“Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is”. Kees Boeke
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De barre winter, die toch echt niet zo
extreem was als menigeen ons had
voorspeld, ligt definitief achter ons
en de natuur, maar ook wij verlangen
naar en richten ons op het voorjaar. Na
de sneeuwklokjes en krokussen komt
stapje voor stapje alles in bloei. In deze

mooie tijd van het jaar, misschien zelfs
uitbundig voorzien van de voorjaarszon,
ligt deze WP-krant voor je, waarin we
je graag meenemen naar het verleden,
het heden en de toekomst van de WP.
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Het gesprek met mijn vrouw staat mij
nog vers in het geheugen. Het zal zo’n
tien jaar geleden zijn geweest dat wij
een discussie voerden over waar de
enige computer in het huis zou moeten
worden geplaatst. De computer - was
het een 486-er- verbonden met een
telefoonkabel aan de telefoonaansluiting
kwam uiteindelijk met wat weerstand
in een hoekje in de huiskamer te staan.
Piepend en krakend kwam de internetverbinding tot stand. Kijkend naar de
klok, daarmee rekening houdend met
de extra telefoonkosten, ontdekte ik in
snel tempo de wondere wereld van het
wereld wijde web.
Foto: Laura Loupatty

Andere dimensie
Dit zelfde gesprek zou bij ons thuis
op dit moment ondenkbaar zijn. Onze
jongens spelen met hun moeder via hun
eigen apps een spelletje Wordfeud en
we spreken inmiddels al lang niet meer
van die ene computer in het hoekje van
de kamer. Bijna ongemerkt hebben al
die apparaten een invloed op ons leven.
Zo kan de krant het huis uit, berichten
verspreiden zich via Twitter met een veel
grotere snelheid. Ook het TV kijken heeft
een heel andere dimensie gekregen, we
bepalen zelf op welk moment er, met
een ander scherm in de hand, naar een
programma gekeken wordt. En is er al
lang geen sprake meer van lange telefoongesprekken en het sms’en is ook
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Het is slechts een voorbeeld van de
enorme invloed die de technologische
ontwikkelingen in de maatschappij heeft
doorgemaakt. De verwondering waarmee ik soms nog naar bepaalde mogelijkheden kijk, wordt door onze zoons als
gewoon ervaren.
Voor hen is er geen sprake van nieuwe
mogelijkheden, voor hen is het de wereld
waarin ze opgroeien de verwondering
voorbij.
Grote vraagstukken
Het is een wonderlijke paradox waarin
onze kinderen opgroeien. Ik kan mij niet
herinneren dat in mijn jeugd mijn wereld
buiten de school veel verschilde van de
wereld binnen de schoolmuren. Zelfde
middelen, en soms nog wel meer dan
dat. De diapresentatie op de zolder van
de school was voor mij destijds een ware
belevenis.
Nu is dat anders, in veel gevallen moet
ik, in ieder geval bij mijn kinderen,
constateren dat zij door het gebruik van
de computer thuis zich veel vaardigheden en kennis aanleren. Meer dan op
school.
Door de ontwikkelingen op digitaal
gebied staat het onderwijs voor grote
vraagstukken.
Vraagstukken die we in ieder geval met
elkaar onder ogen moeten durven zien,
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al weer verleden tijd. Het vriendennetwerk wordt onder andere met What’s
app, Twitter en Facebook ‘onderhouden’
en breidt zich steeds verder uit.
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Titel: Kindercentrum
en waarop ik ook nog niet alle antwoorden heb gevonden.
In ieder geval durf ik al wel te stellen dat
er een nog een hele wereld te winnen
en te vinden is om beter aan te sluiten
bij de hedendaagse mogelijkheden en
misschien nog wel belangrijker, bij de
wereld waarin de kinderen opgroeien. Bij
die zoektocht blijft voortdurend de vraag:
wat hebben de kinderen van nu nodig om
zich straks staande te kunnen houden
in de maatschappij? Zijn dat dezelfde
dingen die wij in onze jeugd hebben
geleerd? Zijn wij bij het beantwoorden
van deze vraag voldoende in staat om
los te komen van onze eigen beelden en
waarden over het onderwijs waarin wij
zelf zijn groot gebracht?
Boeiende tijden
Hoe gaan we met de volgende ontwikkelingen om? Het oude ambacht van het
schrijven, van kroontjespen naar vulpen
naar tabloid. Het zoeken van informatie,

van dikke encyclopedieën naar kindgerichte documentatiecentrum boekjes
naar het wereld wijde web. Het aanleren
van de vreemde taal, die tegenwoordig
via de online spelletjes en de apps al veel
minder vreemd voor onze kinderen is.
Het tot je nemen van kennis, van aanbod
gestuurd uit de methodeboeken tot vraag
gestuurd, beschikbaar via alle denkbare ict middelen. De mogelijkheid tot
verwonderen en verbeelden, de verhalen
van vroeger zijn vervangen door beelden
van het scherm. Een gemis?
Ondanks alle door de politiek opgelegde
veranderingen voor het onderwijs zijn
volgens mij dit de wezenlijke vragen
waarmee we ons met enige spoed
dienen bezig te houden.
Het zijn boeiende tijden waarin we nog
heel veel van onze kinderen kunnen
leren.

“Het gebouw licht op in de ochtenduren
en voorzichtig raken de eerste zonnestralen het wangetje van een kind. Een
beetje dromerig kijkt hij zijn moeder na,
een handje wuift. Hij draait zich om en
kijkt in het gezicht van een medeweker
die vraagt of hij wil aanschuiven bij het
boekje voorlezen of even zelf wil spelen.
Het wordt spelen, lekker met auto’s en de
speelgoedtrein!”
Op 9 januari heeft Kinderopvang De
Bilt haar deuren geopend van het
Foto: Lia van Acht

Kindercentrum De Welpen en De Wilde
Poema met drie groepen voor kinderdagverblijf en vier groepen naschoolse
opvang op het terrein van de Werkplaats.
Kinderopvang De Bilt is een persoonlijk betrokken professionele kinderopvangorganisatie waarbij de groei en
ontwikkelmogelijkheden van ieder kind
centraal staan. We bieden toegevoegde
waarde in de opvoeding van kinderen
en zorgen vanuit een huiselijke sfeer
dat kinderen zich gewaardeerd, op hun
gemak en veilig voelen. De visie van Kees
Boeke “Ieder kind helpen worden wat het
is” omarmen we. Het sluit heel goed aan
bij onze, bovenstaande visie.
Werken in groepen
Individuele aandacht is bij ons belangrijk, net als een goede relatie met
ouders. Door het werken in groepen
creëren we een omgeving waarin het
kind leert omgaan met regels, respect
tonen, omgaan met sociale contacten
en samenwerken.
Deze visie laat zich vertalen in vijf kernwaarden waaruit we werken:
• Zorg en liefde
• Groei en ontwikkeling
• Structuur en overzicht
• Individuele aandacht
• Verantwoordelijkheid
Ook zo mooi om te zien dat drie van de
vier pijlers van Kees Boeke: pedagogisch
klimaat, creativiteit en natuur worden
vertaald in onze pedagogisch werkplannen van zowel de KDV als de BSO die een
handleiding zijn voor ons dagelijks werk.

Jeroen Goes
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Letters W en P
Het kinderdagverblijf heet de Welpen en
de naschoolse opvang De Wilde Poema.
Een leuk weetje over de namen is dat
het de letters W en P bevatten, dezelfde als van de WerkPlaats. Alle andere
vestigingen van Kinderopvang de Bilt
hebben namelijk vogelnamen, zoals de
Bosuiltjes en Torenuiltjes of Bonte Kraai
en de Leeuwerik.
Er zijn drie groepen op De Welpen.
De Gele en Groene Welpen zijn twee
groepen met leeftijden van 0 tot 4 jaar.
Deze groepen, met maximaal 12 kinderen, hebben reguliere openingstijden
van 07.30 uur tot 18.30 uur. De Oranje
Welpen is een peutergroep van 2 tot
4 jaar. Deze groep, met maximaal 14
peuters, is open tijdens de schooltijden
van de Werkplaats. Op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.45 uur tot 15.00 uur
en op dinsdag en donderdag van 8.45 uur
tot 13.00 uur. Tijdens de schoolvakanties
is deze groep, de Oranje Welpen, gesloten. Rituelen van de Werkplaats gelden
ook voor de allerkleinsten en daarom
zullen ook deze kinderen ‘Onder de
Bogen’ gaan.
Elke Welpen-groep wordt iedere dag
begeleid door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
Wilgenhutje
De drie groepen werken intensief samen.
Ze hebben alle drie een eigen, mooie
ruimte en kunnen tevens beschikken
over een ruime speelhal (50 m2). Deze
speelhal kan onder schooltijden vergroot
worden door de speelhal van de buitenschoolse opvang erbij te betrekken, nog

eens 50 m2. Hierdoor is er binnen ruim
de gelegenheid voor activiteiten, peutergym, dans et cetera. De tuin is op een
natuurlijke wijze vorm gegeven zodat er
voor elke leeftijdsfase iets te ontdekken,
te verkennen is. Zoals de grasheuvels
voor de baby’s, een ‘watersteen’ die
uitmondt in een modderpoeltje, stapstenen en ook een wilgenhutje op een
zandplaats. Verder zijn er balanceertoestellen geplaatst die, naar mate de
grove motoriek van het opgroeiend kind
verder is ontwikkeld, telkens een nieuwe
uitdaging zullen vormen. Ook biedt de
tuin, door de verschillende wilgentunnels natuurlijke verstopplekken.
Maar buiten komt ook naar binnen; dit
gebeurt door veel te doen met en in de
natuur. De kinderboerderij op loopafstand,
een moestuin. Koken met groente uit
eigen tuin zou natuurlijk fantastisch zijn!
Open deuren beleid
Voor de vroege Poema’s zijn we gestart
met voorschoolse opvang. Vanaf 7.30 uur
kunnen de kinderen in een vertrouwde
en bekende omgeving al even spelen om
daarna naar school te worden gebracht.
Er zijn vier groepen op De Wilde Poema.
De groepen bestaan elk uit maximaal 20
kinderen, die steeds begeleid worden
door twee pedagogisch medewerkers
(PM-ers). De jongste kinderen, vanaf
4 jaar tot ongeveer 7 jaar, zitten bij de
Oranje of Blauwe Poema, deze groepen zitten in het souterrain. De oudste
kinderen, vanaf 7 jaar, gaan naar de
Rode of Paarse Poema, deze groepen
bevinden zich op de eerste verdieping.
Tussen twee groepen in zit steeds een

Foto: Saskia Hendriks

eetkeuken, waar ook allerlei andere
activiteiten gedaan kunnen worden. De
‘eetkeuken’ van de oudste kinderen is
een echte kookstudio!
In de praktijk is de scheiding van groepen veel minder strikt dan hierboven
beschreven, omdat na binnenkomst en
eventuele lunch de kinderen zich als
vanzelf over het gebouw en de buitenruimte verspreiden; het zogenaamde
open deuren beleid. Het eten en drinken
gebeurt in de eigen groep en ook voor
groepsgebonden activiteiten blijven de
kinderen op de eigen groep. Hier bieden
we hen de veiligheid van het bekende
en het kleinschalige. Tijdens het vrije
spelen en algemene activiteiten kunnen
de kinderen zelf hun plek en speelkameraadjes uitzoeken. We bieden hen zo de
mogelijkheid hun wereld te vergroten en
keuzes te maken. Hier komt kinderparticipatie om de hoek kijken.
Een prachtig en zeer kindgerichte
methode die ons helpt mét kinderen
keuzes te maken voor bijvoorbeeld
thema’s in de vakanties, afspraken te
maken over het gebruik van de Wii,
keuze te maken voor een buitenactiviteit etcetera.
Duurzaamheid
Natuur en duurzaamheid staan centraal
in ons Kindercentrum. De natuurlijke
omgeving maakt dat ook erg aantrekkelijk. We streven naar duurzaamheid
wat we laten blijken in onder andere de
keuze van materialen voor spel. Maar
ook in meubilair en bijvoorbeeld hergebruik van materiaal zoals ons servies van

balustrade hoogte eindigen maar na
goed overleg met alle partijen is toch
besloten om deze tot aan het plafond
dicht te maken. Hierdoor is nu ook écht
een veilige speelhal ontstaan.
Het is prachtig om te zien hoe iedereen inmiddels zijn en haar weg weet te
vinden binnen het Kindercentrum. Met
veel nieuwe medewerkers en een nieuwe werkplek voor de ‘oude’; een heus
life event voor de meesten. Gelukkig
houden ze allemaal hun specifieke
karaktertrekken. Te denken valt aan de
natuur-freaks, theater-beesten, kookfanaten en zo meer.

