
“Er is veel enthousiasme bij de werkers. Ik
zie journalistiek talent: interviewen, schrijven, lay-out en vormgeving, nieuwsgierigheid, creatieve ideeën. Er melden zich nog
steeds nieuwe leden aan! Ik ben trots op
deze werkers en ben erg blij met hun inzet
en enthousiasme!” - Evelien Edelbroek
“Wat mij erg opvalt tijdens de sessies is dat
de werkers zich uitgedaagd voelen om op
een andere manier aan de slag te gaan. Ze
hebben een ‘realistisch’ probleem gekregen, namelijk het maken van vleugels en
deze vleugels te testen in een windtunnel.
De opdracht is vrij: ga maar kijken wat
je over de vleugels en windtunnel kunt
vinden, welke problemen je tegen kunt
komen, hoe je deze kunt oplossen en
wat je daar voor nodig hebt. De werkers
zijn met groot enthousiasme aan de slag
gegaan en laten verrassend veel en goede
oplossingen en gedachtegangen zien. Ze
kunnen hierin helemaal hun ei kwijt. Dit is
ook grotendeels te danken aan het gevarieerde programma dat in elkaar is gezet;
de werkers gaan zelf een product maken,
tussendoor krijgen ze knock-outs, quizzen

waarmee ze prijsjes kunnen winnen; ze
zijn naar het Militair Luchtvaart Museum
gegaan.” - José van Hanegem
Bij hun ontdekkingstocht blijven we
graag gebruik maken van de expertise
en passie van ouders en doen ieder jaar
opnieuw een oproep die weer nieuwe
workshop thema’s gaat opleveren en een
rijke aanvulling zijn binnen ons gedifferentieerd aanbod.
Want wat is er nou mooier dan met
elkaar het onderwijs rijker maken en
onze werkers zo uit te dagen kennis te
maken met het nog onbekende in hun
zoektocht te ontdekken wie ze zijn,
wat ze kunnen en wat ze willen, om zo
straks hun bijdrage te leveren aan de
maatschappij.
Ria Friesen (teamleider team 4)
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Nederland beschreven en gepresenteerd
aan 5/6 door klas 1
Voor het vak Nederlands kregen we een
schrijfopdracht bij het boek Nederland
van Charlotte Demantons. Alle kinderen
uit de klas kregen een prent met daarop een landschap of stad. We hebben
van alles opgezocht over historische
gebeurtenissen, feestdagen, schilderijen
en personages uit het verleden en uit
jeugdboeken. Van alle informatie moesten we een verhaal schrijven voor een
tentoonstellingscatalogus en een week
later de prent presenteren aan kinderen
van groep 5/6 van het BO, zodat zij meer
over Nederland kwamen te weten voor
hun kamp.

het brein. Welke verworven vaardigheid
je ook als voorbeeld neemt, ooit is het
begonnen met aandachtig proberen en
oefenen. Aandachtige docenten dagen
de aandacht van hun leerlingen uit.
Bevlogen leraren wekken het vuur in
de buik van hun leerlingen, de drang om
zich te ontwikkelen. In zijn onderzoek
naar de eigenschappen die leerlingen in
hun docenten zoeken, citeert de Gentse
pedagoog Pedro de Bruyckere een leerling die graag de man of vrouw voor de
klas heeft “die het niet kan laten ‘s
avonds nog iets toe te voegen aan de les
voor morgen”. Het is heerlijk trefzeker
geformuleerd. Leerlingen hebben vaak
een uitstekende neus voor wat ze nodig
hebben. Wat ze nodig hebben om later
succesvol te zijn in het leven.

Blauwe vingers
Er waren verschillende soorten prenten,
zoals de Duinen, Fiets- en Molendag,
Ameland en Terschelling, Rotterdam,
de Efteling en Prinsjesdag. Er stonden
nog veel meer prenten in dit boek. Dit
zijn er maar een paar. In elke prent was
van alles geschilderd: Blauwe vingers
uit Zwolle, een liedje, historische verwijzingen naar Nederlands-Indië en Anne
Frank, schilderijen van Van Gogh en
Mondriaan, landschapselementen als
stoomgemalen en wildviaducten en
personages uit jeugdboeken. Dit waren
de punten die beschreven moesten
worden in het verhaal voor de tentoonstellingscatalogus bij de prenten.

Foto’s: Marjan Kleverkamp

Mark Mieras is wetenschapsjournalist
(Volkskant) en auteur van de bestsellers ‘Ben ik dat?’ (met een breed overzicht wat hersenonderzoek vertelt over
onszelf) en ‘Liefde’ (over hoe liefde werkt).
Hij timmert in het onderwijs aan de weg
voor een breder inzicht hoe leren werkt.

Waarom deze opdracht?
Wij hebben deze opdracht gemaakt voor
de groepen 5/6 van onze basisschool.
Zij hebben een Hollandkamp in mei en
wilden wat meer over Nederland weten.
Wij hebben daarom deze opdracht
gekregen. Wij hebben deze opdracht
niet zomaar gemaakt, we kregen hier
ook een cijfer voor.

Voortgezet
onderwijs
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Presentaties
Op woensdag 27 maart zijn alle groepen 5/6 van onze basisschool bij ons op
bezoek geweest om van alles te horen
en te zien over Nederland. Per ronde
kreeg je vier of vijf kinderen aan je tafeltje waar je voor moest presenteren. Je
vertelde net als een rondleider in een
museum alle belangrijke dingen uit je
plaat. De kinderen van de basisschool
kregen goede informatie van de vertellers. Sommige groepjes hadden nog iets
extra’s bedacht. Ze namen bijvoorbeeld
allemaal spullen mee die te maken
hadden met de prenten waarover ze
vertelden. Ook heeft een aantal groepjes
op het einde een quiz gehouden.
Aan het eind van elke ronde klonk er
een belletje en moesten de groepjes een
tafel doorschuiven. Twee kinderen uit
je groepje brachten de kinderen naar
een ander tafeltje, en de andere twee
bleven om voor het volgende groepje te
presenteren. Dit alles gebeurde onder
het genot van wat drinken en oudhollandse snoepjes en koekjes. Na een paar
rondes gingen ze weer terug naar hun
school en kwam de volgende klas, waar
we weer voor presenteerden.
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Maakt gezond slim?
We vonden deze schrijfopdracht leuk
omdat je er je eigen verhaal van kon
maken. Je zat nergens aan vast en je was
vrij in wat je deed als je maar de belangrijke punten in je verhaal verwerkte. De
presentaties waren ook heel leuk omdat
de kinderen aandachtig luisterden. En
we vonden het ook leuk om alles aan de
kinderen te vertellen, want het is toch je
eigen verhaal.

Kan de school bijdragen aan de gezondheid van haar werkers?
Hoe kan onze school samen met haar
werkers en hun ouders een gezondere
leefstijl onder de kinderen promoten?
Heeft het eigenlijk wel zin om gezondheidsonderwijs op onze school te geven?
Gezamenlijk initiatief
Het voortgezet onderwijs heeft hiervoor vanaf 2006 samen met instanties
als GGD Midden Nederland, Stivoro,
Centrum Maliebaan, het Trimbos
Instituut een nieuw soort onderwijs
ontwikkeld voor klas 1 t/m 3, waarbij gezondheid in brede zin veel meer
aandacht krijgt: DE GEZONDE SCHOOL.
Het is gestart als gezamenlijk initiatief
van het Julius Centrum UMC/Utrecht en
De Werkplaats.
Er worden nieuwe, gezondheidsgerelateerde onderdelen in het reguliere curriculum geïntegreerd, zoals omgaan met
nieuwe media, leuk leren over gezonde
voeding, meer aandacht voor (cyber)
pesten en gepest worden etc., waarbij
werkers enthousiast worden gemaakt
voor een gezondere leefstijl.