Judith met Moosiyo

aardewerk. We hebben een moestuin die
ons voorziet in echt natuurlijk eten en
daarnaast proberen we zoveel mogelijk
biologische en eerlijke voeding aan te
bieden (zoals Fair Trade producten). We
zullen ook gebruik maken van kosteloos
speelmateriaal (zoals gebruiksartikelen om mee te knutselen, dozen om
mee te bouwen) en materialen die we
uit de natuur gebruiken (zoals takken,
bladeren).
Life event
Het is 9 februari nu ik dit stuk schrijf,
exact een maand na opening. Ik heb
heel even de tijd genomen om terug
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te blikken op een hectische en drukke
periode. Gekenmerkt door bouwvergaderingen, tekeningen bestuderen, werkbezoeken, onderzoeken en verstevigen
van een visie en communiceren en nog
eens en nog eens. Zo ‘ontdek’ je soms
de gekste dingen zoals een raam dat in
mijn kantoor geplaatst zou worden. Niet
heel vervelend zou je zeggen; maar wel
als dat vanuit de gang in het souterrain is
geplaatst. Hierdoor zou het dus mogelijk
zijn om vanuit een lagere positie altijd
in mijn kantoor te kijken. Enfin, niet
wereldschokkend maar wel fijn dat het
op tijd is ondervangen. Ook ben ik blij
met het aanpassen van de lange glazen
wand in de speelhal. Deze zou eerst op

Samenwerken
In de toekomst zullen we veel met de
Werkplaats gaan samenwerken. Of zal
ik zeggen nog meer! De kinderen kunnen
natuurlijk al gebruik maken van het
bekende terrein, of alvast op onderzoek
naar het terrein dat straks hun schoolterrein zal worden. We hebben een
doorgaande lijn met school en kunnen
kinderen daardoor goed overdragen naar
school. Er kan langzaam aan gewend
worden en met een warme overdracht
laten we met elkaar het kind instromen.
Dit stopt niet! Want als het kind bij ons
blijft op de naschoolse opvang kunnen
we dezelfde afspraken en regels hanteren naar behoefte. Dit wordt afgestemd
met de coördinatoren van school.
We zijn zo trots met elkaar wat we
hier hebben neergezet. En dit gaan we
groots vieren met een openingsfeest op
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2 juni en dit doen we ook samen; met
de Werkplaats. Ik nodig jullie allemaal
alvast uit om 2 juni te komen voor een
rondleiding in dit prachtige gebouw.
Voor meer informatie en wanneer u uw
kind wilt opgeven voor bijvoorbeeld voorschoolse opvang of een van de groepen
bezoek dan onze website www.kinderopvang-debilt.nl of stuur een mail naar
planning@kinderopvang-debilt.nl.
Judith Veen
(manager Kindercentrum De Welpen en
De Wilde Poema)

Kleuters leren werken
met weektaak
| onderbouw

Na de kerstvakantie was het weer even
wennen voor de kinderen in de kleutergroepen. Heerlijk twee weken vrij gehad
en dan weer terug in het ritme. Gelukkig
gaat dat altijd heel snel en zijn de kinderen
weer gewend. In de weken na de kerstvakantie kwam er een verandering voor de
kinderen uit groep 2. Buiten het reguliere
weekprogramma krijgen de kinderen nu
een weektaak.
Waarom weektaken?
Waarom werken wij eigenlijk met weektaken? Door middel van het gebruik van
een weektaak wordt gewerkt aan het
stimuleren van de zelfstandigheid en
de verantwoordelijkheid van kinderen.
Daarnaast worden ze al een beetje voorbereid op met wat komen gaat in groep 3.
De weektaken verschillen per week en
het aanbod is zo divers mogelijk. Je
kunt denken aan voorbereidende reken/
taalopdrachten, computeropdrachten,
opdrachten met constructiemateriaal,
knutselopdrachten en opdrachten waar
het accent ligt op samenwerken. Iedere
keer stellen we daarbij een doel.
Een paar taakvoorbeelden rondom het
project Kikker waar we nu in de groepen
mee bezig zijn, voorbereidende rekenen taalopdrachten in de vorm van een
boekje. De kinderen tellen het aantal
verschillende kikkers en schrijven het
getal op of kleuren de hoeveelheid stukjes die in het woord kikker zitten. Met
constructie ontwerpen de kinderen een
huis voor kikker met een vrije keuze voor
het constuctiemateriaal, bijvoorbeeld
met magneten, lokon, mobilo, clics of
kapla. Verder werken de kinderen aan

voorbereidende taal- of rekenopdrachten op de computer.
Hoe bieden we de weektaken aan?
Op maandag of vrijdag worden de
weektaken aangeboden. Dit gebeurt
in de ‘kleine’ kring. De groep 2 kinderen zitten in de kring, de kinderen van
groep 1 werken dan zelfstandig. We
vragen op dit moment ook iets van de
kinderen uit groep 1, zij moeten zelfstandig en rustig aan het werk. Wij mogen
tijdens de uitleg niet gestoord worden en
kinderen moeten dus zelf oplossingen
bedenken. Zo leren zij weer omgaan
met uitgestelde aandacht.
Gedurende de week maken de kinderen
twee of meer taken. In de groep is een
afgesproken plek waar een aftekenlijst

hangt met daarop de weektaken. De
kinderen zijn niet tegelijkertijd aan een
taak bezig, zij bepalen zelf wanneer zij
de taak doen. Dit kan op verschillende
dagen en tijden. Ieder kind mag bij het
werken aan de weektaak zelf kiezen met
welke taak hij of zij begint. Sommige
opdrachten kunnen in samenwerking
met een ander kind gedaan worden. Ook
hebben ze de vrijheid in het tempo waarin de taak gemaakt wordt We zien dat de
kinderen hierdoor gemotiveerd raken en
graag actief willen zijn. Na afloop worden
de taken geevalueerd. Hoe ging het, hoe
heb je het gedaan, vond je het leuk, was
het moeilijk en wat kan je de volgende
keer doen om de taak af te krijgen? Een
stukje begeleiding is zeker nodig, het is
een leerproces.

Reacties van kinderen
Het is ontzettend leuk om te zien hoe
de kinderen omgaan met de weektaak.
Kinderen zijn zo verschillend. Het ene
kind begint direct na de uitleg aan de
taak en is aan het begin van de week
klaar en het andere kind stelt het liever
even uit. Het uitstellen heeft soms te
maken dat de kinderen het lastig vinden
om een start te maken. Natuurlijk helpen
wij een handje. We zijn nu ongeveer drie
weken onderweg en je merkt dat de
kinderen er naar uitkijken om aan een
nieuwe weektaak te beginnen.
Kinderen van groep 1 zien het enthousiasme van de andere kinderen en zijn
nieuwsgierig. Zo af en toe krijgen ook zij
een weektaak. Dan zie je ze glimmen.
Wij zijn trots op onze werkers. Wat
kunnen ze al veel!
Caroline Jongebreur en Wendy Baas
Foto’s: Wendy Baas
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volgen zijn lastiger dan de basisprincipes. Zo leren wij een rekenmachine te
bouwen en leren we hoe we een robot
kunnen programmeren die zelf een richting kan kiezen en vanaf die kant zijn
taak voortzet”.

Kennis delen is kennis
vermenigvuldigen

| middenbouw

Naast mijn werk als RT-er op de basisschool ben ik ook ICT-coördinator en
vanuit deze rol wil ik u graag een kijkje
geven in de ‘ICT-keuken’ van het BO. Want
daar worden mooie producten gemaakt.
Lego Mindstorms
Vanaf 2007 wordt er op de basisschool
gewerkt met Lego Mindstorms onder
leiding van Benjamin Zitman. Een keer
per week bouwen en programmeren
een aantal werkers van de bovenbouw
robots. In 2007 was dat de Johnny Five,
gebaseerd op de gelijknamige robot
uit de film Short Circuit. Hij kon rijden,
zijn armen bewegen, z’n hoofd draaien,
een hand volgen, een lijn op de grond
volgen, zich uitrekken en geluiden afspelen. Het jaar daarna hebben ze Wall-E
gebouwd aan de hand van een foto van
internet. 2009 stond in het teken van
een klassenrobot. Hij kreeg de naam
Ronnie, had een notebook met camera
aan boord en beschikte over een eigen
Hyves pagina. Vorig jaar werd een plotter
bedacht en gebouwd. Dit jaar zijn Jelmer
en Guido uit groep 8 van Hans hun Lego
Mindstorms expertise aan het overdragen aan andere bovenbouwwerkers.
Guido:“Ik ben vorig jaar in groep 7
begonnen met Mindstorms. Toen deed ik
dat alleen nog maar samen met Jelmer,
ook uit groep 7. We begonnen eerst met
de basisrobot – stapje voor stapje een
robot bouwen. Toen we klaar waren met
de basisprincipes, gingen we zelf een
robot ontwerpen. Uit alle ideeën kwam
toen een plotter, een teken/schrijfrobot. We zijn ongeveer 2½ maand met het
bouwen bezig geweest. Daar kwamen

Swinxs
Swinxs is een spelcomputer voor kinderen die je buiten kunt gebruiken. Het is
een game console, maar werkt zonder
beeldscherm. Omdat je via de website
gratis nieuwe spelletjes kunt downloaden blijft Swinxs altijd verrassend. Er zijn
actieve spellen zoals Tikkertje en Ren je
Rot, maar je kunt met Swinxs ook heel
goed educatieve games spelen, zoals
quizzen en denkspelletjes. De game
console geeft uitleg bij de diverse spellen, moedigt aan, is scheidsrechter en
houdt de puntentelling bij. Het aantal
spelers varieert van 1 tot 10.
Hoe komt de WP aan 2 Swinxsen? In
het voorjaar van 2010 zette de stichting
Kennisnet een onderzoek op met de
naam ‘Leren van de Toekomst’. Er is toen
gevraagd of de WP een pilot wilde uitvoeren met Swinxs, omdat die ook gebruikt
zou gaan worden tijdens een drie weken
durend project. Voor deze pilot is destijds
ook een filmpje gemaakt www.youtube.

ook een heleboel problemen bij kijken,
zoals dat het mechaniek veel te stroef
ging, we net een schakeltje te weinig
hadden en toen we eindelijk het laatste
schakeltje hadden, was de ketting weer
te lang. Toen we eindelijk klaar waren
met bouwen moesten we gaan programmeren. Dat ging ook niet zoals gepland,
maar uiteindelijk slaagden we met een
heleboel geluk er in de robot een vierkant te laten tekenen.
Les geven
Na de zomervakantie mochten Jelmer
en ik les gaan geven, maar nog wel onder
begeleiding van Benjamin. We begonnen
met de groepen van Hans, Ronald en
Laura. De laatste les werd afgesloten
met een strijd tussen de drie gebouwde
robots- welke robot kan zonder hulp

Foto’s: Lia van Acht en Benjamin Zitman
de paal vinden, een bal scannen en
afhankelijk van de kleur van ‘humeur’
veranderen?
Nu geven wij geen les meer, maar krijgen we weer zelf les. De lessen die wij

com/watch?v=Qh_uwIM4y8w of zoek op
YouTube onder ‘leren van de toekomst
Swinxs’.
De twee Swinxsen die we overgehouden
hebben aan deze pilot zijn nu gewilde
speelobjecten tijdens de pauzes. Ze
kunnen door iedereen geleend worden
en de werkers leren elkaar hoe er mee
om te gaan. Bij de Swinxs horen gekleurde armbandjes die voorzien zijn van een
microchip. Deze houdt, zoals gezegd, de
score bij en vertelt wie van de kinderen
aan de beurt is. Heerlijk, geen gedoe
over wel-niet getikt zijn of wie als eerste
aangekomen is. De computer heeft het
laatste woord en zijn gezag wordt onbetwist geaccepteerd!
Linux
Dat er op de WP computers staan met
Windows is algemeen bekend en dat elke
midden- en bovenbouw beschikt over
een Apple is ook geen geheim. Maar wist
u dat er ook een Linuxcafé verstopt zit?
Linux is een ‘operating system’, dat is
een programma dat de basisfuncties van
een computer op gang brengt. Linux lijkt
erg veel op Unix, dat is het ‘operating
system’ van de grotere computers van
universiteiten en grote bedrijven. Linux
is een uitvinding van de Finse student