Eva Derksen, Paula Müller en
Lotte Keuning (werkers team 3)

Voortgezet

Onderzoek
Om goed te bepalen of dergelijk onderwijs er nu ook toe leidt dat leerlingen
zich gezonder gaan gedragen, of ze
zich gelukkiger voelen, of ze minder
(psychosociale) problemen vertonen
en of ze, als gevolg van het gezondere
gedrag, zelfs betere schoolprestaties
leveren, is wetenschappelijk onderzoek
nodig. Hierom doen we mee met het
Gezond Maakt Slim onderzoek, uitge-

voerd door het Julius Centrum van het
UMCU. Hiervoor worden leerlingen
van alle klassen jaarlijks verzocht om
een vragenlijst anoniem in te vullen,
waarin onder meer gevraagd wordt
naar gedragingen als roken, alcoholgebruik, sporten & bewegen, pesten en
(psycho)sociale problemen die zij ervaren. In samenwerking met het UMCU
worden de resultaten uit deze vragenlijst
geanalyseerd.
In februari 2013 is al weer de zesde
bespreking geweest van de belangrijkste resultaten van deze meting. Jaarlijks
wordt de rapportage besproken met de
ouderraad. We zullen de werkers ook
informeren over de uitkomsten van dit
onderzoek. In deze WP-krant geven we
een aantal belangrijke resultaten door.
Bewegen
- Ca. 75% van de werkers voldoet
aan de norm gezond bewegen óf de
fitnorm. Dit in tegenstelling tot 28%
voor de rest van Nederland.
- We zien nog steeds een enorme
verbetering vanuit het vmbo: in 2008
voldeden vmbo werkers significant
minder vaak aan de combinorm* in
vergelijking met de andere niveaus.
In 2010 verschillen werkers van
het vmbo niet meer van de andere
schoolniveaus. Dit is vooral te
danken aan de tomeloze inzet van
Ingmar die het vmbo-in-bewegingproject heeft geïntroduceerd in de
bovenbouw van het vmbo. Werkers
die niet fit genoeg zijn, te weinig
bewegen worden gestimuleerd te
gaan sporten bij een sportclub in de

onderwijs
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buurt. Na deze positieve ervaringen
zien we dat steeds meer werkers
blijven hangen bij de sportclub en
daadwerkelijk een lidmaatschap
nemen.
*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 d fitnorm is voldaan.

Roken
Tabel 1.0
werkers die ooit gerookt hebben.

Totaal
Jongens
Meisjes
Nederland

2007
%

2011
%

2012
%

31
28,8
31,2
39

25,3
29,7
23,3
36

22,3
26
19,8
-

2007
%

2011
%

2012
%

12,5
10,5
14,5
19

10,6
14
8,2
19

8,1
10,2
6,7
-

Tabel 1.1
Regelmatige rokers

Totaal
Jongens
Meisjes
Nederland

- Het totale percentage werkers dat
ooit gerookt heeft, is afgenomen
over de jaren van 31% in 2007 naar
22,3% in 2012.

- Het totale percentage regelmatige
rokers is afgenomen over de jaren.
- De leerlingen die nog steeds roken
lijken geen zwaardere rokers meer
te zijn. M.a.w. de hoeveelheid die
per roker wordt gerookt werd ook
minder van 2011 naar 2012.

Alcohol

Voeding

Tabel 2.0 Alle werkers en onderverdeling naar geslacht
		

2007

2011

2012

Ooit gedronken (%)
(uit hele populatie)

74,4
74,8
74,0
79,9

39,5
41,0
38,3
70,0

49,0
55,1
44,7
-

Totaal
M
V
Nederland		
Risico drinker (%)
(uit hele populatie)

Totaal
M
V

22,4
24,2
20,7

18,1
22,5
14,9

19,3
23,5
16,4

Totaal
M
V
Nederland		

37,0
39,3
35,1
36

17,4
21,8
14,3
30,0

20,4
25,5
16,9
-

Binge drinken (%)
(uit hele populatie)

		
		

2007
%

2011
%

2012
%

Eet dagelijks groente

Totaal
Jongens
Meisjes

74,4
74,8
74,0

39,5
41,0
38,3

49,0
55,1
44,7

Eet dagelijks fruit

Totaal
Jongens
Meisjes

74,4
74,8
74,0

39,5
41,0
38,3

49,0
55,1
44,7

Minder dan 5 dagen/week Totaal
ontbijt
Jongens
Meisjes

74,4
74,8
74,0

39,5
41,0
38,3

49,0
55,1
44,7

- In alle jaren pesten leerlingen op het
VMBO het meest, op het gymnasium
het minst.
- Het totale percentage pesters en
slachtoffers is in 2011 en 2012 veel
lager dan de GGD percentages voor
de regio Utrecht, gemeten in 2009.

- Overall is het voedingspatroon gelijk gebleven t.o.v. 2011 dan wel verbeterd,
met de meest positieve ontwikkeling dat er minder leerlingen het ontbijt lijken
over te slaan.
- Van alle leerlingen is ongeveer een kwart in 2007 niet tevreden met het eigen
gewicht. Dit percentage is voor zowel meisjes als jongens toegenomen van
2007 naar 2011, maar is van 2011 naar 2012 vrijwel stabiel gebleven. Nu is ca.
een derde van de leerlingen ontevreden over het eigen gewicht.

- De hoeveelheid die wordt gedronken (aangeduid met de Drinkscore) is onder
zowel jongens als meisjes afgenomen van 2011 naar 2012, ondanks dat het
percentage leerlingen dat aangeeft te drinken is toegenomen. Deze afname
is het sterkst zichtbaar bij de VMBO en HAVO leerlingen. De oudere VWO/
Gymnasiumleerlingen drinken nog steeds het meest.
- Het percentage bingedrinkers is verder afgenomen van 37,0% in 2007 naar
17% in 2011. In 2012 is dit ca. 20%, nog steeds ruim onder het niveau van 2007.
- Het totale percentage werkers dat ooit alcohol heeft gedronken is afgenomen
van 74,4% in 2007 tot 39,5% in 2011. Dit is in 2012 weer iets toegenomen naar
(49.0%), maar nog steeds ruim onder het niveau van 2007.
- Het percentage risicodrinkers was in 2007 22,4%, maar is in 2011 gedaald tot
18%, terwijl dit in 2012 iets is toegenomen naar 19%.

Pesten en gepest worden

Tabel 3.0 Werkers die pesten

Totaal
Jongens
Meisjes

Drinkscore:
gemiddeld aantal eenheden alcohol per week
Risico-drinken: drinkscore ≥6
Binge-drinken: ≥5 eenheden alchohol op één gelegenheid

Tabel 3.1 Werkers die gepest worden

2007
%

2011
%

2012
%

20,4
27
16

9
15
5

5,5
6,3
4,8

Totaal
Jongens
Meisjes

2007
%

2011
%

2012
%

11,4
15,3
8,8

10
12
8

8,1
9,1
7,4

- In de totale populatie daalt de gemiddelde pestscore, terwijl de slachtofferscore ongeveer gelijk blijft in vergelijking met eerdere jaren tot aan 2011. In
2012 wordt er op alle schoolniveaus minder gepest (zowel pesten als gepest
worden) en is het percentage gepeste en pestende leerlingen lager. De sterkste daling is te zien op het VMBO, zowel in de lagere als hogere klassen.
- Jongens pesten in alle jaren significant meer dan meisjes (zowel pesten als
gepest worden). Ook het percentage pesters en slachtoffers is in alle jaren
hoger bij jongens dan bij meisjes.