Linus Torvalds, die ergens in de tachtiger jaren wilde dat zijn homecomputer
dezelfde dingen kon doen als de grotere
computers op zijn universiteit. Inmiddels
verwijst de term ‘Linux’ naar een grote
verzameling applicatie programma’s
rond het basisprogramma.
Ergens in de buurt van de RT-gang staat
in een kelder een door Dell gesponsorde pc die momenteel als Linux server
wordt ingericht. Verder staan er een
paar oude pc’s die voor Windows niet
meer bruikbaar zijn, maar voor Linux
nog net toereikend zijn. Verantwoordelijk
hiervoor zijn een ex-WP-ouder en een
werker van HAVO4. Samen buigen zij
zich over dit fenomeen. Daarnaast wordt
een aantal VO-werkers en werkers van
de basisschool op vrijdagmiddag gezamenlijk geschoold in het bouwen van
een website. Hiervoor is een werker
van 3VMBO verantwoordelijk, die dit
met veel plezier doet in het kader van
zijn maatschappelijke stage. Zodra
onze eigen Linux-kennis voldoende
is gaan we deze werkers opleiden als
Linux-systeembeheerder, zodat we veel
goede en gratis educatieve programma’s
kunnen gaan gebruiken.
Waarom naast Microsoft en Apple ook
nog Linux? Linux is goed en gratis - altijd
een goed argument - maar belangrijker is dat Linux uitgaat van het principe
kennis vermeerderen door kennis te
delen. Daarnaast is het snel, betrouwbaar, stabiel, vraagt weinig onderhoud
en er is een grote Linux gemeenschap
die bereid is elkaar te helpen. Dus mochten er nog ‘Linux-ouders’ zijn die zin en
tijd hebben om ons af en toe verder te
helpen dan stellen wij dat zeer op prijs!
Ook bruikbare pc’s en platte schermen
worden in dank aanvaard.
Was dit het?
Nee, er gebeuren nog veel meer mooie
dingen op ICT-gebied. Denk maar aan

Basis
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Kunsteducatie
In november van het afgelopen jaar
kondigde Kunst Centraal een actie aan
tegen de bezuinigingen op kunsteducatie: ‘De provincie Utrecht is van plan
vanaf schooljaar 2012-2013 de subsidie aan Kunst Centraal met meer dan
40% te korten. Deze bezuinigingen zijn
te veel en te snel. Daarom heeft Kunst
Centraal actie gevoerd. De actie roept
op tot het bijstellen van dit plan zodat
wij, de scholen en culturele instellingen, cultuureducatie voor het onderwijs
kunnen blijven realiseren’.
Wij hebben natuurlijk direct gehoor
gegeven aan de oproep om een bericht
naar de Provinciale Staten te sturen,
waarin we laten weten het niet eens te
zijn met deze bezuiniging. Immers, creativiteit is een van onze pijlers!
Samen leren en creëren.
Kunst stimuleert experimenteren, het
ontwikkelt je creatieve capaciteiten,
je leert luisteren, kijken…
Kunst is leuk… dus serieus!
Kunst maakt je enthousiast en enthousiasme is de motor achter de ontwikkeling
van goede hersenen.
Onze kinderen zullen het moeten hebben
van hun creatieve hersenen en flexibel
in het leven moeten staan!
(vrij naar Mark Mieras, theoretisch
natuurkundige en hersenonderzoeker)

Mijn wachtwoord is

| bovenbouw

“Mag ik je interviewen”, zegt één van
mijn werkers. Het is voor een filmpje,
voor het blog”.
“Natuurlijk mag je me filmen. Zeg maar
wanneer”, roep ik enthousiast.
“Nou eigenlijk nu...”
Een paar minuten later zit ik achter mijn
bureau, opgedoft, in de startblokken.
Klaar voor het filmpje.
Ze pakt haar mobieltje en zegt: “Oké,
ik tel 5, 4, 3, 2, 1 en dan neem ik op!”
Ik schiet in de lach.
Ik word meteen tot de orde geroepen:
“Wel een beetje serieus ja... 5, 4, 3, 2 , 1”.

lezen is geen kunst
schrijven is geen kunst
hutten bouwen is geen kunst
dieren verzorgen is geen kunst.
fantaseren - beschouwen - beleven creëren - verwonderen
DAT IS PAS KUNST
Kunst is in een cirkel de zon zien
Van de site www.kunstcentraal.nl: ‘Op
maandag 9 januari vergaderde de
Statencommissie. Tijdens deze vergadering werd de startnotitie met de
financiële kaders voor Kunst Centraal
behandeld. Vóór de vergadering heeft
de commissie cultuur van de Provinciale
Staten Kunst Centraal een bezoek
gebracht om de beleidskaders voor het
cultuurbeleid van de provincie Utrecht
vast te stellen. In dit werkbezoek kreeg
de commissie de gelegenheid zich te
laten informeren over en te laten inspireren door wat Kunst Centraal doet en
betekent in het huidige cultuurbeleid’.
Werkers en medewerkers van de
Werkplaats Kindergemeenschap in
Bilthoven steunen de actie van Kunst
Centraal tegen de bezuinigingen op
cultuureducatie.
Renee de Senerpont Domis

Wij steunden de actie met een filmpje
www.youtube.com/watch?v=xA_hNsJSHqo
“Rekenen, dat is geen kunst
spelling is geen kunst
voetbal is geen kunst
staartdelingen, dat is geen kunst

Foto’s: Laura Loupatty

Behendig drukt ze het knopje in van haar
mobieltje.
“Hoi, hoe heet je?”
Ik kijk recht de lens in en zeg serieus:
“Ik heet Laura”.
“Wat is je email adres?”
“Eh... mijn email adres is lauraloupatty@
keesboeke.nl”
De vragen worden in een rap tempo
gesteld: “Heb je ook Hyves?”
Ik schud van nee en antwoord: “Nee, dat
heb ik niet!” “Heb je Twitter?”
“Ja” zeg ik en knik.
“Gebruik je je telefoon om te tweeten?”
“Ja, mijn telefoon en mijn computer”.
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“Lau, dat moet je natuurlijk nooit
zeggen! Dat hebben we toch geleerd bij
MediaMasters”.
MediaMasters
Om meer aandacht te geven aan mediawijsheid in het onderwijs en leerlingen te
laten ervaren hoe mediawijs ze echt zijn,
komt Mediawijzer.net* in de Week van de
Mediawijsheid (21-27 november 2011) met
de ultieme media- ervaring voor groep 7
en 8 met MediaMasters 2011 (uit een brief
aan de ouders/ verzorgers).

Enkele enquête vragen:
Hoeveel uur gebruik je media per dag.
Jullie moeten het samen eens zijn over
het antwoord.
Natuurlijk zijn er ook vragen alléén voor
de ouder/ verzorger:
Stel dat u in deze tijd opgroeit, met alle
mogelijkheden van media vandaag de

Lia van Acht
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“Oké, de volgende vraag: Heb je een
wachtwoord?”
“Ja en mijn wachtwoord is...”

De eerste opdracht die wij als groep krijgen is het aanmaken van een groepsprofiel met een groepswachtwoord.
Daarna volgt er een video waarbij
schoolTVpresentator Jurre en gastreporters, experts en kinderen informatie geven over media. Ook wordt
cybercrimejournalist John S. de Fries
geïntroduceerd.
Het spel kan beginnen. De werkers krijgen ook een opdracht mee voor thuis:
samen met een ouder/verzorger een
enquête invullen.

WP TV, waar bovenbouwwerkers filmen
en monteren in iMovie; de computerkids
hebben aan alle groepen 5-6 PowerPoint
geleerd en die cursus is afgesloten
met een geheel door de werkers zelf
verzorgde presentatie in de Grote Zaal
van het VO. De volgende cursus voor 5-6
is animatiefilmpjes maken met Pivot en
de bovenbouw buigt zich over Prezi.
Heeft u als (groot)ouder ook ideeën, wat
tijd en zin om uw ICT-kennis te delen dan
horen we dat graag want er staan nog
genoeg, ook jonge werkers te popelen
om hun kennis te vermenigvuldigen.

Lego Mindstorms is een project van de
Basisuniversiteit (www.basisuniversiteit.
nl)

| bovenbouw
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dag, wat zou u het liefste doen? Eerlijk
antwoorden! (meerdere antwoorden
mogelijk)
O De hele dag gamen
O Surfen op internet
O Bellen, sms’en en pingen met mijn
mobiele telefoon
O Twitteren, Facebooken, Hyven
O Gekke bekken trekken voor de
webcam
O Een boek, een krant of een tijdschrift lezen
O Werkstukken op internet zoeken,
zodat ik ze zelf niet hoef te maken
O Creatieve dingen doen met de
computer (foto’s bewerken, posters
maken et cetera)
O Anders,nl…
Filmpje en quiz
Iedere dag start met een filmpje waarbij al snel duidelijk wordt dat iemand
MediaMasters2011 wil saboteren. Na het
filmpje is het quiz-tijd, waarbij wij extra
punten kunnen scoren. In tafelgroepen
worden de quizvragen beantwoord,
sommige vragen hebben iets te maken
met het filmpje van die dag.
Wie bepaalt er welk nieuws er in
Shownieuws komt?
a. De nieuwslezer kiest welk nieuws hij
of zij wil vertellen
b. Een persbureau kiest het nieuws voor
Shownieuws
c. De redactieleden van Shownieuws
kiezen samen welk nieuws ze laten
zien.

Maar er zijn ook vragen waarbij de
werkers moeten laten zien hoe Mediawijs
ze ‘al’ zijn:
Welke van de drie wachtwoorden is het
veiligst?
a. mijn wachtwoord
b. twaalf3naaM
c. ikb3N33Hyver3r
Vooral het kiezen van het juiste antwoord
levert leuke, interessante discussies op.
Bij het invoeren van de antwoorden
klinkt er iedere keer weer een uitbundig gejuich als het puntensaldo stijgt!

mobieltje want wij doen zeker weer mee
met MediaMasters2012.

MediaMissies en MediaMasterboek
Een andere manier om de groepsscore te
verhogen is door middel van het beantwoorden van de MediaMissies. Thuis en
op school zoeken de werkers de vragen
via het internet op en in de groep worden
de definitieve antwoorden ingevuld .
De hele week strips maken in de
StripStudio, is een favoriet onderdeel.
De laatste activiteit van de dag is het
bijwerken van het MediaMasterboek
waarbij de resultaten van de enquête
worden gebruikt!
De hele week wordt er met hart en ziel
gewerkt, gepraat, gegoogled, geïn-

Laura Loupatty
*Mediawijzer.net is een netwerkorganisatie
met meer dan 500 partners, aangestuurd
door Kennisnet, de omroeporganisatie
NTR, SIOB, ECP-EPN en het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid.
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onderwijs
WPkrant maart 2012 | 14

formeerd, gediscussieerd, gelachen,
gejuicht maar ook gestrest.
Zet de ‘Week van de Mediawijsheid’
(26 t/m 30 november 2012) alvast in je
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allereerste werkers – in het huisklasje
in de van der Helstlaan - en ook mijn
broers Hans en Rob bezochten De WP.
Mijn moeder Ties hielp bij het geven van
naailessen.
Na mijn periode als werker ging ik voor
mijn opleiding tot grafisch vormgever
vier jaar naar de Kunstnijverheidschool.
Ondertussen deed ik al losse opdrachten
voor De WP. Ik tekende, schilderde en
maakte de leermiddelen die ontworpen
werden. In 1957 kwam ik in vaste dienst
van De Werkplaats. Op 24 juni 1997 nam
ik afscheid. In die 40 jaar heb ik van alles
gedaan: leermiddelen maken, kleine
groepjes kinderen teken- en schilderles
geven, het archief opbouwen en beheren
en de mediatheek ‘runnen’.

Engelengeduld in
zwart-wit
| algemeen

Het verhaal achter “Wij in het heelal –
een heelal in ons”.
Op dinsdag 20 december 2011 komen
ze bij elkaar in De Biltse Boekhandel.
Mensen met een grote betrokkenheid bij
De Werkplaats, om de heruitgave van het
boek ‘Wij in het heelal, een heelal in ons’
mee te maken. Onder hen een klein, grijs
vrouwtje: Els de Bouter. Degene die de
tekeningen van dit bijzondere boek van
Kees Boeke maakte. Niemand is langer
bij De Werkplaats betrokken dan Els,
eerst als werker en daarna als medewerker is ze bijna 55 jaar in onze school
actief geweest.
Voor mij vormde Els altijd de directe
band met het oude Werkplaatsleven.
Regelmatig zocht ik haar op om te horen
hoe de Stichtingsdag ging ten tijde van
Kees Boeke, hoe een gewone schooldag
er in die tijd uitzag of om mij nog eens
precies uit te leggen wat voor mensen
Kees en Betty waren. Els vertelt zonder
opsmuk of dweperij. Eigenlijk vindt ze
die aandacht voor vroeger overdreven.
Toch kan ik het op die 20e december niet
laten haar te vragen of zij het verhaal
van het ontstaan van het boek zou willen
vertellen. Ach, dat wil ze wel doen… “Dan
schrijf ik er wel over in de WP-Krant”,
zeg ik enthousiast. Els kijkt al wat
somberder. Als daarna filmmaker en
oud-werker Nouchka van Brakel vraagt
of ze dat gesprek zou mogen filmen voor
een documentaire over Kees Boeke,
verdwijnt haar zin om mee te werken
helemaal. Uiteindelijk lukt het om Els

over te halen mee te werken aan verhaal
en film en op 25 januari zitten we bij mij
thuis te praten over het ontstaan van ‘Wij
in het heelal – een heelal in ons’.
Nachtwacht
Voordat Els het woord krijgt moet er nog
iets over het boek verteld worden.
Kees Boeke was ingenieur en onderwijsman. Hij bedacht en ontwierp heel
veel leermiddelen. In een tijd dat van
kinderen vooral geacht werd dat ze
luisterden waren leermiddelen, die hen
de kans boden zelf te ontdekken en
zichzelf te corrigeren, heel bijzonder.
Het boek is eigenlijk het vervolg op een
leermiddel dat Kees had ontworpen. Het
is bedoeld om het gevoel van verhoudingen te ontwikkelen. Het laat je het

Filmopnames, middenvoor Els de Bouter

grote, mysterieuze heelal ontdekken en
de plaats van de mens daarbinnen - het
wil ook de kinderen al het bestaande als
eenheid laten zien en zichzelf als deel
daarvan. Uitgangspunt is een zittend
meisje dat Boeke steeds verder – in
tiendesprongen – uitzoomt, tot in het
verste puntje in het heelal. Vervolgens
komt hij weer bij het meisje terug en
zoomt hij op haar in tot in de kleinste cel.
Het boek wordt in 1957 in Amerika uitgegeven en heeft daar veel invloed gehad.
De film ‘Powers of Ten’ van het beroemde Amerikaanse architectenechtpaar
Eames is erop gebaseerd en deze film
heeft weer wereldwijde invloed gehad op
wetenschappers, architecten en kunstenaars. De bekende Nederlandse hoogleraar sterrenkunde Vincent Icke noemt

de film de ‘Nachtwacht van de natuurkunde’. Op de vraag waarom het boek
van Kees Boeke in Nederland zo weinig
bekendheid geniet antwoordt Icke:
“Nederland is daar te klein voor, het is
net groot genoeg voor Nijntje!” Robbert
Dijkgraaf, hoogleraar mathematische
fysica en voorzitter van de Koninklijke
Academie van Wetenschappen, vertoonde in 2005 ‘Powers of Ten’ in de VPROserie Zomergasten en schreef het
naschrift van heruitgave van ‘Wij in het
heelal, een heelal in ons’.
Boekes idee van in- en uitzoomen is zelfs
een inspiratiebron geweest voor Google
Earth! Met Kerstmis ontvingen alle
medewerkers van het basis- en voortgezet onderwijs deze unieke heruitgave, bij
het 85 jarige bestaan van De Werkplaats,
als eindejaarsgeschenk
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Het woord is aan Els
“Van mijn vierde tot mijn zeventiende
jaar was ik werker van De Werkplaats.
Mijn oudste zus Muis was één van de

Zo is het begonnen
Na Kees’ pensionering en hun – mislukte
– avontuur in Libanon gingen Kees en
Betty wonen in Abcoude. In december
1956 kwam Kees mijn ouders en mij in
Groenekan opzoeken, om te vragen of
ik enkele maanden bij hen in Abcoude
kon komen logeren om hem te helpen
een boek over de Tiendensprongen te
maken. Kees gaf mij een paar weken
bedenktijd, maar al de volgende dag
kon ik hem opbellen en zei ik “Ik hoef
geen bedenktijd, De Werkplaats – Tine
Lambert – vindt het goed. Jij gaat vóór,
die leermiddelen moeten maar wachten!”. Kees was blij en begin januari zijn
we er aan begonnen. Ik trok bij Kees en
Betty in. Vrijdagavond ging ik met de
trein en de bus naar huis, ’s maandagmorgens kwam ik weer terug.
Kees had zijn werkkamer boven aan de
voorkant van het huis. Er stonden grote
bruine boekenkasten en donker meubilair. Naast het bureau van Kees stond
een grote tafel voor mij. Zo kon ik hem
makkelijk de tekenvragen laten zien.
Man in de verte
In het begin vond ik het best eng, Kees zo
dicht bij me. Ik was een schuchter meis-
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je van 22 en hij was 50 jaar ouder. Per
ongeluk sprak ik hem toen aan met ‘U’.
Wat was hij daar verontwaardigd over:
“U…, ken je me dan niet je hele leven!”
Eerlijk gezegd kende ik Kees vooral van
afstand. Iedere morgen stond hij bij de
voordeur om iedereen te verwelkomen
met een vriendelijke blik en een stevige handdruk. Naarmate werkers later
kwamen betrok zijn gezicht. Bij de echte
laatkomers keek hij uiterst vertoornd.
Verder kende ik Kees van het koor. We
hadden een fantastisch koor en het was
een hele eer om in het ‘grote koor’ te
mogen zingen. De Matthäus Passion,
de Hohe Mesee, de Messiah, Requiem
van Mozart enzovoorts. Als Kees z’n dirigeerstokje oppakte was het doodstil, tot
hij aangaf dat één van de stemmen van
het koor mocht beginnen. Wij moesten
dan wachten op één – twee – drie WHAM!
Kippenvel! Kees bespeelde de viool en
begeleidde ons met een beweging van
zijn arm of een teken van zijn strijkstok.
Echt heel indrukwekkend. Ik keek altijd
uit naar die twee koorrepetities per
week. Maar alleen op deze momenten
kwam ik Kees tegen. Voor de rest zag ik
hem ergens in de verte.
Brieven
Met een gong werd beneden de koffietijd aangegeven. De hulp, Annie uit
Loenersloot, had de koffie gezet en Betty
zorgde voor ieder voor een schoteltje
met wat lekkers. De post was intussen
gebracht en Betty opende een paar brieven. Dan vond ze al snel stukjes, die ze
ons beslist wilde voorlezen. Brieven van
hun reizende dochters of hun geëmigreerde zoon Daniel. Maar ook van
oud-werkers, uit Nederland en uit vele
andere landen. Vooral Israel schreef
zeer trouw. De hulp, een jong meisje uit
een dorp uit de buurt, vond al die brieven zo prachtig, dat zij Kees vroeg of hij
haar beter Nederlands wilde leren en dat
gebeurde. Toen pas begon ik van Kees
te houden! Voor die tijd was de afstand

te groot. Nog jarenlang zijn dat meisje
en ik bevriend gebleven. Met Betty had
ik makkelijker contact dan met Kees, zij
was de ‘moeder van alle WP’ers’.
Na de koffie ging iedereen weer aan het
werk, Kees en ik naar boven.
Een werkdag in Abcoude
’s Morgens vroeg - net zoals thuis klopte iemand op mijn deur, meldend
dat het mijn beurt was in de badkamer.
We ontbeten en aten tussen de middag
met ons drieën. We begonnen elke maaltijd aan een ronde tafel in een kring,
door elkaars handen vast te houden
in stilte, ik denk ook na de maaltijd.
Na de middagmaaltijd was er zeker
een uur siësta, net als vroeger op De
Werkplaats. Kees en Betty rustten dan
languit op bed. Dan ging ik in mijn eentje
de omgeving verkennen.
Ik weet niet meer of we vóór de thee al
werkten. In ieder geval gingen we na de
thee aan de slag. Betty ging koken, Kees
iets bestuderen en ik boven tekenen.
Betty was van huis uit vegetariër, doordat ze Quaker was. Ik was dat ook, maar
om andere redenen. Zij maakte precies
zulke jus als mijn moeder. Ze hebben in
Bilthoven in de Koekoeklaan ook een tijd
naast elkaar gewoond, misschien heeft
de één het de ander geleerd.
Alcohol heb ik er niet gezien, of was het
toch Kees die me een fles Pleegzusters
Bloedwijn toonde?
De afwas was voor Kees heel belangrijk. Betty had gekookt, dus hij waste
af. Ik ruimde de tafel af en zette alles in
zo’n doorgeefluik naar de keuken. Kees
spoelde eerst alles af, daarna riep hij mij
en mocht ik komen afdrogen. Hij had
twee afwasteilen of misschien wel drie:
voorspoelen, met sop wassen, naspoelen
en tenslotte afdrogen.
Tijdens de afwas praatten we over gewone dingen, dan voelde ik me mezelf.
Soms dronken we ’s avonds nog eens
thee. Dan zag ik Betty soms rauwe aard-

beien bij haar thee eten. Ik griezelde bij
het idee dat dat zou schiften.
De rest van de avond bracht ik schrijvend
op mijn slaapkamer door.
Ontstaan Tiendensprongen
Eerlijk gezegd had ik tijdens mijn
werkersjaren nog nooit van de Tiendensprongen gehoord. Er bestonden al een
aantal lijntekeningen, die Kees waarschijnlijk met werkers gemaakt had.
We zijn ongeveer drie maanden met het
boek bezig geweest. Elke dag begon met
een instructie van Kees. Hij berekende
precies hoe groot alles moest worden.
Ik werkte dat uit. Alles in zwart–wit, en
alle tinten grijs die daar tussen zitten.
Ik ben helemaal geen zwart-wit-tekenaar. Ik hou van kleuren en mooie figuren. Hier was ik dagen bezig met het
zetten van duizenden witte verfstipjes
– sterren - op een zwart blad, meer dan
duizend lichtjaren bij ons vandaan. Ik
heb echt met engelengeduld gewerkt.
Toen alle tekeningen klaar waren zijn
ze eerst gefotografeerd. Daarna pakte
Kees de stapel tekeningen zorgvuldig
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aan het boek. Vreemd genoeg is dat
stukje in de Nederlandse uitgave niet
opgenomen. Ook bij de heruitgave in
2011 staat mijn naam niet in het boek,
maar mijn naam heeft wel de omslag
gehaald. Ondanks dat voel ik me zeer
vereerd met de aandacht die ik bij deze
heruitgave heb ontvangen. Naast de
aandacht in de krant en de documentaire die Nouchka van Brakel nu maakt,
komt mijn verhaal ook in De WP-Krant.
Zo is de cirkel weer rond. Dat wat 55 jaar
geleden op De Werkplaats begon komt
nu weer terug en krijgt aandacht, en dat
is zeer terecht!”

Middagmaaltijd met Kees, Els en Betty.

in. Ik weet nog dat ik hem hielp door
mijn vinger op de knopen te leggen.
Daarna vertrok hij naar het postkantoor om het pakket aangetekend naar
Amerika te versturen. Ik zie nog scherp
voor me hoe triomfantelijk Kees terug
kwam en hij verzuchtte: “Ziezo, dat is
fijn voor elkaar, de tekeningen zijn op
reis!” Beiden waren we uiterst voldaan.
Omslag
Het eerste resultaat van ons werk zagen
we in de ‘Unesco Courier’. Daarna kwam
een pak uit New York met een aantal
exemplaren van Cosmic View. Ik kreeg
onmiddellijk een exemplaar van Kees,
waarin hij iets voor mij schreef. Het
boek was heel mooi uitgevoerd, maar de
omslag van het boek vond ik verschrikkelijk lelijk. Die kaft heb ik spontaan
verscheurd. Gelukkig vond ik later de
omslag van de Nederlandse uitvoering
wel mooi.
In de Amerikaanse uitvoering bedankte
Kees mij persoonlijk voor mijn bijdrage

Wim Koppen

Algemeen
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Waarom heb je voor het onderwijs
gekozen?
Door ervaringen in mijn niet zo positieve
eerste studiejaar (wel veel pret gehad).
Tweede jaar meer gaan samenwerken en het plezier in kennisoverdracht
ontdekt.