Voortgezet
onderwijs
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Conclusie
Al met al hebben we veel verbeteringen waargenomen in het gedrag van
onze werkers. Door het aanbieden van
gezondheidsonderwijs zijn onze medewerkers bewuster in het eerder signaleren van ongezond gedrag. Gesprekken
worden eerder aangegaan. Alcoholvrije
schoolfeesten en excursies zijn al ingeburgerd op onze school.
Natuurlijk valt er nog veel winst te behalen, daarom evalueren we ons gezondheidsonderwijs jaarlijks, onder meer
met behulp van deze metingen en zijn
we continu bezig om dat onderwijs aan
te scherpen. We gaan natuurlijk ook
door met deze onderzoeken. Dergelijk
onderzoek geeft ons feedback op ons
onderwijs én het zorgt voor een jaarlijks
terugkerend gesprek onder werkers en
waarschijnlijk ook thuis.
Benieuwd naar wat we allemaal aanbieden? Kijk eens op onze internetsite; te
bereiken via onze homepage. Klik op
voortgezet onderwijs en daarna op
“gezond maakt slim.”
Roy Morsinkhoff (medewerker team 2)

Kunstendag
Vorig jaar was de eerste kunstendag, dit jaar
de tweede. Deze activiteiten kon je doen:
bonbons maken, capoeiria, street dance, zelf
verf maken, Mandala’s zelf maken, verteltheater, schimmenspel, Wayangwong, krant
maken, wild breien, edelsmeden, smeden
met smid en natuurlijk: de modeshow met
echte catwalk. Een korte indruk.

Schimmenspel
Bij het schimmenspel moet je een eigen
verhaal verzinnen met zelfgemaakte
poppetjes van papier. Die moeten ze
uitknippen en daarmee het schimmenspel spelen. De deelnemers waren heel
erg druk bezig met de poppetjes uitknippen en een verhaal verzinnen. Ze waren
heel geconcentreerd bezig en het zag er
heel interessant uit. Ze konden haast
geen commentaar geven want ze zaten
te diep in het spel.

Bonbons maken
De kokende leerlingen hebben het
heel erg naar hun zin bij het maken
van bonbons. Ze gaan drie verschillende bonbons maken. Wij vonden de
‘Chocoladedrops’ het lekkerst.
Hier is het recept van de Chocoladedrops:
		
• 30 halve walnoten
• 200 gram pure chocolade
• 50 gram ongezouten roomboter
• ½ dl slagroom
• 2 eetlepels sinaasappellikeur
• 30 halve bigarreuax

Edelsmeden
De meiden moesten eerst een ontwerp
maken. Van kettingen tot oorbellen en
van enkelbandjes tot piercings. Daarna
moesten ze van een alpaca draad de vorm

Streetdance
Iedereen begon met een stevige
warming-up op (rustige) muziek. Alle
spieren, van je tenen tot je hoofd, werden
losgeschud en getraind. Niet iedereen
was heel enthousiast over deze warming
up. Je hoorde dan ook vaak geluiden
als ‘Oeeeh, dit is zwaar’ en “pfff’. Na de
warming-up begon het ‘streetdancen’.
Omdat er veel jongens waren werd er
gekozen om te gaan Hiphoppen. Dit
omdat hiphop een wat slomere vorm
van dansen is dan streetdance en dus
de jongens wat makkelijker konden
bewegen. Petra begon stap voor stap

Extra nodig:
Bakpapier
1. Zet de oven aan op 175 graden.
2. Verdeel de noten over de bakplaat
en rooster deze in het midden van
de oven in 8-10 minuten ruin en
krokant.
3. Smelt ondertussen de chocolade
met de boter in een steelpannetje
boven een pan met heet water.
4. Roer er je slagroom en de likeur
door.
5. Schep met een lepel mooi ‘druppels’
op het bakpapier en laat ze ongeveer 10 minuten afkoelen

6. Druk nu 1 halve walnoot in elke
bonbon laat de bonbons verder
opstijven.

Ze hebben heel veel zin in het opeten
van de bonbons. En hopen dat ze lekker
smaken.

buigen. Daarna moest er Borax op de
punten. Als je het warm maakt dan
wordt het doorzichtig. Als dat was gelukt
moesten ze er kleine stukjes ijzer opleggen (pioentjes). Die moesten ze weer
verhitten totdat ze waren gesmolten. Om
alles te laten afkoelen moesten ze het
in een bak water dompelen. Om er voor
te zorgen dat het niet stuk gaat legden
ze de sieraden 10 minuten in een bak
zuur. Om het helemaal mooi af te werken
gingen ze de sieraden ook nog vijlen en
polijsten.
De term edelsmeden bestaat uit twee
woorden: edel en smeden. Edel verwijst
naar de materialen die gebruikt worden:
goud, ijzer, brons enz., maar ook
verschillende edelstenen. Smeden betekent het bewerken van ijzerhoudende
materialen. De meiden vonden het heel
erg leuk. Want volgens onze poll is het
gemiddelde cijfer van 1 tot 10 een: 8,5!!

Voortgezet

Foto’s: Mike Werkhoven
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uitleg te geven over de hiphopdans. Er
werden telkens 1 à 2 pasjes uitgelegd
en voorgedaan. Dit gebeurde nog zonder
muziek. Als ze pasjes duidelijk waren
werd alles in één keer gedaan en dan wel
op muziek. Jammer genoeg hebben we
niet het eindresultaat kunnen zien van
de dans. We hopen dat de dansers er
toch nog een leuke middag van gemaakt
hebben.
Norben Vijfhuizen, Sanne van den Brink,
Klaas Westdijk, Robin van Seumeren,
Bart van Beerschoten (werkers team 4)

900 jaar De Bilt
en Poëzieproject
In het kader van 900 jaar De Bilt zijn wij
gevraagd om mee te werken aan een
poëzieproject samen met de Berg en
Bosch school.
Dichter Gerard Beentjes, benaderd door
de stichting Kunst en Cultuur De Bilt,
heeft op school een aantal workshops
poëzie gegeven en de werkers die interesse hadden konden doorgaan met een
masterclass. In havo 3 en vwo 3 hebben
Matthijs Hendriks en Frank Oosterom,
medewerkers Nederlands, aandacht aan
poëzie besteed en uiteindelijk zijn zes vwo
3 werkers en eenentwintig havo 3 werkers
met de dichter aan de slag gegaan.

droegen de gedichten voor als een soort
spreekkoor, soms individueel, met geluiden. Erg leuk en goed gedaan. Dit beeld
was een onderdeel van een speciale
fietsroute. Met dit evenement wilde de
Stichting Kunst en Cultuur De Bilt de
inwoners van de Bilt bij elkaar brengen
rondom vergeten kunstwerken en die
kunst weer tot leven wekken.
Er zijn opnames gemaakt door regio tv
en de lokale pers heeft gefilmd en geïnterviewd. Het filmpje van onze werkers
is te zien zijn op de site van de stichting
Kunst en Cultuur en op de WP site.
Paulina Schulp (medewerker team 5)

Vergeten beelden
In de gemeente wilde men graag meer
aandacht besteden aan de vergeten
beelden en deze workshop ging over het
beeld de Waterbuffels. “Het gaat niet
om wat je ziet, maar om wat je voelt.
En om dat gevoel in beeld te brengen is
een ware zoektocht ”zei Fioen Blaisse,
de beeldhouwer. De werkers gaven
hun gevoelens en gedachten weer op
papier bij het zien van dit beeld. De
mooiste gedichten zijn geselecteerd en
het gedicht van Iva Roozendaal, werker
havo-3, werd zelfs op groot doek
gedrukt. Dat gedicht nemen we hierbij
op, andere gedichten zijn op de website
te vinden.

Met vmbo 4
naar Den Haag
De buffel en de bloem
ik kijk omhoog vanuit een plas
ik ben hard als steen
ik ben breekbaar als glas.
waarom sta ik hier alleen?
buffel, je staat in een plas.
kom jij dan bij mij staan?
de bloem verdronk toen die sprong.