Werk dan mee in de
Werkplaats

Personalia
Ellen Steijn, 58 jaar, sinds een aantal
jaren Remedial Teacher op de basisschool. Getrouwd. 1 dochter van 27 jaar.
Hobby’s: lezen, tuinieren, watersport.
Basis- en middelbare school
Lagere school in Den Haag, vervolgens
6-jarige HBS in Den Haag en door verhuizing overgegaan naar een 5-jarige HBS
op Schoonoord in Zeist.
Daarna Pedagogische Academie St. Josef
in Zeist.
In het onderwijs sinds
1974
Waarom heb je voor het onderwijs
gekozen?
Toen ik van de HBS kwam, wist ik eerst
nog niet wat ik wilde gaan doen. Ik ben
begonnen met een jaar te werken, in die
tijd ben ik me breed gaan oriënteren.
Kinderen vond ik altijd geweldig, het intri-

geerde me hoe ze met hun wereld omgingen, ik kon zo genieten van hun beleving,
wat ze deden en waarom. Daarom ging
ik de opleiding volgen. En daar was ik op
een gegeven moment helemaal om, ik
had een aantal heel inspirerende leraren,
voor biologie, natuurkunde, Nederlands
(Peter Dekkers, Paul Pilgram, Peter
Timmermans). Die hebben mij deels
gevormd tot wie ik nu ben. Van hen leerde
ik uit te gaan van de beleving van het kind,
kinderen zelf te laten ontdekken en van
daaruit ze te begeleiden en te enthousiasmeren om onderzoek te doen en vanuit
hun eigen vragen hun plan te maken om
de dingen te leren, die ze graag wilden.
Toen wist ik helemaal, dat ik het onderwijs in wilde, maar wel een bepaald soort
onderwijs.
Werkzaam op de WP sinds
Augustus 1977. Als medewerkster in
de middenbouwgroep 3/4/5 gewerkt,
tussentijds, toen mijn dochter klein
was, in alle groepen ingevallen, vervolgens weer in 3/4/5 gewerkt en daarna in
5/6 en nu werk ik al een aantal jaren als
remedial teacher.
Waarom heb je voor de WP gekozen?
Voordat ik op de WP kwam, gaf ik les op
een Jenaplanschool. Nadat op die school
er na een paar jaar een nieuwe schoolleider kwam, zag ik steeds minder terug van
de principes waar ik voor gekozen had.
Toen besloot ik te solliciteren en zag een
vacature op de WP met een advertentie,
waar ik weer veel principes terugzag, die
ik waardevol vind om met kinderen bezig
te zijn.
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Werkzaam op de WP sinds
I november 1975

Personalia
Rob van’t Land. Geboren in Utrecht
(Zuilen) op 10 november 1951
Basis- en middelbare school
Prinses Marijkeschool Utrecht. Rijks
HBS Utrecht (later Gemeentelijke school
voor atheneum en HAVO)

Wat mij opviel toen ik in de WP kwam,
was dat de medewerkers kijken naar de
kinderen hun behoeftes, dat ze inspraak
mogen hebben in hun leerproces, zich
kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo,
dat ze zich op velerlei gebieden kunnen
ontplooien, dat het zelfstandige, creatieve, sociale, inspraak hebbende en
kritische mensen worden. Ik voelde me
meteen thuis en wist dat ik hier dolgraag
wilde werken.

In het onderwijs sinds
Tja, heel even twee maandjes aan het
begin van het schooljaar ‘73/’74, toen
verder gestudeerd en vanaf 1 november
1975 definitief in het onderwijs.

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Dat ging niet zo bewust. Er ontstond
onverwacht een vacature voor vier
lesuren (Ferry Imrich nam het MAVOdecanaat over), ik was studentassistent
op het PDI (latere IVLOS) en daar werkte
ook Rob Docters van Leeuwen die scheikunde op de WP gaf. Zo kwam de vraag
bij mij terecht of ik die vier uur wilde
geven. Dat werd dus een VWO 6-groep
van toen wel elf werkers. Op dat moment
was ik nog tweedegraads bevoegd en
druk met mijn hoofdvak Organometaalen Coördinatiechemie. Het jaar daarna
gaf ik 14 uur op de WP en 14 uur op een
andere school en daarna moest ik kiezen
omdat beide betrekkingen uitgroeiden
en niet meer te combineren waren. Die
andere school was ook heel leuk, maar

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Wat ik geweldig vind is dat kinderen
vroeger op de WP zo zelfstandig te werk
gingen, dat ze zorg droegen voor elkaar
(ouderen naar de jongeren toe), dat ze
samen verantwoordelijk waren voor
elkaar en de school. Iedereen had zijn/
haar taken en deed dat gewoon, omdat
je een gemeenschap was.
Dat de kinderen brede mogelijkheden
kregen om zich te ontplooien en dat veel
vanuit de praktijk geleerd werd.
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Algemeen

het toekomstperspectief op de WP was
beter en ik had het gevoel op de WP meer
naast dan boven de werkers te staan.
Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Oei, ik ben voor mijn eigen gevoel meer
iemand die vooruit kijkt. Natuurlijk
zijn de roots van de school belangrijk,
maar ik ben niet zo bang dat we die
kwijt raken. Daarvoor zijn ze te veel
in het hele schoolgebeuren verweven.
Mijn inspiratie ligt dan ook denk ik meer
in de toekomst van de WP dan in haar
geschiedenis. Ik vind het wel jammer dat
er dingen verloren zijn gegaan: vooral de
projectdagen die in het verleden werden
georganiseerd door de werkgroep
School en Maatschappij, maar toch ook
de Hickomy (jaarlijkse sportieve uitwisseling met twee andere scholen) en het
eigen jaarlijkse landelijke softbaltoernooi op onze sportvelden.
Een mooie belevenis
Dat zijn er zo veel. Alle diploma uitreikingen, successen bij de herexamens, het
werk aan het practicumtentamen scheikunde in de oude school (dat maakte
ik toen van nabij mee, omdat we toen
eigenlijk altijd op de sectie zaten). Maar
ook het recentere verleden bracht veel
moois. De warmte van collega’s en team,
maar vooral ook van de werkers bij het
overlijden van mijn echtgenote. Het
op poten zetten van de bètabozen, het
invoeren en geven van het nieuwe vak
Natuur, Leven & Technologie, de invoering en het werken aan het bèta excellent
programma, zaken die de laatste jaren
een compleet nieuwe invulling aan mijn
werk gaven. Bijzonder, hoe de oude bok
(ikke) en de jonge hond (Thimo) elkaar
daarin gevonden hebben. En een hele
mooie blijft voor mij ook het plezier bij
onze “optredens” (Peter, Emanuel) bij
open podia in het team en bij de diploma
uitreikingen.
Foto: Peter Lanser
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richten. Daarnaast bespeuren we in de
bovenbouw van havo en vwo schroom bij
of drempels voor ouders om initiatief te
nemen voor een gesprek als men daartoe niet is uitgenodigd door de mentor/
het team. Tegelijk zijn er ook ouders juist
in die teams die hun kinderen wat meer
‘ruimte’ willen geven en minder behoefte
hebben aan die gesprekken. In de nieuwsbrieven en de startbijeenkomsten in het
nieuwe schooljaar zullen de teamleiders
hier extra aandacht aan besteden.
Informatie-avond
We kennen voor alle ouders twee informatieavonden per jaar waarvoor alle
ouders worden uitgenodigd voor een
ontmoeting met teamleider en mentoren.
Eén bij de start van het schooljaar en één
halverwege. Op voorstel van de ouderraad en mede ingevuld door de contactouders is die tweede informatieavond van
dit schooljaar verrijkt met workshopachtige bijeenkomsten. Daarin namen
medewerkers de aanwezige ouders mee
in de dagelijkse praktijk van onze school.
Elk team had, mede op voorspraak van
de contactouders van dat team, een eigen
invulling. Ik geef een aantal voorbeelden
van de door contactouders verzamelde en
door medewerkers uitgewerkte ideeën:
• Neem ons eens mee door de werkdag van een werker.
• Laat voorbeelden zien van hoe je een
gemaakte toets nabespreekt gericht
op verbeteren en leren.
• Laat eens zien hoe de DWP in het
dagelijks werk gebruikt wordt.
• Geef voorbeelden over de relatie
tussen instructieles en domeinwerk
• Hoe begeleid je samenwerken.
• Benut deze bijeenkomst om ouders
“opvoedingsvraagstukken’’ te laten
delen.

De driehoek:
werker - ouders - school
In mijn bijdrage tijdens het Open Huis
(vrijdag 27 en zaterdag 28 januari jl.) heb
ik onder andere de volgende uitspraak
gedaan: ‘We zijn een mooie school met
een team dat het goed heeft met elkaar
en met onze werkers en hun ouders’.
Hiermee noem ik de drie deelnemers
in onze schoolgemeenschap: werkers,
medewerkers en ouders.
Met enige regelmaat is de kwaliteit van
de ontmoeting tussen school en ouders
onderwerp van gesprek tussen ouderraad
en schoolleiding. Doen we het nog goed?
Hebben school en ouders voldoende
ruimte en voldoende platform om elkaar
te ontmoeten? En wordt dat platform,
worden die avonden en gesprekken ook
voldoende benut? Een dergelijke reflectie
op ons dagelijks werk maakt dat gesprek
tussen ouderraad en school(leiding)
waardevol.
Partners
In de schoolleiding (teamleiders, Jos en
ik) bogen we ons in januari ook weer eens
over die vraag: hoe geven we de relatie
tussen school en ouders vorm en wat is
de basis daarvan? En dus verkenden het
bekende dilemma: zijn ouders klant of
partner? Een klant verwacht ‘ik vraag en
u draait’, een klant weegt de kwaliteit
van het gebodene en maakt een eigen
keuze, een klant vraagt/eist waar voor
haar/zijn geld. Partners zijn in gesprek
met elkaar, stemmen verwachtingen en
bijdragen met elkaar af, maken afspraken
en zetten een koers uit. En dus stelden
wij opnieuw vast: op de Werkplaats werken
ouders en school als partners samen aan
de groei van het kind. In die samenwerking

hebben school en ouders hun eigen verantwoordelijkheid en opdracht maar ook een
grote gedeelde verantwoordelijkheid.
Een onderscheid tussen onderwijs
(school) en opvoeding (thuis) is hierin niet
toereikend. De Werkplaats wil immers
werken aan werkers die goed in hun
vel zitten en die zich goed in een groep
voelen, werkers die leren op zichzelf én
op anderen te vertrouwen, werkers die
zichzelf kennen en die begrip hebben voor
en ruimte geven aan anderen. Allemaal
begrippen die raakvlakken hebben met
het thema “opvoeding”. Dat hoort bij de
brede benadering van onze opdracht:
onderwijs én opvoeding. En dus is het
gebied van de gedeelde verantwoordelijkheid groot. En dus ontmoeten we elkaar,
school en thuis.
Gaat dat goed? Ja, concluderen ouderraad, contactouders en schoolleiding.
Rolvastheid en begrip voor de rol van
de ander is natuurlijk wel belangrijk. Ik
ken voorbeelden van ouders die op de
stoel van de school willen gaan zitten en
evenzeer ken ik te stevige uitspraken van
medewerkers over de opvoeding thuis.
Een enkele uitglijer ligt voor de hand
bij zulk intensief contact, maar over het
geheel genomen doen we het goed.
Kan het beter? Ja, en dat is nou precies de
reden waarom we zo nu en dan de inhoud
en dus de kwaliteit van het contact tussen
school en thuis tegen het licht houden.
Op twee onderdelen hebben ouderraad
en schoolleiding de huidige praktijk tegen
het licht gehouden.
Ouder-/werkergesprekken

Foto: Mike Werkhoven
We stelden vast dat 90% van de gesprekken inderdaad die noemer verdient:
gesprek in de beoogde driehoek ouderwerker-medewerker. En die andere 10%
zijn doorgaans gesprekken over ingewikkelde zaken waarmee een werker/kind
niet belast moet worden. En daarmee
voldoen we (school & thuis) aan de
belangrijkste doelstelling: niet praten
over de werker/het kind maar praten
mét…
Twee onderdelen verdienen nadere
aandacht. Het is goed om afspraken te
maken over de voorbereiding van die
gesprekken. In de loop van het schooljaar
moet het voortgangsverslag (het rapport)
en dan vooral de reflectie van werker en
ouder via de ‘bolletjes’ een belangrijk
onderdeel van de agenda vormen. Dat
lukt nu niet altijd en we zullen zorgen
dat hier meer structuur en duidelijkheid in komt. Ook de voorbereiding van
het eerste gesprek in een schooljaar
kan verbeteren. We zullen zorgen voor
een aantal voorbereidende vragen aan
ouders/werker die het gesprek kunnen

• Is het mogelijk met een filmpje een
indruk van het werken in team en
domein te geven.
• Beschrijf ons eens de ontwikkeling
die jullie in de afgelopen 5 jaar doorgemaakt hebben.
• Geef eens een aantal “lesvoorbeelden”
Op het moment dat ik deze bijdrage
schrijf (10 februari) heb ik alleen nog
maar de beschikking over eerste impressies, de evaluatie volgt in de komende
weken. Maar die eerste impressies wijzen
er wel op dat we erin geslaagd zijn op dit
onderdeel de kwaliteit van de ontmoeting
tussen school en thuis te versterken. En
dus past waardering voor medewerkers
én ouders omdat we kennelijk samen zo
volwassen zijn dat we met behoud van
en respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid samen een kijkje in de
WP-keuken kunnen nemen.
Een groot goed
Het partnerschap tussen ouders en
school is een groot goed voor onze school.
We zijn ons bewust dat de invulling steeds
onderhoud nodig heeft en we hebben daar
in de afgelopen tijd weer flinke stappen
in gezet.
Overigens kan ik u berichten dat we bij
het Open Huis, waar ik deze bijdrage mee
opende, weer een enorme belangstelling kregen. Zo’n 3000 bezoekers vulden
op vrijdagavond en zaterdag de school,
namen deel aan activiteiten, stelden
vragen, deden proefjes en gaven heel veel
complimenten terug: voor de enthousiaste werkers en medewerkers, voor het
plezierige gebouw en voor het verhaal
van de school dat door werkers en medewerkers ingevuld en ondersteund werd.
Henk Zijlstra

Voortgezet
onderwijs
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Veel excursies, ontdekkingstochten
werden er gehouden, waardoor de kinderen aan den lijve ondervonden hoe alles
in elkaar zat. De kinderen stonden dicht
bij de natuur en het dagelijkse leven en
van daaruit namen ze zelf initiatieven om
de wereld te ontdekken.
Een mooie belevenis
De laatste belevenis (want ik heb er
natuurlijk meerdere) was dat onze hele
school tijdens het lustrum bouwwerken
van bamboe aan het maken was op het
terrein. Wat ik daarbij het mooiste en het
meest waardevol vond, was dat de groepjes samengesteld waren van groep 1 t/m
8 en dat de zelfontdekking, samenwerking, de zelfstandigheid , de creativiteit,
de flexibiliteit, de hulp naar elkaar en de
zorgzaamheid voor elkaar en de blijheid
met elkaar, zo naar voren kwam. Toen
zag ik weer wat een unieke school wij
hebben, dat kinderen dit allemaal eigenlijk zonder hulp van volwassenen kunnen.
En dat deed me dan weer denken aan
hoe het op de WP vroeger was. Dat wat
ik toen zag, ook al blijven we als school
constant in ontwikkeling en vernieuwen
we, voor mij zo wezenlijk is. Daarom heb
ik voor de WP gekozen.

Heruitgave
Heruitgave van een bijzonder boek
Op dinsdag 20 december vond in de
Bilthovense Boekhandel de presentatie
plaats van de heruitgave van het door
Kees Boeke in 1959 gepubliceerde boek
‘Wij in het heelal, een heelal in ons’. Het
eerste exemplaar heb ik mogen aanbieden aan Diederik Jekel, oud-werker,
wetenschapsjournalist en graag geziene
gast bij het TV-programma ‘De Wereld
Draait Door’.
Bij de uitreiking waren klanten van de
boekhandel, oud-(mede)werkers en
(oud-) bestuursleden, oud-werkers,
maar geen medewerkers… voor hen
hadden we het stil gehouden. Een paar
dagen later zouden zij het boek krijgen
als eindejaarsgeschenk. En dat moest
natuurlijk een verrassing blijven.
Ook Els de Bouter hadden we voor deze
bijeenkomst uitgenodigd. Zij heeft de
tekeningen in het boek verzorgd. Elders
in deze krant een interview met haar:
“Engelengeduld in zwart – wit”.
We hebben tot deze heruitgave besloten
in het kader van het 85-jarig bestaan
van De Werkplaats. We vonden het van
belang dit boek weer in de schijnwerpers
te zetten en het gebruik in ons onderwijs
hiermee te stimuleren.
De heruitgave is een stap in een reeks.
Bij de nieuwbouw hebben we van de
ouderraad ‘Het Tiendesprongboek’ als
kunstwerk in de hal cadeau gekregen:
aan de linkerzijde zijn op verschillende
niveaus bladzijdes uit het boek ‘Wij in
het heelal, een heelal in ons’ opgeno-

men; aan de rechterzijde kunnen films
vertoond worden. Nu is de heruitgave
van het boek gevolgd. We willen ook
nog graag een herinneringsmonument
realiseren op de plaats van de centrale
afbeelding van het boek: een meisje in de
ligstoel op het binnenplein van het voormalige U-gebouw. Dat is nu het stukje
stoep rechts van het hekje dat de doorgang biedt van de parkeerplaats naar
het toegangshek van het Basisonderwijs.
Op onze website is meer informatie
over dit boek te vinden, inclusief foto’s
van de presentatie in de boekhandel en
verwijzingen naar de film die op dit boek
gebaseerd zijn.

Foto: Willem Mes

Tiendensprongboek in de hal

De werkers kunnen het boek ook lenen
in de bibliotheek van de school.
Het boek kan voor € 17,50 bij de Bilthovense Boekhandel gekocht worden.

Omslag heruitgave

Foto’s: Mike Werkhoven

Jos Heuer

Reünie zaterdag 9 juni 2012
Zaterdag 9 juni a.s. vindt een reünie plaats in het kader van het 85-jarig
bestaan van de school. Informatie over de reünie is te vinden op de speciale
reüniewebsite:
www.werkplaatsreunie.nl. Oud-werkers en oud-medewerkers kunnen zich
daar ook aanmelden, kijken wie zich ook hebben aangemeld, foto’s plaatsen,
enzovoorts.
Er is voor de reünie ook een speciaal mailadres geopen:
reunie@wpkeesboeke.nl, voor het stellen van vragen. Zegt het voort!
Els de Bouter en Wim Koppen bij de boekpresentatie

Overhandiging eerste exemplaar aan
Diederik Jekel

Voortgezet
onderwijs
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Deze plannen zijn in het nieuwe
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan
opgenomen.

Nieuwe verkeersplannen
Na jaren van betrekkelijke rust zijn er
veel werkzaamheden op de route naar
school. De meeste van die werkzaamheden zijn er op gericht om uiteindelijk
een veiliger verkeerssituatie te krijgen,
maar voor het zover is vraagt het veel
van de oplettendheid van alle betrokkenen: de gemeente om de plannen goed
te communiceren en bij de aanbesteding
van de werkzaamheden de veiligheid een
centrale plek te geven en die ook goed te
monitoren; de aannemers die de werkzaamheden zo veilig mogelijk moeten
uitvoeren; de weggebruikers die de
aanwijzingen moeten opvolgen. Vooral
rond het station luistert dat nauw. Het is
een klein gebied met heel veel verkeer.
Bij de gemeente is een meldpunt ingesteld waar ook onveilige
verkeerssituaties in verband met de
bouwwerkzaamheden gemeld kunnen
worden. Dan kan er indien nodig snel
actie ondernomen worden. Ik heb daar
zelf al verschillende keren goede ervaringen mee. De lijnen zijn kort. (Meldpunt
Bilthoven Bouwt: 06 - 10 16 05 42)
Twee tunnels
Bij het station komen twee tunnels: een
tunnel voor voetgangers en fietsers op
de plaats van de huidige spoorwegovergang en een autotunnel in een bypass
die begint bij de Spoorlaan (ter hoogte
van het Chinese Restaurant), aan het
eind van het perron onder de spoorlijn
doorgaat en bij de Jan Steenlaan weer
aansluit op de Soestdijkseweg.
De autotunnel wordt het eerst aangelegd. Deze zal waarschijnlijk eind 2013

Tunnel en rotonde
Voor de veiligheid en bereikbaarheid van
onze school is ook van belang dat er een
verkeerstunnel in plaats van de gelijkvloerse spoorwegovergang de Leijen
komt! Ook dat besluit is genomen. De
aanleg van die tunnel zal beginnen als
de autotunnel bij het station klaar is,
begin 2014.
Aan het eind van de Biltse Rading komt
op de kruising met de Groenekanseweg
een rotonde. Omdat veel van onze
werkers uit Utrecht daar langs fietsen
houden we goed in de gaten of de oversteek met de Groenekanseweg daar
veiliger wordt dan nu het geval is.

klaar zijn. Daarna wordt de tunnel voor
langzaam verkeer gemaakt. Die zal in
2015 klaar zijn.
Verdere informatie is te vinden op de site
www.bilthovenbouwt.nl. Daar is ook een
animatiefilm van de plannen met betrekking tot het hele Centrumgebied te zien.
De moeite van het kijken waard. Aan de
Jullianalaan is in ‘Bilthoven Centraal’
(het voormalige Roobol-pand) een informatiecentrum dat bezocht kan worden.
Veiligheid voor de scholieren
Door de tunnel voor langzaam verkeer
verbetert de veiligheid van onze werkers
en medewerkers sterk. Dat is ook de
reden geweest dat wij bij de gemeente
een paar jaar geleden sterk op de aanleg
van een tunnel hebben aangedrongen.
Het laatste slachtoffer op de overweg

was een oud-werker die nog maar net
een jaar daarvoor eindexamen Vmbo had
gedaan.
Door de tunnel wordt de aansluiting
van de fietsers op de Jan Steenlaan niet
gemakkelijker. De ideale oplossing is
er niet. Op het eerste deel van de Jan
Steenlaan komt vanaf de Soestdijkseweg
tot de Rembrandtlaan aan de Noordzijde
een vrijliggend tweerichtingfietspad. In
het volgende deel van de Jan Steenlaan
is tot de kruising bij Heidepark geen
ruimte voor een vrijliggend fietspad.
We hebben er samen met Het Nieuwe
Lyceum en de Fietsersbond bij de
gemeente wel op aangedrongen. Gelet
op het aantal auto’s en fietsers zou het
volgens de regels ook moeten. Maar de
bewoners wilden voor zo’n plan geen

stuk tuin afstaan. Zij zagen ook in hun
ogen betere alternatieven.
Er is een jaar geleden een werkgroep
gevormd van gemeente, scholen (HNL
en WP), Fietsersbond en een afvaardiging van de bewoners. Alle varianten
zijn door de Grontmij in opdracht van de
gemeente in kaart gebracht en besproken met de werkgroep.

Rembrandtlaan
Uiteindelijk is de conclusie getrokken
dat de meest haalbare oplossing is om
de hoofdroute de Leijen in en uit via de
Rembrandtlaan (naar/van de Jan van
Eijklaan) te laten lopen. Ook voor de
bussen. De Jan Steenlaan wordt een
aftakking van de Rembrandtlaan. Daar
komen dan veel minder auto’s te rijden.
Dit geeft ook de mogelijkheid voor de
fietsers om daar – komend van de school
– over een verhoging in de weg naar het
vrijliggende fietspad over te steken.
Ook voor de eerdere oversteek van de
fietsers van het fietspad bij Heidepark
naar de overkant is naar een veiliger
oplossing gezocht. Er komt een drempel voor de oversteek van de fietsers en
de oversteek wordt mogelijk verplaatst,
zodat deze (vanaf de scholen gezien)
na de lastige kruising met de Jan van
Eijklaan en Heidepark kan plaats vinden.
De drempels zijn ook snelheidsremmend. Aan beide zijden van het smalle deel van de Jan Steenlaan komen
fietsmarkeringsstroken.
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Ik hoop dat al deze aanpassingen, na
een periode van overlast, zorgen voor
een veiliger verkeersituatie op de route
naar de scholen en voor een betere
toegankelijkheid van De Werkplaats. In
het overleg dat ik met de gemeente en
andere betrokkenen hierover heb, staat
dat voorop!
Jos Heuer

Parkeren bij de school
In de vorige Werkplaatskrant heb ik
geschreven over de nieuwe parkeerplaats en het nieuwe fietspad. Bijna
alle werkzaamheden zijn nu door de
gemeente uitgevoerd, zowel verkeerstechnisch als wat de groenvoorziening
betreft. Op de Dwarsweg is ter hoogte
van de parkeerplaats aangegeven dat
het een tweerichtingsweg is: voor auto’s
vanaf de parkeerplaats richting Jan
Steenlaan, maar ook voor auto’s vanaf
de Jan Steenlaan richting manege (in het
bos). De weg moet daarvoor vrij blijven.
Dat is ook de reden dat ter plekke een
stopverbod is ingesteld.
Er komt nog een stopbord op de kruising met de Kees Boekelaan, om er voor
te zorgen dat de auto’s daadwerkelijk
stoppen om te kijken of er geen fietsers aankomen die zij voorrang moeten
verlenen.
Gedrag
De verkeerssituatie op en rond de
parkeerplaats is sterk verbeterd. Het
is nu aan alle verkeersdeelnemers om
te zorgen dat de veiligheid ook in de
praktijk gerealiseerd wordt: door niet
buiten de vakken, op de stoepen en op
het fietspad te parkeren; door niet in de
hoek bij het elektriciteitshuisje en op de
invalidenparkeerplaats te gaan staan en
door niet te stoppen op de Dwarsweg ter
hoogte van de parkeerplaats.