Begin april is Vmbo 4 weer op hun jaarlijkse excursie geweest naar Den Haag.
Twee groepen met het vak Tekenen als
examen zouden een rondleiding door
het Gemeentemuseum krijgen. Omdat
het museum nog niet open was, konden
de groepen na kordaat ingrijpen van
Constance (bellen) toch naar binnen.
Dankzij de deskundige uitleg van de

moest ik dood voor jou bestaan?
de buffel keek en bleef staan.
Iva Roozendaal

Foto: Paulina Schulp

Fietsroute
Op zaterdag 20 april heeft een deel van
de groep een muzikale voorstelling gegeven met de gedichten, rond het beeld in
het plantsoen bij de Patrijzenlaan en
Hertenlaan in Bilthoven. De werkers

rondleider en de enthousiaste inbreng
van onze werkers hebben de werkers
van Constance en Anja veel inspiratie
opgedaan om hun praktisch examen
voor Tekenen te doen.
Een groep zonder tekenen, maar met
geschiedenis hadden in de bus al een
boekje met opdrachten gekregen. Ze
moesten bijvoorbeeld vragen bedenken over de Tweede Kamer waar ze een
bezoek aan zouden gaan brengen. Een
andere opdracht was om zo veel mogelijke politici voor de camera te krijgen.
Nou dat hebben Mohamed (medewerker
economie) en ik geweten. Toen we na
een uur rondwandelen in het centrum
van Den Haag het Binnenhof af kwamen
lopen, werden we al tegemoet gerend
door drie enthousiaste werkers, die bijna
als uitgelaten fans van Justin Bieber

gilden dat ze wat gescoord hadden.
En inderdaad: ze hadden Rutte en nog
iemand op de foto gezet. Later volgden
er meer: Plasterk, Kleinsma, Teeven en
het niet zo bekende Kamerlid Recourt.
Bij het bezoek aan het Huis van de
Democratie, waar er vragen beantwoord moesten worden, waarbij in spelvorm(!) muntjes verdiend konden worden
en daarmee de dagprijs (ook een leuk
gezelschapsspel de Zeteldans), konden
de werkers hun kennis laten horen en
hun eigen vragen stellen. Er werd zeer
enthousiast meegedaan. Met deze
kennis kregen ze uiteindelijk het hoogtepunt van de dag van te zien: het Tweede
Kamergebouw van binnen. Eerst moesten we langs de veiligheidsdienst om
vervolgens op de roltrap van 45 seconden te stappen naar de plenaire zaal. Er
was een debat aan de gang over Flora
en Faunawet, maar de zaal was slechts
gevuld met 7 Kamerleden en 1 staatssecretaris. Onze rondleider legde later
in de filmzaal uit hoe het debat in zijn
werk ging. Daar heeft ook nog iemand
op de oude voorzittersstoel van de oude
Tweede Kamer gezeten. Ook werd er
nog een minister gespot, maar helaas
mochten ze binnen geen foto’s maken.
Om half 5 was de dag voorbij en op de
terugweg in bus leverden de werkers
hun ingevulde opdrachtenboekje weer
in. Al met al weer een leuke en leerzame dag.
Laurens Mekel
(medewerker team 2)

Voortgezet
onderwijs
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Appelboom voor Hylke

De storm
Daar bij de ingang staan twee meisjes
die een scheurtje in je kaartje maken,
met een buiginkje. Daar op de tribune
zitten als scheppers van licht en geluid
in klein universum de jongens van de
techniek achter hun tafel vol wonderknoppen. En opzij van de speelvloer daar
spelen op verschillende instrumenten de
muzikanten een arrangement dat onder
de handen van Peter ontstond en nu met

De schoolexamencijfers zijn binnen,
de vwo6A-werkers zijn klaar voor het
Centraal Examen. Maar Hylke is er
niet bij.
Symbolisch hebben we op dinsdag 23
april met de mentorklas een appelboom
geplant dicht bij het Bètalab, om de
herinnering aan Hylke levend te houden.