We zijn samen met de gemeente aan
het kijken wat we er aan kunnen doen
om er voor te zorgen dat alle verkeersdeelnemers zich aan de regels houden,
voor de veiligheid en leefbaarheid van
werkers en ouders. Daarbij staat preventie voorop. De school zal zich daarbij
allereerst richten op voorlichting in
de Werkplaatskrant en op de website.
Verdere acties zullen eerst met de MR
besproken worden.
De parkeerplaats is al een stuk groter
geworden dan deze voor de nieuwbouw
van het Voortgezet Onderwijs was en er
is veel meer plaats dan bij de meeste
andere scholen. Meer ruimte is er niet.
We zullen samen moeten bekijken hoe
we daar het beste mee om kunnen gaan.

Taalonderwijs
gen toch een bekeuring krijgen om de
Bijzondere Opsporingsambtenaren en de
politieagenten die bekeuren met respect
te behandelen, zeker als er kinderen in
de buurt zijn.
Parkeerplaats vol?
Is de parkeerplaats vol? Dan rest niets
anders dan de wijk in te gaan om de auto
daar te parkeren en… een volgende keer
als het ook maar enigszins kan de fiets
te nemen.
Jos Heuer

Boetes
De gemeente en de politie nemen de
handhaving op zich door met een bepaalde regelmaat te controleren en waar
nodig te bekeuren. Er zijn door de politie
de afgelopen tijd boetes uitgedeeld. Dat
kan fors oplopen: €340 voor het parkeren op een invalidenparkeerplaats; €90
boete voor het parkeren waar het niet
mag.
Als school ondersteunen we dit handhavingsbeleid in het belang van de
veiligheid van onze werkers. Wij vragen
ouders die ondanks alle waarschuwin-

Voortgezet

Cambridge English
Cambridge English is de algemene benaming voor Engels onderwijs dat leerlingen voorbereidt op door de Universiteit
van Cambridge ontwikkelde examens
en opleidt tot het behalen van internationaal erkende diploma’s die Cambridge
Certificates worden genoemd. De twee
bekendste diploma’s zijn het zogenaamde First Certificate in English en
het Certificate in Advanced English. Het
First Certificate in English (FCE) is een
gerenommeerd examen ontwikkeld
door Cambridge University. Dit examen
wordt over de gehele wereld verreweg
het meest afgenomen. Het biedt een
diploma op bovengemiddeld niveau
voor diegenen die het Engels veelvuldig
nodig hebben voor hun werk of in het
dagelijks leven. Het FCE wordt erkend in
handel, industrie en beroepsopleidingen
over de hele wereld. Het Certificate in
Advanced English (CAE) examen biedt een
diploma op hoog niveau en geeft toegang
tot Britse en vele andere buitenlandse
universiteiten en hbo-opleidingen.
Tenslotte kent Cambridge nog één
niveau hoger dan CAE, het “native speaker” niveau. In het Europees Referentie
Kader is dit niveau C2. Dit certificaat
heet CPE en staat voor Certificate of
Proficiency in English. Al een paar jaar
zijn er op de Werkplaats enkele werkers
die dit examen afleggen na CAE afgerond
te hebben. Twee keer per jaar organiseren de Universiteit van Cambridge
en de British Council deze internationaal erkende examens in de Engelse
taal. Ook de correctie en beoordeling
van de examens wordt verzorgd door

de Universiteit van Cambridge. In de
afsluitende examens voor deze diploma’s worden leerlingen beoordeeld op
alle vaardigheden van de Engelse taal,
te weten: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en op hun kennis van
grammaticale structuren en vocabulaire.
Cambridge wordt aangeboden vanaf
leerjaar 4 in HAVO en VWO.
Cambridge certificates worden erkend
door verschillende bedrijven en vervolgopleidingen in Nederland en in het
buitenland en zijn vereist voor deelname
aan University Colleges.
Op de volgende website vind je meer
informatie hierover.
http://www.cambridgeesol.org/exams/
Een stukje van de website:
“Encouraging excellence in language
learning
Following extensive research, we have
developed a series of exams and tests
specifically designed for use in schools.
They support and encourage positive learning and teaching, ensuring that pupils
have the communication skills they need
in order to use English effectively.”
Irene Grijzen en Sabine Botschuijver
(medewerkers Engels}
“Englisch ist ein Muss – Deutsch ist ein
Plus!“
Seit diesem Schuljahr bieten wir, in
Zusammenarbeit mit dem renommierten Goethe-Institut in Amsterdam, an
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unserer Schule eine Goethe-Klasse an.
Das Ziel der Goethe-Schüler? Das international anerkannte Goethe-Zertifikat!
Dieses Zertifikat kann ihnen in Zukunft
Zugang zu deutschen Universitäten
bieten oder aber auch einfach ein
echter Beweis für die Beherrschung
der deutschen Sprache darstellen.
Denn – Deutsch ist die meist gesprochenen Muttersprache in Europa und
spielt, neben Englisch, eine zunehmend
wichtige Rolle als allgemeine Umgangsund Handelssprache. Und so sehen
unsere Goethe-Schüler das Zertifikat
dann auch als eine Investition in ihre
Karrierezukunft. Als echtes Plus eben!
Johanna Castro Mendoza und Ingrid
Paulis (medewerkers Duits)
Apprendre le francais, c’est découvrir le
monde!
Depuis déjà trois ans le Werkplaats offre
à ses élèves la possibilité d’approfondir
leur connaissance de la langue francaise. Le Diplome d’Etudes de la Langue
Francaise, le DELF, est un diploma
reconnu et international. Ce qui permet
aux étudiants de faire preuve de leurs
capacités au niveau de la langue, en ce
qui concerne les quatres competences:
comphrénsion et expression écrite et
orale.
Les examens sont organisés par la
Maison Descartes à Amsterdam, l’école
prend la responsabilité concernant la
préparation des élèves aux differents
vervolg op pagina 31

Voorlopige resultaten
gezonde school
Voorlopige resultaten gezonde school
meting dit jaar erg positief
Ook dit schooljaar is er aan het begin
weer door veel werkers de vijfde meting
Gezonde School door het Julius Centrum
UMC Utrecht uitgevoerd. In dit artikel
vind je een overzicht van de belangrijkste
resultaten.

Maar het percentage rokers is in 2011 op
alle schoolniveaus afgenomen.
Wat hierbij vooral opvallend is, is dat
het totale percentage rokers op onze
school is in 2011 ruim 5% lager is dan
het Utrechtse percentage, voorgaande
jaren was het percentage rokers ongeveer gelijk aan dat van Utrecht.

Bewegen
Wanneer we kijken naar onze werkers
zien we dat in voorgaande jaren al ruim
85% voldoet aan de norm gezond bewegen en dit is in 2011 gestegen tot 95%.
Waarbij jongens vaker voldoen aan deze
dan onze meisjes
Daarnaast heeft het VMBO een enorme inhaalslag gemaakt, deze werkers
verschillen vanaf 2010 niet meer van
leerlingen van de HAVO en het Atheneum
en ze zijn in 2010 en 2011 duidelijk meer
gaan bewegen in vergelijking met 2009.
Wanneer we hierbij kijken naar ons
gezonde school programma dan zijn we
twee jaar geleden begonnen in team 2
met het project “VMBO in beweging”.
Het is natuurlijk fantastisch om te zien
dat de inspanningen beloond worden.

Alcohol
Het totale percentage leerlingen dat ooit
alcohol heeft gedronken is spectaculair
afgenomen van 74,4% in 2007 tot 39,5%
in 2011. Het percentage risicodrinkers
was in 2010 toegenomen tot 35%, maar
is in 2011 gedaald tot 18%. Daarnaast
is het percentage bingedrinkers verder
afgenomen van 37,0% in 2007 naar 17%
in 2011. Het percentage in deze categorieën is in alle jaren bij jongens hoger
dan bij meisjes.
Gemiddeld drinken leerlingen in het
huidige onderzoek niet minder vaak of
doen zij niet minder vaak aan bingedrinken dan gemiddeld in Utrecht. We
zijn sinds vorig jaar ook gestart met een
project alcohol in leerjaar drie. Ook hier
zien we dus dat onze inzet hier beloond
wordt.

Roken
Er zijn dit jaar weer minder werkers
gaan roken, maar zij die roken, roken
meer. In 2007 rookten er significant meer
meisjes regelmatig dan jongens, dit is
later gelijk getrokken. Vooral meisjes
zijn minder regelmatig gaan roken in
de jaren daarna; in 2011 roken jongens
vaker regelmatig dan meisjes.
In alle jaren is het percentage regelmatige rokers op het gymnasium het laagst.

Voeding en gewicht
In alle jaren is ongeveer een kwart van
de leerlingen niet tevreden met het eigen
gewicht
Waarbij de meisjes significant vaker
ontevreden zijn met hun gewicht dan
jongens.
In 2008, 2009 en 2011 zijn VMBO leerlingen het meest vaak ontevreden met
het eigen gewicht. Hier hebben we dus
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Utrecht. Ook hier hebben we afgelopen
jaren gekeken naar ons beleid en schoolaanbod wat betreft dit onderwerp. We
hebben het “pestproject” in het schooljaar naar voren gehaald en na feedback
van zowel werkers als medewerkers
verder ontwikkeld.

nog wat slagen te maken. Op dit moment
weten we nog niet precies of de werkers
zichzelf te dik of te dun vinden.

Samenhang leefstijlen
De verschillende ongezonde leefstijlfactoren hangen onderling samen.
Leerlingen die één ongezonde leefstijlfactor vertonen, vertonen vaak meerdere ongezonde leefstijlfactoren.

Internet en gamen
Het aantal leerlingen dat compulsief
gebruik maakt van internet of gamen
blijft ongeveer gelijk over de jaren.
Waarbij jongens en meisjes evenveel gamen en internetten. Gezien de
ontwikkelingen van smartphones en
sociale media is dit resultaat niet meer
helemaal helder. Zie hiervoor de PWS
stukjes van V6 werkers over gamen en
smartphones.
Pesten
In 2011 neemt het percentage pesters
significant af, het percentage slachtoffers van pesten blijft gelijk. Waarbij
jongens in alle jaren significant hogere
pest- en slachtofferscores hebben dan
meisjes. Het totale percentage pesters
en slachtoffers is in 2011 veel lager
dan de GGD percentages voor de regio

Leerlingen die één of meerdere ongezonde leefstijlfactoren vertonen, rapporteren vaker psychosociale problematiek.
We zijn van mening dat gezondheidsonderwijs effectief is. Natuurlijk zijn we er
nog lang niet, wensen genoeg. Maar wat
al erg helpt: we hebben enthousiaste
medewerkers die met veel betrokkenheid gezondheidsonderwijs geven en
werkers die kritisch zijn naar zichzelf
en ons. En natuurlijk de mensen die
feedback geven over ons programma
om dit aan te scherpen en te verbeteren.
Roy Morsinkhof

Voortgezet
onderwijs

WPkrant maart 2012 | 30

WPkrant maart 2012 | 31

niveaux, de A1 à B2. Le niveau est determiné par le professeur.
Si vous voulez améliorer votre francais,
si vous avez l’intention de faire des
études dans un pays francophone, ou
tout simplement, parce que vous êtes
un francophile: alors n’hésitez pas et
inscrivez vous aux cours supplementaires de DELF!
Janine van Leeuwen
(medewerker Frans)

“Smart”phones?