De appelboom, een James Grieve, is
gekozen omdat Hylke dol was op Rinse
appelstroop, en de plaats dicht bij het
Bètalab omdat Hylke een echte bètawerker was. Hierna hebben de werkers
met elkaar een maaltijd bereid en samen
gegeten in de medewerkerskamer. Een
mooi samenzijn en een mooie start voor
het Centraal Examen.

Foto’s: Tineke Mergler

Hetty Snijders en Tineke Mergler
(mentoren V6A)

Voortgezet

diezelfde handen wordt gedirigeerd. En
daar dan, terwijl de zaal volstroomt,
staan de spelers in de coulissen, in
hun mooie kleren met hun kriebelende
schmink en wachten tot zij zich eindelijk mogen presenteren als Prospero,
Ariel, Antonio en hoe de hele kraam van
Shakespeares helden en heldinnen ook
maar heet. En wij, de kijkers, we zien
de kleuren, we horen de gave dialogen,
we luisteren naar Peters muziek en we
zien onze kinderen, onze vrienden, vriendinnen, klasgenoten en we leven mee
met het avontuur want wij begrijpen het
verhaal. Verraad, trouw, liefde en leugen.
We zien de ranke Ariel die zo snel als zij/
hij verschijnt weer verdwijnt, maar en
passant het hart van de toeschouwer
steelt. We kijken naar de ontmoeting
tussen bewoners van de ontembare en
ongrijpbare wilde natuur en die van onze
beschaafde wereld, waar verkeerde
mensen de verkeerde rollen krijgen en
in hun hilarische identificatie ermee
de kijker een spiegel voorhouden en
de vraag oproepen: wie is wie? Wij met
ons verlangen naar het hogere en onze
fascinatie voor de zelfkant, wij met onze
Mattheus Passion en Lady Gaga, onze
Eros en onze Thanatos, wij spartelaars
in de stroom, zouden we niet opgelucht
zijn als Ariel in zijn blauwe gaaspakje
werkelijk op de oever van ons leven
kwam staan. Wie is wie, wie is de Ariel
van ons leven, wie de Antonio, wie ben jij?
Zei keizer Augustus op zijn sterfbed niet
tot zijn naaste vrienden: mannen, als u
vindt dat ik mijn rol in het stuk dat leven

heet goed heb gespeeld, applaudisseer
dan voor mij. En ik, teamleider Prospero,
ook ik tover mijn eigen beleidswerkelijkheid. Hoeveel leidinggevenden betoveren
hun omgeving met hun perceptie van
goed en kwaad en natuurlijk: in ieder
stuk komt een Brutus die het op je
gemunt heeft, want een man zonder
vijanden is geen man. Ik leef me in, ik
leef mee, dat is duidelijk. Ik onderga het
proces dat Aristoteles katharsis noemt.
De toeschouwer ondergaat louter door
te kijken een loutering van zijn ziel. Wat
dat betekent? Dat moet zoiets zijn als
een huilbui hebben op de schoot van je
oude moeder na lang opkroppen wat je
hebt doorstaan op het slagveld van je
dagelijks leven. En dat dat lukt met die
katharsis is natuurlijk de verdienste van
Hilderie, Emanuel en Francine en hun
oud-werkers, van grimeuses en decorbouwers, van de techniekmensen. Zij
hebben dit stuk geschreven, geregisseerd, gerepeteerd, en alles met een
buiging voor ons, de toeschouwers. We
zien het, die buiging en willen terugbuigen, want we vinden het gelukt, het stuk,
en we gaan naar huis met een beeld dat
ons niet loslaat, ik met dat van de Ariel,
de ontembare geest die altijd klaar staat.
Want zou het niet kunnen dat ik morgen
voor de spiegel sta en Ariel zie, dat die
vriendelijke niet te temmen natuurkracht mij welgezind is? Verbeelding is
een machtig tovermiddel. Want als ik
de deur uitga de volgende dag heb ik
in mijn handen een kaartje. Met een
scheurtje erin.

Foto: Erik Putz

Marijn Backer
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