Gamen en gedrag
Gamen en gedrag
Voor mijn profielwerkstuk heb ik
onderzoek gedaan naar het gedrag
van gameverslaafden. Hieruit blijkt
dat gameverslaafden agressiever zijn,
minder vrienden hebben en slechter
presteren op school. Ook andere (wetenschappelijke) studies wijzen op dezelfde
problematiek. Deze problemen kunnen
echter meerdere oorzaken hebben en
zijn nog niet goed onderzocht, maar een
recent zeer groot onderzoek toonde een
oorzakelijk verband aan tussen gameverslaving en depressie.
Het is goed om te weten dat gameverslaving problemen met zich meebrengt,
waar zowel de omgeving als de verslaafde zelf slachtoffer van zijn. Dit omdat de
verslaafde afhankelijk is van hulp van
buitenaf om van zijn/haar verslaving
af te komen. Het is dan ook belangrijk
dat ouders hulp bieden en, in het uiterste geval, hun kind aanmelden bij een
verslavingskliniek.
Herkennen problemen
Het is als omgeving vaak moeilijk om een
gameverslaafde te herkennen. Dit omdat
het altijd moeilijk is om te oordelen over
iemand die je kent. Vaak vermoeden

ouders dat hun kind verslaafd is terwijl
dit helemaal niet zo is. Het is ook moeilijk om het onderwerp ter sprake te
brengen, omdat gameverslaving, net
zoals verslavingen over het algemeen,
een taboe is.
Er zijn echter duidelijke signalen om
een gameverslaafde te herkennen. Een
gameverslaafde raffelt namelijk zijn/
haar huiswerk af om te kunnen gamen,
gamed ’s avonds laat nog door, gamed
liever dan dat hij/zij tijd met vrienden of
familie doorbrengt en is vaak bezig met
games als hij niet kan gamen, bijvoorbeeld door online forums over games te
bezoeken. Ook kan een gameverslaafde
vaak weken zonder gamen om te bewijzen dat hij/zij niet gameverslaafd is.

Wij zijn zijn 24/7 bereikbaar op onze
smartphone. Omdat we hier zo mee
bezig zijn en er tegenwoordig veel over
gespeculeerd wordt (is het verslavend?
Slapen kinderen er korter door? Krijgt
men hier een kortere concentratieboog van?), vonden we dit een leuk
en interessant onderwerp voor ons
profielwerkstuk.
We hebben een onderzoek gestart om
achter de volgende vraag te komen:
Heeft het smartphonegebruik invloed op
het leerproces van scholieren?
We hebben een schriftelijke vragenlijst
laten invullen door scholieren van de
Werkplaats Kindergemeenschap. Meer
dan 200 bovenbouwers van het VMBO,
havo en het VWO zijn ondervraagd. Ook
hebben wij experts geïnterviewd om
achter de feiten van de uitslagen van
de enquête te komen. Om deze feiten
goed te kunnen onderbouwen, moes-

Veel ouders stellen een timer in (kind
mag maar een bepaalde tijd per dag
gamen) om te voorkomen dat hun kind
verslaafd raakt. Dit kan echter een
averechts effect hebben, omdat het kind
hierdoor vast besloten raakt die tijd ook
te benutten en alles er aan gaat doen om
meer te kunnen gamen.
De beste aanpak is een gematigde.
Ouders kunnen hun kind gerust laten
gamen, zolang dit niet te koste gaat van
vrienden, familie en huiswerk. Een goede
maatregel is om het kind in de huiskamer te laten gamen, zodat het kind niet
afgesloten raakt van het familieleven.
Kees Gort (vwo 6)

Conclusie en aanpak
Gameverslaving is een serieus
probleem, zeker nu games altijd en
overal beschikbaar zijn op smartphones, iPads, laptops, et cetera. Echter,
lang niet iedere gamer is gameverslaafd. Maar 10% van de mensen die
gamen ontwikkelen daadwerkelijk een
verslaving. Ook zijn schietspellen niet zo
gevaarlijk en agressiebevorderend als
vaak in de media wordt gesuggereerd.

ten we uitvinden hoe het zou zijn als wij
een week zonder smartphone zouden
leven en hoe ons leerproces daardoor
veranderden, we hebben daarom ook
dit zelfexperiment uitgevoerd. Ten slotte
hebben we een aantal artikelen gemaakt
die relevant zijn voor de feiten achter de
uitslagen van de enquête. Wij hebben
hier een tijdschrift van gemaakt die
gratis op te halen is in de bieb!
Uit onze enquête bleek dat onderzochte
scholieren met een smartphone bijna

Schoolniveau

Gemiddeld gebruik smartphone in minuten per dag
Jongens

Meisjes

Totaal

VMBO

133

275

192

HAVO
VWO

94
92

173
138

144
117

Totaal

108

182

147

en schouders boven de rest uit met 275
minuten per dag.
We hebben het smartphonegebruik
onder de loep genomen en de werkers
gevraagd in te vullen hoeveel ze hun
smartphone (altijd, vaak, soms of nooit)
gebruiken in een aantal situaties. Een
paar gegevens vielen ons op:
• Tijdens de les zit 60% soms op zijn/
haar smartphone.
• In bed (dus voor of na het slapen) zit
een meerderheid van 34% ALTIJD op
zijn/ haar smartphone.
• Tijdens het huiswerk maken zit 43%
soms op zijn/ haar smartphone.

Voortgezet
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twee en een half uur per dag aan hun
smartphone besteden, gemiddeld in
totaal 2 uur en 27 minuten. Wel besteden
meisjes gemiddeld veel meer tijd dan
jongens aan hun smartphone, ruim drie
uur per dag terwijl de jongens een uur
en drie kwartier met hun smartphone
in de weer zijn. Wanneer we kijken naar
het schoolniveau dan zien we dat op het
VMBO verreweg de meeste tijd aan de
smartphone wordt besteed, dat geldt
voor zowel de jongens als de meisjes.
De meisjes op het VWBO steken met kop
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Bewonderen en
bewonderd worden
• 26% heeft wel eens met zijn/ haar
smartphone gespiekt
• 75% bespreekt zijn/ haar huiswerk
via hun smartphone
• 64% minder boeken leest door het
smartphone gebruik
We hebben ook aan de werkers gevraagd
wat ze denken dat hun ouders van het
gebruik vinden:

Tip voor jongeren: probeer te oefenen
met volwassen hersenen, door te stoppen wanneer je moet stoppen. Zet je
smartphone uit als je huiswerk maakt,
zo gaat wat je moet doen drie keer zo
snel. Probeer het zelf te reguleren.
Als je bezig bent met je smartphone
bedenk dan voor jezelf: brengt dit mij
schade toe, brengt dit anderen schade
toe? Ga ik spijt krijgen als ik dit verzend?

Mening ouders
		

Te veel

Normaal

Maakt niet uit

Anders

Ouders
Met smartphone
Zonder smartphone

22%
19%
4%

37%
34%
4%

35%
22%
12%

6%
4%
2%

Ook hebben we de werkers een aantal
stellingen voorgelegd, hierbij viel ons op
dat 90% van de werkers het eens was
met de stelling ‘ik zie vaak werkers in de
klas of in het domein hun telefoon voor niet
schooldoeleinden gebruiken’.
Wat nog opvallend was aan de uitslag
van de stellingen was dat de meerderheid van de meisjes het eens is met de
stelling dat ze niet zonder hun telefoon kunnen maar bij de stelling of ze
verslaafd zijn of niet de meerderheid
toch oneens invulde.
Een van de professionals die we gesproken hebben is Justine Pardoen, zij is
expert op het gebied van mediaopvoeding. We hebben haar naar tips voor
jongeren en ouders gevraagd over het
smartphonegebruik.

Tip voor ouders: Ja, het is niet zinvol om
kinderen te laten slapen met smartphones. Dit gaat ten koste van hun slaap en
in de pubertijd is je slaap heel belangrijk.
In de pubertijd vinden kinderen het al
moeilijk om op tijd naar bed te gaan en
vroeg op te staan. Zo komen ze alleen
maar moeilijker in slaap, als je bijvoorbeeld nog tweets binnenkrijgt die je nog
even wil lezen. Ook is de straling naar
de zendmast van je telefoon niet gezond
om die bij je oor te hebben.
Wij hebben zelf ook een experiment
uitgevoerd: onze smartphone een week
niet aanraken. Dit heeft ervoor gezorgd
dat we veel bewuster zijn geworden van
ons gebruik. Het bleek dat we eigenlijk veel meer tijd op onze smartphone
besteden dan we dachten. Je komt er
achter dat je niet elk ding altijd hoeft te
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delen met je vrienden. Maar we misten
onze smartphone ook om voor schooldoeleinden in te zetten, iets snel opzoeken kon niet meer. Wij vinden het voor
iedereen een aanrader om eens een
dag zonder je smartphone te doen en te
kijken wat voor invloed dit heeft. Je gaat
hem waarschijnlijk erg missen maar je
merkt ook wel dat het best zonder kan.
Wij zijn nu veel beter in onze smartphone
wegleggen om efficiënt te studeren.
In ons tijdschrift staan nog veel meer tips
over hoe je je smartphone efficiënt in kan
zetten. Ook staan hier de uitslagen van
de enquête, de interviews met experts
en onze dagboeken die we tijdens onze
smartphoneloze week hebben bijgehouden. Lezen dus!
Nina van Haren, Livia Heesters en
Marlijne ten Houte de Lange (vwo 6)

Voortgezet

If roses are meant to be red and violets
to be blue, why isn’t my heart meant for
you?
In een lui hoekje zit ik op de trap van de
met familie en vrienden afgeladen grote
zaal, moe van een onophoudelijke reeks
avonden buiten de deur.
Als je moe bent werkt zo’n tekst wel.
Lost in this world en heerlijk luisteren.
En kijken.
Op een verhoogd vlondervloertje zit
een drummer, de rookmachine maakt
de sfeer dromerig, als een herinnering
aan hoe het moest zijn, kon zijn, zal zijn.
Anouk maakt plaats voor scheurende
gitaren van de Nirvana epigonen en zij
wijken op hun beurt voor twee piano’s,
vier mensen, acht handen en één ziel.

Ziel? Het meest bezongen 21 gram lichte
stukje mens dat niet kan worden gevonden maar zonder welke wij volgens een
aantal van mijn derde klassers Latijn
niet zouden weten dat wij mensen zijn.
Soul: snaar van ons Platoons verlangen
naar schoonheid, waarheid en goedheid.
Acht handen, vier mensen, twee piano’s.
Een hoogtepunt.
Hoe beoordeel je dit? Hoe beoordeel
je het meisje dat iedereen rillingen
bezorgt? En haar met de gitaar achter
een gordijn van krullen die het liefst niet
is waar ze is maar er staat maar speelt.
Of het liedje dat de avond tevoren werd
gecomponeerd (zijn woorden zijn goud)
of de zilveren fluiten die in een hoffelijke
slangendans tenslotte neigen voor hun
verstild publiek, of de kleine ster die in
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een wolk van vieze rook wil ervaren dat
hij een zaal plat krijgt, of de coole alles
kunner op zijn met zijn hart vergroeide
gitaar. Op grond waarvan zeg je: jij speelt
goed, jij minder goed, jij voldoende en jij,
ja, jammer: onvoldoende?
Ik vraag het een collega. Hij meent dat
vooral de groei wordt gewaardeerd, de
verhouding van de in aanleg mogelijke
tot de gerealiseerde kwaliteit. Hij steekt
daarbij als een Piet Paulusma zijn vinger
in de lucht, blaast ertegen en zegt: een
zeven!
En als het mijn hart raakt, mijn zinnen
streelt, mij even doet ervaren dat wij
meer zijn dan mensen die hun gitaren
weer opruimen, onze tassen weer inpakken, dat wij als wij zingen spelen, luisteren en kijken, bewonderen en bewonderd
worden: dat we dan antwoord krijgen op
dat verlangen van onze niet bestaande
ziel?
Muziek is als een gedicht, een vondst
voor zijn maker: geen oordeel kan het
raken.
Natuurlijk de knopentellers en schriftgeleerden beiden hun tijd. Als het licht
aangaat zijn we weer thuis. Maar beste
V6 werkers, het was jullie avond, jullie
kleine eeuwigheid in het laatste jaar
van jullie Paradijstijd. En wij mochten
er bij zijn. Samen. Want dat doet muziek:
samenbrengen. Wat een gave.
Dankjewel, Peter.
Marijn Backer

